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IEVADS

Sistemātika ir viena no vecākajām un nozīmīgākajām bioloģijas
zinātņu nozarēm. Kopš cilvēces pirmajiem soļiem tā kopā ar mor-

foloģiju (bet vēlāk arī ar anatomiju) nodarbojas ar organismu

iepazīšanu, aprakstīšanu un aprakstīto organismu norobežošanu,
dodot tiem raksturīgus nosaukumus un klasificējot tos ērtā, viegli
pārskatāmā sistēmā. Visu pārējo bioloģijas disciplīnu kā zinātņu
eksistence ir atkarīga no sistemātikas.

Ikvienā bioloģijas zinātņu nozarē, strādājot ar augiem, jāzina
ne tikai objekta piederība pie noteiktas sugas, bet arī šīs sugas

izcelšanās, evolūcija un radniecīgās saites. Sistemātika savukārt

ir atkarīga no ģenētikas, fizioloģijas, bioķīmijas un citām bioloģi-

jas nozarēm, jo risināt organismu klasifikācijas uzdevumus var

tikai kompleksi, izmantojot citu zinātņu datus. Līdz ar to sistemā-

tika kā bioloģijas zinātņu nozare, kas izzina un klasificē organis-

mus, saista visas bioloģijas disciplīnas vienā veselā bioloģijas
zinātņu kompleksā.

Augu sistemātikas pamatuzdevumi ir 1) izpētīt un aprakstīt
dabā reāli pastāvošās, kā arī agrāk eksistējušās sugas, izzināt

to izplatību (ģeogrāfiju) un sakārtot tās radniecīgu sugu grupās
(ģintīs, dzimtās utt.); šo uzdevumu risina floristiskā siste-

mātika; 2) sakārtot radniecīgās ģintis un dzimtas viegli pār-
skatāmā, visos attīstības virzienos un līmeņos salīdzināmā sistēmā,
kas atspoguļo visas augu valsts un tās atsevišķo taksonu izcelša-

nos un vēsturisko attīstību — filoģenēzi; tas ir filoģenētiskās
sistemātikas uzdevums.

Augu sistemātikai ir liela praktiska nozīme. Bez tās nav iedo-

mājama daudzu lauksaimniecības nozaru attīstība un cilvēces

daudzveidīgā darbība, kas saistīta ar augu valsti.
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PĀRSKATS PAR AUGU SISTEMĀTIKAS ATTĪSTĪBU

Botānikas attīstība, tāpat kā visu dabaszinātņu attīstība, ir

daļa no cilvēces vēstures un kultūras attīstības. Augu sistemātika,

taksonomija jeb sistemātiskā botānika pieder pie vecākajām botā-

nikas nozarēm, kuras galvenais uzdevums ir augu aprakstīšana
un klasificēšana pārskatāmā un viegli salīdzināmā sistēmā. Pirmie

augu valsts klasifikācijas mēģinājumi sākās jau ilgi pirms mūsu

ēras.

Augu valsts klasifikācijas attīstību var sadalīt 4 vēsturiskos

periodos: utilitāro, mākslīgo, dabisko un filoģenētisko sistēmu pe-
riodos. Klasificējot augus pēc utilitārā principa, ņem vērā

tikai praktiski svarīgās augu īpašības, kuras var izmantot cilvēks.

Mākslīgā sistēma dod mākslīgu pārskatu par augu valsts

dažādību pēc kādas vienas vai dažām pazīmēm. Dabiskā sis-

tēma pētāmos objektus apvieno dabiskās grupās pēc daudzām,

iespējami visām kopīgām pazīmēm. Filoģenētiskā sistēma

ir dabiskās sistēmas pilnveidojums, kas balstās uz augu valsts

grupu radniecību, izcelšanās secību un attīstības vēsturi — filo-

ģenēzi.

Utilitārās augu sistemātikas periods sākās jau ļoti sen un

turpinājās līdz mūsu ēras 16. gs. beigām. Domājams, vēl pirms

pirmatnējo kopienu rašanās cilvēki sāka iepazīt augus, vispirms
tos, kas noderēja pārtikai un citām vajadzībām. Radās arī nepie-
ciešamība iepazīt kaitīgus — indīgus augus, kā arī augus ar dažām

specifiskām īpašībām, piemēram, ārstniecības augus. Tas bija laik-

mets, kad cilvēks nodarbojās ar dažādu augu daļu — sēklu, augļu,
sakņu, sakneņu, gurnu, bumbuļu, sīpolu savākšanu un izmantošanu.

Pirms vairāk nekā 20000 gadu sākās apzināta augu kultivē-

šana, sākās zemkopība — viena no cilvēces vecākajām saimniecis-

kās darbības nozarēm. Līdz ar cilvēka saimniecisko darbību un it

īpaši ar zemkopību sākās pirmie augu klasifikācijas mēģinājumi —

mēģinājumi augus iedalīt grupās pēc to saimnieciskās nozīmes,

t. i., pēc utilitārā principa: ēdamos, ārstniecības, indīgos augos
un augos, kas izmantojami mājokļu iekārtošanai, apģērba gatavo-
šanai un citām vajadzībām.

Par augu utilitāro klasifikāciju liecina visvecākās līdz mūsu

dienām saglabājušās rakstītās ziņas no senās Ēģiptes (ap 3000. g.

pirms m. ē.), kā arī no Ķīnas (Šu Kinga raksti ap 2200. g. pirms
m. ē.) un Babilonijas (1230. g. pirms m. ē.), kurās attēloti vai

aprakstīti daži tad pazīstamie kultūraugi — augļu koki, vīnogulāji,
graudaugi, pākšaugi, kokvilna.

Pirmo nopietnāko darbu augu sistemātika sarakstījis slavena

grieķu filozofa Aristoteļa (384.-322. g. pirms m. ē.) 1 skolnieks

1 Aristotelis — sistemātiskās zooloģijas pamatlicējs, uzrakstījis arī lielāku

darbu par augiem, kurš līdz mūsu dienām nav saglabājies.
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un draugs Teofrasts (370. —285. g. pirms. m. ē.). Teofrasta darbos1

aprakstīts jau ap 500 augu sugu, galvenokārt Grieķijas, Ēģiptes
un Indijas kultūraugi, it īpaši izceļot to saimniecisko nozīmi.

Aprakstītie augi iedalīti kokos, krūmos, puskrūmos un lakstaugos.

Atsevišķi izdalīti 1) sauszemes augi, kas savukārt dalīti augos ar

rudenī nobirstošām lapām un mūžzaļos augos, un 2) ūdensaugi, kas

dalīti saldūdens augos un jūru augos.

īpaša vieta augu klasifikācijas sistēmā ierādīta augu praktiskajai
izmantošanai. Pēc šī principa Teofrasts izšķir augļu kokus (ogulājus),

graudaugus (labības), eļļas augus, šķiedraugus, ārstniecības augus,

nektāraugus v. c. Izdalot augu grupas pēc praktiskās izmantošanas,

Teofrasts lielu uzmanību veltī augu kultivēšanas jautājumiem, sniedzot

tīri agrotehniskas ziņas par paņēmieniem augstu ražu iegūšanai. Augu

iedalījumā ņemtas vērā arī augu dzīvības formas, to ekoloģija, kā arī

izdarīti pirmie mēģinājumi atšķirt divdīgļlapjus un viendīgļlapjus.

Romiešu ārsta-praktiķa Dioskorīda (pēc izcelsmes grieķis, dzī-

voja 1. gs. pirms m. ē.) darbā par ārstniecības līdzekļiem 2 aprak-
stīti galvenokārt ārstniecības augi (apmēram 500 sugas) un snieg-
tas ziņas par to izplatību un izmantošanu, doti vairāki jauni augu

nosaukumi, minēta to piederība pie atsevišķām dzimtām, piemēram,
lūpziežiem, čemurziežiem v. c.

Plīnijs vecākais (G. Plinius Secundus, dzīvoja Romā 23.—

i79. g.) sava kapitālā darba «Dabas vēsture» 37 grāmatās
(12.—17. sējums veltīts augiem) apkopo visas tā laika zināšanas

par dabu. Darbā izmantotas ap 2000 grāmatas, no kurām lielākā

daļa līdz mūsu dienām nav saglabājušās. Plīnijs apraksta* jau ap

1000 augu sugu, taču bez jebkādas noteiktas sistēmas.

Viņš izdala svešzemju kokus — eksotus, tad vīna kokus, eļļas

kokus, augļu kokus, mirtes {Mijrtaceae plašā izpratnē), lauru kokus un

meža kokus. Starp visiem šiem augiem tiek izšķirti savvaļas (lauka)

un dārzos kultivētie augļu koki, ārstniecības augi, krāšņumaugi un

nektāraugi.

Jāpiezīmē, ka šajā periodā augu klasifikācijas mēģinājumi bija
galvenokārt kompilatīvi, t. i., datus aizguva no citiem autoriem

bez kritiskas analīzes un vispārināšanas.
Tad sekoja viduslaiki, kad jebkuru radošās domas izpausmi no-

māca un iznīcināja reliģiozais fanātisms. Visu, kas nesaskanēja
ar reliģijas leģendām un baznīcu dogmām, iznīcināja un sadedzi-

nāja «svētās inkvizīcijas» vārdā. Zinātniski pētījumi tika uzskatīti

par lielu, nepiedodamu grēku. Botānikā iestājās sastingums. Tā

attīstījās tikai islama zemēs (Arābijā, Indijā, Ķīnā), kur tā laika

slavenais tadžiku filozofs, zinātnieks un ārsts Avicenna (abu Ali

1 Peri phyton historia (Historia plantarutn — Augu vēsture) 9 sējumos;

Peri aiton phytikon (Dc causis plantarum — Par augu principiem) 6 sējumos.
2 Dc materia medica 5 grāmatas (grieķu valodā).
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ibn Sina, 980—1037) uzrakstīja savu «kanonu», aprakstīdams tajā
vairākus jaunus ārstniecības augus.

Kaut gan sārtos sadedzināja daudzus ģeniālus zinātniekus un

viņu radītos darbus, tomēr arī Eiropā jau 13. gs. arvien plašāk at-

dzima zinātne. Zinātnieki — enciklopēdisti centās kompilēt uzkrā-

tās zinātnes atziņas. Botānikā viens no spilgtākajiem šāda rak-

stura viduslaiku autoriem bija Alberts Lielais (Albertus Magnus,

īstajā vārdā Albert Graf fon Bollstādt, 1193—1280). Viņa apcerē-
jums par augiem Dc vegetabilius (7 grāmatās) uzskatāms par

vienu no labākajiem un vērtīgākajiem 13. gs. darbiem.

15. gadsimts cilvēces vēsturē iezīmējās ar svarīgiem ģeogrāfis-
kiem atklājumiem: 1492. gadā Kolumbs atklāja Ameriku,
1498. gadā Vasko dc Gama apbrauca apkārt Āfrikas kontinenta

dienvidu galam; nedaudz vēlāk — 1519.—1522. gadā Magelāna
vadītā ekspedīcija veica pirmo ceļojumu apkārt zemeslodei. Se-

koja daudzi nozīmīgi ceļojumi uz citiem kontinentiem, kuros iepa-
zinās ar augu pārsteidzošo bagātību un dažādību. Cilvēce iemācī-

jās grāmatu iespiedmākslu, pilnveidoja kokgriezumu, gravēšanas
un it īpaši grafikas mākslu. Tas viss būtiski izmainīja cilvēces

kultūras attīstību un sociālās attiecības. lestājās jauns uzplau-
kums — renesanses laikmets.

Visdažādāko augu nepārtrauktā straume, kas plūda uz Eiropu
no jaunatklātajām zemēm, izraisīja lielu interesi. levestie augi
tika kultivēti īpašos aptieku dārzos, kuri vēl maz atšķīrās
no klosteru dārziem, un tajos audzēja galvenokārt ārstniecības

augus. Pirmie aptieku dārzi dibināti Itālijā — Salerno (1309),
Venecuēlā (1333). Palielinoties sugu skaitam, aptieku dārzi pār-
organizējās par botāniskajiem dārziem. Te sākās jau

nopietni floristiski pētījumi — augu salīdzināšana, aprakstīšana,
klasifikācija utt. Pirmie botāniskie dārzi tika organizēti Itālijā —

Padujā (1525) un Pizā (1544), bet pēc tam arī Holandē, Vācijā,
Francijā. Krievijā pirmo aptieku dārzu ierīkoja Maskavā

1706. gadā. 1805. gadā tas tika pārorganizēts par Maskavas

Valsts universitātes botānisko dārzu (tagad MVU Botāniskā dārza

filiāle). 1714. gadā Pēteris I nodibināja aptieku dārzu Pēterburgā.
1823. gadā to pārdēvēja par Pēterburgas botānisko dārzu, bet

tagad tas ietilpst mūsu zemes botāniskā centra — PSRS ZA

V. Komarova Botānikas institūta sastāvā, kas reizē ir arī viena

no lielākajām un svarīgākajām botānikas zinātniskās pētniecības
iestādēm pasaulē.

Vienlaikus ar dzīvo augu kolekcijām (aptieku un botāniskajos
dārzos) sāka iekārtot arī žāvētu augu kolekcijas, kuras sākumā

sauca par sausajiem dārziem (Hortus siccus), bet vēlāk

par herbārijiem. Herbāriju uzkrāšana ievērojami sekmēja bo-

tānikas zināšanu paplašināšanos un izplatību. Jāatzīmē, ka šajā
laikā aktīvākie botāniķi bija ārsti un aptiekāri. Tāpēc aptieku un

botāniskajos dārzos, kā arī sausajos dārzos un herbārijos galve-
nais objekts bija ārstniecības augi un augu pētīšanai vēl joprojām
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bija utilitārs raksturs. Sakarā ar plašā materiāla uzkrāšanos, pa-

rādījās «Zāļu grāmatas», kurās aprakstīja un bieži vien arī zī-

mēja auga ārējo izskatu, norādot to lietošanu ārstniecībā. Eiropā
«Zāļu grāmatas» sāka parādīties 15. gs. beigās, bet Ķīnā jau ievē-

rojami agrāk.
Mākslīgās augu sistemātikas periods. Florencē 1583. gadā

tika publicēts itāliešu ārsta Andrea Cezalpīno (4. Cesalpino,
1519—1603) darbs Dc plantis libri ĀVI (16 grāmatas par augiem).

Šajā darbā aprakstīti ap 1000 dažādu augu un dota to klasifikā-

cija pēc augļu uzbūves un sēklu daudzuma tajos.

Visi tad pazīstamie augi klasificēti 2 nodalījumos: 1) koki un

krūmi, 2) lakstaugi un puskrūmi. Tālāk tie iedalīti 15 klases, kuras

sadalītas 47 sekcijas. Pēdējā klasē, t. i., 15., apvienoti sporaugi

sūnas, papardes, aļģes, sēnes un pat koraļļi (dzīvnieki), tā pasvītrojot

pāreju no augiem uz dzīvniekiem.

Kaut gan Cezalpīno sistēmai bija mākslīgs raksturs, taja laika

tā bija ievērojams sasniegums.

Cezalpīno augu klasifikāciju tālāk uzlaboja angļu botāniķis
Džons Rejs (Ray, 1628—1704). Savā darbā «Augu metodes» (1682)
Rejs aprakstīja augstākos augus, sadalīdams tos vispirms kokos

un lakstaugos, pēc tam viendīgļlapjos un divdīgļlapjos. Sīkāks

augu iedalījums izstrādāts pēc ziedu uzbūves: 1) ziedi bez vai-

naga (viensegainie), 2) ziedi ar vienu vainaglapu (kopvainag-
lapji) un 3) ziedi ar daudzām vainaglapām (šķirtvainaglapji).
Otrajā darbā «Augu vēsture» (1688) Rejs aprakstīja arī zemākos

augus, visu augu valsti sadalīdams 33 klasēs. It īpaši jāpasvītro,
ka šajā darbā Rejs deva sugas jēdziena formulējumu.

Franču botāniķis J. P. Turnefors (Tournefort, 1656—1708),
daudz ceļodams pa Dienvideiropu, Āfriku un Mazāziju, bija savācis

bagātīgu faktu materiālu. Pēc to apkopošanas 1700. gadā viņš

publicēja augu valsts iedalījumu 18 klasēs, pamatojoties galveno-
kārt uz zieda uzbūvi.

Augu valsts vispilnīgāko mākslīgo sistēmu radīja ievērojamais
zviedru dabaszinātnieks Kārlis Linnejs (Cari Linne, 1707—1778).
Visus augus viņš iedalīja 24 klasēs, par galveno kritēriju ņemot
putekšņlapu skaitu ziedā, to saaugšanas veidu, pakāpi un vien-

dzimuma ziedu izvietojumu (augi vienmājnieki vai divmājnieki).

Linneja sistēmas 1. klasē:— Monandriaapvienoti augi, kuru zieda

ir viena putekšņlapa, 2. klasē — Diandria — 2 putekšņlapas, 3. klasē

Triandria — 3 putekšņlapas utt., 14. klasē — Didynamia un 15. klasē —

Tetradgnamia apvienoti augi ar nevienāda garuma putekšņlapām zie-

dos, 16. klasē — Monadelphia — augi ar vienā pušķī saaugušām

putekšņlapām, 17. klasē — Diadelphia — augi ar divos pušķos sa-

augušām putekšņlapām utt., 21. klasē — Monoecia — augi vienmāj-

nieki, 22. klasē — Dioecia — augi divmājnieki, 23. klasē apvienoti

poligāmie augi, bet 24. klase — kriptogāmie augi, t. i., sporaugi.
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Linnejs klases talak iedalīja 116 rindās pēc auglenīcu, putekšņlapu
skaita un izvietojuma, augļu uzbūves vai arī pēc sporangiju izvieto-

juma. Rindas savukārt sadalītas ģintīs, bet ģintis — sugās. Sīkākā

sistemātiskā vienība bija pasuga. Linnejs aprakstīja vairāk par 1000

augu ģintīm un apmēram 10 000 sugu.

Linneja sistēma bija labi pārskatāma, vienkārša, ļoti ērta un

praktiska. Pavisam vienkārša zieda analīze norādīja katra auga

piederību noteiktai klasei un rindai. Taču Linneja sistēmai bija
arī savi trūkumi. Tā bija mākslīga sistēma, jo veidota galveno-
kārt pēc vienas pazīmes — putekšņlapu skaita ziedā. Tāpēc arī

vairāki tuvu radniecīgi augi šajā sistēmā iedalīti dažādās klasēs.

Šāda augu klasifikācija neraksturo augu patieso radniecību un

kopīgo izcelšanos. Tā, piemēram, graudzāļu dzimta — viena no

augu valsts dabiskajām dzimtām, vadoties tikai pēc putekšņlapu
skaita, tiktu sadalīta vairākās mākslīgās grupās. Tā tas arī ir

Linneja sistēmā. Lielākā daļa graudzāļu, kurām ziedā ir 3 putekšņ-
lapas, ietilpst 3. klasē, bet parastā smaržzāle (Anthoxantum odora-

tum), kuras ziedā ir 2 putekšņlapas, pieder pie Linneja sistēmas

2. klases, rīsi (Oryza; ziedā 6 putekšņlapas) — pie 6. klases. Lī-

dzīgi kārklu (Salix) sugas sadalītas pa 3 dažādām klasēm, bet

pēc savas radniecības attāli augi — dažas kārklu sugas, ceriņi,
salvijas, veronikas un jau minētā parastā smaržzāle — 5 dažādu

dzimtu pārstāvji Linneja sistēmā apvienoti 2. klasē tikai tāpēc, ka

to ziedos ir 2 putekšņlapas. Dabiskās sistēmas izveidošanu kavēja
Linneja uzskats par.augu nemainību («sugu ir tik daudz, cik tās

pasaules sākumā radījis bezgalīgais gars»).

Linnejs pats labi saprata savas sistēmas mākslīgo raksturu un

mēģināja izstrādāt dabisku sistēmu, izdalot 67 augu dabiskās rin-

das. Taču šīs rindas neietvēra visu augu valsti.

Radīdams savu augu valsts sistēmu, Linnejs izdarīja vairākas

visai nozīmīgas reformas, uz kurām vēl tagad balstās sistemātika.

Pirms Linneja augu aprakstīšanā pastāvēja neiedomājama ne-

vienveidība un patvaļa; tas radīja dažādus pārpratumus. Daži

mazāk pazīstami augi tika aprakstīti salīdzinājumā ar citiem pa-

zīstamākiem augiem, piemēram, oleandrs ir «augs ar lauram līdzī-

gām lapām, ziedi kā rozei...». Linnejs ieveda noteiktu augu ap-

rakstīšanas plānu pēc to organogrāfijas — katrs auga orgāns un

tā daļas tika aprakstīts pēc noteiktas terminoloģijas latīņu va-

lodā; tas radīja stingru kārtību un vienveidību starptautiskā mē-

rogā. Pamatos šī augu aprakstīšanas kārtība pastāv vēl mūsu

dienās.

Lielas neērtības un pārpratumus radīja pirms Linneja pastā-
vošā polinominālā nomenklatūra, — auga nosaukums

sastāvēja no garākās frāzes (auga raksturojuma), piemēram,
meža roze pirms Linneja latīņu valodā tika saukta: Rosa sylvestris

vulgaris flore odorato incarnato (meža roze, parastā, ziedi smar-

žīgi, spilgti sarkani). Pēc tam kad Linnejs stingri definēja ģints
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jēdzienu (Genera plantarum, 1737), radās iespēja ievest vienkār-

šotu bināro nomenklatūru. Augu nosaukums tika sastādīts

no diviem latīņu vārdiem: pirmais — ģints nosaukums — parasti

īpašvārds, rakstāms vienmēr ar lielo sākuma burtu, bet otrs —

sugas epitets — nereti izsaka kādu raksturīgu sugas īpašību, tas

rakstāms ar mazo sākuma burtu. lepriekš minētajai meža rozei

Linnejs deva nosaukumu suņu roze (Rosa canina L.). Tātad

binārā nomenklatūra sugas nosaukumu izsaka ar diviem vārdiem,

piemēram, kodīgā gundega (Ranunculus acer L.), kalnu āboliņš

(Trifolium montanum L.), šaurlapu vīķis (Vicia angustifolia L.),

bumbuļu dedestiņa (Lathyrus tuberosus L.) utt.

Novērojot Linneja darbību, it sevišķi jāpasvītro tās svarīgā
nozīme tālākā sistemātikas attīstībā. Viņa klasiskie darbi, it īpaši
«Augu sugas» (Species plantarum, 1753), nav zaudējuši savu no-

zīmi vēl mūsu dienās.

Dabiskās augu sistemātikas periods sākās jau 18. gs. vidū

(vēl Linneja dzīves laikā) un turpinājās līdz pagājušā gadsimta
sešdesmitajiem gadiem. Pirmais nopietnākais dabiskās augu kla-

sifikācijas mēģinājums atrodams franču botānika Mihela Adan-

sona (M. Adanson, 1727—1805) darbā «Dabiskās augu dzimtas»

(Familles naturelles dc plantes), kas publicēts Parīzē 1763. gadā.
Šajā darbā, pamatojoties uz vairākām raksturīgām pazīmēm, ap-

rakstītas 58 dzimtas, kuras tālāk iedalītas sekcijās, ģintīs un su-

gās. Adansona augu sistēma neguva panākumus, taču viņa nopel-
niem jāpieskaita jauna taksona — dzimtas — lietošana. Šis

taksons kļuva par vienu no sistemātikas pamatkategorijām, kurā

apvieno radniecīgas ģintis.

Vispārēju atzinību izpelnījās franču botānika Antuāna Zisjē
(Antoine Laurent dc Jussieu, 1748—1836) 1789. gadā publicētais
darbs «Augu ģintis» (Genera plantarum). Šis darbs balstās uz

bagātīga materiāla, kuru savā ilggadīgajā praksē bija uzkrājis
Antuāna tēvocis Bernards Zisjē (Bernard dc Jussieu, 1699—1776),
strādādams par vadītāju Trianonas botāniskajā dārzā (pie Parī-

zes), kur eksponētie augi bija sakārtoti dabiskās grupās. Sava

tēvoča idejas Antuāns Zisjē vēl papildināja un izveidoja labi izstrā-

dātu dabisku sistēmu.

Visu augu valsti Zisjē sadalīja trīs nodalījumos: 1. Acotyledones —

bezdīgļlapji, 2. Monocotyledon.es — viendīgļlapji un 3. Dicotyledones —

divdīgļlapji. Šie nodalījumi tālāk sadalīti 15 klasēs un 100 dzimtās.

Bezdīgļlapji Zisjē sistēmā sastāda vienu klasi ar 6 dzimtām: sēņu,

aļģu, aknu sūnu, lapu sūnu, paparžu un najadu (Najadaceae) dzimtām.

Najadu apvienošana ar sporaugiem vienā klasē ir Zisjē sistēmas rup-

jākā kļūda. Viendīgļlapji sadalīti 3 klasēs un 16 dzimtās. Divdīgļ-

lapjus Zisjē iedalījis 3 grupās: 1) Apetalae — bezvainaglapji, t. i.,

kailzieži (augi, kuru ziedos nav vainaglapu), ar 3 klasēm un 14 dzim-

tām; 2) Monopetalae — vienvainaglapji (mūsdienu izpratnē kopvainag-

lapji, bet, pēc Zisjē uzskata, augi, kuriem ziedā vēl tikai viena
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vainaglapa) ar 4 klasēm un 25 dzimtām un 3) Polupetalae — daudz-

vainaglapji (mūsdienu izpratnē šķirtvainaglapji, bet, pēc Zisjē, augi,
kuru ziedos jau ir daudzas vainaglapas) ar 3 klasēm un 38 dzimtām.

īpašu vietu Zisjē sistēmā ieņem divmāju divdīgļlapji — Diclinae

un vienmāju divdīgļlapji — Monoclinae. Abas šīs grupas apvienotas

vienā klasē, kurā ietilpst 5 dzimtas — eiforbiju, ķirbju, nātru, spurdž-
ziedaino (plaša izpratne) un skuju koku dzimtas.

Zisjē sistēmā principiāli jauns ir dzimtu sakārtojums dabiskā

rinda. Sistēmā katras dzimtas beigās novietotas sugas, kas rada

dabisku pāreju no vienas dzimtas uz otru, parādot to radniecību.

Nozīmīga augu sistemātikas attīstībā bija Zana Lamarka

(/. B. Lamarck, 1744—1829) darbība. Lamarks uzskatīja, ka dabis-

kai augu klasifikācijai ir liela teorētiska un praktiska nozīme.

Zisjē sistēmu viņš papildināja ar evolūcijas idejām, norādot, ka

augu valsti sastāda mainīgu īpatņu nepārtrauktas, graduētas rin-

das, sakot ar zemu organizētām, vienkāršām formām un beidzot

ar augsti organizētām, komplicētām formām, kurām piemīt
iedzimta spēja «lietderīgi pārmainīties», piemērojoties konkrētiem

dzīves apstākļiem. Sīs idejas, protams, ietekmēja turpmāko augu

klasifikāciju.
Zisjē sistēmu tālāk uzlaboja un papildināja Šveices botāniķi

Dekandoli 1
. _A. P. Dekandols (vecākais) 1824. gadā sāka publi-

cēt savu ievērojamo botānikas enciklopēdiju «Augu valsts dabiskās

sistemātikas vēstnesis» 2
.

Šo kapitālo darbu (17 sējumos) ievēro-

jami papildināja un 1873. gadā pabeidza Alfons Dekandols. De-

kandolu augu sistēma izstrādāta, balstoties uz salīdzinošās anato-

mijas un morfoloģijas, kā arī uz ģeogrāfijas datiem. Visas iepriek-
šējās augu sistēmas bija veidotas pēc vienrindas principa, t. i.,
dzimtas sakārtotas vienā nepārtrauktā līnijā. Pretēji saviem priekš-
tečiem Dekandoli augu dzimtas grupēja vairākās patstāvīgās līni-

jās. Šāds dzimtu sakārtojums pa atsevišķiem zariem — filām jau
pauda attīstības ideju un guva plašu pielietojumu nākamajā —

filoģenētisko sistēmu periodā.

Skotu botāniķis Roberts Brauns (R. Brown, 1773—1858) De-

kandola sistēmu papildināja ar kailsēkļiem. Brauna nopelniem jā-
pieskaita pirmais kailsēkļu un segsēkļu definējums (1827), kas ilgi
pastāvēja augu sistemātikā.

Ap 19. gs. vidu (it īpaši 1825—1845) dabiskā augu sistemātika

attīstījās sevišķi strauji. Tajā laikā bija izstrādāti apmēram 24 da-

žādu augu dabisko sistēmu varianti. To pamatā vēl joprojām bija
skaidri saskatāmas Zisjē, Dekandolu un Brauna idejas un centieni

1 August Pyrame dc Candolle, 1778—1841, botānikas profesors Zenēvā; viņa
dēls Alphonse Lonis Pierre Pijrame dc Candolle, 1806—1893, botānikas profesors
Zenēvā (turpina tēva aizsākto darbu).

2 A. P. et Alph. dc Candolle. Prodromus sysiematicae naturalis regni vegeta-

bilis. I—XVII. Paris, 1824—1873.
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pēc iespējami dabiskāka dzimtu sakārtojuma. Līdz ar to arvien

drošāk un pārliecinošāk apstiprinājās augu mainība, augu aprak-
stos un sakārtojumos nostiprinājās princips — no zemākām uz

augstāk organizētām formām (Lamarka ideja), bet sveša un ne-

aizsniedzama vēl palika ideja par organiskās pasaules attīstību

no kopīgiem senčiem.

Filoģenētiskās augu sistemātikas periods, kuru ievadīja jau
Lamarka organiskās pasaules evolūcijas idejas, sākās tikai

1859. gadā pēc C. Darvina darba «Sugu izcelšanās dabiskās izlases

ceļā jeb pielāgotāko formu izdzīvošana cīņā par eksistenci» 1 pub-
licēšanas.

Sajā darbā uz visai plaša faktu materiāla pamata bija pārlie-
cinoši pierādīts, ka dabā notiek nepārtrauktas pārmaiņas, nekas

nestāv uz vietas, dzīvie organismi un visa dzīvā pasaule nepār-
traukti attīstās — evolucionē, bet sugu eksistenci vienmēr pavada
pazīmju attālināšanās (diverģence) kā mainības, izlases un iedzim-

tības sekas. Sugas, pielāgodamās mainīgiem dzīves apstākļiem,
nepārtraukti mainās. Mainībā jauniegūtās īpašības un pazīmes,
tālāk pakļaudamās dabiskās izlases «šķirojošajam sietam», nošķiro
dzīvotspējīgākos indivīdus un to grupas, kuru derīgās pazīmes ar

iedzimtību nostiprinās nākamajās paaudzēs. Tātad uz veco sugu

dzīvotspējīgāko varietāšu bāzes evolucionē jaunas sugas. Vecais

atmirst, jaunais, progresīvais attīstās — tā ir organiskās pasaules
evolūcijas teorijas būtība un neapgāžams dabas likums.

Darvina evolūcijas teorija izraisīja apvērsumu visā dabaszi-

nātņu attīstībā, un arī sistemātika nevarēja palikt savās vecajās
pozīcijās. No statiskas zinātnes sistemātika kļuva par dinamisku

zinātni, sākās tās pilnīgākais attīstības posms — filoģenētisko
sistēmu periods. So sistēmu galvenais uzdevums ir parādīt sugu,

ģinšu, dzimtu un visas augu valsts filoģenēzi — izcelšanos, vēstu-

risko attīstību savstarpējā sakarībā un vienotībā, tātad ari rad-
niecību.

Pirmās filoģenētiskās augu sistēmas vēl bija visai nepilnīgas
un vāji izstrādātas. Filoģenēzes problēmas tajās parādījās tikai

atsevišķos fragmentos, galvenokārt paleobotānikas datu trūkuma

un nepilnības dēļ. Dažādi autori vienu un to pašu faktu traktēja
dažādi. Ar to tad arī izskaidrojama ne tikai pirmo, bet arī vēlāko

un mūsdienu filoģenētisko sistēmu atšķirības, to daudzie varianti

un dažādā kvalitāte.

Darvina laikabiedrs un draugs Dž. Hūkers (Joseph Dalton

Hooker, 1817—1911), daudz ceļojis un iepazinis Austrālijas, Jaun-

zēlandes, Indijas un Himalaju floras, savus darbus augu ģeogrā-
fijā balstīja uz evolūcijas pamatiem. It īpaši jāatzīmē G. Bentāma

1 Darwin Ch. On the Origin of Species by Means of Natūrai Selection or

the Preservation of Favoured Races m the Struggle for Life. London, 1859.

Pirmais izdevums publicēts 1859. g. 24. novembrī, otrais — 1860. g. 7. janvārī.
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un Dž. Hūkera kapitālais darbs «Augu ģintis»
1. Šajā darbā izvir-

zītas vairākas filoģenētiskajai augu sistemātikai nozīmīgas atzi-

ņas. Svarīgākās no tām ir 1) augu ģeogrāfijas datu izmantošanas

nepieciešamība sistemātikā un 2) atziņa, ka vienkāršās augu for-

mas ne vienmēr ir primitīvas, piemēram, viensegainie ziedaugi nav

uzskatāmi par primāriem, bet gan par sekundāriem, un to vien-

kāršie ziedi ir redukcijas rezultāts.

Par pirmās filoģenētiskās augu sistēmas autoru uzskata ievē-

rojamo vācu botāniķi, Berlīnes botāniskā dārza direktoru, profe-
soru Aleksandru Braunu (A. Braun, 1805—1877).

Savā sistēmā, kas publicēta 1864. gadā, augu valsti Brauns sa-

dala 3 nodalījumos: 1. nodalījums — Bryophyta savukārt dalīts 2 kla-

sēs — 1) Thallodea (aļģes, sēnes, ķērpji) un 2) Thallophyllodea

(haras un sūnas); 2. nodalījums — Cormophyta (paparžveidīgie,

Brauna izpratnē); 3. nodalījums — Angiospermae dalīts 2 daļās —

1) kailsēkļi un 2) segsēkļi. Segsēkļi savukārt dalīti viendīgļlapjos un

divdīgļlapjos, bet divdīgļlapji — bezvainaglapjos (viensegainie), šķirt-

vainaglapjos un kopvainaglapjos.

Brauna sistēmu talak uzlaboja vina pēctecis — profesors
Augusts Eihlers (A. W. Eichler, 1839—1887).

Eihlera augu sistēmā, kas publicēta 1883. gadā, augu valsts sa-

dalīta sporaugos un sēklaugos. Sporaugi savukārt dalīti talofītos

(aļģes, sēnes, ķērpji), briofītos (sūnaugi) un pteridofītos (paparž-

augi). Sēklaugi sīkāk dalīti kailsēkļos un segsēkļos, bet segsēkļi —

viendīgļlapjos un divdīgļlapjos. Viendīgļlapjiem pakļautas 7 rindas, bet

divdīgļlapji dalīti šķirtvainaglapjos un kopvainaglapjos. Divdīgļlapjos

ietilpstošās 30 rindas tālāk sadalītas dzimtās.

Vispilnīgāko filoģenētisko augu klasifikāciju radīja Brauna un

Eihlera skolnieks un pēctecis (Berlīnes botāniskā dārza direktors

pēc Eihlera) profesors Ādolfs Englers (A. Engler, 1844—1930).
Pirmais šīs sistēmas variants publicēts 1887. gadā grāmatā Sylla-
bus der Pflanzenfamilien. Šis visā pasaulē plaši pazīstamais darbs

iznāca 12 izdevumos2. Katrs nākamais izdevums iezīmējās ar jau-
niem sistēmas uzlabojumiem, papildinājumiem un pilnveidoju-
miem.

Englera sistēmas pēdējā variantā augu valsts sadalīta 17 nodalī-

jumos. 13 nodalījumos iedalīti zemākie augi (Thallophijta), 14. noda-

lījums ir sūnaugi (Bryophyta), 15. nodalījums — paparžaugi (Pteri-

dophyta) plašā izpratnē, ieskaitot psilofītus, psilotus, staipekņus, kosas

1 Bentham G. et Hooker J. D. Genera plantarum. I—III. London, 1862—1883.

2 Desmitais izdevums publicēts vēl Englera dzīves laikā — 1924. gadā.

Divus pēdējos izdevumus papildinājuši viņa skolnieki. 11. izdevums iznāca

1936. gadā un pēdējā — 12. izdevuma pirmais sējums — 1954. gadā, bet otrais

sējums — 1964. gadā.
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un papardes, 16. nodalījums — kailsēkļi (Gymnospermae) un 17. noda-

lījums — segsēkļi (Angiospermae).

Englera augu klasifikācija ir izstrādāta sīkāk par citām filo-

ģenētiskajām augu sistēmām — līdz ģintīm un sugām. Tādēļ pēc
Englera sistēmas, kaut gan tai ir vairāki trūkumi, sakārtoti lie-

lākie pasaules herbāriji, it sevišķi Eiropā. Pēc Englera sistēmas

sakārtotas augu ekspozīcijas un kolekcijas botāniskajos dārzos.

Pēc tās strādājuši daudzi autori, aprakstot savas zemes floru. Arī

pasaulē lielākā 30 sējumos izdotā «PSRS flora» (Ojiopa CCCP)
sastādīta pēc Englera sistēmas un viens no lielākajiem pasaules
herbārijiem, kas atrodas PSRS ZA V. Komarova Botānikas insti-

tūtā (Ļeņingradā), sakārtots ar Englera ģinšu kārtas numuriem.

Arī «Latvijas PSR flora» un lielākie herbāriji mūsu republikā, pie-

mēram, herbārijs P. Stučkas LVU Bioloģijas fakultātē, sakārtoti

pēc Englera sistēmas.

Līdzīga Englera sistēmai bija 1900. gadā publicētā austriešu

botānika — morfologa un sistemātika Riharda Vetšteina (R. Wett-

stein, 1863—1931) filoģenētiskā augu sistēma, kas pēdējā variantā

publicēta 1935. gadā. 1 Tajā bija izteikti vairāki augu filoģenēzei
nozīmīgi fakti un teorētiski pamatojumi, piemēram, par segsēkļu
zieda izcelšanos (sk. Magnolijaugu izcelšanās un sistemātika,
173. lpp.). Pēc Englera un Vetšteina izvirzītās pseidantija (ne-
īstā zieda) teorijas, primitīvāki ir augi ar viendzimuma zie-

diem, augi ar vienkāršu apziedni (viensegainie) vai pavisam bez

tā (kailzieži). Sakarā ar šo teoriju Englera sistēmā viendīgļlapji
novietoti pirms divdīgļlapjiem2 (Vetšteins segsēkļu izklāstu sāk ar

divdīgļlapjiem).

Vetšteina sistēma visa augu valsts sadalīta 9 nodalījumos. 8 uo-

dalījumos iedalīti zemākie augi (īhallophyta), bet 9. nodalījums ir

augstākie augi (Cormophyta). Augstākie augi savukārt sadalīti arhe-

goniātos (Archegoniatae) un ziedaugos (Anthophijta). Arhegoniāti
sīkāk dalīti sūnaugos un paparžaugos, bet ziedaugi — kailsēkļos un

segsekļos. Kailsek|u pieskaitīšana pie ziedaugiem, tāpat ka to atdalī-

šana no arhegoniātiem, ir Vetšteina sistēmas kļūda.

Englera un Vetšteina augu sistēmas galvenos virzienos ir līdzī-

gas un sastāda savrupu augu filoģenētisko sistēmu virzienu, ko

mēdz saukt par Eiropas skolu. Eiropas filoģenētiskās augu siste-

mātikas skola, kurai pieder vairāki ievērojami mūsdienu sistemā-

tiķi, atsevišķās daļās uzlaboja sūnaugu, paparžaugu, kailsēkļu, ka

arī segsēkļu sistemātiku. Taču segsēkļu klasifikācija pēc pseid-

antija teorijas, kura augus ar viendzimuma vai vienkāršākiem

1 Wettstein R. Handbuch der systematischen Botanik. Leipzig und Wien,

1935. 1152 S.

2 Pēdējā Englera sistēmas variantā, kuru 1964. gadā publicēja viņa skolnieki,

divdīgļlapji novietoti segsēkļu sākumā.
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ziediem (vienkāršu apziedni) uzskata par primitīviem, izraisīja no-

pietnas diskusijas. Pseidantija teorijai radās opozīcija, kuras

priekšgalā nostājās ievērojamais amerikāņu botāniķis — C. Besī

(C. E. Bessey) 1
un vācu botāniķis H. Hallīrs (/. G. Hallier,

1868—1932) 2
. Pamatojoties uz salīdzinošās morfoloģijas dziļākiem

pētījumiem, par segsēkļu zieda izejas formu tika uzskatīts pārvei-
dojies apvalksēkļu divdzimumu sporofilu sastāts — strobils.

1907. gadā angļu paleobotāniķi A. Arbers un Dž. Parkins

(E. A. Arber, J. Parkin), analizējot fosilijas (izmirušu augu palie-
kas), apstiprināja C. Besī un H. Hallīra hipotēzi par segsēkļu zieda

izcelšanos no kailsēkļu divdzimumu strobila un pārliecinoši pie-

rādīja, ka segsēkļu divdzimumu zieds pēc savas struktūras ir ļoti
tuvs izmirušo benetītu strobilam. Šo pētījumu rezultātā tika radīta

otra teorija par segsēkļu zieda izcelšanos — strobilārā jeb
eiantija (īsta zieda) teorija (sk. Magnolijaugu izcelšanās

un sistemātika, 174. lpp.).
Pēc strobilārās teorijas, primitīvāki ir tie segsēkļi, kuru ziedu

uzbūve līdzīgāka kailsēkļu strobilu uzbūvei. Tādi vispirms ir mag-

noliju rindas pārstāvji. Magnoliju primitīvismu apstiprina ne tikai

zieda uzbūve, bet arī salīdzinošās morfoloģijas, anatomijas un

ģeogrāfijas dati. Šāds uzskats segsēkļu sistemātikā attīstījās ļoti
strauji un guva vispārēju atzinību. Jaunie filoģenētiskās sistemā-

tikas principi mobilizēja darbam daudzus talantīgus sistemātiķus.
Arī cariskās Krievijas un vēlāk Padomju Savienības botāniķi
N. Kuzņecovs (Jurjevā, tagad Tartū, 1914), B. Kozo-Poļanskis
(Voroņežā, 1922), N. Bušs (Ļeņingradā, 1941), A. Grosheims

(Ļeņingradā, 1945), A. Tahtadžans (Ļeņingradā, 1959, 1966) ir

patstāvīgu filoģenētisku segsēkļu sistēmu autori.

Taču visi centieni radīt jaunu, visos līmeņos visu augu valsti

aptverošu filoģenētisku sistēmu nav vēl vainagojušies ar panāku-
miem. Vēl joprojām jāveic liels darbs mūsdienu dzīvo augu sugu

inventarizēšanā un izpētē. Sevišķi tas sakāms par tropu florām,

kuras ir ļoti vecas, ļoti daudzveidīgas un maz izpētītas. Nepietie-
kami ir paleobotāniskie dati un līdz šim vēl nav veikta atsevišķo
filoģenētiskās sistēmas posmu — dzimtu, rindu modelēšana. Pa-

visam vāji izstrādāta vairāku ģinšu un dzimtu, piemēram, rožu

dzimtas filoģenēze. Lai gan runājam par filoģenētiskām sistēmām,
to atsevišķi fragmenti vēl būtībā tomēr ir mākslīgi. Priekšā stāv

liels darbs, pilns romantikas un grūtību, kurā aktīvi piedalīties
aicinātas jauno botāniķu paaudzes.

1 C. Besī par segsēkļu klasifikācijas problēmām publicējis 3 lielus darbus

(1893, 1897, 1915), radīdams oriģinālu segsēkļu filoģenētisko sistēmu.

2 H. Hallīrs publicējis 9 nozīmīgus darbus vācu, angļu un franču valodā

(1901—1921), iztirzājot segsēkļu izcelšanās, sistemātikas un ģeogrāfijas

problēmas.
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AUGU FILOĢENĒTISKĀS SISTEMĀTIKAS METODES

Augu sistemātika, kā jebkura zinātne, strādā ar savām speci-
fiskam pētniecības metodēm un cenšas izmantot visus tai pieeja-
mos datus, kas palīdz izskaidrot un modelēt augu organismu iz-

celšanos, vēsturisko attīstību, ģenētisko raksturu un radniecības

saites, visu augu valsts būtību savstarpējā sakarībā un vienotībā.

Līdz ar to augu filoģenētiskā sistemātika jo cieši sadarbojas ar

citām tai tuvām zinātņu nozarēm — paleobotāniku, augu morfo-

loģiju, anatomiju, citoloģiju, embrioloģiju, augu ģeogrāfiju un eko-

loģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, ģenētiku utt.

Botāniķa-sistemātiķa darbā vienmēr jāsastopas ar ievērojamām
grūtībām, kuras vispirms saistītas ar filoģenētiski tuvu sugu no-

robežošanu un radniecīgo attiecību noskaidrošanu. Dažādu sugu
struktūra ir visai atšķirīga. Vienas sugas (parasti vecākās, it īpaši
reliktās) sastāv no stabilām un lielām populācijām ar maz mai-

nīgām pazīmēm, citas turpretī raksturo ievērojams polimorfisms
ar progresējošām un pārejošām — transgresējošām pazīmēm. Pie

tam līdzīgas sugas, kas dabā tuvinātas ar analoģijas, redukcijas
vai konverģences parādībām, būtībā nemaz nav savstarpēji rad-

niecīgas.
Filoģenētiskās sistemātikas uzdevums ir modelēt augu valsts

attīstības zarus pēc to izcelšanās un evolūcijas noteiktā filoģenē-
tiskā secībā. Taču objektīvi parādīt šo secību pēc vienas izolētas

metodes nav iespējams, jo visi augu filoģenētiskie posmi nav no-

sakāmi ar kādas atsevišķas metodes kritērijiem, tāpēc augu sis-

temātika strādā kompleksi, ar dažādāmmetodēm.

Mūsdienu augu sistemātikas pētniecības metodes var iedalīt

nosacītās grupās, jo pēc būtības tās veido pētniecības kompleksu,
cita citu papildinādamas.

Bioloģiskās metodes pamatojas uz pašu augu organismu vis-

pusīgu izpēti un atkarībā no pētniecības rakstura iedalāmas vai-

rākās grupās.
1. Salīdzinošās metodes: 1) salīdzinošās morfoloģijas

metode (veģetatīvo un ģeneratīvo orgānu morfoloģiskās uzbūves

salīdzināšana, līdzīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana), poleonto-
loģiskā jeb paleobotāniskā metode (izmirušu, no fosilijām restau-

rētu organismu atklāšana un pētīšana), karpoloģiskā metode

(augļu uzbūves salīdzināšana), teratoloģiskā metode (dažādu ne-

normāli attīstītu orgānu un to daļu salīdzināšana un pētīšana)
v. c; 2) salīdzinošās anatomijas metode (orgānu anatomiskās uz-

būves salīdzināšana), citoloģijas metode (šūnas struktūras ele-

mentu pētīšana un salīdzināšana), palinoloģijas metode (putekšņu

salīdzināšana), embrioloģijas metode (dīgļu uzbūves salīdzinā-

šana), karioloģijas metode (šūnas kodola struktūras, it īpaši hro-

mosomu salīdzināšana) un citas metodes.

2. Fizioloģiski bioķīmiskās metodes pamatojas uz

augu fizioloģisko norišu un bioķīmisko īpatnību pētīšanu. Šinī
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grupā ietilpst fizioloģiskā, bioķīmiskā, serodiagnostiskā, fizioloģis-
kās imunitātes, entomoloģiskā un citas metodes. Fizioloģiskās imu-

nitātes metodes pamatā ir augu izturība (neieņēmība) pret da-

žādu slimību ierosinātājiem (sēnēm, baktērijām v. c); organismu
invāzijas pakāpe atbilst to radniecībai, kas bieži vien saskan ar

kopīgo genotipu. Entomoloģiskā metode balstās uz hipotēzi, ka

vairākas radniecīgas kukaiņu sugas (meklējot nektāru, putekšņus
v. c.) apmeklē tikai noteiktu sistemātisko grupu augu ziedus vai

arī noteiktas kukaiņu sugas parazitē uz noteiktām augu sugām.
3. Ģenētiskās metodes lieto augu ģenēzes, t. i., izcelša-

nās un attīstības problēmu pētīšanā. Ar šo grupu cieši saistītas

jau iepriekš minētās citoloģijas, karioloģijas, embrioloģijas meto-

des, kas no aprakstoši salīdzinošām metodēm kļuvušas par ekspe-
rimentāla rakstura metodēm — citoģenētiskā, citoembrioloģiskā,
karioloģiskā, bioķīmiski ģenētiskā metode v. c. Bioķīmiski ģenē-
tiskā metode ir viena no jaunākajām metodēm, tās būtība — da-

žādu taksonu izcelšanās kopība pēc kopīgām bioķīmiskām īpatnī-
bām un iedzimtības likumsakarību bioķīmiska pētīšana. Speciālās
ģenētiskās metodes ir eksperimentāli ģenētiskā metode (galveno-
kārt sistemātisko kategoriju — populāciju, t. i., sugas struktūras

elementu pētīšana), hibridoloģiskā metode (taksonu radniecības

noskaidrošana pēc to savstarpējās krustošanās rezultātiem), onto-

ģenēiiskā metode (pamatojas uz bioģenētisko likumu — ontoģe-
nēze atkārto filoģenēzi, kā arī uz organismu individuālās attīstības

likumsakarību salīdzināšanu).

4. Morfoģenētisko metodi lieto morfoloģisko struktūru

(mikrosporu un megasporu, endospermas, dīgļa, vasas orgānu un

sakņu sistēmas, ziedu, augļu utt.) aizmešanās un attīstības likum-

sakarību pētīšanai un salīdzināšanai.

Topoloģiskās metodes sastāda pētniecības kompleksu, kura pa-

matā ir augu ģeogrāfiskās izplatības, kā arī sugu un citu taksonu

savstarpējo attiecību un augu dzīves apstākļu (ekoloģijas) likum-

sakarību salīdzināšana.

1. Ģeogrāfiskas metodes būtība ir augu ģeogrāfijas
datu izmantošana sistemātikā.

2. Ekoloģiskas metodes pamata ir augu dzīves ap-

stākļu un faktoru pētīšana.

3. Floroģenētiskā metode ir vēl jauna un maz izstrā-

dāta. Tās būtība — floristisko kompleksu (dažādas pakāpes siste-

mātisko grupu) raksturojums pēc kopīgas izcelšanās noteiktā laikā

un teritorijā. Pēc šīs metodes pēta 1) sugas un citus taksonus uz

dabisko apstākļu fona sakarā ar vietas ģeoloģisko attīstību,

2) sugu veidošanās procesu konkrētos apstākļos un ciešā sakarā

ar noteiktā ģeogrāfiskā rajona vēsturi (ģeomorfoloģiju, edafiskiem

apstākļiem — augsni, klimatu, veģetāciju utt.).

4. Kartogrāfiska metode lietojama sugu un citu tak-

sonu vai floristisko kompleksu projicēšanai.



5. Fitocenoloģisko (ģeobotānisko) metodi lieto

fitocenožu, to veidošanās, attīstības, sastāva un izplatīšanās likum-

sakarību pētīšanā.

Topoloģiskās metodes nevar lietot atsevišķi, bet tikai kopā ar

citām, it sevišķi bioloģiskajām metodēm. Tradicionālā morfoloģiski
ģeogrāfiskā metode, kuru izstrādāja A. Englers (1879—1882), bet

pēc tam papildināja R. Vetšteins (1898), V. Komarovs (1901, 1908,

1909) un citi botāniķi, ir labs piemērs topoloģisko, t. i., ģeogrāfisko
datu un salīdzinošās morfoloģijas datu sintēzei, kas palīdzēja at-

risināt vairākas nopietnas filoģenētiskās sistemātikas problēmas.

Palīgmetodes lieto netieši, galvenokārt pētījumu precizēšanai,
kā arī pārbaudot datus, kas iegūti, lietojot bioloģiskās un topolo-
ģiskās metodes. Pašlaik nopietni zinātniski secinājumi arī augu

sistemātikā grūti iedomājami bez iegūto datu matemātiskās ap-

strādes. Ar labiem panākumiem augu sistemātikā var lietot dau-

dzas matemātiskās metodes, it īpaši galveno komponentu
metodi, faktoru analīzi, korelācijas un regresijas analīzi, dispersi-

jas analīzi un citas matemātiskās metodes, izmantojot elektronu

skaitļojamās mašīnas.

Pēdējā laikā neatlaidīgu meklējumu rezultātā pilnveidojot da-

žas metodes, augu sistemātikā veidojas jauni virzieni, piemēram,
numerālā taksonomija, hemosistemātika, kariosistemātika, biosis-

temātika v. c.

Numerālā taksonomija jeb taksometri ja (nume-
rālā sistemātika) balstās uz pētāmo objektu kvalitatīvu analīzi,

lietojot moderno skaitļošanas tehniku. Loģiskā numerālā taksono-

mija sastāv no vairākiem posmiem. Pēc P. Snīša (P. H. Sneath,

1964) izstrādātās metodikas tā sastāv no 5 daļām:
1. Taksonomisko operāciju vienību — TOV (sugu vai to struk-

tūras vienību — pasugu, populāciju, indivīdu, varietāšu, formu,

šķirņu v. c.) izvēle.

2. TOV pazīmju izlase un kodēšana. Izvēlas pēc iespējas vai-

rāk
— 50 (100 vai vēl vairāk) pietiekami stabilas, drošas un rak-

sturīgas TOV pazīmes un tās kodē. legūtos datus apkopo tabulā —

datu matricā pēc alternativitātes principa (+ vai —).

TOV pazīmju matrica
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Taksoni

Pazīmes

i E utt.

1

2

3
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+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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1. att. Taksonu a—h pazīmju kvantitatīvā grupēšana:
1 — pazīmes nesakārtotas; 2 — pazīmes sakārtotas; 3 — taksonu radniecības diagramma.

Pec tam atšķiro derīgās pazīmes, kuras talak pakļauj matemā-

tiskai izteiksmei un apstrādei.
3. Līdzīgo pazīmju izziņa. lepriekš atlasītās un kodētās pazī-

mes matemātiski apstrādājot, iegūst TOV, procentos izteiktus

līdzību koeficientus. legūtos datus apkopo grafiskā līdzību mat-

ricā (1. att.1).

4. Pazīmju analīze. Pēc pazīmju līdzības pārgrupē TOV koe-

ficientu vērtības, izveidojot fenonus — TOV pazīmju grupas pēc
to līdzības, kas izteikta procentos (1. att. 2). Pēc tam iespējams
uzzīmēt pētīto taksonu

— TOV ciltskoka diagrammu jeb dendro-

grammu (1. att. 3).

5. Datu pārbaude (diskriminācija). legūtos datus vēl pārbauda
ar skaitļošanas tehniku un nosaka TOV raksturīgākās pazīmes,
diagnozes un to savstarpējās sistemātiskās attiecības.

Numerālās taksonomijas mērķis tātad ir atrast objektīvus sugu

un citu taksonomisko vienību norobežošanas kritērijus, t. i., ar da-

žādām sistemātikas metodēm iegūto datu matemātiska apstrāde,
pazīmju izvērtēšana un objektīvāko pazīmju noskaidrošana. Šādu

objektīvu sugu norobežošanas kritēriju izstrādāšana ir ļoti svarīgs
solis augu sistemātikā, bet tas ir ļoti grūts uzdevums, jo augu lielo

dažādību nevar mērīt ar vienu vai vairākiem standarta kritērijiem.
Bez tam šiem kritērijiem jāatspoguļo pazīmju evolūcija, to līmenis

un korelācijas. Līdz ar numerālās sistemātikas attīstību aizmirstās

mākslīgās sistēmas un to principi iegūst jaunu saturu un var kļūt
aktuāli.

Biosistem ā t i s ka i s (ģenētiskais) virziens augu
sistemātikā ir sugu izcelšanās dinamikas un ģenētisko mehānismu

pētīšana, tātad padziļinātu ģenētisko metožu lietošana. Pazīsta-

mākie šī virziena teorētiķi ir amerikāņu zinātnieki E. Mairs

(E. Mayr), G. Stebins (G. L. Stebbins), J. Love (7. Lowe) v. c.

22
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AUGU VALSTS SISTEMĀTISKAS VIENĪBAS — TAKSONI

Suga (species) — augu valsts sistemātiskā pamatvienība ir

integrēta, evolūcijas procesā bioloģiski norobežotu indivīdu kopa.
Sugu raksturo indivīdu genotipiskā vienotība (kopēja izcelšanās),

ģeogrāfiskā un ekoloģiskā kopība (noteikts izplatības apgabals —

areāls, ar noteiktiem auga dzīves apstākļiem), strukturālā līdzība

un pēctecība — indivīdu spēja dzimumprocesā brīvi krustoties un

dot normālus, sugai raksturīgus, pēcnācējus.
Pirmo augu sugas definējumu deva Dž. Rejs (/. Ray. Historia

ģenerālis plantarum, 1686—1704), uzskatīdams, ka sugu sastāda

indivīdi, kas cēlušies no viena auga vai grupas līdzīgu augu sēk-

lām. Viņš norādīja ari uz atsevišķām izmaiņām sēklu «izdzimša-

nas», t. i., deģenerēšanās, rezultātā un pat uz «sugu pārvēršanos»,
kuru neprata izskaidrot.

Linnejs uzskatīja, ka sugas ir nemainīgas, tās var sastāvēt no

varietātēm, kas rodas nejaušu apstākļu (klimata, augsnes v. c),

ietekmē, bet, ja nejaušību nav, suga paliek vienveidīga un ne-

mainīga.
Tālākie pētījumi pierādīja, ka sugas ir mainīgas un to struktūra

nav vienlīdzīga. Radās «labu sugu» (species bona) un «saliktu

sugu» (species collectiva) jēdzieni. Franču botāniķis A. Zordans

(A. Jordan, 1811—1897) centās pierādīt, ka Linneja aprakstītās
sugas sastāv no sīkākām struktūras vienībām, kuras jāuzskata par

sugām. Tā, piemēram, Linneja aprakstīto pavasara drojenīti
(Draba verna L.) Zordans sadalīja 200 sīksugās. Kopš tā laika

šādas sīksugas sauc par žordanoniem atšķirībā no Linneja
aprakstītajām sugām — linneoniem.

Darvins uzskatīja, ka suga ir nosacīts un patvaļīgi ērtai līdzīgu
indivīdu apvienošanai pieņemts apzīmējums, kas būtiski neatšķi-
ras no varietātes. Darvina izpratnē suga ir vēsturiska parādība —

tā rodas, attīstās, sasniedz pilnu attīstību, bet pēc tam, mainoties

dzīves apstākļiem un parādoties jauniem, spēcīgākiem konkuren-

tiem, cīņā par eksistenci sāk izmirt un pēdīgi iet bojā. Tādā iz-

pratnē suga pastāvīgi mainās, atrodas nepārtrauktā kustībā.

V. Komarovs norādīja, ka noteikt sugu šādā kustībā ir ļoti grūts
uzdevums, grūts tāpēc, ka sugas kustība, t. i., izmaiņas laikā un

telpā, noris ļoti lēni, un var radīt maldīgu uzskatu par sugas ne-

realitāti.

Suga ir reāla dzīvo organismu eksistences kopa. Pēc V. Koma-

rova (1940) definīcijas, «sugas ir no kopīgiem senčiem cēlušos,
vides ietekmē un eksistences cīņā ar izlasi no citām organismu

grupām norobežotu paaudžu apvienojums, noteikts evolūcijas pro-

cesa posms». Atkarībā no sugu veidošanās gaitas un to evolūcijas
līmeņa dažādu augu sugas nav līdzvērtīgas. Dabā suga ir vairāk

vai mazāk sarežģītu, integrētu, bioloģiski radniecīgu īpatņu kopa,
kas norobežota no citām radniecīgu īpatņu kopām. Dabā pastāv
noteiktas atšķirības starp sugām — robežas, kas veidojušas
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evolūcijas procesā un norobežo vienu sugu no otras. Atrast šīs

dabā objektīvi eksistējošās sugu atšķirības ir sistemātikas galve-
nais uzdevums. Taču sugu norobežošana saistīta ar nopietnām

grūtībām, jo meklētās robežas starp sugām dabā ne vienmēr ir no-

teiktas un krasi izteiktas. Augu sugas dabā ar diverģences, konver-

ģences, analoģijas, homoloģijas, savstarpējās hibridizācijas, muta-

ģenēzes un citiem procesiem parasti saistītas difūzā sistēmā, kurā

apslēpta visa sugas būtība. Tāpēc arī augu sistemātikā strādā ar

dažādām metodēm, kuru mērķis ir sugu aprakstīšana, norobežo-

šana un to sakārtošana noteiktā sistēmā.

Par galvenajiem kritērijiem sugu norobežošanā augu sistemā-

tika izmanto 1) īpatņu morfoloģisko un anatomisko pazīmju kom-

pleksu, 2) ģenētiskās pazīmes, 3) ģeogrāfiskās un ekoloģiskās
īpatnības, 4) īpatņu izcelšanās un attīstības vēsturi — filoģe-
nēzi v. c.

Tradicionālie morfoloģiskie pētījumi joprojām paliek stingrs

pamats kā pašu sugu konstatēšanā, aprakstīšanā, tā arī to noro-

bežošanā — sugu atšķirību noteikšanā.

Ģenētiskās pazīmes — sugas genotipiskā specifika, iedzimtī-

bas pamats ir tas sarežģītākais mehānisms, kas dzimumprocesā
nodrošina indivīdu pēctecību un to savstarpējās bioloģiskās saites,
bet ar krustošanās barjerām norobežo vienu sugu no otras — no-

drošina sugas stabilitāti un tās bioloģisko vienotību.

Ģeogrāfiskās un ekoloģiskās augu īpatnības palīdz izprast sugu
kā dabā reāli eksistējošu organismu vienību, kas konkrētos apstāk-

ļos ieņem noteiktu vietu, apdzīvo noteiktu teritoriju — noteiktu

sugas areālu.

Ne mazāk nozīmīgs kritērijs sugu norobežošanā ir sugas vēs-

ture (filoģenēze), t. i., izcelšanās, vēsturiskā attīstība, sugas vei-

došanās gaita evolūcijas procesā.
Ar sugas filoģenēzi cieši saistās sugas apjoms un struktūra.

Atkarībā no iedzimtības evolūcijas līmeņa, izplatības un citiem

apstākļiem, kas nosaka pazīmju stabilitāti, augu sugas sastāv no

vairāk vai mazāk diferencētām īpatņu kopām — sugas taksoniem:

pasugām, varietātēm, formām.

Pasuga (subspecies) ir mazāk norobežotu, ar starpformām
vienā sugā saistītu indivīdu kopa (sugas daļa), kas raksturojas ar

kopīgām iedzimtām pazīmēm un noteiktu izplatību (kopēju areālu).
Varietāte (variētas) ir vēl mazāk norobežotu, pasugai pa-

kļautu līdzīgu īpatņu grupa, kurai piemīt iedzimstošas pazīmes,
bet nav sava noteikta areāla.

Forma (forma) ir morfoloģiski atšķirīgu īpatņu grupa varie-

tātes vai pasugas sastāvā. Tās atšķirīgās pazīmes veidojušās gal-
venokārt dzīves apstākļu (ekoloģijas) iedarbības rezultātā, un tām

nav iedzimstoša rakstura, tās vēl nav pietiekami stabilas un nāka-

majās paaudzēs var izmainīties.

Mazāk diferencētas ir vecas, reliktu augu sugas, bet jaunu sugu

diference parasti ir diezgan sarežģīta. Dažādās sistemātiskajās
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grupas (ģintīs, dzimtas, rindās) sugas diferencētas ļoti dažādi.

Sevišķi sarežģīta struktūra ir kultūraugu sugām, kuru formas dala

šķirnēs (cultivar). Šķirnei bez raksturīgajām morfoloģiskajām
pazīmēm ir vēl arī īpašības, kuras nosaka šķirnes saimniecisko

vērtību. Daudzu kultūraugu sugu struktūra ir ļoti sarežģīta un tās

grūti salīdzināt ar savvaļas, t. i., autohtonajām sugām. Tā, piemē-
ram, pašlaik visas zemeslodes mērenā klimata apgabalos kultivē

apmēram 10 000 dažādas izcelsmes un izplatības, cilvēces ilgsto-
šas selekcijas darba rezultātā iegūtas ābeļu kultūršķirnes. Protams,
visu šo lielo šķirņu dažādību nevar apvienot vienā sugā, bet gan

kultigēnā kompleksā — mājas ābele (Mālus domestica), kurā iz-

šķir vairākas noteiktas līnijas un klonus pēc to izcelšanās, kopējām
pazīmēm un izplatības kultūrā (kultivēšanas apgabalā).

Pēdējā laikā sugas sadalīšana pasugās, varietātēs un formās

vairākkārt kritizēta un izdarīti mēģinājumi to aizstāt ar citiem

taksoniem, piemēram, populāciju, ekotipu, biotipu 1. Taču šie mēģi-
nājumi izrādījās nesekmīgi, jo izstrādāt visām sugām vienotu

taksonomiju nav iespējams.
Radniecīgas sugas ar kopēju izcelšanos apvieno ģintīs (gē-

nus), radniecīgas ģintis — dzimtās (familia), dzimtas — rin-

dās (ordo), bet rindas — klasēs (classis). Klases pēc tā paša
kopības principa apvieno nodalījumos (divisio), bet nodalī-

jumi sastāda augu valsti (regnum vegetabile).
Katru no šīm sistemātiskajām vai taksonomiskajām vienībām

pēc vajadzības var sadalīt sīkākās apakšvienībās, piemēram, ģin-
tis

— apakšģintīs (subgenus), dzimtas — apakšdzimtās
(subfamilia), rindas — apakšrindās (subordo), klases —

apakšklasēs (subclassis) un nodalījumus — apakšnodalī-
jumos (subdivisio). Bez tam dzimtas vai apakšdzimtas var sa-

dalīt tribās (tribus), bet ģintis vai apakšģintis — sekcijās
(sectio) un pēc vajadzības arī apakšsekcijās (subsectio).
Filoģenētiski ļoti tuvas sugas apvieno sugu sērijās (series).

Tādējādi katra suga pieder (un tā jāpakļauj) noteiktai ģintij,
katra ģints — noteiktai dzimtai (izņemot dažas mākslīgas, no

fosilijām restaurētas izmirušu augu grupas), bet katra dzimta —

rindai utt.

Augu nomenklatūru reglamentē Starptautiskais botāniskās no-

menklatūras kodekss, kuru regulāri papildina un uzlabo Starptau-
tiskie botāniķu kongresi. Saskaņā ar šo kodeksu sugu nomenkla-

tūra, kā jau minēts, sastāv no bināras kombinācijas — ģints no-

saukuma un sugas epiteta latīņu valodā, piemēram, sudrabainais

retējs (Potentilla argentea L.). Sugas epitetam pievieno vēl pirmā

sugas aprakstītāja autora saīsinātu uzvārdu. Pazīstamu autoru

uzvārdi nereti tiek saīsināti līdz vienam vai nedaudziem burtiem,

1

Populācija — individuāli dažādu vienas sugas īpatņu kopa noteiktā teri-

torijā. Biotips — indivīdu kopa ar kopēju genotipu. Ekotips — biotipu grupa,

kas ģenētiski piemērojusies noteiktiem apstākļiem.



piemēram, L. — Linnejs, DC. — Dekandols (Dc Candolle), Max. —

Maksimovičs, Kom. — Komarovs utt.

Taksonu nosaukumi tiek veidoti pēc nomenklatūras tipiem. No-

menklatūras tips (typus) ir tā taksona daļa, ar kuru pastāvīgi
saistīts taksona nosaukums. Visi taksonu nosaukumi, sākot ar

sugu (arī pasugu) un beidzot ar klasi, balstīti uz nomenklatūras

tipa.
Dzimtu nosaukumus (ar dažiem izņēmumiem) darina, tipiskās

ģints vārda saknei pievienojot izskaņu -aceae (Rosa — Rosaceae,
Brassica — Brassicaceae, Poa — Poaceae utt.). Rindu nosauku-

mus darina pēc tāda paša principa, tikai ar izskaņu -ales (Rosa —

Rosales, Faba — Fabales utt.), klašu nosaukumus — ar izskaņu
-atae (Magnolia — Magnoliatae, Lilium — Liliatae), apakšklašu
nosaukumus — ar izskaņu -idae (Ranunculus — Ranunculidae,
Rosa — Rosidae, Aster — Asteridae utt.). Nodalījumu nosaukumu

darināšanā parasti nelieto nomenklatūras tipu principu. Nodalī-

jums apvieno lielākas, labi norobežotas augu valsts grupas, pie-
mēram, sēklaugi (Spermatophgta; grieķiski spermato — sēkla,
pkyto — augs), paparžaugi (Pteridophyta; grieķiski pteron —

spalva, spārns), sūnaugi (Bryophyta; grieķiski bryon — sūna).
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Augstākie augi jeb kormofīti

Cormophyta (Cormobionta)

Augstākie augi ir sauszemes augi, tikai nedaudzas sugas se-

kundāri pārgājušas uz dzīvi ūdenī. Tie ir Zemes veģetācijas —

mežu, pļavu, purvu, dārzu, druvu un citu cenožu galvenie veidotāji.
Augstākie augi cēlušies no zemākajiem augiem — lapoņaugiem

jeb talofītiem (Thallophuta), pielāgojoties dzīvei uz sauszemes.

Domājams, pirms apmēram 400 miljoniem gadu silūra beigās palu
joslā starp ūdeni un sauszemi no aļģēm, kas līdzīgas zaļaļģēm
(Chlorophtjceae) ,

ar kompleksu laponi, galotnes meristēmu un izo-

morfu paaudžu maiņu ir izveidojušies pirmie sauszemes augi.
Zemāko augu ķermenis — laponis jeb taloms ir nediferencēts

vai maz diferencēts. Tas izskaidrojams ar evolūcijas īpatnībām:
zemākie augi attīstījušies un aug galvenokārt ūdenī vai mitrā vidē,
kur eksistences apstākļi ir vienādi un nestimulē ķermeņa diferen-

ciāciju dažādos orgānos. Uz sauszemes augi nonāca pavisam citā-

dos eksistences apstākļos: no vienveidīgas ūdens vides divās

dažādās vidēs — augsnē (substrātā) un gaisā. Te bija tikai perio-
disks mitrums un diezgan bieži pat ilgstošs sausums. Augiem uz

sauszemes vajadzēja morfoloģiski un fizioloģiski pielāgoties aug-

tenes faktoriem, no kuriem svarīgākie bija ūdens, minerālvielas,

temperatūra un radiācija. Dzīvības procesi aktīvi var norisināties

tikai ar ūdeni piesātinātā protoplastā, tāpēc galvenā un svarīgākā
nepieciešamība dzīvei uz sauszemes bija ekonomiska ūdens izman-

tošana. Anatomiskajā uzbūvē tā izraisīja pamataudu jeb parenhī-
mas diferencēšanos dažādiem specifiskiem uzdevumiem pielāgotos
audos. No ķermeņa ārējās šūnu kārtas izveidojās segaudi — epi-

derma, bieži ar uzbiezinātiem un kutinizētiem ārējiem apvalkiem,
kas aizkavē pārmērīgu ūdens iztvaikošanu, pasargā no pārāk
intensīva apgaismojuma, no krasām temperatūras maiņām un ievai-

nojumiem. Gāzu apmaiņu ar ārējo vidi un transpirācijas regulē-
šanu nodrošināja epidermā izveidotās atvārsnītes, bet ūdensap-

gādi stabilizēja sūcējaudu un vadaudu sistēma.

Augiem uz sauszemes trūka ūdens atbalsta. Izveidojās
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balstaudu elementi, kam elastīgajos celulozes apvalkos iegulsnējās
lignīns. Auga veģetatīvais ķermenis morfoloģiski diferencējās
stumbrā (nesējā orgānā) un lapās, kas gaisa telpā nodrošināja foto-

sintēzi un gāzu apmaiņu. Attīstījās saknes, kas vasu nostiprināja
zemē, uzņēma no zemes ūdeni ar tur izšķīdušajām minerālvielām

un pievadīja to vasai. Tādējādi pāreja no ūdens uz dzīvi sauszemē

izraisīja zemāko augu veģetatīvā ķermeņa pārkonstruēšanos. No

lapoņa ļoti pakāpeniski, gadu miljonos attīstījās mūsdienu aug-
stāko augu veģetatīvais ķermenis — korms, kas diferencēts

saknē, stumbrā un lapās. Augstākos augus tāpēc sauc par korma

augiem — kormofītiem (Cormophuta jeb Cormobionta) .

Tipiski kormofīti ir paparžaugi (Pteridophtjta) un sēklaugi
(Spermatophuta). Sūnaugi (Bryophyta), kuriem gan daļēji jau ir

stumbrs un lapas, bet nav sakņu, ieņem vidēju stāvokli. Sūnaugu
stumbriem un lapām ir ļoti primitīva uzbūve, un tie nav pielīdzi-
nāmi īstu kormofītu stumbriem un lapām.

Sūnaugu un paparžaugu ģeneratīvie orgāni ir daudzšūnu ga-

metangiji. Kā vīrišķie, tā sievišķie gametangiji abos nodalījumos ir

ļoti līdzīgi. Sevišķi līdzīgi ir sievišķie gametangiji — arhegoniji,
tāpēc sūnaugus un paparžaugus sauc par arhegoniātiem
(Archegoniatae). Tomēr arī dažās sēklaugu grupās vēl ir sasto-

pami vienkārši arhegoniji.
Augstāko augu dzīves ciklā raksturīga regulāra paaudžu maiņa.

Viena indivīda dzīves laikā mainās divas paaudzes — gametofīts
(haploīdā paaudze) un sporofīts (diploīdā paaudze). Uz gameto-
fīta attīstās anterīdiji un arhegoniji. Pēc olšūnas apaugļošanās no

zigotas attīstās sporofīts, uz kura izveidojas sporangiji. Tajos at-

tīstās sporas. Sūnaugus un paparžaugus dažkārt sauc par aug-

stākajiem sporaugiem, jo tie vairojas ar sporām. Sporai dīgstot,
sākas gametofīta attīstība.

Sūnaugu dzīves cikla evolūcijā ir attīstījies patstāvīgs, morfo-

loģiski diferencēts gametofīts, bet sporofīts (sporogons) ir nepat-

stāvīgs un morfoloģiski reducēts. Tas attīstās uz gametofīta un

uzņem no tā barības vielas. Tādējādi autotrofā paaudze te ir ga-

metofīts, bet sporofīts ir kļuvis it kā par gametofīta orgānu.
Visiem citiem augstākajiem augiem (paparžaugiem un sēkl-

augiem) dzīves cikla autotrofā paaudze ir sporofīts, bet gameto-
fīts evolūcijas gaitā ir pakāpeniski samazinājies un vienkāršojies.
Maksimālā gametofīta redukcija ir saistīta ar heterosporiju — divu

dažādu sporu veidu (mikrosporu un megasporu) izveidošanos. Tās

rezultātā attīstās šķirtdzimumu gametofīti.
Augu valsts evolūcijā sporofīts ir izrādījies plastiskāks, piemē-

rotāks dzīvei sauszemes apstākļos. Tas diezgan bieži ir ļoti liels,

piemēram, milzu mamutkoks — 110 m, eikalipti — 155 m augsti,
ar komplicētu iekšējo uzbūvi. Sēklaugiem, kas augu valstī ir sa-

snieguši augstāko attīstības pakāpi, gametofīts ir zaudējis patstā-

vīgas eksistences spējas un attīstās sporofīta audos.

Mūsu dienās zināmas pavisam ap 330000 augstāko augu sugas,
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no tām 301 000 sēklaugu, 6000 paparžaugu un 23 000 sūnaugu. Tās

ir valdošās sugas mūsu Zemes florā. Ari cilvēka saimnieciskās

dzīves galvenais pamats ir augstākie augi.
Pakāpeniski pielāgojoties dzīvei uz sauszemes, augstākie augi

ir Izveidojuši vairākus patstāvīgus evolūcijas zarus — nodalīju-
mus. Kaut gan augstākie augi uzrāda milzīgu dažādību ārējā un

iekšējā uzbūvē, tomēr tajā saglabājušās arī kopīgas iezīmes, kas

liecina par šo augu kopīgu izcelšanos.

Augstākos augus iedala 3 nodalījumos: sūnaugi (Bryo-
phyta), paparžaugi (Pteridophyta) un sēklaugi (Sperma-
tophyta).

PIRMAIS NODALĪJUMS. SŪNAUGI — BRYOPHYTA

Sūnaugi ir visprimitīvākais augstāko augu nodalījums. To iz-

celšanās ir ļoti sena. Visvecākās fosilās sūnaugu atliekas atrastas

devona nogulumu augšējos slāņos. Karbonā jau augušas diezgan
komplicētas formas, tāpēc jādomā, ka sūnaugi cēlušies ļoti sen —

pat pirms devona. Baltijā kembrija nogulumu apakšējos slāņos ir

atrastas sporas, kas līdzīgas sūnaugu sporām.
Sūnaugi parasti ir nelieli autotrofi daudzšūnu sauszemes augi.

Reti tie sasniedz dažus desmitus centimetru lielu augstumu, jo pri-
mitīvā anatomiskā uzbūve apgrūtina ūdens vadīšanu. Aug galveno-
kārt uz zemes, koku mizas, iežiem, reti arī ūdenī.

Zemeslodes florā pavisam ir ap 23 000 sūnaugu sugu. To vai-

rums sastopams tropiskajā joslā, bet plašākās audzēs tomēr aug

mērenā klimata joslās un arktiskajās sūnu tundrās. Latvijas PSR

florā ir 468 sūnaugu sugas. Purvos, mežos un pļavās bagātīgi iz-

veidotas šo augu cenozes.

Sūnaugu attīstības gaitā no haploīdas vienšūnas sporas attīs-

tās pirmdīglis — zaļa, nelielas plātnītes veida vai pavedienveida
protonēma, kas ar rizoīdiem piestiprinās substrātam. No protonē-
mas vai no pumpuriem, kas uz- tās izveidojas, attīstās zaļi sūnas

augi, kuriem ķermenis ir lentveida vai daivainas plātnītes veida

laponis (4. att. 1, 13. att. /), vai arī vasa («stumbrs ar lapām»;
18. att. /). Uz sūnas auga attīstās gametangiji ar gametām, tāpēc
to mēdz arī saukt par gametu nesēju — gametoforu. Sūnas

var būt vienmājas (anterīdiji un arhegoniji attīstās uz viena indi-

vīda) vai divmāju( anterīdiji un'arhegoniji attīstās uz dažādiem

indivīdiem).
Olšūna apaugļojas ar vienu spermatozoīdu. Sūnaugu spermato-

zoīdi ir spirāliski izliekti, ar 2 vicām (4. att. 6) .No apaugļotas
olšūnas (zigotas) tūlīt, bez miera perioda attīstās diploīds em-

brijs. Ar savu pamatni — piesūcekni jeb haustoriju tas ieaug ga-
metofora dziļākos audos (3. att. 3; 13. att. /) un no turienes uz-

ņem attīstībai nepieciešamās barības vielas, bet pret arhegonija
galotni izveido sporu vācelīti ar vairāk vai mazāk garu kātiņu
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2. att. Divmāju sūnaugu attīstības cikls:

G
— gametofīts; S — sporofīts; R — reduktīvā dalī-

šanās; 1 — sporas; 2 — protonēmas; 3
— vīrišķais

augs; 4 — sievišķais augs; 5 — apaugļošanās; 6 —

sporogons; 7
— sporas.

(8. att. 4). Sporu vācelītē veidojas spo-

ras. Visu šo veidojumu sauc par spo-
r ogo nu.

No sporu vācelītes iekšējiem au-

diem — arhesporija attīstās sporu

mātšūnas, kas katra pēc reduktīvās da-

līšanās rada 4 haploīdas sporas (mejo-
sporas). Ar sporām sūnaugi vairojas.
No mejosporām atkal attīstās sūnas

augi.

Sporas ir vienšūnas. Tās sedz div-

kāršs apvalks — ārpusē izturīgs ekso-

spors, bet iekšpusē plāna celulozes plē-
vīte — endospors.

Sūnaugu attīstības ciklā ir skaidri

izteikta paaudžu maiņa (2. att.). Haplo-
īdais sūnas augs (līdz ar protonēmu) ar

anterīdijiem un arhegonijiem ir gameto-
fīts; no tā apaugļotās olšūnas attīstās diploīds sporofīts (sporo-
gons), kas attīstības ciklu nobeidz ar mejosporu izveidošanu.

Tādējādi sūnaugiem sporofīts nekļūst par patstāvīgu autotrofu

augu, bet visu savu dzīves laiku ir saistīts ar gametofītu un ar

haustoriju uzņem no tā barību.

Sūnaugiem kā sauszemes augiem bez klājeniskām lapoņveida
formām, ir arī stāvas lapainas formas, kas fotosintēzei var labāk

izmantot gaismu. Lapas plātne parasti sastāv no vienas šūnu kār-

tas; ir formas, kam vairākas šūnu kārtas izveido lapas dzīslu. La-

pas parasti sakārtotas spirāliski. Lapoņveida formām jau novēro-

jama diferencēšanās asimilācijas audos un uzkrājējaudos, dažām

ir izveidotas elpošanas poras, caur kurām notiek gāzu apmaiņa

(5. att. 2). Gametangijus un sporangijus klāj sterilas aizsargšū-
nas (4. att. 5, 9). Izveidojusies kutikula, bet tā ir ļoti plāna un

ilgstošā sausumā sūnaugi izkalst. Dažām lapainām formām stum-

brā ir jau primitīvs vadaudu kūlītis (20. att. 2). To veido gari
izstieptas šūnas ar uzbiezinātiem apvalkiem — hidroīdi, kas

vada ūdeni un noder balstam, un leptoīdi ar plāniem apval-
kiem, kas, domājams, vada asimilātus. Traheīdu, traheju un siet-

veida elementu sūnaugiem nav. Nav arī sakņu; sakņu uzdevumu

veic rizoīdi — vienkāršas, garas, sakņu spurgaliņām līdzīgas šū-

nas vai šūnu pavedieni (5. att. 1).

Sunaugu pielagotība dzīvei uz sauszemes daudzējāda ziņa vel

ir diezgan nepilnīga, tāpēc ļoti daudz sūnu sastop mitrās vietās,
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piemēram, tropu lietus joslas mežos, mērenā klimata joslas pur-

vos, kur tās sastāda veģetācijas galveno daļu. Sakarā ar primitīvo
uzbūvi sūnaugi var garākus sausuma periodus pavadīt latentā

dzīvības stāvoklī un ūdeni uzņemt ar visu ķermeņa virsmu no

atmosfēras, tāpēc daudzas sūnas aug uz klintīm, akmeņiem un

koku mizas.

Paleontoloģisku ziņu par sūnaugu izcelšanos trūkst. Domā-

jams, to priekšteči ir cēlušies no kādas aļģu grupas ar izomorfu

paaudžu maiņu.

Sūnaugus iedala divās klasēs: aknu sūnas (Hepaticae,

Hepaticopsida) un lapu sūnas (Musci, Bruopsida). Klases

viena no otras atšķiras ar augu veģetatīvā ķermeņa uzbūvi un ar

gametangiju un sporogonu attīstību. Abu klašu pārstāvji, izņemot
dažas viengadīgas sugas, ir mūžzaļi, autotrofi augi. To asimilā-

cijas produkts ir ciete.

I. Aknu sūnu klase — Hepaticae (Hepaticopsida)

Aknu sunu klase ir ap 10000 sugu. Musu republika no tām sa-

stopamas 100 sugas.

Lapoņveidīgajām formām protonēma parasti ir īsa, pavedien-

veida, bet lapainajām formām — daudzšūnu, ļoti dažāda veida.

Aknu sūnu vairumam ķermeņa krājvielu šūnas satur eļļas ķerme-
nīšus, kas sastāv no viena vai vairākiem ēterisko eļļu pilieniem,
kurus apņem membrāna.

Sporu vācelītē, sporu mātšūnām nevienādi daloties, attīstās

sporas un elatēras — gari izstieptas, sterilas, higroskopiskas
šūnas, kas noder sporu izsvaidīšanai.

Veģetatīvi aknu sūnas vairojas ar lapoņa daļām, vairķerme-
ņiem, vairpumpuriem un vairzariņiem, kas noraisās no mātes auga.
Tām ir liela veģetatīvās vairošanās un reģenerācijas spēja, tādēļ
tās plaši izplatās un aug lielās grupās vai audzēs. Aknu sūnas iz-

platītas visās klimata joslās un arī augstu kalnos. Apdzīvo galve-
nokārt mitras, ēnainas vietas. Nedaudzas sugas ir kserofītiskas un

aug uz koku stumbriem, akmeņiem un citur. Ar īpašām ierīcēm tās

var uzkrāt ūdeni vai arī uz laiku izžūt līdz gaissausam stāvoklim.

Tropu mežos ir epifilas sugas, kas aug uz mūžzaļu koku lapām.
Aknu sūnu klasi iedala 3 apakšklasēs.

A. MARŠANCIJU APAKŠKLASE - MARCHANTIIDAE

Šī apakšklase apvieno 2 rindas: lodvācelīšu rindu (Sphaero-
carpales) un maršanciju rindu (Marchantiales). Klases pārstāvji
ir lapoņaugi.
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1. Lodvācelīšu rinda — Sphaerocarpales

Neliela, ļoti vienkāršu aknu sūnu rinda. Lapoņa anatomiskā

uzbūve ļoti primitīva. Tas parasti sastāv no vienveida parenhīmas
šūnām. Dažiem pārstāvjiem atsevišķās lapoņa šūnās ir eļļas ķer-
menīši. Rizoīdi vienkārši jeb gludsienas (šūnapvalka iekšpuse
gluda, bez kārpiņām). Anterīdiji un arhegoniji atrodas īpašos la-

poņa virsmas izaugumos — galotnē vaļējās bumbierveida tvertnēs

(perihēcijos). Sporu vācelīti sedz viena šūnu kārta, kas, sporām

nogatavojoties, sairst. Sporu vācelītē parasti attīstās sporu tetrā-

des un nelielas lodveida barotājšūnas, kas ir neattīstījušās sporu

mātšūnas.

Rindā 2 dzimtas — lodvācelīšu un riellu dzimta.

Lodvācellšu dzimtā (Sphaerocarpaceae) ir 2 ģintis — lodvā-

celītes (Sphaerocarpus) ar 12 sugām, kas sastopamas ziemeļu pus-

lodē, un geotallas (Geothallus) ar vienu sugu G. californicus, kas

aug Kalifornijā (Ziemeļamerikā). Lodvācelīšu lapoņi ir divmāju,
sīku, klājenisku plātnīšu veida, vienkārši vai dihotomi. Aug uz ze-

mes. Laponis gandrīz viss sastāv no vienas parenhīmas šūnu kār-

tas, bet tikai tā vidū vairākas parenhīmas šūnu kārtas izveido

dzīslu jeb ribu. Lapoņa apakšpusē ir daudz rizoīdu un bieži arī

daudzšūnu dziedzermatiņi, kas izdala gļotas.
Uz lapoņa augšpuses attīstās daudz perihēciju. Katrā perihēcijā

atrodas viens gametangijs (3. att. I, 2). Vīrišķie augi ir sīkāki par

sievišķajiem un mazāk izturīgi pret nelabvēlīgiem vides apstāk-
ļiem. Anterīdijs lodveida, ar īsu kātiņu piestiprinājies perihēcijā.

Anterīdiju sedz sterilu šūnu kārta, bet tā vidus pildīts ar sperma-

togēnām šūnām, no kurām attīstās divvicaini spermatozoīdi.

3. att. Sphaerocarpales.
Sphaerocarpus michelii:

1 — sievišķā gametofīta
da|a, segta ar perihēci-

jiem, 2 — vīrišķa lapoņa
šķērsgriezums (anterīdiji

atrodas perihēcijos) 3 —

sporogons ar sporām un

barotājšūnām, 4 — 3 spo-

ru tetrādes un 2 barotāj-

šūnas; 5 — Riella helico-

phylla ar perihēcijos
ietvertiem sporogoniem.
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Sievišķo augu perihēciji ir lielāki par vīrišķo augu perihēcijiem un

blīvi sedz lapoņa virspusi. Arhegoniji ir pudeles veida. Sphaerocar-

pales gametangiju attīstība un uzbūve līdzīga Marchantiales

gametangiju attīstībai un uzbūvei.

No apaugļotas olšūnas attīstās sporogons (3. att. 3). Tas sa-

stāv no sporu vācelītes un sīpolveida haustorija, kas dziļi iespiedies
gametofīta audos. Sporu vācelītē attīstās sporu tetrādes un baro-

tājšūnas. Sporu vācelīte neatveras; sporas izkaisās pēc vācelītes

sienas satrūdēšanas. No katras sporu tetrādes parasti izveidojas
2 vīrišķie un 2 sievišķie lapoņi, ko noteic XV dzimumhromosomas 1.

Geothallus laponis ir stumbrveida, cieši segts ar nekārtīgi
2 rindās novietotām daivām, kas atgādina lapas. Nobriestot sporu

tetrādes sadalās atsevišķās sporās. Tas vērojams arī dažām

Sphaerocarpus sugām. Geothallus, domājams, ir starpforma starp

Sphaerocarpales un Metzgeriales.
Riellu dzimtā (Riellaceae) ir tikai riellu ģints (Riella) ar

13 sugām, kas izplatītas ziemeļu puslodē un Kapzemē (Dienvid-

āfrikā). Sīs dzimtas augi ļoti tuvi lodvācelīšu dzimtas augiem, bet

atšķiras no tiem ar asimetrisku ķermeņa uzbūvi. Riellas ir dūņās
iesakņojušies ūdensaugi. Lapoņi stāvi vai ložņājoši, ar labi izvei-

dotu dzīslu (ribu), kam vienā pusē ir spārns — plata plātnīte no

vienas šūnu kārtas, bet otrā — lapveida orgāni, kas jāuzskata par

aknu sūnu vēderlapiņām (amfigastrijām). Spārns garāks par

dzīslu, tāpēc tas ir ļoti krokains (3. att. 5). Rizoīdi vienšūnas.

Viendzimuma vai divdzimumu augi. Anterīdiji attīstās nelielos

maisveida perihēcijos gar spārna malu, bet arhegoniji —
lielos

bumbierveida perihēcijos dzīslas augšgalā. Sporas nav tetrādēs.

Gametofītu veģetatīvā uzbūve Sphaerocarpales tuvina Metzgeri-

ales, bet gametangiju un sporogona attīstība un uzbūve — maršan-

ciju rindai (Marchantiales). No Sphaerocarpales filoģenētiski var

atvasināt abas minētās rindas, un tā uzskatāma par posmu, kas

šīs rindas savieno ar attālākiem priekštečiem — ar kādu aļģu
grupu, kura no ūdens pārgājusi uz sauszemi.

2. Maršanciju rinda — Marchantiales

Rindā ir 33 ģintis ar 400 sugām; no tām mūsu republikā kon-

statētas 12 sugas. Šīs rindas augu evolūcija, saglabājot lapoņa
vienkāršo ārējo uzbūvi, izveidojusi sarežģītu iekšējo uzbūvi. Dorso-

ventrāli, diohotomi zaraini lapoņaugi.
Tipiska maršanciju rindas pārstāve ir parastā maršancija

(Marchantia polumorpha). Agrāk šo augu ieteica aknu slimību

ārstēšanai; no tā cēlies visas klases nosaukums — aknu sūnas.

Parastā maršancija ir kosmopolītiska suga. Mūsu florā tā samērā

1 Sphaerocarpus ģintī pirmoreiz augu valsti tika konstatētas dzimumhromo-

somas (Ch. Allen's, 1917.).
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bieži lielām grupām sastopama purvos, mežos un izdegumos. Tās

laponis ir klājenisks, lentveida, divžuburu, līdz 2 cm plats, ar vāji
attīstītu dzīslu (4. att.).

Lapoņa augšpusi klāj augšējā epiderma (5. att.). Uz tās re-

dzams rombisks tīklojums ar poru romba centrā. Rombi iezīmē

asimilācijas jeb gaisa dobumu kontūras, kas atrodas zem augšējās
epidermas. No dobumu dibena paceļas zaraini šūnu pavedieni —

asimilatori. Tos veido ieapaļas, ar hloroplastiem bagātas šūnas.

Katru asimilācijas dobumu ar ārējo vidi savieno muciņveida elpo-
šanas pora («atvārsnīte»), kas atrodas augšējā epidermā. To veido

īss kanāls, kas sastāv no 4 šūnu kārtām. Porām nav slēdzējšūnu,
tāpēc tās noder tikai lapoņa ventilācijai, bet neregulē transpirā-
ciju. Asimilācijas dobumi ar asimilatoriem veido lapoņa augšpusē
irdenus asimilācijas audus. Zem asimilācijas audiem atrodas uz-

krājējparenhīma, kas sastāda lapoņa lielāko daļu. Tā sastāv no

prāvām, bezkrāsainām parenhīmas šūnām, kas bieži vien satur

cieti un vietām eļļas ķermenīšus.
Uzkrājējaudus sedz apakšējā epiderma, kas lapoņa apakšpusē

veido vienšūnas rizoīdus un vēderlapiņas — amfigastrijas. Rizoīdi

ir divējādi: gludsienas jeb vienkāršie un kārpainie. Kārpainajiem

4. att. Parastās maršancijas (Marchantia polymorpha) vairošanās:

1 — vīrišķā auga lapoņa daļa ar vairkurvīšiem un anterīdiju sastatu (punkti uz lapoņa
virsmas — elpošanas poras); 2 — anterīdiju sastata kāta šķērsgriezums; 3 — anterīdiju
sastata gargriezums; 4 — anterīdiju attīstība; 5 — gandrīz nobrieduša anterīdija gargrie-

zums; 6 — spermatozoīds; 7 — sievišķā auga lapoņa daļa ar arhegoniju sastātiem; 8 — arhe-

goniju sastata gargriezums (aiz arhegonijiem perihēcijs); 9 — arhegonija attīstība; 10 —

arhegonija sienā ietverta jauna sporogona gargriezums; 11 — uzplīsis sporogons (izbārstas

sporas un elatēras); 12 — sporas un elatēra.
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5. att. Parastās maršancijas (Marchantia poly-
morpha) lapoņa šķērsgriezums:

1— mazā palielinājumā, a — amfigastrijas,r — rizoīdi;
2 — lielā palielinājumā, c — epiderma, p — elpošanas

pora, as — asimilatori, d — asimilācijas dobums, s —

starpsiena, v — uzkrājējaudi, ek — eļļas ķermenītis;
3 — gludsienas (vienkāršais) rizoīds; 4, 5 — kārpainie

rizoīdi.

6. att. Parastā maršancija (Marchantia poly-
morpha):

I—3 — vairķermena attīstība, k — kātiņa šūna; 4 —

vairķermenis; n — noraisīšanās vieta, c — eļļas ķer-

menīši. r — rizoīdu aizmetņi; 5 — vairķermeņa šķērs-
griezums.

3 4 5

rizoīdiem šūnapvalka iekšpuse pabiezināta ar mēlveida kārpiņām.
Vienkāršie rizoīdi atrodas galvenokārt gar lapoņa dzīslu. Ar tiem

augs piestiprinās pie augsnes un uzsūc ūdeni ar minerālvielām.

Kārpainie rizoīdi atrodas uz visas lapoņa apakšējās virsmas. Tie

daļēji uzsūc ūdeni, bet galvenokārt savijas grīstītēs, pa kurām kā

pa degli ūdens sūcas gar lapoņa apakšējo virsmu. Lapoņa dzīslas

apvidū ir daudz amfigastriju — mazu plātnīšu, kas sastāv no

vienas šūnu kārtas. Amfigastrijas ir homologas vasveida aknu

šūnu ventrālajām lapām.
Parastā maršancija veģetatīvi vairojas ar vairķermeņiem. Tie

attīstās uz lapoņa vairķermeņu kurvīšu dibenā no atsevišķām vir-

smas šūnām (6. att.). Vairķermeņi ir ieplakani un sastāv no paren-
hīmas šūnām. Tajās ir hloroplasti un vietām arī eļļas ķermenīši.
Pie lapoņa vairķermeņi turas ar vienšūnas kātiņu. Lietainā laikā

tie viegli nolūst no kātiņa un, nokrituši uz zemes, izaug par jau-
niem augiem.

Dzimumvairošanās orgāni — anterīdiji un arhegoniji — attīs-

tās uz īpašiem lapoņa sānzariem jeb gametangiju sastātiem

(4. att.). Maršancijām šie sānzari (sānlapoņi) atbilst veselai zaru

sistēmai. Apakšējā daļā tie ir kātveida (ieritinājušies), bet galotnē,
vairākkārt dihotomi zarojoties, izveido horizontālas daivainas plāt-
nītes, kuru anatomiskā uzbūve ir līdzīga lapoņa uzbūvei. Kātiņš
sastāv no parenhīmas. Tajā ir 2 gareniskas rievas ar rizoīdu grīstī-
tēm, kas kapilāri uzvada ūdeni līdz plātnītes daivām.
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Parastā maršancija ir divmāju augs, tāpēc vīrišķie gametangiju
sastati (anterīdiofori) un sievišķie gametangiju sastati (arhegonio-
fori) attīstās uz atsevišķiem augiem. Anterīdiofora kātiņa galotnē
ir horizontāla, astoņdaivaina, diskveida plātnīte. Daivu augšpusē
izveidojas daudz anteridiālu dobumu, kas ar īsu kanālu atveras

uz āru. Katrā dobumā attīstās viens anterīdijs.
Nobriedis anterīdijs ir elipsveida. To apņem viena šūnu kārta,

bet vidū ir daudz spermatogēno šūnu, kas katra izveido 2 divvicai-

nus spermatozoīdus. Lietū un rasā, sienas šūnām uzbriestot un

pārgļotojoties, anterīdijs galotnē atveras. Spermatozoīdi pa ante-

ridiālā dobuma kanālu izkļūst uz diska virsas un peld ūdenī, kas

uz tās sakrājies.
Arhegoniofora plātnītei ir daudzstarainas zvaigznes veids.

Arhegoniji aizmetas uz plātnītes augšpuses staru galos. Vēlāk aiz

arhegoniju grupām sākas plātnītes dorsāla augšana, tāpēc apaug-

ļotie arhegoniji pārvietojas uz plātnītes apakšpusi un tiek pavērsti

ar kaklu uz leju. Tie rindās pa 5 vai 6 novietojušies zem plātnītes.
Ap katru arhegoniju grupu ir perihēcijs, bet ap katru arhego-

niju vēl atsevišķs kausiņš. Šie apsegi pasargā arhegonijus un vēlāk

sporogonu no izžūšanas.

Kad arhegoniji nogatavojas, kakla daļa galotnē atveras. Kakla
kanālšūnas un vēdera kanālšūna pārgļotojas, pie tam apkārtējā
vidē izdalās olbaltumvielas, uz kurām reaģē spermatozoīdi. Ap-

augļošanās noris lietū, kad lietus lāses spermatozoīdus no anterī-

dioforiem izsvaida uz arhegonioforiem.
No apaugļotās olšūnas attīstās sporofīts (sporogons). Pieau-

dzis sporogons sastāv no lodveida sporu vācelītes, īsa kātiņa un

piesūcekņa (haustorija). Haustorijs iespiežas arhegoniofora audos

un no tā šūnām uzņem sporogona attīstībai nepieciešamās barības

vielas. Sākumā sporogonu apņem arhegonija vēderdaļas siena, kas

kādu laiku aug līdz ar sporogonu un izveido cepurīti (caluptra).
Sporu vācelītei apkārt ir siena no vienas šūnu kārtas, bet iekšā

sporogēnie audi jeb arhesporijs. Katra arhesporija šūna dalās 2 šū-

nās — vienā šaurākā un vienā platākā meitšūnā. Platākās meit-

šūnas dažām Marchantiales ģintīm tieši, bet maršancijām un ci-

tām ģintīm tikai pēc vairākkārtīgas dalīšanās kļūst par sporu māt-

šūnām, no kurām pēc reduktīvās dalīšanās izveidojas haploīdu
sporu tetrādes. Sporu vācelītē attīstās vairāki simti tūkstošu sporu.
Šaurākās meitšūnas kļūst par elatērām

— vienšūnas pavedieniem
ar spirālveidā pabiezinātu šūnapvalku.

Nobriedusi sporu vācelīte galotnē uzplīst. Elatēras ar kohēzijas
kustībām izsvaida sporas. Sporas saturu — citoplazmu un ko-

dolu — apņem divkāršs apvalks: iekšējais — plānas celulozes plē-
vītes veida endospors un ārējais, biezākais — eksospors. Piemēro-

tos apstākļos (galvenokārt mitrumā) spora dīgst — tās ārējais
apvalks uzplīst, bet iekšējais līdz ar saturu izstiepjas īsā pave-

dienā (protonēmā), kas ar ķīļveida galotnes šūnu turpina augt un

izveido laponi (gametoforu).
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7. att. Marchantiales.

1— Conocephalum conicum; Riccia glauca: 2
— laponis, 3 — lapoņa. šķērsgriezums (arhe-

gonijā jauns sporogons), 4 — sporu vācelītes un sporu tetrāžu šķērsgriezums; 5 — Ric-
ciocarpus natans; 6 — Riccia fluitans.

Tā parastās maršancijas attīstības ciklā ir skaidri izteikta pa-

audžu maiņa: gametofītu (n paaudzi) — protonēmu un gameto-
foru ar gametangiju sastātiem nomaina sporofīts (sporogons, 2n

paaudze), bet to savukārt atkal gametofīts. Attīstības ciklā dominē

gametofīts.
Maršanciju rindā ir 12 dzimtas. Lielākā ir maršanciju dzimta

(Marchantiaceae) ar 8 ģintīm un 75 sugām, no kurām mūsu florā

sastopamas jau minētā parastā maršancija (Marchantia polu-

morpha) un kvadrātiskā preisija (Preissia quadrata), kas aug uz

purvainām grants augsnēm un uz kaļķakmens, dolomīta un smilš-

akmens klintīm.

No maršanciju dzimtai tuvās konusgalvīšu dzimtas (Cono-
cephalaceae) mūsu florā mitrās vietās, it sevišķi strautu vai ma-

zāku upīšu krastos bieži sastopama parastā konusgalvīte (Cono-
cephalum conicum; 7. att. /). Pēc izskata tā līdzīga parastajai

maršancijai, bet uz lapoņa augšpuses ir krasāk izteikts tīklojums.
Anterīdiofori bez kātiņa, tie atrodas tieši uz lapoņa. Arhegonio-
foriem kātiņa galā ir koniska galviņa.

Ričiju dzimtā (Ricciaceae) ir 4 ģintis ar apmēram 200 sugām,
kas plaši izplatītas pa visu zemeslodi. Mūsu florā sastopamas
2 ģintis — ričijas (Riccia) un ričijkarpijas (Ricciocarpus).
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Riccia ir liela ģints, kas izplatīta visās pasaules daļās. No tās

mūsu sūnu florā konstatētas 7 sugas. Lapu koku mežos uz mitras

augsnes un arī uz ūdens mikroreljefa zemākās vietās diezgan bieži

redzama peldošā ričija (R. fluitans; 7. att. 6), bet uz tīrumu aug-

snēm bieži zilganā ričija (R. glauca; 7. att. 2).

Ričiju dzimtas augu lapoņi ir sulīgi, vairāk vai mazāk diho-

tomi zaraini. Zari parasti ļoti īsi, tāpēc augiem lielākoties rozetes

veids (R. glauca). Lapoņa apakšpusē daudz rizoīdu un 2 rindas

amfigastriju. Udensformām bieži ir šauri, lentveida lapoņi (R. flui-
tans), bet rizoīdu un amfigastriju nav. Asimilācijas dobumi vāji
izveidoti vai to nav, un asimilāciju veic vertikāli šūnu pavedieni
ar paresninātu gala šūnu. Gametangiju sastatu nav. Anterīdiji un

arhegoniji atsevišķi pa vienam ir iegrimuši lapoņa augšpuses
audos. Arī sporogons ir iegrimis lapoņa audos.

No ričijkarpiju ģints (Ricciocarpus) Daugavas attekā pie Rīgas
ir atrasta peldošā ričijkarpija {R. natans; 7. att. 5), kas citās Pa-

domju Savienības vietās ir plaši izplatīta. Tas ir neliels augs, kas

peld uz stāvoša ūdens virsas vai aug uz dūņām. Lapoņi s—lo5 —10 mm

gari un 3—B mm plati. Uz lapoņa augšpuses saskatāma dihotomi

zaraina renīte.

No visām aknu sūnām Ricciaceae sūnām ir visvienkāršākā spo-

rogona uzbūve. Tas sastāv tikai no sporu vācelītes un kātiņa;
haustorija nav. Vācelītē attīstās tikai sporas. Elatēru nav vai tās

ir rudimentāras. Vācelītes siena sairst pirms sporu nobriešanas,
un sporas pēc tam apņem arhegonija vēderdaļas siena. Jāpieņem,
ka šādas vienkāršas formas ir cēlušās no sarežģītākām Marchan-

tiales formām ar redukciju, jo diezgan sarežģītā gametofīta uzbūve

neliecina, ka šīs sūnas būtu primitīvas.

B. JUNGERMANIJU APAKŠKLASE — JUNGERMANUDAE

Šīs apakšklases evolūcijā attīstījušās formas ar sarežģītu ārējo
uzbūvi, saglabājot vienkāršu iekšējo uzbūvi. Jungermaniidae ir

gan lapoņveida formas, gan pārejas formas uz lapainajām formām,

gan arī lapainas formas. Tā ir lielākā aknu sūnu apakšklase ar

195 ģintīm un apmēram 9000 sugām (90% no visām aknu sūnu

sugām). Vairums sugu izplatītas tropiskos apgabalos, bet plaši
sastopamas arī mērenajās un aukstajās joslās.

Apakšklasi iedala 3 rindās.

1. Mecgēriju rinda — Metzgeriales (Jungermaniales

anacrogynae)

Gametofīts galvenokārt lapoņveida, parasti klājenisks, bet ir

arī formas, kurām laponis diferencējies stumbram, lapām un sak-

nenim līdzīgos orgānos, un arī izteikti lapainas formas. Rizoīdi

vienkārši.
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Arhegoniji un vēlāk sporogons izveidojas zem augšanas punkta,
tāpēc gametofīta pieaugšana turpinās un šo rindu sauc ari par

anakrogīno jungermaniju rindu.

Rindā ir 17 ģintis ar apmēram 550 sugām, kas izplatītas gal-
venokārt tropos, subtropos un dienvidu puslodes mērenajā joslā,
mazāk ziemeļu puslodes mērenajā joslā. Latvijas PSR florā kon-

statētas 12 sugas.
No lapoņveida formām iepazīsimies ar pelliju dzimtas (Pellia-

ceae) pārstāvi — parasto pelliju (Pellia epiphulla; 8. att.), kas

izplatīta ziemeļu puslodes mērenajā joslā. Latvijā pareti sasto-

pama uz mitrām, humusa bagātām augsnēm mikroreljefa ieplakās
gar upju un ezeru krastiem, bet citur Padomju Savienībā ir plaši

izplatīta.
Gametofīti lentveida, dihotomi zaraini, līdz 2 cm gari un 1 cm

plati. Ārējais izskats līdzīgs parastās maršancijas lapoņa izskatam,

8. att. Parasta pellija (Pellia

epiphylla):
1— auga kopskats; 2 — lapoņa

šķērsgriezums, a — anterīdijs; 3 —

arhegoniju grupa; 4 — jauns sporo-

gons, k — kātiņš, h — haustorijs,
v — vācelīte ar sporām, e — elato-
fors, as — arhegonija vēderdaļas

siena.
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bet iekšējā uzbūve ir daudz vienkāršāka. Laponi klāj epiderma.
Apmalē tas sastāv no vienas parenhīmas šūnu kārtas, bet vidū no

vairākām parenhīmas šūnu kārtām. Asimilācijas dobumu nav. Hlo-

roplasti atrodas visās lapoņa šūnās.

Gametangiji attīstās uz lapoņa augšpuses netālu aiz augšanas

punkta, tāpēc laponis ar galotnes šūnu turpina augt. Anterīdiji gar
dzīslu iegrimuši laponī. Tie ir lodveida, ar vienas šūnu kārtas

sienu. Virs anterīdija lapoņa augšējā epiderma izliecas uz augšu
un pārtrūkstot izveido atveri uz anteridiālo dobumu. Anterīdijos
attīstās divvicaini spermatozoīdi. Arhegoniji pa vairākiem kopā
attīstās uz lapoņa īpašās iedobītēs netālu aiz galotnes šūnas. ledo-

bītes pakaļējā mala izveido ap arhegonijiem vienpusīgu perihēciju.
Arhegonijiem ir parastā uzbūve (8. att. 3).

Sporogons sastāv no vācelītes, kātiņa un haustorija, kas iespie-
žas lapoņa audos. Vācelītē attīstās sporas un elatēras. Elatēras

sakopotas kūlītī, kas vācelītes vidū piestiprināts pie bazāla elato-

fora (elatēru nesēja). Jaunu sporogonu ieskauj arhegonija vēder-

daļas siena. Sporu nobriešanas laikā sporogona kātiņš stipri pa-

garinās un paceļ vācelīti augstu virs lapoņa; tam liela nozīme

sporu izsvaidīšanā. Kātiņam pagarinoties, arhegonija siena uzplīst
un paliek kā maksts pie kātiņa pamata. Vācelīte uzplīst ar 4 vār-

snēm, un sporas izkaisās. Sporai dīgstot, izveidojas īsa protonēma,
kas attīstās par jaunu laponi.

Vienkāršas lapoņveida formas, piemēram, Pellia epiphylla, ir

raksturīgas šīs rindas zemākajiem pārstāvjiem. Augstāk attīstītu

formu evolūcijā novērojama lapoņa diferencēšanās stumbram, la-

pām un saknenim līdzīgos orgānos.
Aneiru dzimtas (Aneuraceae) sugām lapoņa forma ir ļoti da-

žāda (9. att.). Pie primitīvākām formām pieder Riccardia palmata,
kuras laponī diferenciācija nav novērojama. Tās tumšzaļais, līdz

7 mm garais laponis ir nevienmērīgi plūksnaini dalīts ap 1 mm

platās daivās, kas visas ir vienādas. R. palmata aug uz trūdošas

koksnes un sastopama arī mūsu florā. Turpretī dažām epifītiskām
sugām laponis ir diferencējies sakņveida daļās un asimilatoros.

Tā, piemēram, R. bogotensis veido uz substrāta ložņājošu asi, no

kuras paceļas plakani asimilatori. Jaunzēlandē augošajai sugai
R. eriocaulis laponis aug vertikāli un ir diferencēts stumbra, lapu
un sakneņa veida dzinumos. Lapveida daļām ir ierobežota aug-

šana. Tās jāuzskata par īsvasām. Stumbrveida daļas ir gandrīz
apaļas, bet «īsvasas» plakanas, ar dzīslu.

Tipiskas vasveida formas ir izveidojušās fosombroniju dzimtas

(Fossombroniaceae) divās ģintīs — Fossombronia (10. att. /) un

Treubia.

Fosombronijas ir sīkas sūnas, kas uz mitrām smilts augsnēm
veido maurus. Stumbrs cieši klāts ar 2 rindās slīpi piestiprinātām

lapām. Lapas pie pamata bieži sastāv no vairākām šūnu kārtām.

Mūsu florā sastopamas 2 Fossombronia sugas. Treubia insignis,
kas aug Javas salā, ir vislielākā sūna starp anakrogīnajām jun-
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9. att. Riccardia lapoņa formas:

1 — R. palmata; 2 — R. bogotensis; 3 —

R. eriocaulis.

10. att. Metzgeriales.
1 — Fossombronia sp.; Blasia pusilla: 2 —

lapoņa dala ar sporogonu, 3 — lapoņa da]a
no apakšpuses, a — amfigastrijas, dl — dor-

sālās lapu daivas (lapas), la — lapu austi-

ņas.

germanijām — līdz 16 cm gara un ap 2 cm plata. Tās ložņājošais
stumbrs klāts ar 2 rindās sakārtotām lielām (līdz 1 cm garām)
lapām.

Diezgan bieži par pārejas formu no lapoņveida uz vasveida

anakrogīnajām jungermanijām tiek uzskatīta blāziju dzimtas

(Blasiaceae) sīkā blāzija (Blasia pusilla; 10. att. 2), kas mūsu

republikā sastopama mitrās vietās gar ceļiem un grāvjiem. Tās

lapoņi ir klājeniski, plati lentveida, dihotomi zaraini (1 —3 cm

gari un ap 5 mm plati), ar labi izveidotu dzīslu. Laponim gar
malu ir lapveida daivas, kas tiek uzskatītas par lapu aizmetņiem.
Tomēr ir pamats pieņemt, ka mazās blāzijas laponis ir izveidojies
sekundāri, ar redukciju no vasveida formām, jo tās jaunajiem lapo-
ņiem, tāpat kā lapainajām anakrogīno jungermaniju pārstāvēm, ir

trīsskaldņu galotnes šūna un lapas daudz spilgtāk izteiktas nekā

pieaugušiem augiem.

Jādomā, ka vasveida formas aknu sūnām ir veidojušās pa
diviem evolūcijas ceļiem: 1) laponim diferencējoties stumbrā un

lapās un 2) uz lapoņa veidojoties izaugumiem, kas vēlāk kļuvuši

par lapām, bet laponis reducējies par stumbru.

Vasveida formas norāda uz Metzgeriales (anakrogīno junger-

maniju) radniecību ar Jungermaniales (akrogīnajām jungerma-

nijām) .



2. Jungermaniju rinda — Jungermaniales (J. acrogynae)

Rindā ir 800 ģintis ar apmēram 7500 sugām. Gametofīts vas-

veida ar dorsoventrāli aplapotu stumbru. Arhegoniji attīstās no

galotnes šūnas galvenās ass vai sānzaru galotnē, tāpēc auglīgo
galotņu augšana izbeidzas. Tā ir akrogīno jungermaniju visrak-

sturīgākā iezīme. Trīs augšējās lapas parasti saaug un ap arhego-
nijiem izveido periantiju (vīkaliņu)

.

Akrogīnās jungermanijas plaši izplatītas pa visu zemeslodi.

Vairums sugu aug mitros tropu mūža mežos, kur tās ciešiem

mauriem klāj zemi, vai kā epifīti apaug koku stumbrus un zarus.

Epifilās sugas noklāj citu augu lapas tik cieši, ka traucē fotosintēzi.

Daudz sugu aug arī mērenajos apgabalos, galvenokārt mežos pie
koku pamata, uz trūdošas koksnes, kā epifīti uz koku stumbriem

un arī uz augsnes. Purvos un pļavās tās aug starp citām sūnām.

Tās atrodamas pat polārajos apgabalos, kur diezgan bieži plašiem
mauriem klāj zemi, piemēram Ptilidium sugas tundrā. Latvijas re-

publikā sastopamas 77 sugas.

Jungermaniju vasa parasti aug horizontāli vai ieslīpi uz augšu,
reti — stāvus. Stumbrs vairāk vai mazāk apaļš, lielākoties mono-

podiāli zarains. Aug ar trīsskaldņu galotnes šūnu. Lapas bez dzīs-

las, sastāv no vienas šūnu kārtas, uz stumbra parasti novietojušās
3 rindās: 2 rindas veido dorsālās jeb laterālās lapas un vienu

rindu — ventrālās lapas (amfigastrijas; 11.att. Ventrālās lapas
parasti ir sīkākas; dažām sugām, piemēram, Radula, tās ir redu-

cējušās. Dorsālo lapu lielums un veids ir ļoti dažāds: bieži tās ir

veselas vai galotnē divzobainas, vai arī diferencētas 2 daivās —

augšējā un apakšējā, piemēram, Radula (11. att. 3). Dažām ģintīm
{Frullania, Madotheca v. c.) apakšējās lapu daivas pārveidojušās
krūzveida orgānos ūdens uzkrāšanai (11. att. 4). Dažkārt dorsālās

lapas vairākkārt dalītas sīkās daivās, piemēram, Ptilidium

(11. att. 5). Lapu veidam un sakārtojumam uz stumbra ir liela

sistemātiska nozīme.

Stumbra anatomiskā uzbūve ir ļoti vienkārša. Stumbrs sastāv

no vienveida pagarinātām šūnām ar plāniem šūnapvalkiem.
Rizoīdi ir vienkārši. Tie veidojas uz stumbra un lapām un noder

auga piestiprināšanai substrātam un ūdens uzsūkšanai.

Veģetatīvi vairojas ar vairvasām un vairķermeņiem. Vairvasas

ir īpaši īsi zariņi, kas viegli atlūst no mātesauga un izaug par

jauniem augiem. Vairķermeņi ir vienšūnas vai daudzšūnu veido-

jumi, kas parasti lielā skaitā attīstās uz īpašiem zariņiem vai la-

pām. Dzimumvairošanās orgāni arhegoniji atrodas galvenās ass

vai zaru galotnē, bet anterīdiji nedaudz zemāk par tiem un ar

garu kātiņu ir piestiprinājušies lapu žāklēs. Arhegonijiem ir pa-

rastā uzbūve.

Sporogons sastāv no sporu vācelītes, kātiņa un haustorija.
Haustorijs iegrimis gametofīta audos stumbra galotnē. Vācelītē

izveidojas sporas un parasti arī elatēras. Sporogonu apņem
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11. att. Jungermaniales.
1 — Calypogeia trichomanis: sl —

sānu lapas, a — amfigastrijas;
Radula complanata: 2

— zars no

augšpuses, 3 — zara daļa no

apakšpuses; 4 — Frullania dilatata

ar ūdens tvertnēm; 5 — Ptilidium

pulcherrimum lapa.

cepurīte un daudzām for-

mām arī periantijs. Diez-

gan bieži stumbra galot-
nes audi rada gredzen-
veida valnīti ap sporogonu.
Dažām sugām, piemēram,
Trichocolea, šāda sporogo-

na apaugšana ir tik spē-

cīga, ka sporogons pilnīgi
iegrimst stumbra audos.

Dažkārt sporogona aizsar-

dzībai izveidojas īpaša

somiņa (marsupium). Tā, piemēram, Calypogeia trichomanis

stumbra gals izveido dobu cilindrisku izaugumu (somiņu), kas

ieaug augsnē un attīsta rizoīdus. Somiņas dibenā attīstās arhe-

goniji un vēlāk sporogons, ko labi aizsargā somiņas audi un zeme.

Kad sporas ir nobriedušas, sporogona kātiņš stipri pagarinās
un paceļ sporu vācelīti augstu virs segām. Sporu vācelīte uzplīst
ar 4 vārsnēm, un elatēras izsviež sporas. No sporas izaug īsa,

plātnītes veida protonēma, kas attīsta lapainu augu.
Jungermaniju sistemātika pamatojas galvenokārt uz lapu un

periantija uzbūves īpatnībām, kā arī uz arhegoniju un anterīdiju
novietojuma iezīmēm. Rindā ir līdz 20 dzimtu.

Ležēniju dzimta (Lejeuneaceae) ir viena no lielākajām junger-

maniju rindas dzimtām. Tajā ir ap 70 ģinšu, kas galvenokārt iz-

platītas tropos. Raksturīgi, ka elatēras ar smailo galu piestiprinā-
jušās pie sporu vācelītes daivām, bet brīvais gals ir strups vai

trompetveidā paplašināts. Mūsu republikā ēnainās vietās uz apsū-
nojušiem laukakmeņiem un pie koku pamata starp lapu sūnām

sastopama viena suga — doblapainā ležēnija (Lejeunea cavifolia).
Lofoziju dzimtā (Lophoziaceae) ir 14 ģinšu, no tām mūsu

flora 4 ģintis ar 18 sugām. Izplatītākās ir barbilofoziju (Barbi-

lophozia) un formu bagātā lofoziju (Lophozia) ģints. Uz ēnainiem

laukakmeņiem un smilšainām augsnēm ciešas velēnas veido bār-

kšaina barbilofozija (Barbilophozia barbata) — līdz 8 cm gara

plagiotropa aknu sūna ar četrdaivainu lapas galu.
Ptilīdiju jeb plāksnīšu dzimtā (Ptilidiaceae) ir ap 300 sugu.

Mūsu mežos ir izplatītas divas plūksnīšu (Ptilidium) sugas. Dor-

sālās lapas tām dalītas vairākās gar malu skropstainās, sīkās dai-

vās (11. att. 5).



12. att. Lielā plagiohila (Plagiochila major):
1 — sievišķā auga zars; 2 — vīrišķā auga zars.

Plagiohilu dzimtas (Plagiochila-
ceae) pārstāve — lielā plagiohila (Pla-
giohila major) ir izplatītākā suga Latvi-

jas aknu sūnu florā. Tā aug mitros

meža tipos uz ciņiem. Stumbrs līdz
10 cm garš. Lapas mēlveida, nolaide-

nas, uz stumbra sakārtotas 2 rindās.

Amfigastriju nav (12. att.).
Radulu dzimtā (Radulaceae) ir

viena ģints — radulas (Radula) ar 270

sugām, kas galvenokārt izplatītas tro-

pos. Mūsu florā sastopama viena su-

ga — plakanā radula (Radula compla-
nata). Tā ir epifīts uz koku_mizas,
sevišķi mitros, ēnainos mežos. Ēnainās

vietās aug arī uz laukakmeņiem. La-

pas divdaivainas, divpusīgi atstāvošas.

Apakšējā daiva, atliekusies atpakaļ un

piekļāvusies augšējai daivai, veido ūdens tvertnīti (11. att. 3).

Frulāniju jeb kausiņsūnu dzimta (Frullaniaceae) ir izplatīta
galvenokārt tropos. No lielās Frullania ģints (ap 700 sugu) mūsu

florā sastopamas 2 sugas. Kā epifīts uz koku stumbriem ļoti bieži,
bet retāk ēnainās vietās uz akmeņiem sastopama izplestā frulānija
jeb kausiņsūna (Frullania dilatata). Lapu augšdaiva ovāla, bet

apakšdaiva veido ūdens tvertnīti (11. att. 4).

3. Kalobriju rinda — Calobryales

Gametofīts atgādina lapu sūnas. Tas ir ortotrops, pazemē ar

sakņveida dzinumu bez rizoīdiem. Aug ar trīsskaldņu galotnes
šūnu. Lapas sakārtotas 3 vertikālās rindās. Ir radiālas formas,
kurām lapas visās 3 rindās vienāda lieluma, un vāji dorsoventrālas

formas, kam lapas vienā rindā ir sīkākas. Lapas bez dzīslas. Jauni

stumbri un lapas klātas ar gļotainām papilām. Arhegoniji veidojas
dzinumu galotnē no galotnes šūnas vai netālu no tās.

Rindā ir divas dzimtas — haplomitriju un kalobriju.
Haplomitriju dzimtā (Haplomitriaceae) ir tikai viena suga —

Hūkera haplomitrija (Haplomitrium hookeri), kas uz mitrām aug-

snēm sastopama Rietumeiropas virsājos un dažās vietās Ziemeļ-
amerikā.

Divmāju augs. Arhegoniji pa 3 vai 4 attīstās stumbra galotne,
laterāli, netālu no galotnes šūnas, bet anterīdiji pa 2 vai 3 lapu



45

žāklēs ap stumbra galotni. Galotnes šūna gametangiju veidošanā

netiek izmantota, un fertilo dzinumu augšana neizbeidzas. Sporu
vācelītē attīstās sporas un elatēras.

Kalobriju dzimtā (Calobriaceae) ir kalobriju ģints (Calob-
rium) ar 5 sugām, kas sastopamas Japānā, Malaizijā, Indonēzijā,
Jaungvinejā, Jaunzēlandē un tropiskajā Amerikā. Divmāju augi.
Arhegonijus un anterīdijus veido gametofīta galotnes šūna, tāpēc
fertilo dzinumu augšana izbeidzas. Gametangiju uzbūve primi-
tīva. Nobriedušam sporogonam ir cilindriska sporu vācelīte, garš
kātiņš un haustorijs. Vācelītē attīstās sporas un elatēras. Nobrie-

dusi vācelīte uzplīst ar 4 vārsnēm.

Aknu sūnu klasē kalobriju rinda ieņem izolētu stāvokli. Haplo-
mitrijas ir anakrogīnas, bet kalobrijām ir akrogīnas iezīmes. Dau-

dzi botāniķi uzskata šo aknu sūnu grupu par pārejas grupu no

Metzgeriales uz Jungermaniales. Redukcijas hipotēzes piekritēji
(pēc kuras lapainās sūnaugu formas skaitās primitīvākas, bet

lapoņveidīgās augstāk attīstītas) Calobruales uzskata par vispri-
mitīvāko aknu sūnu grupu. Tomēr tā ir specializēta grupa. Rizoīdu

trūkums, domājams, ir saistīts ar saprofītisko dzīves veidu un sak-

neņa simbiozi ar sēnēm.

C. ANTOCEROTU APAKŠKLASE — ANTHOCEROTIDAE

Sīs apakšklases sūnas atšķiras no pārējām aknu sūnām ar

sarežģītu sporofīta uzbūvi. Sporofīts ar īpašu meristēmu spēj ilg-
stoši augt garumā. Vienkāršām formām gametofīts ir lapoņveida,
bet augstāk attīstītām formām novērojama ķermeņa diferencēšanās

stumbrā un lapās. Apakšklasē ir viena rinda — Anthocerotales.

Antocerotu rinda — Anthocerotales

Rindā 2 dzimtas — antocerotu un nototilu. Lielākā ir antoce-

rotu dzimta (Anthocerotaceae) ar 4 ģintīm, no kurām izplatītākā
ir antocerotas (Anthoceros) ar 200 sugām, kas sastopamas tropos
un abu pusložu mērenajos apgabalos. Latvijā un citur Padomju
Savienībā uz mitrām, mālainām augsnēm tīrumos un grāvmalās
ir sastopamas 2 sugas — gludā antocerota (A. laevis) un pun-
ktainā antocerota (A. punctatus)..

Antocerotu lapoņi ir dorsoventrāli, ieapaļi vai rozetveida, spilgti
zaļi, 0,5—3 cm diametrā, ar daivainu apmali (13. att.). Rizoīdi

vienkārši (gludsienas). Amfigastriju nav. Laponis sastāv no vien-

veida parenhimatiskām šūnām, kurās ir I—4 zaļi plātnītes veida

hloroplasti. Antocerotu hloroplasts parasti satur vienu pirenoīdu.
Šādi hloroplasti atgādina zaļaļģu hromatoforus, bet, pēc A. Tah-

tadžana (1956) domām, nav tiem homologi, jo antocerotu pirenoīdi
sastāv no 25 līdz 300 diskveida vai vārpstveida ķermenīšiem, kas
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13. att. Anthocerotales:

1 — Anthoceros laevis laponis ar sporogoniem; 2 — A. vicentianus atvārsnīte lapoņa apakš-
pusē un starpšūnu aile ar Nostoc pavedieniem; 3 — A. punctatus jauna sporogona gargrie-
zums, a — arhesporijs, k — kolumella, ss — sporogona siena, h — haustorijs; 4— Dendro-

ceross crispus gandrīz nobrieduša sporogona gargriezums, s — sporas; 5
— Anthoceros

punctatus nevienlīdzīga šūnu dalīšanās arhesporijā, c — elatēras, m — sporu mātšūnas;

6 — A. husnoti sporogona šķērsgriezums ar sporu tetrādēm un kolumellu; 7 — A. pearsoni

sporogona atvārsnīte.

katrs, nemainot veidu vai stāvokli, var pārvērsties rudimentārā

cietes graudā. Lapoņa vidus sastāv no vairākām, bet mala no

vienas šūnu kārtas. Dažām sugām lapoņa apakšpusē ir ar gļotām
pildītas starpšūnu telpas, kas uz āru atvērtas ar vienkāršu spraugu.

Gļotas izdalās uz āru un pasargā no izžūšanas lapoņa augšanas

punktus, kas atrodas jomās starp daivām. Šajās starpšūnu telpās
parasti apmetas zilaļģu Nostoc kolonijas, kas te pieaug un rada

arī starpšūnu telpu pieaugšanu plašumā. Kā liecina pētījumi, šai

kopdzīvei nav simbiotiska rakstura.

Veģetatīvi antocerotas vairojas ar īpašiem vairķermeņiem, kas,

līdzīgi aļģu aplanosporām, izveidojas dažās lapoņa šūnās. Vair-

ķermenim veidojoties, šūnas saturs atraujas no šūnapvalka un pār-
klājas ar jaunu apvalku. Šāds vairķermeņa aizmetnis pēc tam

pakāpeniski vairākas reizes dalās, un izveidojas neliels ķermenis,
kas, šūnas sienām pārgļotojoties, atbrīvojas un piemērotos apstāk-
ļos izaug par jaunu laponi.

Antocerotas ir vienmājas augi. Anterīdiji pa vienam vai pa

vairākiem grupā izveidojas īpašos dobumos lapoņa augšpuses
audos. Kad anterīdiji ir nobrieduši, dobuma vāks sairst, anterīdiji
atveras un no tiem izpeld divvicaini spermatozoīdi. Arī arhegoniji
ir iegrimuši lapoņa augšpuses audos. Tie ir bez sienas un sastāv

no olšūnas, vēdera kanālšūnas un 4 kakla kanālšūnām. No augš-

puses tos sedz lapoņa virsas šūnas, kas virs nobriedušiem arhego-

nijiem pašķiras. Kanālšūnas pārgļotojas, un spermatozoīdi pa gļo-
tām piepeld pie olšūnas.

Apaugļotā olšūna, tāpat kā visām aknu sūnām, ar šķērssienu
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sadalās 2 šūnās: no augšējās šūnas, kas vērsta pret arhegonija
kaklu, izveidojas sporogona augšdaļa, bet no apakšējās — bum-

buļveida haustorijs, kas ar rizoīdveida šūnām ieaudzis laponī. Spo-

rogonam nav kātiņa, I—41 —4 cm garā sporu vācelīte atgādina pāk-
stenīti. Sporu vācelītes sienu veido vairākas šūnu kārtas. Ārējā
kārtā — epidermā ir tipiskas atvārsnītes ar 2 slēdzējšūnām. Vāce-

lītes sienā ir asimilācijas parenhīma, kuras šūnas satur hloroplas-
tus. Vācelītes vidū neauglīgi audi veido kolumellu. To cepurveidā
klāj plāns arhesporijs, kas veido sporas un zarainas, sterilas, elatē-

rām homologas šūnas.

Antocerotu sporogonam ļoti raksturīga ir spēja ar meristēmu,

kas'atrodas virs haustorija, visu dzīves laiku augt un turpināt

sporu vācelītes veidošanu. Lapoņa audi ap sporogona apakšējo
daļu izveido garu perihēciju, kas aizsargā meristēmatisko joslu.
Kad sporu vācelītes augšgalā sākas sporu izsvaidīšana, tās pa-

matnē vēl ir nediferencēti audi — vācelītē var novērot visas sporu

veidošanās stadijas. Vācelīte parasti atveras ar 2 vertikālām plai-
sām, un rodas 2 vārsnes, kas viena no otras atliecas, un vidū kļūst
redzama pavedienveida kolumella.

Sporai dīgstot, izveidojas plātnītes veida protonēma ar vairā-

kiem augšanas punktiem. Protonēma pieaugot izveido antocerotu

laponi.

Nototilu dzimta (Notothylaceae) ir viena ģints — nototilas

(Notothylas) ar 10 sugām, kas izplatītas galvenokārt tropos.

Ņemot vērā gametofīta vienkāršo uzbūvi, daži autori antocerotas

uzskata par varbūtējām zaļaļģu pēctecēm un sūnaugu priekštecēm.
Tomēr, šķiet, Anthocerotidae ir sānzars, kas ļoti agri atdalījies no

kopējā aknu sūnu attīstības celma un saglabājis primitīvas iezīmes.

II. Lapu sūnu klase — Musci (Bryopsida)

Sī klase ir pats lielākais sūnaugu evolūcijas zars ar apmēram
660 ģintīm un 15 420 sugām, no kurām Latvijā konstatētas 353

sugas.

Lapu sūnu gametofīts ir vasas augs, diferencēts stumbrā un

lapās. Substrātam tas piestiprināts ar zarainiem, pavedienveida,
daudzšūnu rizoīdiem. Protonēma parasti labi izveidota. Tā ir

daudzšūnu, visbiežāk zaļu, zarainu pavedienu veidā, līdzīga pave-
dienveida zaļaļģei (14. att.). Uz protonēmas īsiem sānpavedieniem
aizmetas sūnas pumpuri. Tiem veidojoties, vispirms no pavediena
nodalās_ 1 vai 2 kātiņa šūnas, bet galotnes šūna piebriest un tajā
ar slīpām šķērssienām izveidojas trīsskaldņu, retāk divskaldņu
galotnes šūna, kurai daloties izveidojas sūnas augs. Ja uz proto-
nēmas izveidojas daudz pumpuru, tad sūna saaug ciešā velēnā.

Sfagnu apakšklases (Sphagnidae) augiem ir plātnītes veida proto-
nēma (18. att. 4), kas atgādina reducētu aknu sūnu laponi.
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14. att. Lapu sūnu (Musci) protonēma.
Mnium punctatum: 1 — protonēma ar pumpuru,

2 —

pumpura aizmešanās uz protonēmas (augšējās šūnās

nav iezīmēti hloroplasti), 3 — trīsskaldņu galotnes
šūnas aizmetnis.

Lapu sūnām Japas uz stumbra pa-

rasti sakārtotas spirāliski retāk divās

(Fissidens) vai trijās rindās. Lapas
visbiežāk ir ar dzīslu. Sānzari aizmetas

zem lapām. Stumbrā un lapās primi-
tīvi vadaudu elementi.

Lapu sunu gametangiji ir gru-

pās galvenā stumbra vai sānzaru

galotnēs. Ap gametangijiem parasti augšējās (periheciālās) lapas
izveido vīkalu. Lapu sūnas var būt divdzimumu, vienmājas vai

divmāju. Starp gametangijiem parasti ir sulīgi vāles veida daudz-

šūnu matiņi — parafīzes, kas, domājams, gametangijus pasargā
no izžūšanas, jo izveido ap tiem kapilāru sistēmu. Daudzu divmāju
sugu sievišķajiem augiem ir spēcīgāks augums nekā vīrišķajiem
augiem un vīkals (periantijs) pumpura veidā cieši ietver arhego-
nijus, bet vīrišķajiem augiem tas atraisās vajā. Dažām sugām
vīrišķie augi ir ļoti sīki un pēc dažu lapiņu izveidošanās jau attīsta

anterīdijus. Bezlapu buksbaumijas (Buxbaumia apht/lla) vīrišķie

augi izveido tikai vienu dobas lodes veidā ieritinājušos bezhloro-

fila lapu, bet sievišķie augi ir lielāki un attīsta daudz lapu. Tādē-

jādi izveidojas sekundāras dzimumpazīmes.

Lapu sūnu gametangijiem ir kātiņš. Anterīdiju galotnes šūna

ir divskaldņu, un tās segmenti sadalās sienas šūnās un vienā

iekšējā šūnā, kas daloties izveido spermatogēnos audus (15. att.).

Arhegoniju attīstība sākumā ir līdzīga anterīdiju attīstībai, bet

vēlāk to divskaldņu galotnes šuna kļūst par arhegonija mātšūnu

un ar periklinālām (virsmai paralēlām) sienām nodala vienu

tetraedru iekšēju šūnu un trīs ārējās šūnas (16. att.). Pēc iekšējās
šūnas sadalīšanās ar šķērssienu arhegonija aizmetnī ir vāciņa

šūna, centrālā šūna un sienas šūnas. Centrālā šūna sadalās olšūnā

un vēdera kanālšūnā, bet daudzās kakla kanālšūnas (10 —30)

daļēji veido centrālā šūna un daļēji trīsskaldņu vāciņa šūnas

segmenti.

Anterīdiji atveras, kad augšējo sienas šūnu saturs pārgļotojas,
uzbriest un pārplēš kutikulu. Arī arhegoniju augšējās sienas šūnas

uzbriest un pārplēš kutikulu. Spermatozoīdi reaģē uz saharozi, ko

izdala pārgļototās kanālšūnas. Pēc olšūnas apaugļošanās zigota
dalās ar šķērssienām, izveidojas gari izstiepts embrijs, kura aug-

šējā šūnā ar slīpām šķērssienām nošķiras divskaldņu galotnes šūna

(17. att.). Uz divām pusēm tā nodala segmentus, kas savukārt dalās

tālāk. Tajos segmentos, kuri veido sporu vācelīti, ar periklinālajām
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15. att. Funaria hijgrometrica anter-

īdija attīstība:

1— aizmetņa dalīšanās ar šķērssienām;
2 — galotnes šūnas izveidošanas; 3 —

galotnes šūnas dalīšanas; 4 — sienas
Šūnu un spermatogēno audu izveidošānas;

5 — sienas šūnu un spermatogēno audu

šķērsgriezums; 6 — gandrīz nobriedis

anterīdijs.

16. att. Mnium undulatumarhegonija
attīstība:

1—kātiņš bez arhegonija aizmetņa; 2 —

izveidojusies centrālā šūna, a — arhego-
nija aizmetnis, v — vāciņa šūna, s — sie-

nas šūnas; 3 — centrāla šūna sadalījusies

olšūnā un vēdera kanālšūnā, k — kātiņa
šūnas; 4 — vāciņa šūna nodalījusi daudz

kakla kanālšūnu.

sienām nodalās ārējās šūnu kārtas — amfitēcijs un iekšējās šūnu

kārtas — endotēcijs. Endotēcija ārējā kārta parasti kļūst par arhe-

sporiju, no kura veidojas sporu mātšūnas; elatēras neveidojas.
Sporu mātšūnas pēc reduktīvās dalīšanās attīsta 4 haploīdas spo-

ras. Endotēcija iekšējās šūnas atšķirībā no Marchantiidae un

Jungermaniidae arhesporija veidošanā nepiedalās, bet veido kolu-

mellu. Embrija apakšējā daļa noder par piesūcekni (haustoriju),
kas dziļi iegrimis arhegonija kātā un bieži arī stumbra audos.

Lapu sūnu sporu vācelītē tādējādi ir centrālā kolumella, ko ap-

ņem sporu telpa (maisiņš) ar sporām (21. att. /, 2). Kolumella

darbojas kā ūdensuzkrājēja un barības vielu pievadītāja topošām

sporām. Sporu vācelītes sienas apakšējā daļā lapu sūnu vairumam

ir atvārsnītes, parasti ar 2 slēr

dzējšūnām. Sporu vācelītei ir

kātiņš — seta. Tas paceļ vāce-

līti uz augšu, tāpēc vējš sporas
var viegli izplatīt.

Lai gan sporu vācelītes asi-

milācijas audi pa daļai spēj

17. att. Funaria hygrometrica sporo-

gona attīstība:

1,2
— zigotas sākotnējā dalīšanās (gar-

gnezums), g — galotnes šūna; 3
— sadalī-

šanas endotēcijā (c) un amfitēcijā (a); 4 —

tālāka dalīšanās; 5 — vecāks sporogons,
arhespors (ar) nodalījies no kolumellas (k).
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barot sporogonu, tomēr tā attīstība notiek galvenokārt uz gameto-
fīta barības vielu rēķina. Sādu parādību augu valstī, kur viena pa-
audze baro otru, sauc par gonotrofiju.

Lapu sūnām ir ļoti liela reģenerācijas spēja. Tās intensīvi vairo-

jas veģetatīvi gan ar viegli atlūstošiem vairzariņiem un lapām,
gan ar dažādiem vairķermeņiem.

No jaunām sporogona daļām var izveidoties sekundāra proto-

nēma, uz kuras, tāpat kā uz primārās, kas izveidojas no sporas,

izaug sūnas augi ar gametangijiem. Šādi aposporijas veidā iz-

cēlušies gametofīti ir diploīdi, bet sporofīts — tetraploīds. Tetra-

ploīds sporofīts pēc reduktīvās dalīšanās veido diploīdas sporas.
Šādas poliploīdas formas atšķiras no normālajām ar spēcīgāku
augumu un lielākām šūnām.

Lapu sūnas ir izplatītas visās klimata joslās un ir ļoti dažādas.

Lapu sūnu klasi iedala 3 apakšklasēs.

A. SFAGNU APAKŠKLASE — SPHAGNIDAE

Monotipiska grupa, kas veido patstāvīgu evolūcijas zaru.

Apakšklasē ir viena rinda.

Sfagnu rinda — Sphagnales

Rindā ir viena dzimta — Sphagnaceae ar vienu ģinti — Sphag-
num. Ģintī 353 sugas, no kurām mūsu republikā konstatētas

36 sugas.

Sfagni ir plaši izplatīti pa visu zemeslodi. Ziemeļu puslodē tie

plašus apgabalus aizņem Eirāzijā un Ziemeļamerikā. Padomju Sa-

vienībā visvairāk to ir meža joslas ziemeļos. Diezgan plaši sfagni
izplatīti arī dienvidu puslodes mērenajā joslā, Jaunzēlandes, Tas-

mānijas, Ugunszemes un Patagonijas purvos. Tropiskos apgabalos
aug kalnos uz mitrām klintīm.

Aug velēnām vai nepārtrauktām audzēm purvos, mitros mežos,

purvainās pļavās, ap purvainu ezeru un dīķu krastiem. Augstajos
purvos sfagni galvenokārt sastāda dzīvo augu segu un kā kūdras

veidotāji rada pašu purvu.

Sporai dīgstot, attīstās daivaina, plātnītes veida protonēma, kas

sastāv no vienas šūnu kārtas. Substrātam piestiprinās ar rizoī-

diem. Uz protonēmas attīstās tikai viens gametofors, kas sastāv no

pagara, tieva, ļogana, bet ļoti zaraina un lapaina stumbra

(18. att.). Jaunie zari stumbra galotnē ir īsi un sakopoti blīvā

rozetē. Zemāk uz stumbra blakus katrai ceturtajai stumbra lapai

pa 2—7(13) pušķī ir garāki zari, kas vai nu vairāk, vai mazāk

horizontāli atstāv no stumbra (atstāvošie zari), vai arī, ja augs

neaug ūdenī, nokarājas uz leju un cieši pieguļ pie stumbra (no-
karenie zari), izveidodami vertikālu kapilāru sistēmu. Gametofo-
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18. att. Sfagni (Sphagnum).
1— Sphagnum nemoreum ar sporogoniem; 2 — Sph. squarrosum nogatavojies sporogons

zara galotnē, pl — perihēciālās lapas, p — pseidopodijs, et — embrija tvertnes palieka,
v — vāciņš; Sph. nemoreum; 3 — jauna sporogona gargriezums, p — pseidopodijs, h —

haustorijs, ss —

sporogona siena, k — kolumella, s — sporas, et — embrija tvertne,

ak — arhegonija kakls, 4 — protonēma ar jaunu augu; Sph. molluscum: 5 — atlapota zara

da|a ar retortšūnām, 6 — zara šķērsgriezums; Sph. nemoreum: 7 — lapas šūnas (lielas
hiallnšūnas, starp tām šauras hiorofilšūnas; no virspuses), 8 — lapas šķērsgriezums.

ram nav rizoīdu. Stumbra apakšējā daļa ar laiku nobeidzas. Zem

galotnes katru gadu viens zars attīstās tikpat stipri kā galvenā ass

un turpina augt uz augšu.
Stumbra anatomiskā uzbūve ir ļoti vienkārša. Centrā ir serde,

ko veido prāvas parenhimatiskas šūnas. Serdē uzkrājas rezerves

vielas. Ap serdi ir sklerodermas cilindrs. Skleroderma sastāv no

tievām, garām šūnām, kurām pārkoksnēti šūnapvalki. Tā izpilda
mehāniskas funkcijas. Sklerodermas cilindru apņem hialoderma

(epiderma), kas sastāv no nedzīvām, ar ūdeni pildītām šūnām.

Galvenās ass hialoderma sākumā sastāv no vienas šūnu kārtas,
bet vēlāk no 2 līdz 4 kārtām. Sānzaru hialoderma sastāv tikai no

vienas šūnu kārtas. Hialodermas šūnām ir plāni šūnapvalki, daž-

reiz ar spirāliskiem uzbiezinājumiem un prāvām porām. Tās veido

ap stumbru nepārtrauktu kapilāru sistēmu, kas pastāvīgi uzsūc

ūdeni. Dažām sfagnu sugām zaru hialodermā pie lapu piestiprinā-
šanās vietas ir īpašas retortšūnas bez porām, bet ar lielu atveri

kakla galā. Tās ir ūdenssavācējas šūnas.

Zaru lapas lancetiskas vai olveidīgi lancetiskas. Tām nav dzīslu.

Lapas sastāv no vienas šūnu kārtas un tādējādi atgādina akrogīnās
jungermanijas. Lapu šūnas ir divējādas — dzīvas hlorofilšūnas —

hlorocistas un nedzīvas hialīnšūnas — hialocistas. Hlorofilšūnas ir
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šauras, nedaudz izliektas un satur hloroplastus, tāpēc ir zaļas un

veic fotosintēzi. Bez hlorofila tajās ir vēl antociāns un citi pigmenti,
no kuriem atkarīga sfagnu dažādā nokrāsa — brūna, sārta, dzel-

tena v. c. Hialīnšūnas atrodas starp hlorofilšūnām. Tās ir bezkrā-

sainas, daudz lielākas un satur ūdeni. Šūnapvalkiem ir gredzen-
veida vai spirāliski uzbiezinājumi un poras. Poras ir dažāda lie-

luma un veida — vienkāršas poras vai dobumporas. Poru skaits

un izvietojums dažāds. Noteiktām sfagnu sugām šīs pazīmes ir

konstantas.

Hialīnšūnas aizņem 2/3 lapas virsmas. Tās nodrošina ātru ūdens

uzsūkšanu un pievadīšanu hlorofilšūnām. Konstatēts, ka dažas

sfagnu sugas var uzsūkt ūdens daudzumu, kura svars 37,5 reizes

pārsniedz gaissausu sūnu svaru. Lielais higroskopiskums veicina

sfagnu ātru ieviešanos jaunās vietās un to pārpurvošanu. Hialīn-

šūnas rada sfagnu bālgano nokrāsu, jo zaļās hlorofilšūnas aizņem
tikai V3lapas virsmas.

Uz stumbra atrodas stumbra lapas, kas pēc veida un uzbūves

nedaudz atšķiras no zaru lapām, taču sastāv arī no vienas hlorofil-

šūnu un hialīnšūnu kārtas. Tām nav dzīslu. Sfagnu sistemātikā

stumbra lapām ir liela nozīme, jo šo lapu uzbūve dažādām sugām
ir atšķirīga un ļoti pastāvīga.

Stumbra un zaru lapu hialīnšūnas apgādā augus ne vien ar

ūdeni, bet arī ar minerālvielām. Sfagni iztiek vienīgi ar tām mine-

rālvielām, ko saņem no atmosfēras nokrišņiem. Hialīnšūnu koloidā-

lās membrānas absorbē nokrišņu ūdenī izšķīdušās minerālvielas,
kas tālāk tiek pievadītas hlorofilšūnām plastisko vielu sintēzei.

Veģetatīvi sfagni vairojas ar sānu dzinumiem un ar sekundāro

protonēmu, kas attīstās no stumbra vai lapas daļām. Uz sekundā-

rās protonēmas attīstās pumpurs, kas izaug par jaunu augu.

Sfagnu gametofīti ir viendzimuma vai divdzimumu. Gametan-

giji attīstās stumbra galotnes rozetē īpašos sastātos — zariņos,
kas pēc krāsas un veida atšķiras no veģetatīvajiem zariņiem. Anter-

īdiji un arhegoniji sakopoti atsevišķos zariņos. Anteridiālie zariņi
ir dzelteni, iesārti vai brūni nedaudz resnāki par veģetatīvajiem
zariņiem, ar lapu kārniņveida sakārtojumu. Anterīdiji ir lodveida

vai ovāli, ar garu kātiņu. Sastātos tie pa vienam novietoti bla-

kus savai seglapai. Nobriedis anterīdijs uzplīst galotnē ar vairā-

kām daivām, tāpat kā akrogīnajām jungermanijām. Pie tam daivas

sagriežas spirāliski uz ārpusi un no anterīdija izplūst daudz div-

vicainu spermatozoīdu.
Arhegoniālie zariņi ir ļoti īsi, vairāk vai mazāk lodveida.

Arhegoniji parasti kopā pa 3 atrodas zariņa galotnē. Tos ieskauj

augšējās lapas. Arhegoniju uzbūve līdzīga akrogīno jungermaniju
arhegoniju uzbūvei.

Sporogons sastāv no prāvas lodveida sporu vācelītes, ļoti īsa

kātiņa un resna sīpolveida haustorija. Haustorijs iespiežas stumbra

galotnē. Sporogona nobriešanas laikā stumbra galotne pagarinās
un paceļ vācelīti diezgan augstu virs seglapām. Tā izveidojas spo-
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rogona neīsts kātiņš (pseidopodijs), kas pieder gametofītam. Sporu
vācelītes vidu aizņem kolumella. Tā sastāv no lielām parenhimatis-
kām šūnām. Kolumella nesniedzas līdz vācelītes augšai, jo tās

augšpusi kupolveidā apņem sporu telpa ar sporogēnajiem audiem

(arhesporijs). Sporu vācelītes siena ir daudzkārtaina. Ārējā šūnu

kārta diferencēta epidermā ar reducētām atvārsnītēm. Tām ir 2 slē-

dzējšūnas, bet nav spraugu. Jaunās epidermas šūnās, izņemot

atvārsnītes, ir hloroplasti, tāpēc sporogons pa daļai barojas pat-

stāvīgi. Sporu vācelītes galotnē diferencējas apaļš vāciņš. Ap vā-

ciņu sīkas epidermas šūnas ar plāniem apvalkiem izveido renīti.

Sporu nobriešanas laikā kolumella sažūst, un tās vietu sporu
vācelītē aizņem gaiss. Pēc tam sāk sažūt sporu vācelītes siena un

vācelītes apjoms šķērsvirzienā stipri samazinās, tāpēc gaiss vāce-

lītē tiek stipri saspiests. Spiediena rezultātā vāciņš pa renīti ar

troksni tiek atrauts no vācelītes un līdz ar sporu masu aizsviests

prom. Peristoma (sk. 58. lpp.) sfagniem nav. Spora uz augsnes

dīgst un izveido protonēmu.

Sfagni ar hialīnšūnām spēj uzkrāt daudz ūdens (pat >2000%
no sausnes svara) un saistīt gaisa mitrumu. Tie pārcieš arī garus

sausuma periodus. Sfagni lielākoties ir gaismas augi. Atkarībā no'

gaismas intensitātes tiem ir dažāda nokrāsa. Saulainās vietās sa-

stop galvenokārt iesarkanas, violetas un brūnganas, bet ēnainās —

bāli zaļganas formas. Dažādu nokrāsu izveidošanās ir pielāgotība
gaismas intensitātei, pasargājot hlorofilu no sairšanas. Sfagnu
dažādo nokrāsu noteic arī barošanās apstākļi. Minerālvielu trū-

kums pasliktina pigmentu veidošanos šūnās. Tiešā saules apgais-
mojumā samazinās arī ūdens uzņemšana hialīnšūnās.

Sfagni parasti aug uz skābām augsnēm, taču sastopami arī uz

neitrālām augsnēm. Augšanas veids ir atkarīgs no eksistences ap-

stākļiem. Sausās augsnēs tie veido blīvas velēnas vai ciešas audzes,
kas palīdz ilgāku laiku saglabāt ūdeni un gaisa mitrumu. Mitrās

un ēnainās vietās (mežos, arī ūdeņos) tie aug skrajākām audzēm.

Sūnu purvos sfagni ir valdošie augi. Mūsu republikā, kā jau
piejūras apgabalā, ir daudz purvu. Sūnu purvu vidusdaļā, kur maz

slāpekļa un liels aktīvais skābums, aug mazprasīgas (oligotrofas)
sugas. Te plaši izplatīti ir brūnie sfagni (Sphagnum fuscum),
iesarkanie sfagni (Sph. rubellum) un Magelāna sfagni (Sph.
magellanicum), kas aug lielos, ciešos ciņos. Lāmās, akaču un ezeru

apmalēs ļoti bieži sastopami Baltijas sfagni (Sph. balticum) un

garsmaiļu sfagni (Sph. cuspidatum).
Nedaudz prasīgākas (mezotrofas) sugas aug sūnu purvu malās

un purvainos mežos. Te parasti ir centrālie sfagni (Sph. centrāle),

kas_ veido iezaļganas, retāk dzeltenīgi brūnas vai mazliet iesārtas

velēnas, un īssmaiļu sfagni (Sph. apiculatum), kas veido dzeltenī-

gas, dzeltenzaļganas vai brūnganas velēnas. Mitros mežos ļoti
bieži aug meža sfagni (Sph. nemoreum), kas veido velēnas ar ļoti
dažādu nokrāsu — no dzeltenīgi zaļas līdz brūni sarkanai.

Barības ziņā visprasīgākās (eitrofās) sugas sastopamas zāļu



54

purvos, purvainās pļavās, zemākās vietās mežos. Te samērā bieži

aug gludie sfagni (Sph. teres) un Varnstorfa sfagni (Sph. warn-

storfii). Pēdējie parasti ir violetā vai violetsarkanā krāsā.

Sfagnu šūnapvalkos ir celuloze, hemiceluloze un sfagnols (feno-
lam līdzīgs savienojums). Sfagnolam un dažādām aromātiskām
skābēm ir konservējošas īpašības, kas sfagnu un citu purva augu
atmirušās daļas pasargā no satrūdēšanas. Tās pakāpeniski uzkrā-

jas, sablīvējas un pārkūdrojas. Mūsu klimatā sfagnu kārta sūnu

purvos ik gadus pieaug apmēram 2—2,5 cm augstumā. Vēlāk pār-
kūdrošanās procesā šī kārta sablīvējas, tāpēc kūdras slāņa pie-

augums ir tikai ap 1 mm gadā. Kūdras nogulumu vidējais biezums

mūsu republikā ir 1,5—3 m; diezgan bieži sastopamas 5—9 m bie-

zas iegulas; maksimālais konstatētais kūdras slāņa biezums ir

11 m. Mūsu vecākie purvi ir 8000—10000 gadu veci. Tie sākuši vei-

doties, ledājam atkāpjoties no republikas teritorijas.

B. ANDREJU APAKŠKLASE — ANDREAEIDAE

Monotipiska augu grupa ar vienu rindu.

Andreju rinda — Andreaeales

Neliela rinda arvienu dzimtu — Andreaeaceae, kurā 3 ģintis un

ap 120 sugu. Lielākā ir andreju ģints (Andreaea), ar apmēram
100 sugām, kas izplatītas abu pusložu auksto un mēreno apgabalu,
retāk tropu kalnos. Pārējās divas ir monotipiskas ģintis (Acro-
schisma —Antarktidā un Dienvidamerikas Andos un Neuroloma —

Ugunszemē). Latvijā neviena no šīs rindas pārstāvēm nav atrasta.

Ziemeļeiropā plaši izplatīta ir akmens andreja (Andreaea petro-
phila).

Andrejas ir nelielas kalcifobas sūnas, kas parasti uz akmeņiem

un klintīm veido tumšbrūnganus spilventiņus.
Protonēma zaraina, lentveida, ložņājoša, gar malu ar pavedien-

veida izaugumiem, kas to labi piestiprina pie akmeņaina substrāta.

Uz protonēmas no pumpuriem izveidojas gametofori (19. att.).
Stumbrs ir ļoti zarains un cieši klāts ar šaurām lapām. Substrātam

tas piestiprinās ar rizoīdiem. Lapas ar dzīslu vai bez tās un sastāv

no vienas šūnu kārtas.

Parasti divdzimumu augi. Anterīdiji un arhegoniji grupā attīs-

tās atsevišķu zaru galotnē. Tie ir akrogīni, jo pirmais anterīdijs
un arhegonijs attīstās no galotnes šūnas. To attīstība un uzbūve

atgādina zaļo sūnu apakšklases (Brtjidae) gametangijus. Turpretī
sporogons stipri atgādina sfagnu sporogonu. Tas sastāv no sporu

vācelītes un haustorija. Vācelītes centrā ir kolumella, kuras augš-

pusi sedz kupolveida arhesporijs. Ap sporogona nobriešanas laiku

stumbra galotne pagarinās un izveido neīstu sporogona kātiņu
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19. att. Andreaea rupestris:
1 — augs ar sporogoniem; 2 — stumbra galotne
ar anterldījiem; 3 — arhegonijs; 4 — sporogona

gargriezums, k — kolumella, sp — sporu telpa
(maisiņš) ar sporām, a — arhegonija paliekas.

(pseidopodiju). Arhesporijs attīstās no endotēcija (kā zaļajām sū-

nām), nevis no amfitēcija (kā sfagniem). Sporu vācelīti sedz bārk-

staina cepurīte. Vācelītei nav vāciņa un peristoma. Pēc cepurītes-
nomešanas tā uzplīst ar 4—B gareniskām plaisām. Vairumam sugu

plaisas nesniedzas līdz vācelītes galotnei, tāpēc vācelītes vārsnes

paliek pamatnē un galotnē saistītas un sporas izbārstās pa plaisām.
Andreaeidae uzskatāma kā starpgrupa starp Sphagnidae un

Bruidae. Lapas un sporogona uzbūve, kā ari pseidopodija izveido-

šanās to tuvina sfagniem, bet ārējais izskats un gametangiju attīs-

tība — zaļajām sūnām.

C. ZAĻO ŠŪNU APAKŠKLASE — BRYIDAE

Zaļo sūnu apakšklase ir lielākā lapu sūnu apakšklase ar ap-

mēram 15 000 sugu, no kurām mūsu republikā konstatētas 332 su-

gas. Zaļās sūnas izplatītas pa visu zemeslodi, bet galvenokārt mē-

renajos un polārajos apgabalos, kur tās bieži ir veģetācijas pamat-
komponenti. Tropos izplatītas galvenokārt kalnos. Mežos, it īpaši
skuju koku mežos, pļavās, zāļu purvos un tundrās zaļās sūnas

plašiem mauriem klāj zemi. Vairums ir mitru vietu apdzīvotājas,
taču aug ari sausās vietās — uz smilšu kāpām un tuksnešainos-

apvidos. Ir sugas, kas aug ūdenī.

Gametofīta attīstībā ir labi diferencēta protonēmas un gameto-
fora stadija. Protonēma parasti daudzšūnu, zaļu, zarainu pave-
dienu veida.<-Pie substrāta tā piestiprinās ar rizoīdiem, kuriem slī-

pas šķērssienas; tas atvieglina vielu pārvietošanos. Protonēmu drīz
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vien ar nedaudziem izņēmumiem nomaina pieaugusī stadija — la-

pains dzinums (gametofors). Dažām sugām protonēma veido lap-
veida izaugumus — protonēmas lapas, kas palielina asimilācijas
virsmu. Ir arī protonēmas sūnas, kurām protonēma paliekoša, bet

gametofori reducēti, piemēram, mūsu priežu mežos augošai bez-

lapu buksbaumijai (Buxbaumia aphulla). Sporogons tai izskatās

kā zemē iesprausts (23. att. 7). īpatnēja protonēma ir Schistostega

osmundacea, kura aug ari Latvijas smilšakmens klinšu alās. Tā

sastāv no lēcveida šūnām, kas atstaro gaismu zaļā krāsā.

No pumpuriem, kas attīstos uz protonēmas un arī uz tās rizoī-

diem, izaug lapaini dzinumi. Zaļo sūnu lielums ir dažāds. Sīkākās

sugas ir tikai dažus milimetrus garas. Pati lielākā ir Dauusonia

superba (Austrālijā un Indonēzijā), kas izaug līdz 0,5 m garumam.
Mūsu florā lielākās ir ūdenī augošā antipirētiskā avot-

sūna (Fontinalis antipyretica) un parastā lāčsūna jeb parastie

dzegužlini (Polytrichum commune), kas sasniedz 40 cm garumu.

sūnu stumbri vai nu nezarojas, vai zarojās monopodiāli,
retāk dihopodiāli. Tie aug gan stāvus, gan pacilus, gan ložņājoši
vai nokareni. No ložņājošiem stumbriem paceļas stāvi vai pacili
sānzari (sekundārie stumbri). Rizoīdi daudzšūnu, ar slīpām šķērs-
sienām, atrodas lielākoties stumbra apakšējā daļā, bet ložņājošām
formām — stumbra ventrālajā pusē. Bieži tie koncentrēti pušķos
vai klāj stumbru ar biezu rizoīdu tūbu. Savstarpēji sapinoties,
rizoīdi izveido kapilāru tīklu, kas saglabā ūdeni un veicina at-

mosfēras putekļu un augsnes daļiņu uzkrāšanos un izmantošanu.

Stāvi dzinumi ir radiālsimetriski. Tie aug ar trīsskaldņu galot-
nes šūnu, kas segmentus nodala uz 3 pusēm, pie tam pagarinās
stumbrs un parasti izveidojas spirālisks lapu sakārtojums. Plagi-
otropie dzinumi ir dorsoventrāli vai bilaterāli. To augšana noris

ar divskaldņu galotnes šūnu, kas segmentus nodala uz 2 pusēm,

tādēļ lapas uz stumbra novietotas 2 rindās, piemēram, Fissidens

(23. att. 5).
-Uz dažu zaļo sunu stumbriem ir parafilijas — vienkārši

vai zaraini pavedienveida vai lapveida izaugumi, kas satur hloro-

plastus. Tās noder ūdens uzsūkšanai un arī palielina auga asimilā-

cijas virsmu. Ļoti daudz parafiliju ir uz Hylocomium un Thuidium

sugu stumbriem.

Pumpuros lapu žāklēs ir dziedzermatiņi ar paresninātiem ga-

liem, piemēram, Mnium undulatum, Tetraphis pellucida, kuri iz-

dala gļotas. Tās, domājams, pasargā augšanas punktu.
Vairumam zaļo sūnu stumbra anatomiskā uzbūve ir vienkārša,

vāji diferencēta audos. Stumbra vidu parasti aizņem parenhima-
tiskas šūnas, bet uz stumbra ārpusi tās apņem koksnes cilindrs no

prozenhimatiskām šūnām ar pabiezinātiem šūnapvalkiem, kas iz-

pilda mehāniskas funkcijas.
Daudzām sugām stumbra centrā ir jau izveidojies primitīvs

centrālais cilindrs, kas vada ūdeni. Tas sastāv no gari izstieptām

šūnām, kurām ir plāni šūnapvalki un slīpas šķērssienas. Sādu



57

20. att. Lāčsūnas (Polytrichum):
1— augs ar sporogoniem; 2 — stum-

bra šķērsgriezuma shēma, k — kok-

sne, cm — cietes maksts, l — lūksne,

lp — lapu pēdas, m — miza, e —

epiderma; 3 — lapas šķērsgriezums,
a — asimilatori, e —

_

epiderma,
ms — mehānisko audu šūnas, ps

—

parenhīmas šūnas; 4 — anterīdiju

sastata gargriezums, an — anterīdiji,
p — parafīzes, ma — malējās augš-

lapas; 5 — arhegoniju sastata gar-

griezums.

kūlīti apņem miza, kuras

ārējo kārtu šūnām daž-

kārt ir pabiezināti šūnap-
valki.

Visaugstāk anatomiski

diferencēti ir lāčsūnu (Po-

lytrichum) stumbri. Lāč-

sūnu stumbra vidū atrodas

koncentrisks vadaudu kūlī-

tis — sākotnēja stele

(20. att. 2). Kūlīša centrā ir hadroma, kas vidū sastāv no nedzī-

vām, garām stobrveidā šūnām — hidroīdiem — ar dzeltenām vai

iebrūnām, pabiezinātām gareniskām sienām un plānām, slīpām
šķērssienām. Hidroīdi vada ūdeni un funkcionāli atbilst augstāk
organizēto augu traheīdām, taču morfoloģiski tās nav traheīdas —

tām nav poru, kas nodrošina nepārtrauktu ūdens plūsmu no šūnas

šūnā. Hadromas ārējās kārtas sastāv no nedzīvām bezkrāsainām

šūnām ar plāniem šūnapvalkiem, taču arī ar iekšējām šķērssienām.
Hadromu apņem cietes maksts — 1 vai 2 kārtas šūnu, kurās ir

cietes graudi. Ap cietes maksti atrodas leptomas gredzens, kas sa-

stāv no leptoīdiem — iegarenām, dzīvām šūnām ar biezu citoplaz-
matisko saturu. Leptoīdi vada plastiskās vielas un funkcionāli

atbilst sietveida elementiem. Leptoīdiem tomēr nav ne sietplātņu,
ne poru. Leptomu apņem miza, ko no ārpuses sedz epiderma. Mizu

veido dzīvas, iegarenas šūnas ar pabiezinātiem šūnapvalkiem. Tās

satur nedaudz citoplazmas, kodolu un eļļas pilienus. Mizā redza-

mas lapu pēdas — steles atzarojumi, kas ieliecas lapās.

Zaļo sūnu lapas ir vienkāršas, sēdošas, šķērsām, retāk slīpi
piestiprinājušās pie stumbra. Tās' sastāv no vienas šūnu kārtas

un ir bez dzīslas vai ar dzīslu, ko veido vairākas kārtas iegarenu
šūnu. Bieži lapās ir 2 īsas dzīslas. Uz lapu virsmas var būt pa-

pilas — šūnu kārpveida izaugumi vai mamilas — šūnapvalka
izciļņi. Šie veidojumi ievērojami palielina lapu asimilācijas virsmu

un sekmē ūdens uzņemšanu un saglabāšanu. Lapas mala ir gluda
vai zobaina. Zobiņi ir pa vienam (vienkārši) vai pa 2 kopā (div-

kārši).
īpatnēja ir lāčsūnu (Pohjtrichum) lapas uzbūve. Lapa sastāv



58

no vairākām šūnu kārtām, ko abās pusēs sedz epiderma. Dzīsla

plata, labi izveidota, galotnē kā sarkanīgi brūna, zobaina smaile

pārsniedz lapas plātni. Lapas augšpusi sedz asimilatori (asimilā-

cijas plātnītes) — ar hlorofilu bagāti plātnītes veida izaugumi, kas

-sastāv no vienas šūnu rindas. Asimilatori stipri palielina lapas
asimilācijas virsmu. Lapas dzīslā ir leptomas un hadromas ele-

menti.

Arhegoniji un anterīdiji attīstās grupās dzinumu galotnē (akro-

gīni). Akrokarpajām sūnām arhegoniji un vēlāk kātaina sporu

vācelīte attīstās galvenās ass galotnē, bet pleirokarpajām sūnām —

sānasu galotnē.
Bryidae sporu vācelītei ir visaugstāk attīstītā uzbūve. Sporo-

gons sastāv no elastīga kātiņa — sētas, kas pie pamatnes ar haus-

toriju iegrimis mātesaugā, un no vācelītes, kuru sākumā sedz cepu-

rīte, kas vēlāk nokrīt. Arhegonija kakls ātri sažūst un izveido cepu-

rītes smaili. Tādējādi cepurīti neveido sporofīta diploīdie audi, bet

gan gametofīta haploīdie audi. Tā barojas ar sporofīta pievadītām
barības vielām un turpina attīstīties. Cepurīte sastāv no vairākām

■šūnu kārtām un daudzām sūnām (Poltjtrichum) izveido matiņus.
Dažām sūnām (Funaria) cepurīte vēderaini paplašinās un noder

par ūdensuzkrājēju. Kātiņa (sētas) augšējo daļu zem cepurītes
sauc par apofīzi (21. att. /). Vācelītes vidū ir kolumella, ap kuru

novietota cilindrveida sporu telpa. Kolumellu un sporu maisiņu
apņem intercelulāri, kas izveidojas no amfitēcija. Mejosporas ir

vairāk vai mazāk lodveida un bieži satur daudz hloroplastu.
Vācelītes augšpusi sedz vāciņš. Zem vāciņa atrodas gredzens;

tā šūnām pārgļotojoties, vāciņš noceļas no sporu vācelītes. Pēc

atvēršanās sporu vācelītei

ir urnas veids. Vairumam

lapu sūnu gar urnas ieejas
malu atrodas no daudziem

gariem zobiņiem izveidots

peristoms. Peristoma zo-

biņi ir higroskopiski un

regulē sporu izbārstīša-

nos: mitrā laikā tie cieši

noslēdz urnas ieeju, bet

sausā laikā atliecas uz āru

un plaši atver urnu. Spo-
rogona kātiņam vējā šūpo-

21. att. Lāčsūnas (Polytrichum):
1

— vācelītes gargriezums, u —

urna, a — apofīze, v — vāciņš, k —

kolumella, ar — arhesporijs, e —

epifragma, p — peristoma aizmetnis;

2 — sporu vācelītes šķērsgriezums;
3. — vācelīte ar epifragmu; 4 — pe-

ristoms.
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22. att. Zaļo sūnu (Bryidae) vairķer-
meņi:

1 — vairķermeņi uz Ulota phyllantha lapas;
2 — vairķermeņi uz Bryum erythrocarpum
lapas; 3 — vairķermeņi Aulacornnium andro-

gynum pseidopodija gala; 4
— Tetraphis

stumbrs ar vairķermeņiem: 5 — Tetraphis
stumbra galotne ar vairķermeņiem gargrie-

zumā.

joties, sporas izbārstās. Peris-

toms var būt vienkāršs vai div-

kāršs. Vienkāršs peristoms

(Polutrichum) sastāv no vienas

zobiņu rindas. Vairumam Bryi-
dae sugu peristoms ir divkāršs.

Tas sastāv no 2 zobiņu rin-

dām
— no ārējā un iekšējā

peristoma. Ārējā peristoma zo-

biņi ir šķērssvītraini, piestiprināti pie vācelītes sienas iekšmalas.

lekšējais peristoms cieši pieguļ pie ārējā un sastāv no šaurām

lamellām un pavedieniem, kas apakšējā daļā saplūduši kopējā
membrānā. Zobiņu skaits, veids un uzbūve dažādām ģintīm ir

atšķirīga, tāpēc peristoms ir nozīmīgs Bryidae sistemātikā.

Dažām sīkām viengadīgām sūnām (Archidium, Phascum
y

Ephemerum) sporogons ir vienkāršojies. Tam nav vāciņa, gre-
dzena, peristoma un sporu vācelīte atveras, sienai sairstot. Polytri-
chum sugām kolumella augšgalā paplašinās un zem vāciņa izveido

plānu membrānu — epifragmu, kas savukārt pasargā sporas no

samirkšanas.

Zaļās sūnas ļoti dažādi un intensīvi vairojas veģetatīvi. Bieži

protonēma, izveidojoties bezkrāsainām atdalītājšūnām, sadalās

atsevišķos gabalos. No katra šāda protonēmas gabala izaug
vairāki jauni augi. Daudzām formām uz stumbra, lapām un rizoī-

diem izveidojas sekundāra protonēma, no kuras pumpuriem izaug
jauni augi. Bieži sūnu velēnās atmirst ložņājošie stumbri, un stāvie

dzinumi, ar rizoīdiem nostiprinoties augsnē, kļūst par patstāvīgiem
augiem.

Daudzām sūnām uz stumbra, lapām un pat rizoīdiem izveidojas
vairķermeņi; dažkārt stumbrs izveido īpašu kātiņu (pseidopodiju),
kura gāja attīstās daudz vairķermeņu (22. att.). Vairķermeņi ir

ļoti dažādi. Tie sastāv no vienas vai vairākām šūnām. Nokrituši

uz augsnes, vairķermeņi izaug par jauniem augiem. Daudzas sūnas

vairojas tikai veģetatīvi, piemēram, Thuidium abietinum, Neckera

complanata, kas aug mežos uz koku mizas.

Bryidae pēc gametofīta un sporofīta (it īpaši peristoma) uzbū-

ves iedala vairākās rindās. leskatam iepazīsimies ar dažām Latvi-

jas republikā izplatītākajām Bryidae rindām.
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1. Divzobju rinda — Dicranales

Šīs rindas sūnas parasti aug mauru veidā uz zemes. Stumbrs

mazzarains. Lapas samērā garas un šauras, ar platu pamatu.
Peristoms vienkāršs, ar 16 divās daļās šķeltiem zobiņiem. Rindas

lielākās dzimtas — Dicranaceae, kurā 1300 sugu, divzobju ģints
(Dicranum) parasti izplatīta ziemeļu puslodes aukstajos un mēre-

najos apgabalos; dažas sugas ir arī tropu kalnos un dienvidu pus-

lodes mērenajā joslā. Latvijā priežu mežos uz augsnes spilgti zaļas
audzes veido slotiņu divzobe (D. scoparium) ar sirpjveidā ieliek-

tām lapām (23. att. 4). Atsevišķiem lāsumiem citu sūnu mauros

aug viļņainā divzobe (D. undulatum), kurai sausā stāvoklī ir ļoti

viļņainas lapas.

2. Spārsūnu rinda — Fissidentales

Rindā ir viena dzimta — Fissidentaceae ar lielu spārnsūnu
ģinti (Fissidens). Tajā ap 800 sugu, kas izplatītas pa visu zemes-

lodi. Lapas sakārtotas 2 rindās, uz muguras ar spārnu (23. att. 5).
Peristoms vienkāršs; zobiņi līdz vidum šķelti. Mūsu republikas
florā konstatētas 10 Fissidens sugas. Tās aug mitros mežos, zāļu
purvos, uz dolomīta un smilšakmens klintīm, ūdeņos un citur.

Adiantu spārnsūna (F. adiantoides) bieži sastopama purvainos
mežos uz koku saknēm, zāļu purvos un citur uz mitrām, kūdrai-

nām augsnēm. Veido līdz 8 cm augstas, skrajas, tumšzaļās velēnas.

Lapas plati mēlveida, galotnē pakāpeniski smailas. Seta sarkanīga,
mazliet saliekusies. Sporu vācelīte iegarena. Uz karbonātu aug-

snēm mitros, ēnainos mežos bieži sastopama īvjlapu spārnsūna

(F. taxifolius), kas veido līdz 2 cm augstas tumšzaļās velēnas.

Lapas mēlveida, galotnē pēkšņi smailas. Seta sarkanīgi brūna, ga-

lotnē saliekusies. Sporu vācelīte ar garu knābi. Abas minētās sugas

sastopamas arī uz Gaujas smilšakmeņiem.

3. Grimmiju rinda — Grimmiales

Rindas pārstāves ir sīkas, zarainas sūnas, kas parasti uz klin-

tīm un akmeņiem veido spilvenus un velēnas. Dzīsla lapas galā
pagarinās caurspīdīgā matiņā un rada šīm sūnām pelēcīgu no-

krāsu. Nozīmīgākā ir rindas kosmopolītiskā grimmiju dzimta

(Grimmiaceae) ar 360 sugām, kas izplatītas galvenokārt subarktis-

kajos un mērenajos apgabalos, bet tropos parasti tikai kalnos.

Mūsu florā uz granītakmeņiem sastopami grimmiju (Grimmia)
tumšie spilventiņi (23. att. 10) un sarmenīšu (Rhacomitrium) pelē-
cīgi dzeltenzaļās velēnas. Priežu mežos uz sausām, smilšainam

augsnēm bieži velēnas veido parastā sarmenīte (R. canescens).
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4. Funāriju rinda —

Funariales

Viengadīgas vai div-

gadīgas akrokarpas sūnas.

Aug velēnām uz zemes.

No šīs rindas funāriju
dzimtas (Funariaceae),
kurā 200 sugu, mūsu florā

izdegumos, vecu ugunsku-
ru vietās, atsegumos uz

zemes bieži sastopama
higrometriskā funārija
(Funaria hygrometrica).

Sporu vācelīte bumbiervei-

da, dzeltenbrūna; sporo-

gona kātiņš sagriezies
(23. att. 6). Peristoms div-

kāršs.

5. Zaļsūnu rinda -
Bryales

Daudzgadīgas, stāvas,

mazzarainas, akrokarpas
sūnas, kas parasti aug

mauru veidā uz zemes un

klintīm. Stumbrs bieži

23. att. Zaļās sūnas (Bryidae):

1 — Aulacomnium palustre; 2 — Hed-

vigia albicans; 3 — Leucodon sciuroides;

4 — Dicranum scoparium; 5 — Fissidens

bryoides; 6 — Funaria hygrometrica; 7—

Buxbaumia aphylla; 8 — Climacium den-

droides; 9 — Hylocomium splendens;

10 — Grimmia pulvinata; 11 — Pleu-

rozium schreberi.
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klāts ar rizoīdu tūbu. Lapas pie stumbra pamata parasti mazas, bet

uz galotni kļūst lielākas. Peristoms divkāršs.

Zaļsūnu dzimta (Bryaceae) ar 1350 sugām ir kosmopolītiska.
No šīs dzimtas zaļsūnu ģints (Bryum) republikā sastopamas
30 sugas un 13 varietātes, kas izplatītas loti dažādās augtenēs,

galvenokārt gar ūdeņu piekrastēm, uz dolomīta, kaļķakmens un

smilšakmens klintīm, uz trūdošas koksnes, uz smilšainām aug-

snēm un citur.

Mūsu republikas priežu un bērzu audzēs, ceļmalās, uz ēku

jumtiem, mūriem un citur bieži sastopama sudrabainā zaļsūna

(B. argenteum). Tā veido ļoti blīvas, sausā laikā sudrabaini zaļas,
līdz 2 cm augstas velēnas. Priežu mežos izplatīta ciņainā zaļsūna

(B. caespiticum), kas veido ļoti blīvas, bāli vai dzeltenīgi zaļas
velēnas. Stumbra lapojums atgādina pumpuru. Sporu vācelīte bum-

bierveida.

Skrajlapju dzimta (Mniaceae) ar 80 sugām izplatīta pa visu

zemeslodi. Tās ir samērā lielas sūnas, ar lielām mēlveida vai ieapa-

ļām lapām, kas skraji izvietotas uz stumbra. Veido velēnas uz

zemes, trūdošiem kokiem un Gitur. No skrajlapu ģints (Mnium)
mūsu florā ir 14 sugu, galvenokārt alksnājos un lapu koku mežos.

Visbiežāk sastopama garsmaiļu skrajlape (M. cuspidatum).*
Mežos uz augsnes, trūdošiem kokiem, uz augsnes klātiem akme-

ņiem ēnainās vietās tā veido blīvas, tumšzaļās velēnas. Stumbrs

vidū sazarojas taisnos fertilos un guļošos sterilos dzinumos. Lapas
otrādi olveida, pakāpeniski smailas. Seta dzeltenīgi sarkana. Sporu
vācelīte ovāla. Lapu koku un egļu mežos ļoti bieži sastopama viļ-

ņainā skrajlape (M. undulatum). Tā veido skrajas, gaišzaļas velē-

nas. Fertilie dzinumi atgādina mazu kociņu. Lapas garas (līdz
1,2 cm), viļņainas. Seta brūndzeltena. Sporu vācelīte olveida. Ēnai-

nos, galvenokārt lapu koku mežos bieži redzama punktainā skraj-
lape (M. punctatum), kuras lapās, skatoties pret gaismu, šūnas

redzamas sīku punktu veidā, un radniecīgā skrajlape (M. affine)
ar plati eliptiskām lapām.

Aulakomniju dzimtas (Aulacomniaceae) aulakomniju ģints
(Aulacomnium) izplatīta abu pusložu aukstajos un mērenajos ap-

gabalos, Āfrikas kalnos un Andos. Mūsu republikā purvainos me-

žos un purvos parasta ir purva aulakomnija (A. palustre;
23. att. /), kas veido ciešas zaļas vai dzeltenas velēnas. Stumbrs

bieži klāts ar brūnu rizoīdu tūbu. Sporu vācelīte ribaina, sporām

nogatavojoties, kļūst sarkanbrūna.

6. Nekeru rinda — Neckerales

Augiem parasti ložņājoša galvenā ass (primārais stumbrs) un

noliekti vai nokareni sekundārie stumbri. Sporogons pleirokarps,
bieži ar ļoti īsu kātiņu, ietverts perihēciālās lapas. Peristoms vien-

kāršs vai arī tā nav. Rindā ir vairākas nelielas dzimtas.
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Hedvigiju dzimta (Hedvigiaceae) ar 50 sugām izplatīta gal-
venokārt tropos. Aug spilvenu veidā. Lapas bez dzīslas, galā ar

bezkrāsainu smaili. Retāk nokarenas sūnas un lapas ar dzīslu.
Mūsu florā uz granītakmeņiem baltmirdzošā hedvigija (Hedwigia
albicans) bieži rada iesirmus paklājus (23. att. 2).

Vāverastīšu dzimta (Leucodontaceae) ar 43 sugām izplatīta
zemeslodes mērenajās joslās. Uz koku mizas un akmeņiem aug

skraju velēnu veidā. Mūsu epifītisko sūnu florā uz platlapju koku
stumbriem zaļas segas bieži veido parastā vāverastīte (Leucodon
sciuroides; 23. att. 3).

Neķeru dzimtā (Neckeraceae) ir 430 sugas, galvenokārt tropu
epifīti. Mūsu florā uz koku stumbriem platlapju un egļu mežos

izplatītas 3 neķeru (Neckera) sugas.

Kociņsūnu dzimtas (Climaciaceae) sugas (4) atgādina sīkus

kociņus. Augsnē tām ir ložņājošs zemesstumbrs, no kura paceļas
stāvi sekundārie stumbri, kas zarojas tikai no stumbra vidus

(23. att. 8). Mūsu florā mitrās vietās lapu un skuju koku mežos,
mežmalu pļavās uz augsnes bieži ir sastopama parastā kociņsūna
(Climacium dendroides).

7. Hipnu rinda — Hipnales

Rinda apvieno pleirokarpas sūnas ar loti dažādu uzbūvi. Tās

plaši izplatītas ļoti dažādās augtenēs. Sporogonam gara seta;
vācelīte bieži ir ieliekta. Peristoms divkāršs.

Pie tūjsūnu dzimtas (Thuidiaceae) pieder 200 sugu — spēcī-
gas sūnas parasti ar plūksnaini zarainu stumbru, nelielām lapām
un pavedienveida, dihotomi zarainām parafilijām. Veido maurus uz

klintīm, meža augsnēm vai aug arī kā epifīti uz koku stumbriem.
No mērenajos apgabalos izplatītās tūjsūnu ģints (Thuidium) mūsu

5 sugas. Uz sausām, smilšainām augsnēm, uz dolomīta un

smilšakmens iežiem ļoti bieži sastopama sausieņu tūjsūna (T. abie-

tinum), bet uz mālainām augsnēm pie koka pamata Filibera tūj-
sūna (T. philibertii).

Amblistēgiju dzimtā (Amblystegiaceae) ir 239 sugas. Tās

plaši izplatītas auksto un mēreno apgabalu purvos un ūdeņos; mit-

ras augtenēs bieži aug lielām masām un veido dzeltenzaļus, zaļus
vai brunganzaļus maurus. Stumbrs parasti kārtni plūksnaini za-

rains. Vāciņš strups, bez knābja. Mūsu zāļu purvos, slapjās pļavās
un ūdeņos aug vairākas sirpjsūnu (Drepanocladus) sugas ar sirpj-
veida lapām un dumbrenīšu (Calliergon) sugas.

Isvacelīšsūnu dzimta (Brachytheciaceae) ar 550 sugām izpla-
tīta pa visu zemeslodi. Uz zemes un akmeņiem parasti veido spīdī-
gus maurus. Mūsu republikas lapu un skuju koku mežos pie koku

pamata, arī uz akmeņiem sastopamas vairākas īsvācelīšsūnas

(Brachythecium). Ēnainos mežos uz augsnes, trūdošas koksnes un

pie koku pamata bieži aug svītrainā knābīšsūna (Eurhynchium
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striatum) ar guļošu vai pacilu, nekārtni vai pušķveida zarainu

stumbru.

Entodontu dzimtā (Entodontaceae) ir 215 sugas. No tām Šrē-

bera rūsaine (Pleurozium schreberi) mūsu mežos ir viena no izpla-
tītākajām sūnām (23. att. 11). Veido skrajas, gaišzaļas vai dzelte-

nīgas velēnas. Stumbrs guļošs vai pacils, kārtni plūksnaini zarains,

sarkanīgs vai tumšbrūns.

Hipnu dzimtā (Hypnaceae) ir 460 sugas. Sīkas vai vidēja lie-

luma sūnas, parasti ar ložņājošu stumbru un nekārtni zarainiem

sekundārajiem dzinumiem. Lapas sirpjveida, bieži ar 2 dzīslām.

Plaši izplatītas pa visu zemeslodi. Mūsu lapu un skuju koku

mežos uz augsnes, trūdošiem kokiem, pie koku pamata ļoti bieži

sastopami polimorfie cipresveida hipni (Hypnum cupressiforme).
Lapas 2 rindās, olveidīgi lancetiskas ar nosmailotu sirpjveida galu.
Skuju koku mežos citu sūnu mauros atsevišķiem laukumiem aug

skaistā, sīkai papardītei līdzīgā parastā straussūna (Ptilium crista-

castrensis).

Spurainu dzimtā (Rhytidiaceae) ir 34 sugas. Spēcīgas sūnas

ar vienkāršu vai blīvi zarainu stumbru, kuram bieži ir parafilijas.
Lapas atstāvošas un plātnes vidū met krokas, ar 1 vai 2 dzīslām.

Mēreno un auksto apgabalu mežu sūnas. Trīsšķautņu spuraine

(Rhytidiadelphus triquetrus) ir līdz 20 cm augsta sūna, sastopama
mūsu lapu un skuju koku mežos uz augsnes. Atskabargu spuraine

(R. squarrosus) ir sīkāka, ar smailām, atliektām lapām un parasti
veido bālganzaļus maurus mitrās meža pļavās.

Stāvusūnu dzimtā (Hylocomiaceae) ir 17 sugas. Sūnas kok-

veidīgi zarainas vai ar īpatnēju zarojumu vairākos stāvos. Katrs

stāvs atbilst vienam augšanas gadam. Spēcīgas augsnes sūnas.

Stumbrs ar parafilijām. Mūsu republikas mežos ļoti bieži sasto-

pama spīdīgā stāvusūna (Hylocomium splendens), kas uz aug-

snes veido spīdīgas zaļas vai dzeltenīgi zaļas velēnas (23. att. 9).

8. Lāčsūnunu jeb dzegužlinu rinda — Polytrichales

Rindā tikai lāčsūnu jeb dzegužlinu dzimta (Polytrichaceae)
ar 350 sugām, kas galvenokārt izplatītas mērenā klimata joslās
un tropu kalnos. Morfoloģiski un anatomiski augsti attīstītas sū-

nas. Uz lapām rindās ir asimilatori, kas palielina lapu asimilācijas
virsmu (20. att. 3). Sausā laikā lapas plātne ar malām ieritinās,

apsedz asimilatorus un pasargā tos no izžūšanas. Peristoma zobi-

ņus veido pakavveida šūnas. Daudzi sistemātiķi peristoma zobiņu

īpatnējās uzbūves dēļ šo rindu uzskata par īpašu apakšklasi.
Mūsu florā ir sastopamas 5 lāčsūnu (Polytrichum) sugas. Pa-

rastā lāčsūna (P. commune) ļoti bieži satopama skuju koku mežos,

purva malās un citur, kur sākas pārpurvošanās. Sūnu purvos aug
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stāvā lāčsūna (P. strictum). Priežu un bērzu audzēs bieži aug pa-

egļu lāčsūna (P. juniperinum). Tīrumos skābās augsnēs ieviešas

viļņainā lācīte (Atrichum undulatum).

Sūnaugu izcelšanās

Sūnaugi ir savrupa, sena sauszemes augstāko augu grupa, kas

varbūt cēlusies jau paleozoja ērā.

Par sūnaugu izcelšanos nav vienota uzskata, jo trūkst paleon-
toloģiska materiāla, kas dotu ieskatu šo augu filoģenēzē. Vecākās

sūnaugu fosilijas — kā lapoņveida, tā lapainās aknu sūnas —

atrastas devona augšējos nogulumos, bet vairums terciāra nogu-

lumos. Tās jau ir ļoti līdzīgas mūslaiku sūnaugu ģintīm. Primitī-

vas formas, kas norādītu uz sūnaugu pirmformām un tiešajiem
priekštečiem, nav atrastas.

Sūnaugi augstāko augu attīstībā pārstāv evolūcijas haploīdo
zaru. Tie, tāpat kā otrs, evolūcijas diploīdais zars (Pteridophuta —

Spermatophgta), domājams, cēlušies no kādas senas zaļaļģu gru-

pas ar izomorfu paaudžu maiņu. Zaļaļģēm sūnaugus tuvina līdzīga
šūnu uzbūve, pigmenti un spermatozoīdu uzbūve. Tomēr zaļaļģu
vidū (kā fosilu, tā mūslaiku) nav formu ar komplicētu ķermeņa
morfoloģisko uzbūvi, kam būtu daudzšūnu gametangiji, no kuriem

varētu atvasināt sūnaugu anterīdijus un arhegonijus. Bieži min,
ka sūnaugu sentipam vistuvākās ir Coleochaete ģints zaļaļģes. Šo

aļģu oogonijs tomēr tikai pēc apaugļošanās iegūst ar arhegoniju
salīdzināmu veidu. Anterīdijs ir vienšūnas. Šīm zaļaļģēm trūkst

sūnaugiem analogas paaudžu maiņas.

Nenormālas pārejas formas starp sūnaugu sievišķiem un vīriš-

ķiem gametangijiem rāda, ka sūnu priekštečiem ir bijuši daudz-

šūnu gametangiji, līdzīgi brūnaļģu Ectocarpus gametangijiem. Ja

pieņem, ka daudzšūnu gametangijā, pielāgojoties dzīvei uz saus-

zemes, ārējā šūnu kārta kļūst neauglīga un izveido aizsargsienu,
tad rodas aknu sūnu anterīdijs. Ja tālāk šādā gametangijā iekšē-

jās šūnas reducējas līdz vienai vertikālai rindai un šī šūnu rinda

kļūst sterila, izņemot apakšējo šūnu, kas pieņem lielākus apmērus,
tad rodas arhegonijs ar kanālšūnām un olšūnu.

Grūti tomēr pieņemt, ka sūnaugi, kuriem zaļa krāsa, būtu cēlu-

šies no brūnaļģēm ar brūnu krāsu. Arī atšķirīgā spermatozoīdu
uzbūve noraida šādu uzskatu. Jādomā, ka Zemes vēstures agrāka-
jās eras ir eksistējušas izomorfas zaļaļģes ar daudzšūnu gametan-
gijiem, no kurām cēlušies sūnaugi kā savrups evolūcijas zars. Šā-
das pārejas formas tomēr nav atrastas. Saskaņā ar sūnaugu evo-

lūcijas virzienu gametofīta kā vielu producenta asimilācijas virsma

atbilstoši eksistencei uz sauszemes palielinājusies un no sākotnē-

jam lapoņveida formām izveidojušās vasveida struktūras, bet

sarežģītākām formām, piemēram, Polytrichum, — arī stelāra
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iekšējā uzbūve. Sporofīts, gametofīta barots, turpretī ir vienkāršo-

jies. Gametofīta galvenais uzdevums — dzimumprocesa nodrošinā-

šana sūnaugiem tomēr ir saistīts ar kustīgiem spermatozoīdiem
ārējā ūdens vidē. Tas sūnaugus parasti piesaista ļoti mitrām aug-

tenēm un ierobežo sauszemes iekarošanas iespējas.
Par sūnaugu izcelšanos pastāv ari gluži pretējs uzskats. Daži

sistemātiķi (redukcijas hipotēzes piekritēji) sūnaugus uzskata par

reducētu grupu, kas cēlusies no vissenāko augstāko augu — psi-

lofītu-rīniju veida senčiem. Pielāgojoties mitrākām augtenēm, sūn-

augu attīstība gājusi no vasveida uz lapoņveida formām. Sūnaugus
pieņemt par zemāko paparžaugu redukcijas grupu tomēr ir pagrūti.

No sūnaugu abām klasēm Hepaticae ir primitīvāka nekā Musci.

Aknu sūnu apakšklasēs, kurām raksturīgas elatēras, vēl ir daudz

lapoņveida formu. Lapu sūnu klasē sporofīts (arī salīdzinājumā ar

gametofītu) ir spēcīgāk attīstīts nekā aknu sūnu klasē. Tam ir

atvārsnītes, vadaudi, asimilācijas audi un augsti diferencētas sporu
vācelītes atvēršanās ierīces. Augstākas organizācijas dēļ lapu
sūnām ir daudz plašāka izplatība nekā higrofītiskajām aknu

sūnām.

Fosilu un recentu sūnaugu uzbūve liecina, ka starp atsevišķām
klasēm un rindām ir radniecīgas saites, ka sūnaugi ir monofilē-

tiska (no kopēja senča cēlusies) augu grupa. Sīs saites tomēr nav

tik ciešas, lai sūnaugu sistemātiskās vienības varētu sakārtot vienā

evolūcijas rindā. Sūnaugu attīstība ir norisējusi dažādos virzienos,
un Marchantiidae, Jungermaniidae un Anthocerotidae, kā arī visas

3 lapu sūnu apakšklases ir ļoti agri atdalījušās no sava kopējā
izcelšanās celma kā patstāvīgi evolūcijas zari.

Sūnaugu praktiskā nozīme

Sūnaugi kā veģetācijas pionieri ir nozīmīgi izdegumu un citu

substrātu apaugšanai.
Vislielākā nozīme sūnām ir augstajos un zemajos purvos, kur

to atliekas izveido plašus un dziļus (līdz 10 m) kūdras slāņus.
Augsto purvu sfagnu jeb sūnu kūdra tiek izmantota par kurināmo.

Latvijas republikā rūpnieciska nozīme ir 5078 atradnēm ar 11,3

miljardiem kubikmetru jēlkūdras krājumu, no kuriem iegūst un

izmanto dabisko kūdras kurināmo — frēzkūdru, gabalkūdru un

kūdras briketes. Sakarā ar Dašavas-Rīgas gāzes vada izbūvi kūd-

ras nozīme kurināšanai samazinās un to vairāk sāk izmantot lauk-

saimniecībā pakaišu un kūdras-amonjaka mēslojuma veidā. Zemes

mēslošanai tiek izmantota arī zemo purvu zāļu kūdra.

Kūdru puskoksējot (karsējot bez gaisa piekļūšanas līdz 500—

550°), iegūst kūdras puskoksēšanas darvu, kura satur vaskus,

parafīnu, fenolus, piridīnbāzes, neitrālās eļļas, kas noder par izej-
vielām ķīmiskai pārstrādei. Celtniecības vajadzībām no kūdras

izgatavo siltuma izolācijas plātnes.
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Ārstniecībai lieto kūdras dūņas (Baldonē, Ķemeros un citās

Jūrmalas sanatorijās un daudzās slimnīcās un poliklīnikās).
Sūnām ir arī negatīva nozīme. Pļavās, mežos sūnu mauri sama-

zina iztvaikošanu no augsnes, kavē aerāciju; tas rada augsnes

skābšanu, vērtīgu zālaugu samazināšanos pļavu zelmenī un pēc
tam arī purva izveidošanos. Pļavās sūnu sega ir jāiznīcina.

Sūnas ir labi augsnes reakcijas, mitruma un auglības indika-

tori.

OTRAIS NODALĪJUMS. PAPARŽAUGI —

PTERIDOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Paparžaugu nodalījumā ietilpst mūsdienu staipekņi, kosas,

papardes un daudzas senas, izmirušas formas. Tie ir lakstaugi un

koki ar sarežģītāku uzbūvi nekā sūnaugi.
Paparžaugi zināmi no silūra. Paleozoja ērā, it īpaši karbona

periodā — paparžaugu ziedu laikā, tie lielā sugu skaitā bija plaši

izplatīti pa visu zemeslodi. Dominēja kokveida formas, kas veidoja
lielus mežus. Vēlāk vairums sugu izmira. Paparž-

augu pārogļotās atliekas ir zemes dzīlēs devušas

biezus akmeņogļu nogulumus. Tagad paparžaugu

sugu skaits salīdzinājumā ar agrāko nav liels -

24. att. Izosporu paparžaugu attīs-

tības cikla shēma:

G — gametofīts; S — sporofīts (haploīdā

fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze —

platas līnijas); R — reduktīvā dalīšanās;

1— spora; 2 — protalijs ar vīrišķo un

sievišķo gametangiju; 3 — protalijs ar

jaunu sporofītu; 4
— sporofīts ar spor-

angiju sorām; 5
— nenobriedis sporan-

gijs; 6 — nobriedis sporangijs ar sporu
tetrādem; 7 — sporas.

25. att. Heterosporu paparžaugu

(Selaginella) attīstības cikla shēma:

G — gametofīts; S — sporofīts (haploīdā
fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze —

platas līnijas); R —- reduktīvā dalīšanās;
1— mikrospora un megaspora; 2 — vī-

rišķais un sievišķais protalijs; 3 — sie-

višķais protalijs ar jaunu sporofītu; 4 —

pieaudzis sporofīts; 5 — mikrosporangijs
un megasporangijs; 6 — mikrosporas un

megasporas.
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apmēram 6000 sugu un Zemes veģetācijā, kur mūsdienās valda

sēklaugi, tiem nav lielas nozīmes.

Paparžaugu, tāpat kā sūnaugu, attīstības ciklā noris hetero-

morfa paaudžu maiņa. Atšķirībā no sūnaugiem paparžaugu attīstī-

bas ciklā dominē sporofīts, bet gametofīts ir neliels veidojums
(24., 25. att.).

Primitīvs paparžaugu sporofīts (izmirušajiem psilofītveidiga-
jiem) sastāvēja no ass, kas dihotomi zarojās un veidoja galotnes
zarus — telomus, bet augsnē pamatnes zarus — rizomoīdus, kuri

savukārt dihotomi zarojās. Telomus un rizomoīdus savienoja garā-
kas ass daļas — mezomi (26. att.). Evolūcijas pirmajos etapos divu

zaru galotnes meristēmas bija vienāda lieluma, un tie auga ar

vienādu ātrumu, tāpēc attīstījās vienādi (izotomi) jauni zari

(27. att.). Izotomija ir dihotomās zarošanās pirmatnējais veids.

Kad divu jaunu zaru augšana kļuva nevienāda — viens zars pār-

auga otru, radās nevienāda dihotomija jeb anizotomija. Turpmā-
kajā evolūcijā no anizotomijas attīstījās dihopodiālā zarošanās, ko

bieži nepareizi dēvē par simpodiālo zaro-

šanos. Dihopodiāli zarojoties, viens zars

pārauga jeb pārgalotņoja otru un izveido-

jās dihopodijs. Stipri attīstījās mezomi,
bet telomi tika nobīdīti sānis un sāka iero-

bežoti augt. Mezomiem iztaisnojoties, iz-

veidojās galvenā ass (stumbrs), bet telomi

kļuva par sānasīm (zariem). Attīstītākiem

psilofītveidīgo sporofītiem bija lapu aiz-

metņi (ass orgānu izaugumi — enāciji)

26. att. Augstāko augu primitīva sporofīta hipotē
tiska shēma.

27. att. Augstāko augu sporofīta zarošanas evolūcijas shēma:

1— vienāda dihotomija (izotomija); 2 — nevienāda dihotomija (anizotomija); 3 — dihopo
dijs; 4 — monopodijs; 5 — simpodijs.
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28. att. Lapu filoģenētiskās attīstības

shēma:

I—3 — mikrofilu (sīklapu) izveidošanās no

telomu izaugumiem (enācijiem); 4—6 — me-

gafilu (lielu lapu) izveidošanās, telomiem
saplacinoties un saaugot.

un no rizomoīda paceļas mono-

podiāli stumbri.

Monopodiāli zarojoties, gal-
venā ass aug nepārtraukti ar

galotni un sānzari veidojas no

žākļu pumpuriem zem galvenās
ass galotnes. Magnolijaugu jeb
segsēkļu vasas simpodiala zaro-

šanās ir attīstījusies no monopodiālās un ir pats pilnīgākais zaro-

šanas veids.

Primitīvākiem recentiem paparžaugiem (psilotveidīgajiem)
sporofīts sastāv no stumbra un lapām, bet sakņu vietā vēl ir rizoīdi.

Visiem pārējiem paparžaugiem jau ir visi trīs veģetatīvie pamat-

orgāni — sakne, stumbrs un lapas. Pirmo reizi augu valstī sasto-

pami koki.

Lapas palielina sporofīta asimilācijas virsmu. To izcelšanās,

domājams, ir bijusi divējāda: 1) telomiem saplacinoties un ar

malām savā starpā saaugot, izveidojušās lielas, platas lapas

(megafili jeb makrofili; 28. att.) un 2) no ass orgānu izaugumiem
(enācijiem), kuros vēlāk ieliecies vadaudu kūlīša zars, izveidoju-
šās sīkas lapas (mikrofili). Pastāv arī uzskats, ka visas lapas ir

veidojušās, telomiem saplacinoties. Šā uzskata piekritēji (V. Cim-

mermans v. c.) noraida domu, ka lapas varētu būt veidojušās no

ass orgānu izaugumiem.
Vairumam paparžaugu visi trīs pamatorgāni aug ar galotnes

šūnu. Stumbrs zarojās dihotomi vai dihopodiāli un ir ļoti lapains.
Saknei ir uzmava. Sānsaknes attīstās no mizas iekšējām kārtām.

Stumbru un lapas sedz epiderma. Tajā ir labi izveidotas atvārsnī-

tes. Virs epidermas ir kutikula. Stumbrā, saknēs un lapās ir

tipiski vadaudu kūlīši, diferencēti koksnē un lūksnē. Koksne satur

traheīdas — ūdens vadīšanas elementus. Dažiem pārstāvjiem ir

arī trahejas, piemēram, ērgļpapardes sakneņos un kosu mezglu
audos. Koksnes šķiedru parasti nav, un augu balstam noder kok-

snainie vadaudu elementi. Lūksnes elementi vada asimilātus. Vad-

audu sistēmu lielākoties veido viens vai vairāki koncentriski vad-

audu kūlīši ar iekšēju koksni, bet ir sastopami arī citi vadaudu

kūlīšu tipi. Ass orgānos izveidojies centrālais cilindrs (stele), kas

iekļauj vadaudu sistēmu. Paparžaugos var novērot steles evolūciju,
sākot no pašas primitīvākās steles — protosteles līdz sarežģītajai
eistelei. Paparžaugi atšķirībā no sūnaugiem ir izveidojušies par

augsti diferencētiem un pat kokveida augiem.
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Paparžaugu sporofīts ir korma (cormus) augs. Sporangijos tas

attīsta sporas. Ar sporām paparžaugi vairojas. Vairumam paparž-

augu, resp., primitīvākajiem paparžaugiem, visas sporas ir morfo-

loģiski un fizioloģiski vienādas (izosporas). Šādus paparžaugus
sauc par homosporajiem jeb izosporajiem paparž-
augiem. No tiem evolūcijas gaitā attīstījušies heterosporie
paparžaugi, kuriem ir dažādas sporas:' lielākas, ar rezerves

barības vielām bagātas megasporas jeb makrosporas un sīkākas —

mikrosporas. Megasporas attīstās megasporangijos, bet mikrospo-
ras — mikrosporangijos..

Sporangiji veidojas uz lapām, atsevišķos gadījumos lapu žāklēs

un tikai zemākām bezlapainām formām tieši uz vasas ass. Lapas
ar sporangijiem sauc par sporofiliem. Tiem bieži ir vienkār-

šāka uzbūve nekā asimilējošām lapām — trofofiliem. Sporofili var

atrasties atsevišķi (vairumam paparžu) vai sakopoti sporofilu
sastātos (staipekņiem un kosām). Dažkārt lapa ir dalīta auglīgā
(fertilā) un asimilējošā (sterilā) daļā, piemēram, čūskmēlītēm.

Sporangiji attīstās no sporofīta virsējo audu šūnu grupas vai

no vienas šūnas. Tiem izveidojas siena, kas sastāv no vienas vai

vairākām šūnu kārtām un apņem arhesporiju ar sporogēnajiem
audiem (50. att. I —3). Arhesporija šūnas noapaļojas, atraisās cita

no citas un kļūst par sporu mātšūnām. Katra sporu mātšūna, mejo-
tiski daloties, izveido 4 haploīdas sporas (mejosporas), kas bieži

paliek savienotas tetrādēs. Ne vienmēr visas arhesporija šūnas

kļūst par sporām. Daudziem paparžaugiem viena vai vairākas

arhesporija ārējās šūnu kārtas kļūst par tapetšūnu kārtu, kas noder

topošo sporu barošanai.

Sporas sastāv no vienas šūnas. Tām ir divkāršs apvalks: ārē-

jais — ļoti izturīgs eksospors un iekšējais — endospors, ko veido

plāna celulozes plēvīte. Bieži divkāršo apvalku vēl sedz perispors,
ko izveido periplazmodijs (saplūdušas tapetšūnas). Sporās gan-

drīz nekad nav hlorofila, bet karotinoīdi tās bieži krāso brūnas

vai dzeltenas.

Spora ir gametofīta fāzes sākums. Nonākusi augsnē vai ūdenī

(ūdensformām), spora dīgst un attīstās gametofīts — haploīds
lapoņveida ķermenis, ko paparžaugiem sauc par p r o t a 1 i j v. Pro-

talija veids ir ļoti dažāds. Tipiskā izveidojumā tas ir vienkāršs,

zaļš, augsnei ar vienšūnas rizoīdiem piestiprinājies plātnītes veida

laponis (24. att.), dažus milimetrus (retāk centimetrus) diametrā.

Uz protalija veidojas anterīdiji un arhegoniji. Izosporajiem paparž-
augiem protaliji ir divdzimumu — ar anterīdijiem un arhegonijiem,
bet heterosporajiem paparžaugiem tie ir viendzimuma — no mikro-

sporas veidojas vīrišķais protalijs ar anterīdijiem, bet no megaspo-

ras — sievišķais protalijs ar arhegonijiem. Heterosporija ir pat-

stāvīgi attīstījusies visās paparžaugu grupās (klasēs), un augstāko
augu evolūcijā tai ir bijusi izšķiroša nozīme, jo no heterosporajiem
paparžaugiem ir attīstījušies sēklaugi, kas arī ir heterospori augi.

Anterīdiju un arhegoniju uzbūve pamatvilcienos tāda pati kā
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sūnaugiem, tikai paparžaugiem tie ir sīkāki, ar vienkāršāku uzbūvi

un vairāk vai mazāk iegrimuši protalija audos. Gametofīts šeit

vienmēr ir lapoņaugs, bet sūnaugiem, it īpaši augstākajām for-

mām, tas izveido lapām un stumbriem līdzīgus orgānus.
Apaugļošanās procesam nepieciešama ārējā ūdens vide — pro-

talija aprasināšana. No zigotas bez miera perioda attīstās diploīds

sporofīts (24. att.), bet protalijs aiziet bojā. Tā noris paparžaugu
attīstības cikls.

Paparžaugi vairojas arī veģetatīvi ar dzinumu daļām, kas atda-

lās no mātesauga, vai ar vairpumpuriem, kas veidojas uz lapām.
Paparžaugi salīdzinājumā ar sūnaugiem labāk pielāgojušies

dzīvei uz sauszemes, ko rada sporofīta pilnveidošanās un gameto-
fīta redukcija.

Paparžaugu klasifikācija pamatojas uz sporofīta uzbūvi. To

vasas attīstībā izdalās 3 tipi: staipekņu, kosu un paparžu tipa
vasas.

Staipekņu tipa vasai raksturīgas sīkas lapas (mikro-
fili); sporofili sakopoti ciešos vārpveida sastātos — strobilos zaru

galā; sporangiji pa vienam sporofilu augšpusē.
Kosu tipa vasai zvīņveida lapas; asis ar izteiktiem mez-

gliem un posmiem; lapas mieturos, sporofilu sastāts (strobils) sa-

stāv no vairogveida sporofiliem; sporangiji pa vairākiem sporofilu
apakšpusē.

Paparžu tipa vasai raksturīgas lielas lapas (megafili);
sporangiji kaudzītēs (šorās) visu lapu apakšpusē vai uz īpašiem
bezhlorofila sporofiliem; sporofilu sastatu nav.

Par paparžaugu sistemātisko dalījumu autoru domas dalās,

tāpēc tos mēdz iedalīt četrās, piecās vai sešās klasēs. Daži sistemā-

tiķi paparžaugu klases aplūko kā patstāvīgus nodalījumus. Mācību

grāmatās ir lietderīgi paparžaugu nodalījumu iedalīt 5 klasēs:

1) psilofītveidīgo klase (Psilophytatae)\ 2) psilotveidīgo klase

(Psilotatae); 3) staipekņveidīgo klase (Lgcopodiatae); 4) ķīļlapj-
veidīgo klase (Equisetatae) un 5) paparžveidīgo klase (Filicatae).
Katra šī klase atbilst savam attīstības zaram, kas vispirms izpau-
žas atšķirīgā vasas veidā. Attīstības cikla, gametofīta fāzes un

vairošanās orgānu lielā savstarpējā līdzība liecina par šo klašu

radniecību un dod pamatu apvienojumam vienā nodalījumā.

I. Psilofītveidīgo klase — Psilophytatae

(Psilophytopsida)

Psilofītveidīgie ir vissenākie zināmie augstāko augu pārstāvji.

Paleozoja ēras sākumā tie bija plaši izplatīti pa visu zemeslodi,

un to fosilas atliekas ir atrastas visās pasaules daļās.

Psilofītveidīgie augi sastāvēja no dihotomi vai dihopodiāli za-

raina stumbra un horizontāla, saknenim līdzīga rizomoīda, kas
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augu nostiprināja augsnē. Sakņu un lapu nebija; dažiem augiem
stumbru klāja sīki izaugumi — enāciji, kas izpildīja lapu funkcijas.
Centrālais cilindrs — protostele (visprimitīvākā stele) vai no tās

attīstījusies aktinostele. Sporangiji pa vienam vai pa pāriem bija
novietoti telomu (zariņu) galā. Sporangijos attīstījās daudz sporu

ar stipri kutinizētu sporapvalku (pielāgotība dzīvei uz sauszemes).
Sporas bija vienādas un attīstījās tetrādēs. Gametofīti nav zināmi.

Psilophijtatae izcelšanas nav zināma.

Klasē ir tikai psilofītu rinda (Psilophtjtales).

Psilofītu rinda — Psilophytales

Rindai pieder lakstaugi un lielāki krūmveida augi. Daži pār-

stāvji bija izteikti sauszemes augi, bet vairums apdzīvoja purvus

un daļēji uzrādīja amfībisku dzīves veidu. Bija arī sekundāri ūdens-

augi. Psilofītiem jau bija diferencēti vasas veidi, kas iezīmē pa-

paržaugu veģetatīvo orgānu evolūcijas galvenos virzienus. Svarī-

gākās dzimtas ir Rhgniaceae, Pseudosporochnaceae, Psilophytaceae,

Zosterophyllaceae un Asteroxylaceae.

Rīniju dzimtā (Rhyniaceae) ir visprimitīvākie psilofītu pār-
stāvji — nelieli purva augi, kas veidoja doņājiem līdzīgas audzes.

No rīniju ģints (Rhynia) Skotijā devona vidējos nogulumos ir at-

rastas divas sugas. R. major bija ap pusmetru augsts un ap 5 mm

diametrā dihotomi zarains virszemes stumbrs un horizontāls, diho-

29. att. Rīnijas
(Rhynia):

1 — Rhynia major

vasa ar sporangijiem;
2 — Rh. gwynne-
vaughanii vasa ar

sporangijiem; 3 —ass

šķērsgriezums (centrā
vadaudu kūlītis, stum-

bra ārpusē epiderma);

4 — sporangija gar-

griezuma shēma; 5 —

sporu tetrādes; 6
—

atvārsnīte.
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30. att. Horneophyton un Psilophyton.
Horneophyton lignieri: 1 — sporofīts, 2 — sporangija gar-

griezuma shēma, ko — kolonna, k —
koksne, l — lūksne,

p — parenhīma, c — epiderma; 3 — Psilophyton princeps

sporofīts.

Tomi zarains pazemes rizomoīds ar dau-

dziem vienšūnas rizoīdiem (29. att.). Rī-

niju virszemes stumbri un rizomoīdi bija
diferencēti epiderma, mizā un stelē. Stele

sastāvēja no cilindriskas koksnes, ko ap-

ņēma lūksne. Virszemes stumbriem, kas

reizē bija arī asimilācijas orgāni, epidermā
bija atvārsnītes. Sporangiji (līdz 12 mm

gari un 3—4 mm plati) atradās stumbra

zaru galā. Tie bija pildīti ar vienādu sporu

tetrādēm un to.siena sastāvēja no vairā-

kām šūnu kārtām. Sporangijos, tāpat kā

visiem augstākajiem augiem, notika reduk-

tīvā dalīšanās. Sporas, šķiet, izbārstījās
tikai pēc sporangija sienas sairšanas. Otra

suga — R. gwynne-vaughanii bija nedaudz

mazāka, tai bija tāda pati vispārīgā uz-

būve.

Horneophyton (Hornea) ģints ar vienu

sugu H. lignieri zināma no devona vidus

(30. att.). Tā bija līdzīga rīnijām un auga kopā ar tām purvainās
vietās. Rizomoīds attīstīja bumbuļveida paresninājumus, kuru

audos atradās sēņu hifas. lespējams, ka te jau bija primitīva miko-

riza. Anatomiskā uzbūve līdzīga rīniju anatomiskajai uzbūvei, bet

stumbra epidermā nebija atvārsnīšu. Sporangiji attīstījās diho-

tomu zariņu galā. Sporangijā bija diezgan gara kolonna, uz kuras

atradās kupolveida sporangijs. Sporangijam ir attāla līdzība ar

sfagnu sporu vācelīti.

Pseudosporochnaceae ģints Pseudosporochnus ir zināma no devona

nogulumiem Eirāzijā un Ziemeļamerika. Tas vienīga suga bija neliels,

līdz 3 m. augsts koks ar diezgan resnu stumbru. Stumbra galotnē bija

galveno zaru pušķis. Galvenie zari dihotomi zarojās.

Psilophytaceae ģintī Psilophyton bija ap 20 sugu. P. princeps
atrasta Kanādā devona nogulumos. No horizontāla rizomoīda pa-
cēlās līdz 1 m augsti virszemes stumbri, kas vairākkārt dihotomi

zarojās un apakšējā daļā bieži bija klāti ar dzeloņiem. Jaunu zaru

galotnes bija spirāliski ieliektas. Sporangiji atradās uz zemi no-

liektu zariņu galā (30. att. 3).

Zosterophyllaceae ģints Zosterophyllum atrasta kā ziemeju, tā

dienvidu puslode silūra augšējos nogulumos. Tie bija nelieli augi ar
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tieviem rizomoīdiem, kuros bija protostele. Zarošanās nevienādi diho-

toma. Stumbri klāti ar kutikulu; atvārsnītes nav atrastas. Sporangiji

uz īsiem kātiņiem bija sakopoti irdenos sastātos dažu stumbru galā.

Vācija atrasta Z. rhenanum, domājams, bijusi ūdensaugs.

Asteroxylaceae ir psilofītu visaugstāk attīstītā dzimta. Tās

ģints Asteroxylon zināma no devona vidējiem nogulumiem. Sīs

ģints augiem zemē bija horizontāls, dihotomi zarains rizomoīds.

Daži rizomoīda zari dihotomi zarojās tievos zariņos, kas iesprau-
cās substrātā un izpildīja sakņu funkcijas. lespējams, ka šie sakņ-
veida zariņi ir sakņu prototips. No rizomoīda pacēlās taisni, līdz

1 m augsti stumbri ar dihotomiem sānzariem. Uz stumbriem atra-

dās dažus milimetrus gari izaugumi (enāciji), kas noderēja asimi-

lācijai un ko daži autori sauc par sīklapām (mikrofiliem). Dažām

sugām, piemēram, A. elberfeldense, no steles atzarojās sānzari,

kas kā lapu pēdas ieliecās līdz mikrofilu pamatam, bet dažām su-

gām pat iestiepās mikrofilos. Augu ārējais izskats ļoti līdzīgs
staipekņiem (31. att.).

Stumbros bija aktinostele. Steles vidu atradās zvaigžņveida
koksne, kuru apņēma lūksne (šķērsgriezumā).

31. att. Asteroxylon elberfeldense:
I

— sporofīts; 2 — stumbra šķērsgriezuma shēma, k — koksne, l — lūksne, im — iekšējā
miza, am — ārējā miza, lp — lapas pēda; 3

— sporangija gargriezums.



Sporangiji attīstījās kailu, dihotomi zarainu asu galā, tomēr

dažām formām iezīmējās jau pāreja uz sānisku novietojumu. Spo-
ras bija vienādas (izosporas).

Kaut gan psilofītiem bija primitīva uzbūve, tie tomēr bija sa-

snieguši ievērojamu morfoloģisku un ekoloģisku diferenciāciju.
Bija sekundāri ūdensaugi, piemēram, Zosterophyltum rhenanum

v. c. Plaši izplatīta simbioze ar sēnēm. Līdz ar haplosteli bija
aktinostele un jau iezīmējās sifonosteles izveidošanās (Asteroxylon
elberfeldense stumbru apakšējā daļā). Sāka veidoties traheīdas ar

dobumporām.
Psilofītu gametofīti nav atrasti, bet daži autori domā, ka rīniju

rizomoīds varētu būt bijis haploīdā paaudze.
Psilofītveidīgajiem ir liela nozīme augstāko augu filoģenēzē un

evolūcijā. To plašajā saimē radušies tie augstāko augu evolūcijas
galvenie virzieni, kas noveda pie dažādu grupu (klašu un nodalī-

jumu) izcelšanās. No psilofītveidīgo primitīvās organizācijas pa-

kāpeniski attīstījās citi, komplicētāki un specializētāki uzbūves

tipi.

11. Psilotveidīgo klase — Psilotatae (Psilotopsida)

Neliela klase ar senu izcelšanos. Mūsdienas tā satur tikai psi-
lotu rindu (Psilotales).

Psilotu rinda — Psilotales

Rindā viena dzimta — Psilotaceae un divas ģintis — psiloti
(Psilotum) un tmesipteri (Tmesipteris). Psilotu ģintī ir 2 poli-
morfas sugas (P. triquetrum un P. flaccidum; 32. att.), kas izpla-
tītas abu pusložu tropu un subtropu zemēs. Tmesipteru ģintī arī

ir 2 polimorfas tropiskas un subtropiskas sugas (T. tannensis un

T. viellardii), kas izplatītas Austrālijā un Austrumāzijā.
Abu ģinšu pārstāvji ir epifīti uz koku, it īpaši uz kokveidīgo

paparžu stumbriem vai arī aug kā saprofīti uz trūdamas augsnes
klinšu spraugās.

Sakņu nav, augsnē ir līdz 1 m garš rizomoīds (saknenis) ar

rizoīdiem un endotrofu mikorizu. Psilotu stumbri (līdz 1 m gari)
vairākkārt dihotomi zaraini, bet tmesipteriem tie (līdz 40 cm gari)
bezzaraini vai reti vienreiz dihotomi zaraini. Stumbra anatomiskā

uzbūve abās ģintīs nedaudz atšķirīga. Psilotu stumbru apņem epi-
derma ar kutikulu un atvārsnītēm. Zem tās ir miza un vidū aktino-

stele ar vāji attīstītu lūksni un koksni. Tmesipteru stumbra epi-
dermā nav atvārsnīšu. Tā virszemes daļā ir sifonostele (ar serdi),
luksne ir labāk attīstīta nekā psilotiem.

Psilotu lapas ir sīkas, zvīņveida, bez dzīslas. Asimilāciju
galvenokārt veic stumbri. Psilotum flaccidum stumbrā ir lapu
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32. att. Psilotaceae.

Psilotum triqueirum: 1 — habituss, 2 — stumbra šķērsgriezums, e — epiderma, am — ārējā

(zaļā) miza, k — koksne, l — lūksne, im — iekšējā miza, 3 — vasas da]a ar sinangijiem,
4 — sinangija šķērsgriezums; Tmesipteris tannensis: 6 — habituss, 7

— sporofils; Psilo-
tum triquetrum: 8 — protalijs, 9 — protalija šķērsgriezums, ar — arhegoniji, an —

anterīdiji, m — mikorizas šūnas, 10 — spermatozoīds.

pēdas, kas liecina, ka lapas reducētas. Tmesipteru lapas ir diezgan
platas, lancetiskas vai eliptiskas, nolaidenas, ar labi attīstītu

dzīslu. Stumbrā ir lapu pēdas un lapu logi, kas rāda, ka lapām
telomāra (kladodiāla) izcelšanās. Abu ģinšu lapām ir primitīvas
atvārsnītes.

Sporofili abās ģintīs ir dakšveidīgi. To augšpusē viens sinan-

gijs 2—4 mm diametrā. Sinangiji izveidojušies, sporangijiem sa-

augot. Sinangijos attīstās daudz vienādu sporu (izosporu).
Gametofītu (protaliju) dzīves cikls noris augsnē. Tiem nav

hlorofila, un tie barojas saprofītiski ar simbiotisku sēņu (fikomi-

cētu) palīdzību. Protaliji ir cilindriski vai tārpveida, līdz 1,8 cm

gari, vienreiz vai divreiz dihotomi zaraini lapoņi, kas augsnē no-

stiprinās ar vienšūnas rizoī-

diem. Psilotveidīgo gameto-
fīts ir ļoti līdzīgs jaunam
sporofīta rizomoīdam. Nevie-

nā augstāko augu grupā nav

novērojama tik liela līdzība

starp gametofītu un jaunu
sporofītu (33. att.).

33. att. Tmesipteris tannensis jauna
sporofīta attīstība:

1— jauns sporofīts; 2 — sporofīts ar 2

virszemes dzinumiem; 3 — gametofīts
(g) ar sporofītu (s), kuram izveidojies-
virszemes zars un dihotomi pazemes zari.
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Anterīdiji un arhegoniji atrodas izkliedus uz visas protalija
virsmas. Spermatozoīdi spirāliski, daudzvicaini. No zigotas attīs-

tās embrijs, kas sastāv no piesūcekņa (haustorija) un vasas aiz-

metņa. Jaunam sporofītam vispirms izveidojas rizomoīds ar

rizoīdiem, uz kura pēc tam attīstās virszemes stumbrs ar lapām.
Psilotveidīgo vieta augu sistēmās nav noteikta. Agrāk tos ap-

vienoja gan ar Lucopodiatae (staipekņveidīgajiem), gan ar

Equisetatae (ķīļlapjveidīgajiem). Visbiežāk tos tuvināja staipekņu
dzimtai (Lgcopodiaceae). Šāds apvienojums nav dabisks jau tāpēc

vien, ka psilotveidīgajiem atšķirībā no staipekņiem nav sakņu,
lapām ir kladodiāla izcelšanās, sporangiji saauguši sinangijos,
anterīdiji nav iegrimuši protalija audos, spermatozoīdi daudzvi-

caini, ar citādu uzbūvi. Pēc lapu morfoloģijas Psilotatae tuvāki

Equisetatae, bet krasi atšķiras ar lapu sakārtojumu, kas tiem nav

mieturos kā Equisetatae, ar sporangiju saaugšanu sinangijos un

citām iezīmēm. Tagad daudzi sistemātiķi uzskata, kas psilotveidī-
gie ir tieši psilofītveidīgo pēcteči.

III. Staipekņveidīgo klase — Lycopodiatae (Lycopsida)

Šīs klases pārstāvji ir tipiski kormofīti ar sakni, stumbru un

lapām. Ļoti sens paparžaugu mikrofilās evolūcijas zars — fosilas

sugas pazīstamas jau no silūra. Ziedu laikos — karbonā to pār-
stāvēja lakstaugi, krūmi un lieli koki, kas vēlāk izmira. Recentie

pārstāvji ir tikai lakstaugi — staipekņi, selaginellas un ezerenes.

Stumbrs zarojās dihotomi vai biežāk dihopodiāli, bet dažām

sugām gandrīz monopodiāli. Lapas vienkāršas, sīkas, dažreiz ar

dihotomi dalītu galu, ar vienu vai retāk divām dzīslām. Daudzām

fosilām un recentām formām uz lapu augšpuses, tuvu pie pamat-
nes ir maza, ūdeni absorbējoša piedeva — mēlīte (ligula). Centrā-

lais cilindrs primitīvs.
Sporofili lielākoties sakopoti sastātos (strobilos). Sporangiji

novietoti pa vienam sporofilu augšpusē vai arī uz ass sporofilu
žāklē.

Staipekņveidīgie ir izospori vai heterospori augi. Protaliji attīs-

tās uz augsnes vai augsnē. Spermatozoīdi primitīviem pārstāvjiem
ir daudzvicaini, bet augstāk attīstītiem — divvicaini.

Staipekņveidīgos filoģenētiski atvasina no Asteroxylon tipa
psilofītiem. Staipekņveidīgo klasi iedala 6 rindās.

1. Protolepidodendru rinda — Protolepidodendrales

Šī rinda apvieno fosilas, visvecākās un visvienkāršākās stai-

pekņveidīgo formas. Tās pazīstamas jau no silūra. Sporofīts diho-

tomi zarains, cieši segts ar lapām. Centrālais cilindrs aktinosteles
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34. att. Psilophytatae terminālu

sporangiju (1) pārveidošanās epi-
filos Lycopodiatae sporangijos (4).

tipa, līdzīgs Asteroxylon ste-

lei. Sporangiji novietoti lapu
žāklēs vai uz ass starp la-

pām.

Baragwanathiaceae suga Baragtvanathia longifolia atrasta Austrā-

lijā silūra nogulumos. Tas bija līdz 1 m augsts lakstaugs ar dihoto-

miem, līdz 6,5 cm resniem stumbriem. Lapas skujveida, līdz 4 cm

garas, ar vienu dzīslu. Sporangiji atradās lapu žāklēs vai uz ass stbrp

lapām, bet ne vairs zaru galā kā psilofītiem. Sporas vienādas. Protaliji

nav atrasti. Otra šīs dzimtas suga Drepanophijcus spinaeformis atrasta

Eiropā, Rietumsibīrijā, Ķīnā un Kanādā devona nogulumos. Tās stum-

bri līdz 70 cm augsti, lakstaini. Lapas gals dihotomi dalīts. Lapām uz

stumbra nebija noteikta sakārtojuma. Sporangiji atradās sporofilu

augšpusē.

Protolepidodendraceae pārstāve Protolepidodendron schartjanum
atrasta Eiropā, Sibīrijā un Ķīnā devona apakšējos un vidējos nogulu-

mos. Tas bija lakstaugs ar horizontālu sakneni, no kura pacēlās līdz

40 cm augsti dihotomi virszemes stumbri. Lapas galā dihotomas, spirā-
liski sakārtotas. Sporofili neatšķīrās no veģetatīvām lapām. Sporangiji
atradās sporofilu augšpusē, nelielāatstatumā no to pamatnes.

Teloma teorijas piekritēji (it īpaši V. Cimmermans) uzskata, ka

Protolepidodendrales pārstāvji parāda sporofilu evolūciju. Sa-

skaņā ar šo uzskatu (34. att.) par sākotnēju formu tiek pieņemta

primitīva paparžauga (Rhynia tipa) daļa — divi dihotomi zari uz

kopīga kāta, viens no tiem — sterils, bet otrs — fertils; sterilam

zaram pāraugot (pārgalotņojot) fertilo un fertilajām zaram pa-

īsinoties, notikusi sporangiju satuvināšanās (agregācija). Pēc

tam, sporangijiem saaugot un pārvietojoties uz sterilo zaru, izvei-

dojies Lycopodiatae tipa sporofils.
Devona beigās augošās Lycopodites sugas jau bija ļoti līdzīgas

recentiem staipekņiem (Lycopodium). Staipekņu vasas tips ir sa-

glabājies vairāk nekā 300 miljonus gadu.

2. Staipekņu rinda — Lycopodiales

Rindā ir ap 400 sugu, no tām mūsu republikas florā 5 sugas.

Tie ir mūžzaļi lakstaugi. Saknes tievas, adventīvas. Lapas bez

mēlītes, uz stumbra lielākoties sakārtotas spirāliski. Izospori augi.

Sporangiji uz sporofiliem, kas parasti sakopoti sastātos. Gameto-

fīti ir ļoti dažāda veida un pilnīgi vai pa daļai aug zemē, retāk uz

zemes. Spermatozoīdiem 2 vicas. Rindas pārstāvji pazīstami no

devona.
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35. att. Vālīšu staipeknis (Lycopodium cla-

vatum):
1 — augs ar sporofilu sastatiem; 2 — sporofils ar

uzplīsušu sporangiju; 3 — spora; 4 — protalijs ar

jaunu augu.

Rindā ir staipekņu dzimta (Ly-
copodiaceae) ar 2 ģintīm — Ltjcopo-
dium un Pht/lloglossum.

Staipekņu (Lucopodiutn) sugas

izplatītas pa visu zemeslodi un vai-

rums aug mežos. Daudzas tropu un

subtropu sugas ir epifīti, bet vairums

aug uz zemes un ir ar ložņājošu
stumbru, no kura paceļas stāvi zari

(35. att.). Stumbri zarojās dihotomi

vai biežāk dihopodiāli. Staipekņi pa-

rasti ir nelieli augi. No lielākām su-

gām minama L. cernuum, kuras stā-

vie stumbri sasniedz 1,5 m augstumu,
un tropu liāna L. volubile, kurai ir

līdz 9 m gari vijīgi stumbri.

Jaunos stumbros vadaudu ele

menti ir aktinostelē, kas parasti vēlāk pāriet plektostelē. Steli ap-

ņem miza. Tās iekšējās kārtas sastāv no šūnām ar pabiezinātiem
apvalkiem un veido mehānisku gredzenu, kas nodrošina stumbra

izturību. Stumbru no ārpuses sedz epiderma.

Saknes pa vienai vai vairākām kopa attīstās stumbra apakš-
pusē un dihotomi zarojās. Tām ir spurgaliņas.

Vairumam staipekņu sugu lapas sīkas, parasti 2—lo mm garas,

ar vienu dzīslu. Tās uzskatāmas par Asteroxylaceae mikrofiliem

homologiem orgāniem. Mezofils parasti ir vienkāršs, tikai dažām

sugām novērojama diferencēšanās zedeņu un irdenajā parenhīmā.
Dažām ložņājošām sugām izveidojusies anizofilija. Tā, piemē-

ram, plakanajam staipeknim (L. complanatum ssp. anceps) lapas
ir pretējas, pa pāriem krusteniskas. Laterālās lapas ir lielākas, bet

ventrālās un dorsālās — sīkākas, ar atšķirīgu uzbūvi.

Sporangiji veidojas uz sporofiliem. Dažu staipekņu sporofili

neatšķiras no veģetatīvajām lapām (L. selago), bet citu sporo-
filiem ir atšķirīgs lielums, veids un krāsa. Šādi specializēti sporo-
fili stumbru vai zaru galotnē veido spilgti izteiktus strobilus

(L. clavatum, L. annotinum).

Sporangiji ir vairāk vai mazāk nierveida, iedzelteni, 1—2,5mm

diametrā, ar kātiņu. Arhesporiju apņem trīskārtaina sporangija
siena. lekšējā kārta tieši pirms sporu mātšūnu veidošanās diferen-

cējas tapetšūnu slānī, kura šūnu saturs tiek izmantots topošo sporu
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barošanai. No sporu mātšūnām pēc reduktīvās dalīšanās izveidojas
sporu tetrādes. Sporas ir vienādas, tetraedriskas, ap 0,03 mm dia-

metrā, iedzeltenas, ar biezu, tīklainu ārējo apvalku. Sporā ir cito-

plazma, kodols, plastīdas un eļļas pilieni. Sporangiji atveras ar

plaisu.
Gametofīti (protaliji) ir ļoti dažāda lieluma un veida. Tie attīs-

tās gan uz augsnes, gan augsnē. Primitīvāki ir virszemes protaliji,
kas veidojas galvenokārt tropu sugām, bet sastopami arī boreālām

(ziemeļu) sugām (L. inundatum). Tie ir zaļi, cilindriski vai olveida

ķermeņi ar lapveida daivām galotnē, 2—3 mm gari, tikai ar pašu

apakšējo galu iegrimuši augsnē. Sporas sadīgst nedaudz dienās

un gametofīti nobriest vienā sezonā. No šī protaliju tipa ir atva-

sināmi tropu epifītu zaļie pavedienveida protaliji, kas stiepjas
pa koku mizu, un pazemes protaliji, kuru galotne kļūst zaļa, ja
nonāk augsnes virspusē (L. selago). Pazemes protaliji ir rakstu-

rīgi ložņājošām boreālām sugām (L. clavatum). Tiem bieži bum-

buļa, burkāna vai cilindra veids (garums I—2 cm). Sporas dīgst
ļoti ilgi, dažreiz 6—7 gadus. Protaliji aug lēni un nobriest tikai

pēc 6—15 gadiem. Staipekņu protalijos agrā attīstības stadijā, kad

tie sastāv tikai no 4 vai 5 šūnām, bazālajā šūnā ieviešas simbio-

tiska sēne, radot mikorizu. Protalija barošanā mikorizas sēnei,
acīm redzot, liela nozīme: ja sēne neieviešas, tad protalija attīs-

tība izbeidzas.

Staipekņu gametofīti ir divdzimumu. Protalija augšpusē attīs-

tās daudz anterīdiju un arhegoniju. Anterīdiji ir iegrimuši prota-

lija audos. Spermatozoīdi ovāli, ar 2 vicām. Arhegoniji iegrimuši

protalija audos tikai ar vēderdaļu, bet kakls paceļas virs protalija.
Apaugļotā olšūna ar šķērssienu sadalās divās šūnās. Augšējā,

pret arhegonija kaklu pavērstā šūna tālāk nedalās un kļūst par

embrijnesēju (suspensoru). Apakšējā šūna daudzkārt dalās un iz-

veido embriju ar puslodveida piesūcekni (haustoriju), stumbru un

pirmo lapu. Haustorijs uzsūc barības vielas no protalija audiem.

Vēlāk no stumbra pamatnes attīstās piesakne. Embrijs izveido

jaunu sporofītu, kas iesakņojas augsnē.

Staipekņu ložņājošās formas veģetatīvi vairojas ar dzinumiem,

kas, veciem stumbriem atmirstot, atdalās cits no cita. Jauni īpatņi

var attīstīties no pumpuriem, kas izveidojas no mizas šūnām, un

no bumbuļiem vai sīpoliem, kas rodas jaunu sakņu galotnē.
Latvijas florā parastākā suga ir vālīšu staipeknis (L. clava-

tum), ko bieži sastop egļu mežos, retāk silos un birzīs. Auga lož-

ņājošie stumbri līdz 2 m gari. No tiem uz augšu paceļas zari. La-

pas lineāras, galotnē pāriet bezkrāsainā matiņā. Strobili parasti

pa 2 vai 3 uz gariem kātiņiem stumbru vai zaru galotnē.

Agrāk metalurģija ar vālīšu staipekņa sporām, apkaisīja lējumu

formas, lai lējumu virsma būtu gluda un viegli atdalītos no formas.

Teātros, aizdedzinot sporas, radīja zibeņa efektu, jo, gaisā izbārstītas,

tās viegli aizdedzināmas un spilgti uzliesmo. Tagad sporas lieto farmā-
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cija pilulu apkaisīšanai un izsutumu iepūderēšanai. Tās satur nežusto-

šas eļļas, cukuru un alkaloīdus.

Egļu vai jauktos mežos bieži sastopams arī gada staipeknis
(L. annotinum). Tas ir tikpat liels kā vālīšu staipeknis, tāpat ar

ložņājošu stumbru, bet strobili ir pa vienam, sēdoši stumbru vai

zaru galotnē. No lapām iegūstama zila krāsa.

Pārējās trīs sugas republikā ir retāk sastopamas. Ēnainos, mit-

ros mežos aug apdziras (L. selago), kas sporofilu sastātus ne-

veido; sporofili neatšķiras no veģetatīvajām lapām un novietoti

visbiežāk stumbra vidējā daļā. Ar apdzirām var krāsot vilnu dzel-

tenā krāsā. Sausos silos smilts augsnēs sastopams plakanais stai-

peknis (L. complanatum) ar divām apakšsugām — L. complana-
tum ssp. anceps ar retiem, plakaniem, vēdekļveidā izplestiem za-

riem un parasti ar ložņājošu virszemes stumbru un L. complanatum
ssp. chamaeci)paris sus ar blīvu zarojumu un ložņājošu zemesstum-

bru. Var iegūt zaļu un dzeltenu krāsu vilnas krāsošanai. Visretākā

staipekņu suga republikā ir palu staipeknis (L. inundatum), kas

aug mežezeru smilšainu krastu palu joslā.

Staipekņi ļoti lēni aug, tādēļ, lai saglabātu šo mūsu mežu krāš-

ņumu, nedrīkst tos izmantot vainagu un vītņu vīšanai.

Staipekņu dzimtas otrā ģintī — Phiļlloglossum ir tikai viena

suga — Ph. drummondii, kas sastopama Rietumaustrālijā, Tasmā-

nijā un Jaunzēlandē. Neliels, līdz 5 cm augsts augs, ar sulīgu
bumbuli. Galotnē ap augšanas punktu ir nedaudz tievu īlenveida

lapu.

Sporofilu sastāts sastāv no nedaudziem mieturos novietotiem

sporofiliem. Sporangiji ir prāvi, nierveida. Strobila apakšējā daļā

sporangiji atrodas sporofilu žāklē vai pat uz stumbra, bet augšējā
daļā — sporofilu augšpusē. Sporas ir vienādas.

Gametofīts vairāk vai mazāk cilindrisks, un, tāpat kā staipekņu
zaļie protaliji, attīstās uz augsnes un tikai nedaudz iespiežas aug-

snē, kur tas simbiozē ar endofītisku sēni.

Staipekņu rindas priekšteči, domājams, cēlušies no Protolepido-
dendrales augiem, kuriem bija līdzīgas pazīmes, it īpaši sporangiju
novietojumā.

Staipekņi ir mūsdienu primitīvākie recentie paparžaugi, kas

saglabājuši daudzas primitīvas pazīmes — ass orgānu dihotomu

zarošanos, protosteli, izosporiju, arhegonijus ar garu kakla daļu
un vairākām kakla kanālšūnām, spermatozoīdus ar divām vicām,

vāji diferencētu embriju v. c.

3. Selaginellu rinda — Selaginellales

Rindā ir 2 dzimtas — recentā selaginellu (Selaginellaceae) un

fosilā miadesmiju dzimta (Miadesmiaceae). Abu dzimtu pārstāvji

pazīstami no karbonā sākuma.
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36. att. Selaginella se-

laginoides:
1 — habituss; 2

— sporo-
filu sastata gargriezums;
3

— mikrosporangija gar-
griezums; 4 — megaspo-

rangija gargriezums.

Selaginellu dzimtā (Selaginellaceae) ir 2 ģintis — Selaginel-
lites un Selaginella. Selaginellites bija karbonā perioda hetero-

spori lakstaugi, kas pirms apmēram 300 miljoniem gadu pēc iz-

skata bija jau ļoti līdzīgi tagadējām Selaginella sugām. Selagi-
nella ģints mūsdienās ar apmēram 700 sugām apdzīvo galvenokārt
ēnainus tropu mežus; tikai nedaudzas sugas ir sastopamas Eirāzi-

jas un Ziemeļamerikas kalnainos apvidos. Padomju Savienībā sa-

stopamas 8 sugas; neviena no tām nav atrasta mūsu republikā,
kaut gan viena suga — 5. selaginoides aug kaimiņu republikās uz

ziemeļiem un dienvidiem no Latvijas PSR.

Selaginellas ir mūžzaļi, heterospori, parasti daudzgadīgi lakst-

augi. Pēc ārējā izskata tās atgādina staipekņus (36. att.). Vai-

rums ir sīki, s—lo5—10 cm augsti, parasti ložņājoši augi, kas diezgan
bieži aug cintiņās tāpat kā sūnas. Apmēram 50 sugām ir stāvi

stumbri. Dažas tropu sugas samērā lielas, 2—3 m augstas; daži

tropu liānu vijīgie stumbri ir pat līdz 20 cm gari.

Stumbrs zarojās dihotomi vai biežāk dihopodiāli. Uz guļošiem
vai paciliem stumbriem attīstās īpaši sakņneši — rizofori, kas aug

uz leju un galos izveido vienu vai vairākas piesaknes. Ar rizoforiem

augs spēj palielināt sakņu daudzumu. Tie bieži ir balsta orgāns,
kas atbalsta tievos stumbrus. Piesaknes veidojas ari stumbra

apakšpusē.
Stumbra anatomiskajā uzbūvē raksturīgs ir steles novietojums

dobumā stumbra vidū. Steli ar stumbra mizas iekšējo kārtu sa-

vieno zaļi trabekulārie pavedieni. Stelārā organizācija variē no

protosteles līdz sifonostelei. Protosteli no ārpuses apņem endo-

derma, aiz tās ir pericikls, lūksne, bet centrā koksne. Koksne sa-

stāv no kāpņu traheīdām, bet dažām sugām ir arī kāpņu trahejas.
Lūksnē ir sietveida elementi un lūksnes parenhīma. Stumbra miza

bieza. No ārpuses stumbru sedz epiderma, kurai nav atvārsnīšu.

Lapas ir sīkas, ar simetrisku vai asimetrisku plātni un ar vienu

dzīslu. Ortotropām sugām lapas sakārtotas spirāliski, bet plagio-
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tropām — pretēji vai biežāk 4 rindās. Pēdējā gadījumā izveidoju-
sies anizofilija: divu sānrindu lapas ir lielākas, bet divu augšējo
rindu — mazākas.

Jaunām lapām augšpusē pie pamatnes atrodas maza zvīņveida

piedeva — mēlīte (ligula), kas ļoti ātri spēj uzsūkt atmosfēras

ūdeni. Uz pieaugušām lapām mēlītes nav, tā drīz nokrīt.

Lapu sedz epiderma ar atvārsnītēm. Lapas mezofilā hloroplastu
vietā ir daži plātnītes veida hromatofori. Pie lapas pamatnes atro-

das irdena šūnu grupa (spilventiņš), caur kuru gaiss var iekļūt
stumbrā.

Selaginellām raksturīga heterosporija un ļoti reducēti protaliji.
Sporofilu sastati atrodas parasti zaru galā. Tie ir vienkārši vai

zaraini. Sporofiliem labi izveidota mēlīte. Katra sporofila žāklē

eisporangiāti attīstās viens sporangijs. Sporangiji ir divējādi —

mikrosporangiji, kuros attīstās mikrosporas, un megasporangiji ar

megasporām. Abi sporangiju veidi atrodas vienā sporofilu sastātā.

Mikrosporangijos ar reduktīvo dalīšanos attīstās daudz sīku mikro-

sporu. Megasporangijos visas aizmetušās sporu mātšūnas aiziet

bojā, izņemot vienu, kura pēc reduktīvās dalīšanās attīsta 4 mega-

sporas.

Mikrosporas sāk dīgt jau mikrosporangijā. Pirmās dalīšanās

rezultātā mikrosporā izveidojas vīrišķā gametofīta viena maza pro-

talija jeb rizoidālā šūna (37. att.) un viena lielāka — anteridiālā

šūna. Rizoidālā šūna ir homologa izosporo paparžaugu gametofīta
veģetatīvajiem audiem. Anteridiālā šūna daloties izveido ļoti redu-

cētu anterīdiju ar 8 sterilām anterīdija sienas šūnām un 2 vai

4 centrālām, spermatogēnām šūnām. Šajā fāzē mikrosporas iz-

bārstās no mikrosporangijā un gametofīta tālākā attīstība noris

uz zemes. Spermatogēnajām šūnām daloties, izveidojas spermato-
zoīdi, bet anterīdija sienas šūnas pārgļotojas un rada gļotu masu,

kurā peld spermatozoīdi.
Protalija šūna saglabā-

jas. Šajā fāzē mikrosporas
apvalks uzplīst un sper-

matozoīdi atbrīvojas, bet

37. att. Selaginella gametofītu
un embriju attīstība.

Selaginella stolonifera: 1-5 —
mikro-

sporas dīgšana, p — protalija (ri-

zoidālā) šūna, a — anterīdija sienas
šūnas, s — spermatogēnās šūnas,

6 — spermatozoīdi; S. martensii: 7—

sievišķais gametofīts ar 2 embrijiem,

c — embriji, g — gametofīta (prota-
lija) šūnas, 8 - embrijs, en — em-

brijnesējs, gs — galotnes šūna, dl —

dīgļlapa, m — mēlīte, ds — dīgļ-
stumbrs, r — rizofors, h — hausto-
rijs.
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38. att. Miadesmia megaspo-
rofils ar megasporangiju.

protalija šuna paliek mikrosporā. Spermatozoīdi ir vāles veida,
mazliet izliekti, ar 2 garām vicām.

Sievišķais gametofīts attīstās megasporā. Megasporas parasti
izbārstās no megasporangijiem, un gametofīts attīstās uz zemes.

Megasporas kodols vispirms brīvi sadalās daudzos meitkodolos,

starp kuriem pēc tam rodas starpsienas un megasporā izveidojas
daudzšūnu sievišķais protalijs. Protalija augšgalā šūnas intensīvi

dalās un pa trim šķautnēm uzplēš megasporu. Pa plaisām prota-
lijs nedaudz izspiežas uz āru, kļūst zaļš un izveido 3 rizoīdu puš-
ķus, kas noder ūdens noturēšanai ap megasporu. Protalija augš-
galā izveidojas daži arhegoniji, kas iegrimuši protalija audos.

Apaugļošanās notiek lietus laikā vai rasā.

No zigotas attīstās embrijnesejs un embrijs ar haustoriju, rizo-

fora aizmetni, dīgļstumbru un dīgļlapām ar ligulu.
Dažām sugām (Selaginella apus, S. rupestris) megasporas

pirms apaugļošanās no megasporangijiem neizbirst. Vējš mikro-

sporas pārnes uz megasporangiju (appute), un sievišķā gameto-
fīta izveidošanās un apaugļošanās notiek uz mātesauga. Mega-
sporā no mātesauga nokrīt ar attīstījušos embriju. Šī parādība ļoti
līdzīga sēklaugu sēklu attīstībai un izplatībai, kur apaugļošanās
notiek sēklaizmetņi (megasporangijā) un no mātesauga izplatās
sēklas ar sēklas dīgli (jaunu sporofītu).

Miadesmiaceae pārstāv fosila ģints — miadesmijas (Miades-
mia). Tie bija lakstaugi, pēc ārējās un iekšējās uzbūves līdzīgi
selaginellām. Sporofili bija sakārtoti irdenos sastātos. Sporofilu
augšpusē atradās pa vienam sporangijam. Megasporangijā, tāpat
kā sēklaugiem, nobrieda tikai viena megasporā, kurā attīstījās sie-

višķais gametofīts. Megasporangiju apņēma apritinājies mega-

sporofils ar daudzām daivām, augšgalā atstādams ieeju pie mega-

sporangijā. Šāds veidojums atgādina sēklaizmetņi (38. att.).

Selaginellales praktiskā nozīme nav liela. Dažas tropu sugas

(Selaginella martensii, S. kraussiana, S. cuspidata v. c.) audzē

augu mājās kā krāšņumaugus skaistā, tumšzaļā lapojuma dēļ. Šai

rindai ir svarīga filoģenētiska nozīme.

Selaginellales ir staipekņveidīgo augu īpašs specializētāks at-

tīstības zars, kas, domājams, līdz ar citiem heterosporiem staipekņ-
veidīgajiem augiem ir cēlies no Baragmanathia veida priekštečiem.
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4. Lepidodendru jeb zvīņkoku rinda — Lepidodendrales

Sīs rindas pārstāvji attīstījās devona beigās, ziedu laikus sa-

sniedza karbonā un izmira triasā. Vairums to bija lieli koki. Stum-

bra anatomiskā uzbūve bija primitīva — centrālais cilindrs proto-
steles vai biežāk sifonosteles tipa.

Augsnē stumbrs nostiprinājās ar dihotomi zarainiem rizofo-

riem, uz kuriem attīstījās piesaknes. Uz vecākām rizoforu daļām
piesaknes gāja bojā, bet to piestiprināšanās vietās palika apaļas
zīmogveida rētas, tāpēc rizoforus mēdz dēvēt par stigmārijām
(grieķiski stigma — zīme). Lapas ar mēlīti, sakārtotas spirāliski.
Sporofili atradās strobilos. Lepidodendrales bija heterospori augi.

Rindā izšķir 5 vai 6 dzimtas, no kurām nozīmīgākās ir zvīņ-
koku dzimta (Lepidodendraceae), zīmogkoku dzimta (Sigilla-
riaceae) un stabkoku dzimta (Pleuromeiaceae). Daži sistemātiķi
pēdējo dzimtu ieskaita patstāvīgā rindā — Pleuromeiales.

Zvīņkoku dzimtas (Lepidodendraceae) svarīgākā ģints ir zvīņ-
koki (Lepidodendron) ar apmēram 100 sugām. Zvīņkoki bija lieli,.
40—45 m augsti koki. Stumbrs pie pamata sasniedza ap 2 m dia-

metru. Karbonā tie bija plaši izplatīti pa visu zemeslodi un bija
purvainu, tropisku mežu raksturīgākie koki. Šo koku pārogļotās
atliekas sastāda zemes dzīlēs lielu daļu no akmeņogļu nogulumiem.
Zvīņkoku stumbri bija taisni, ar vairāk vai mazāk dihotomi za-

rainu vainagu (39. att. 3).
Stumbru un vecākus zarus klāja nokritušu lapu rombveida pa-

matnes — spilventiņi, kas veidoja uz stumbra regulāras rindas.

Vairums zvīņkoku ar kambiju pieauga sekundāri resnumā. Vad-

audi bija organizēti protostelē vai biežāk sifonostelē. Stele salī-

dzinājumā ar stumbra diametru bija ļoti tieva, nepārsniedza 10 cm

diametrā (9—10%). Miza bija ļoti bieza, tāpēc zvīņkokus mēdz

dēvēt arī par «mizas kokiem». Mizas iekšējo kārtu veidoja parenhī-
mas šūnas, bet vidējo un ārējo kārtu — galvenokārt mehāniski

elementi. Arējā mizas kārtā bija bieza periderma, kas nodrošināja
stumbra izturību, bet ierobežoja steles attīstību un, domājams, bija
par cēloni zvīņkoku vājai vitalitātei.

Vainaga tievos zariņus klāja spirāliski sakārtotas lapas. Tās

bija lineāras vai īlenveida, I—so1 —50 cm garas, ar vienu dzīslu un

mēlīti. Stumbra mizā bija redzami vadaudu kūlīši — lapu pēdas.
lekšējā mizā sākās irdenas parenhīmas stars (parihnoss), kas

ārējā mizā sazarojās un iestiepās lapas mezofilā. Pa šiem paren-
hīmas audiem gaiss no lapām nokļuva stumbra iekšējās daļās un

tālāk saknē. Uz lapu spilventiņiem labi saskatāmas norautā

vadaudu kūlīša, parihnosa galu un nokritušās mēlītes rētas

(39. att. 4). Atvārsnītes bija novietotas lapu apakšpusē divās ga-
reniskās rieviņās, kas pasargāja no pārmērīgas ūdens iztvaiko-

šanas.

Sporofilu sastati (strobili) atradās nelielu zaru galos vai ar

kātiņiem bija piestiprināti pie stumbra vai pie zariem. Tie daudzos
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39. att. Lepidodendrales.

Sigillaria: 1 — auga rekonstrukcija, s — sporofilu sastati, 2 — lapu spilventiņi; Lepido-
dendron: 3 — auga rekonstrukcija, 4 — lapu spilventiņi, 5 — sporofilu sastats.

gadījumos sasniedza līdz 30 cm garumu un ārēji atgādināja skuju
koku čiekurus. Strobili sastāvēja no daudziem, ļoti blīvi un bieži

spirāliski sakārtotiem sporofiliem. Sporofilu augšpusē atradās

iegareni sporangiji. Sporofilu sastātā bija kā mikrosporangiji, tā

megasporangiji. Mikrosporangijos attīstījās daudz mikrosporu, bet

megasporangijos dažām sugām B—l6,8 —16, bet citām 4 vai pat tikai

1 megasporā. Megasporas dīga megasporangijos. Daudzšūnu sie-

višķie gametofīti bija ļoti līdzīgi selaginellu un ezereņu sievišķa-
jiem gametofītiem.

Zīmogkoku dzimta (Sigillariaceae) cēlusies no kādiem ļoti se-

niem zvīņkoku dzimtas pārstāvjiem. Galvenā ģints bija sigillārijas
(Sigillaria). Tie bija lieli, līdz 30m augsti koki ar taisnu, kolonnai

līdzīgu stumbru (39. att. 1), kas tikai pašā galotnē dakšveidā

zarojās. Bija arī sugas ar īsu, resnu stumbru (S. reniformis). Dau-

dzos gadījumos stumbra pamats bija konusveidā paresninājies tā-

pat kā mūslaiku purvainu mežu kokiem.
Zemē atradās spēcīgs rizofors. Stumbra vadaudi bija organizēti

sifonostelē.

Sigillāriju lapas bija lielas, šķēpveida, dažreiz līdz 1 m garas,
sakārtotas pušķveidā stumbra galotnē vai uz zariem. Lapām viena

•dzīsla, kas daudzām formām bija vienkārt dihotomi zaraina. Tā,

domājams, ir sekundāra parādība, saistīta ar lapas plātnes palie-
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lināšanos. Lapas mala uz leju atliekusies. Atvārsnītes atradās de-

viņās lapas apakšpusē. Lapu spilventiņi neizteikti, zemi vai art

lapu rētas atradās tieši uz stumbra mizas. Lapu rētas vertikālās

rindās klāja stumbru un atgādināja zīmogu, tāpēc sigillārijas no-

sauktas par zīmogkokiem (latīniski sigillum — zīmogs).
Sporofilu sastati prāvi, līdz 20 cm gari un, šķiet, viendzimuma.

Ar gariem kātiem tie bija piestiprinājušies uz stumbra vai uz kai-

liem vecākiem zariem. Sporofili sakārtoti spirāliski, un sporangiji
atradās sporofilu žāklēs. Megasporangijos attīstījās parasti
12 megasporu. Nobriedis sporangijs nokrita no auga ar visu

sporofilu.
Sigillāriju ziedu laiki bija vēlāk nekā zvīņkokiem, sākot no

karbonā vidus. Tās nodzīvoja līdz perma perioda sākumam. Dažas

sigillāriju sugas bija kserofītiskas, kas, domājams, sekmēja pielā-
gošanos skaudrākiem eksistences apstākļiem perma periodā.

Stabkoku dzimta (Pleuromei-

aceae) bija zvīņkoku rindas visaug-
stāk attīstītā dzimta. Sīs dzimtas

vienīgā ģints Pleuromeia ir pazīs-
tama no mezozoja ēras triasa perioda
sākuma. Pleiromejas atgādināja ne-

lielas reducētas sigillārijas (40. att.).
Stumbrs bija taisns, līdz 2 m augsts,
ap 10 cm diametrā. Tas balstījās uz

masīva, parasti četrdaivaina rizo-

fora. Uz rizofora daivu apakšpuses

attīstījās daudz piesakņu. Piesakņu
novietojums un uzbūve līdzīga eze-

reņu (īsoētes) piesakņu novietoju-
mam un uzbūvei. Stumbrā bija tieva

aktinostele. Periderma pieauga se-

kundāri resnumā un, tāpat kā lepido-
dendriem un sigillārijām, bija spēcīgi
attīstīta.

Stumbra augšgalu klāja biezas,
lineāri lancetiskas, līdz 11 cm garas

lapas. Lapām bija mēlīte un div-

kārša dzīsla. Stumbra apakšējo daļu

spirāliski sedza nokritušu lapu rētas.

Stumbra galotnē atradās diezgan
liels strobils ar cieši kārniņveidā
sakārtotiem . nierveida sporofiliem.

40. att. Pleuromeia sternbergii:
1 — auga rekonstrukcija; 2 — lapa; 3 — sporofils;

4 — stumbra virsmas daļa ar lapu rētām.
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Strobili, šķiet, bija divdzimumu. Sporangiji bija prāvi un ļoti dziļi
iegrimuši sporofila audos.

Pleiromejas, domājams, bija jūru piekrastu halofīti. Tās bija
reducētākas un sukulentākas nekā sigillārijas, tāpēc varēja pie-
lāgoties triasa apstākļiem, kas bija skaudrāki nekā perma periodā,
un pārdzīvot sigillārijas.

5. Lepidospermu jeb seklzvīņkoku rinda

Lepidospermales

Kindā ir viena karbonā perioda dzimta — Lepidocarpaceae,
kuras pārstāvji attīstīja sēklām līdzīgus veidojumus. No šīs dzim-

tas pazīstama neliela ģints — Lepidocarpon. Ģints pārstāvji bija
koki, kuru veģetatīvā struktūra atgādināja zvīņkokus. Sporofili sa-

kopoti strobilos. Megasporangijs visā garumā piestiprināts mega-

sporofila augšpusei. Katrā megasporangijā attīstījās 4 megaspo-

ras, bet nobrieda tikai viena. Megasporangiju ieskāva sporofila
pamatnes izaugums — integumentveida tvertne ar šauru spraugu

(mikropiles analogu) augšgalā, pa kuru megasporangijā varēja
nokļūt mikrospora ar vīrišķo gametofītu (41. att.). Megasporu
dīgšana, protalija veidošanās, apaugļošanās un embrija attīstība

notika megasporangijā uz mātesauga. Izveidojās sēkla, kuras ap-

valks attīstījās no megasporangijā sienas un arī no integumenta.
Nobriedis lepidokarponu strobils bija līdzīgs mūsdienu gimno-

spermu čiekuram.

6. Ezereņu rinda — Isoëtales

Daudzgadīgi heterospori lakstaugi, kas nedaudz spēj sekun-

dāri pieaugt resnumā. Lapām ir mēlīte. Saknes attīstās uz reducē-

tiem pleiromeju tipa rizoforiem. Pēc sporangiju uzbūves atgādina

zvīņkokus, bet pēc sporofilu izvietojuma — pleiromejas. Pirmie

pārstāvji ir pazīstami no

krīta perioda sākuma.

Pie šīs rindas pieder eze-

reņu dzimta (Isoetaceae) ar

3 ģintīm — Nathorstiana,
Isoetes un Stylites.

41. att. Lepidocarpon lomaxii me-

gasporofila un megasporangija gar-

griezums:

g
— sievišķais gametofīts; m

— neīsts

integuments; p — parihnoss; ms - me-

gasporangija siena; v — vadaudu kūlītis.
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42. att. Nathorstiana arborea, auga
rekonstrukcija.

Senatnīgāka un primitī-
vāka ir krīta perioda sākuma

fosila ģints Nathorstiana.

Tās pārstāvis bija neliels

augs ar stāvu, resnu, ap

12 cm augstu stumbru (42.

att.). Stumbra augšgalu ciešā

spirālē klāja lineāras lapas.
Pašas augšējās lapas bija

sporofili. Rizoforam atšķirībā

no pleiromeju rizofora bija

īsas, sulīgas, vāji dihotomas

daivas. Domājams, Nathor-

stiana bija piejūras kāpu

augi.

Mūsdienu ģints — ezerenes (Isoetes) ar apmēram 70 sugām
platīta visā pasaulē, galvenokārt ziemeļu puslodē, retāk tropiska-
jās zemēs. Dažas sugas ir sauszemes augi, kas apdzīvo mitras

augtenes, bet citas ir amfībiski augi vai ūdensaugi. Padomju Sa-

vienībā sastopamas 3 ezereņu sugas. Latvijas PSR ezeros ar ne-,

lielu barības sāļu daudzumu līdz 2 m dziļumam sastopamas
2 sugas — gludsporu ezerene (7. lacustris) un dzeloņsporu eze-

rene (7. echinospora).

Ezereņu stumbrs ir reducēts, pārveidojies barības vielu krātuvē.

Tas ir apaļš, paresns, 8—25 cm augsts, apakšējā daļā divdaivains.

vai trīsdaivains (reti četrdaivains). Starp daivām ir platas rievas,

uz kurām daudz tievu dihotomu piesakņu. Dažreiz sastopamas for-

mas ar vienkārt dihotomi zarainu stumbru, bet ļoti reti novēro-

jama tikko manāma vēlreizēja dihotomija, kas norāda, ka ezereņu

tālu senču stumbri, tāpat kā vairumam zvīņkoku rindas pārstāvju,
ir dihotomi zarojušies. Centrālais cilindrs protosteles tipa. Tā

apakšējā daļa sastāv no dažām uz augšu atliektām daivām un

atbilst rizoforam. Steli apņem ļoti bieza miza. Stumbrs un rizofori

pieaug sekundāri resnumā.

Ezereņu lapas īlenveida, parasti tikai dažus centimetrus garas,

bet /. japonica tās sasniedz 1 m garumu. Ciešā spirālē tās rozet-

veidā klāj stumbra augšgalu. Lapas, izņemot pašas vidējās, veģe-

tācijas perioda beigās atmirst.

Gandrīz uz visām ezereņu lapām ir sporangiji. Rozetes ārpuse

ir megasporofili, aiz tiem uz vidu seko mikrosporofili un tikai pa-

šas vidējās lapas ir neauglīgas. Lapas pie pamatnes daudz platā-

kas, augšpusē tām garena bedrīte (fovea), kurā uz īsa kātiņa atro-

das viens sporangijs. Augšpus bedrītes ir trīsstūraina platnītes



43. att. Isoëtes.

ilsoētes lacustris: 1 — habituss, 2 — lapas pamatdaļa, m — mēlīte, b — bedrīte, 3 — lapas
pamatdaļas gargriezums, mi — mikrosporas, t — trabēkulas; I. setacea: 4—

12 — mikropro-
falija un spermatozoīdu attīstība, as — anterīdija sienas šūnas, s — spermatogēnās šūnas,

p
— protalija šūna; 13 — I. malinverniana spermatozoīds.

veida mēlīte, kas izdala gļotas un darbojas kā ūdens un barības

sāļu uzsūcēja.
Ezereņu sporangiji ir 4—7 mm gari, vislielākie mūsdienu augu

valstī. Mikrosporangijos attīstās daudz mikrosporu (dažām sugām
vairāki simti tūkstošu), bet megasporangijos 30—300 megasporu.

Sporofili ar nobriedušajām sporām nokrīt no mātesauga. Sporas
atbrīvojas tikai pēc sporangija sienas sairšanas.

Ūdenī dzīvojošām sugām dažkārt novērojama aposporija —

jauna sporofīta attīstīšanās sporangija vietā.

Gametofīti viendzimuma, stipri reducēti (43. att.). Tie attīstās

sporu apvalkā. Vīrišķais protalijs daudz stiprāk reducēts nekā

sievišķais. Tas sastāv no vienas rizoidālās šūnas, kas ir vienīgā
veģetatīvā šūna, un no viena ļoti reducēta anterīdija, kam ir 4 sie-

nas šūnas un 2 spermatogēnās šūnas. Katra spermatogēnā šūna

attīsta 2 spirāliski izliektus spermatozoīdus ar daudzām vicām.

Sievišķā protalija parenhimatiskie audi aizpilda visu megaspo-

ras dobumu. Protalijam pieaugot, megasporas apvalks uzplīst.
Šajā brīvajā vietā uz protalija attīstās daži arhegoniji.

No apaugļotās olšūnas izveidojas embrijs, kas sastāv no pie-

sūcekņa, stumbra, pirmās lapas ar mēlīti un sakņu aizmetņa. Em-

brijam nav suspensora, kas, šķiet, izskaidrojams ar redukciju.
Embrijam pieaugot, megasporas apvalks sairst, embrijs iesakņojas
augsnē un izaug par jaunu sporofītu.

Nesen Perū atrasta maza Isoētales ģints — Stylites ar 2 sugām,

kas. filoģenetiski ir vecāka par Isoetes. Stglites stumbri nedaudz lielāki

par ezereņu stumbriem, klāti ar lapu rētām un ar stipru noslieci uz

dihotomu zarošanos.
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īsoetales ir reducēti, lielākoties sekundāri dzīvei ūdenī pielā-
gojušies Lucopodiatae. Krīta periodā un agrāk šīs rindas sugu
skaits bija lielāks. Arī paši augi bija lielāki, piemēram, Nathor-

stiana (krīta perioda sākumā). Nathorstiana priekštecēm — Pleu-

romeia (triasa perioda sākumā) stumbri bija līdz 2 m augsti.

Pleiromejas savukārt cēlušās no kādas daudz lielākas Sigillaria

tipa formas. Lucopodiatae evolūcijā notikusi pakāpeniska sporofīta
un gametofīta progresīvā redukcija, un īsoetales reprezentē šīs

evolūcijas gala posmu.

IV. Ķīļlapjveidīgo klase — Equisetatae

(Sphenopsida, Articulatae)

Sīs klases augiem ir raksturīgs stumbra sadalījums mezglos
un posmos, no tā savukārt cēlies klases nosaukums — locekļainie
(Articulatae), un mieturos sakārtotas lapas. Lapas nelielas, kla-

dodiālas, tās izveidojušās, īsiem sānzariem (telomiem) saplacino-
ties un saaugot. Šī pazīme ķīļlapjveidīgos augus krasi nošķir no

staipekņveidīgajiem, kuriem ir enāciālas lapas (mikrofili), un tu-

vina psilotveidīgajiem un paparžveidīgajiem augiem. Klases no-

saukums cēlies no izmirušas ķīļlapju jeb sfenofiļu rindas, kuras

pārstāvjiem bija izteikti ķīļveida lapas.

Ķīļlapjveidīgie ir pazīstami no devona perioda. Ziedu laikus

sasniedza karbonā, kad šo augu vidū bija daudz lielu koku, kas

kopā ar lepidodendriem un sigillārijām veidoja mežus. Šo augu

pārogļotās atliekas izveidojušas biezus akmeņogļu slāņus. Vēlāk

ķīļlapjveidīgie sāka degradēties un izmirt. Triasa sākumā izmira

kokveida formas. No tā laika līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai

lakstaugi — kosas (Equisetum).
Primitīviem ķīļlapjveidīgajiem (Hyenia, Calamophyton) nebija

vēl skaidri izteikta posmaina uzbūve. Lapas bija sakārtotas gan

spirāliski, gan mieturos, un sporangiji, tāpat kā Psilophyion

augiem, atradās uz leju noliektu zariņu galos (44. att., 30. att. 3).

Klasi iedala 4 rindas.

1. Hieniju rinda — Hyeniales

Primitīva, izmirusi augu grupa, kas pazīstama no devona vi-

dus. Stumbrs zarojās dihotomi vai dihopodiāli. Lapas nelielas,

šķirti kladodiālas. Vienkāršākām formām telomu mieturi nebija
vēl skaidri izveidoti.

Rindā ir viena dzimta — Hyeniaceae ar 2 ģintīm — Hyenia un

Calamophyton.
Hyeniaceae augi bija nelieli, dažus decimetrus augsti krūmiņi

(44. att.). Hijenia stumbrs zarojās vienādi dihotomi. Calamophyton
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44. att. Hyeniales.

Hyenia elegans: 1 — habituss; 2 — stumbra daļa ar 2 sporofiliem, 3, 4 — dihotomas ne-

auglīgās lapas; Calamophyton primaevum: 5 — habituss, 6 — stumbra daļa ar 2 sporofiliem;
7,8 — neauglīgās lapas.

stumbrs sākumā zarojās vienādi dihotomi, bet pēc tam tipiski

dihopodiāli.
No hienijām līdz šim pazīstamas 4 sugas. Tās atgādina dažus

psilofītus. Augsnē tām attīstījās horizontāls rizomoīds (saknenis).
No rizomoīda pacēlās stāvi, dihotomi stumbri, ap 1 cm diametrā.

Stumbra dalījums mezglos un posmos nebija skaidri izteikts.

Veģetatīvās lapas 0,7,—2,5 cm garas, divkārt vai trīskārt diho-

tomi dalītas pavedienveida segmentos. Stumbra apakšējā daļā la-

pas bija sakārtotas spirāliski, bet augstāk sakārtojums kļuva gan-
drīz mieturveida.
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Sporofiii bija vienkāršāki par veģetatīvajām lapām, galotnē
tikai vienkārt dihotomi dalīti. Sporofilu zariņu gali noliecās uz

leju, katra zariņa galā bija 2 vai 3 nokareni sporangiji. Sporof iii
sakārtoti mieturos un stumbru galos veidoja irdenus strobilus.

No Calamophtļton pazīstamas 2 sugas. To stumbri stāvi, ar iz-

teiktiem mezgliem un posmiem. Vadaudi stumbrā organizēti sifono-

stelē. Lapas šauri ķīļveida, 0,8—1 cm garas, vienkārt dihotomas,
sakārtotas mieturos ap stumbra mezgliem.

Sporofilu mieturi, tāpat kā hienijām, sakārtoti irdenos strobilos.

Sporofili vienkārt dihotomi dalīti, ar vienu sporangiju uz leju no-

liektu zariņu galā.
Hyeniales cēlušās no psilofītu Psilophyton tipa priekštečiem,

kuriem arī sporangiji bija novietoti uz leju noliektu dihotomu za-

riņu galos. Sīs rindas pārstāvji reprezentē starpformas starp psilo-
fītiem un tipiskiem ķīļlapjveidīgo klases pārstāvjiem. Starpformu
uzbūve palīdz noskaidrot, kā no vasas ar spirāliski sakārtotām

lapām, vairākām, citai pēc citas sekojošām stumbra daļām saīsi-

noties (reducējoties mezglos), bet citām pagarinoties par posmiem,
izveidojies kosvasas tips. Lapas mezofilas, izveidojušās no nelie-

liem sāntelomiem.

2. Ķīļlapju jeb sfenofiļu rinda — Sphenophyllales

No hieniju rindas pārstāvjiem, acīm redzot, cēlusies arī ķīļ-
lapju rinda (Sphenophyllales). Izmirusi augu grupa, kas dzīvoja
no devona beigām līdz triasa sākumam. Tie bija nelieli purvu un

purvainu mežu augi, kuri veidoja ciešas audzes. Stumbru posmiem

bija gareniskas ribas un pie mezgliem atradās lapu mieturi. Lapas
sēdošas, ķīļveida, veselas vai dihotomi šķeltas. Sporofilu mieturi

sakārtoti ciešos strobilos. Katrs sporofils diferencēts auglīgā un

neauglīgā daļā. Vairums bija izospori, bet bija arī primitīvi hetero-

sporas formas.

Rindā viena dzimta — Sphenophyllaceae ar lielāko ģinti —

ķīļlapji (Sphenophyllum). Ķīļlapju stumbri bija gari, tievi, za-

raini, sadalīti mezglos un posmos. Posmiem gareniskas ribas. Da-

žiem pārstāvjiem pie stumbra bija sīkas piesaknes, tāpēc, jādomā,
ķīļlapji bija kāpelētājaugi, kas karbonā un perma mežos veidoja
biezus krūmājus.

Centrālais cilindrs aktinosteles tipa. Stumbra vidū atradās trīs-

staraina primārā koksne. Starp primārās koksnes stariem atradās

primārā lūksne. Stumbrs sekundāri pieauga resnumā ar kambiju,
kas izveidojās ārpus primārās koksnes. Sekundārā koksne vispirms

izveidojās laukumos starp trīsstūra stariem, bet pēc tam apņēma
visu primāro koksni. Kambijs uz ārpusi veidoja sekundāro lūksni,
ko apņēma miza. Mizas ārējās kārtās bija fellogēns, kas veidoja
korķa kārtas.

Lapas vairāk vai mazāk ķīļveida, pa 3—lB sakārtotas mieturos
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pie stumbra mezgliem. Dažām sugām lapas bija diezgan platas,
veselas, bet citām dihotomi šķeltas, šauras. Bija ari heterofilas

sugas ar platām, veselām ķīļveida un dihotomi šķeltām lapām.

Sporangiji dažiem ķīļlapjiem attīstījās veģetatīvo lapu žāklēs,

bet vairumam zaru galos izveidojās līdz 10 cm gari sporofilu
strobili. Sporofili uz strobila ass bija sakārtoti mieturos. Katrs

sporofils sastāvēja no divām daļām: apakšējās — neauglīgās un

augšējās — auglīgās. Auglīgajam segmentam galotnē parasti bija
viens vai divi sporangiji. Daudzreiz auglīgais segments bija dalīts,

tāpēc uz katra sporofila bija 3—6 un vairāk sporangiju.

3. Kalamītu rinda — Calamitales

Izmiruši, lielākoties kokveida augi, kas auga jau devona beigās,
ziedu laikus sasniedza karbonā un izmira juras periodā. Stumbrs

ribains, bieži stipri zarains, dalīts posmos un mezglos. Pie mez-

gliem atradās nelielu vienkāršu vai dihotomi zarainu lapu mieturi.

Centrālais cilindrs artrosteles tipa. Stumbri bieži spēja sekundāri

pieaugt resnumā. Augsnē atradās horizontāls rizoms ar daudzām

piesaknēm. Sporofilu mieturi sakopoti strobilos. Rindā bija kā izo-

sporas, tā heterosporas formas.

Pie asterokalamītu dzimtas (Asterocalamitaceae) pieder rin-

das primitīvākie pārstāvji, kas auga no devona beigām līdz kar-

bonā sākumam. Tie bija Hyeniales tieši pēcteči. Lieli, gandrīz kok-

veida augi ar cilindrisku, ribainu stumbru un dihotomi zarainu

lapu mieturiem (45. att.). Asterocalamites atrasta Eiropā, Maz-

āzijā un Sibīrijā. Stumbri sekundāri pieauga resnumā. Lapas bija

garākas par 5 cm, vairākkārt dihotomi zarainas. Sporofili vairog-

veida, pa B—lo mieturī. Uz katra sporofila atradās 4 nokareni

sporangiji. Starp sporofilu mieturiem dažreiz bija dihotomi šķeltu

lapu mieturi. Salīdzinājums ar Htjeniales rāda, ka asterokalamītu

sporofili cēlušies, priekšteču auglīgās zarošanās sistēmas gala seg-

mentiem saaugot un kladoficējoties (46. att.).
Kalamītu dzimtā (Calamitaceae) ir ar formām ļoti bagātā

kalamītu ģints (Calamites). Kalamīti bija kokaugi ar mūsdienu

kosu izskatu (45. att. /). Tie dzīvoja jau karbonā sākumā, ziedu

laikus sasniedza karbonā vidū un beigās, bet permā izmira.

Kalamīti auga purvainās vietās. Augsnē bija gari, horizontāli,

posmaini sakneņi, no kuriem pacēlās stāvi, līdz 30 m augsti virs-

zemes stumbri. Stumbram bija mezgli un posmi. To virsma gluda
vai, tāpat kā kosām, ribaina. Stumbri zarojās mieturveidā. Pie

sakneņa un stumbra apakšējiem mezgliem attīstījās daudz pie-

sakņu.
Kalamītu stumbri bija diferencēti epidermā, mizā un stelē.

Stumbra vidū attīstījās serde, kas pieaugušiem augiem saira, un

stumbri kļuva vidū dobi. lekšējā miza sastāvēja no parenhīmas,
bet ārējā — no sklerenhīmas šūnām. Centrālais cilindrs artrosteles
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45. att. Calamitales.

Calamites carinatus: 1 — habituss, 2
— stumbra šķērsgriezums, s — sekundārā koksne,

mk — metaksilēma, kd
—

karinālais dobums; Asterocalamites: 3 — stumbra daļa, 4 —

sānzars, 5
— lapa.

tipa, sastāvēja no aplī novietotiem kolaterāliem vadaudu kūlīšiem,

starp kuriem atradās šauri serdes stari. Koksnē atradās traheīdas

(ūdens vadīšanai), sklerenhīma (balstam) un parenhīma (krāj-
vielām). Sekundārās augšanas rezultātā izveidojās ļoti bieza peri-
derma. Biezā miza izpildīja gan aizsargfunkciju, gan balsta fun-

kciju. Sakņu anatomiskā uzbūve līdzīga stumbra uzbūvei, arī sak-

nes sekundāri pieauga resnumā.

Lapas veselas, lineāras ar vienu dzīslu, 0,5—20 cm garas. Tās

sakārtotas mieturos pie stumbra mezgliem, dažos gadījumos vairāk

vai mazāk ar pamatu saaugušas šaurā makstī ap mezglu.
Kalamītu sporofili vairogveida, tāpat kā mūsdienu kosām. Katra

sporofila apakšpusē pie vairoga sāniem, paralēli vairoga kātiņam
atradās 4 sporangiji. Strobilos sporofilu mieturi mijās ar neauglīgu
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46. att. Equisetatae sporo-

filu attīstība:

1 — pamattips; 2, 3 — pārejas
tipi (Hyeniales) 4 — kosu tips

(vairogveida sporofils).

lapu mieturiem. Neauglīgās lapas, saliekdamās uz augšu, ar galiem
aizsargāja sporofilus. Strobilu uzbūve bija ļoti dažāda.

Kalamīti bija izospori vai arī heterospori augi. Filoģenētiski
tie tuvi kosām, tāpēc bieži tiek apvienoti vienā rindā ar kosām.

Kalamītu rindas asterokalamītu dzimtas pārstāvji reprezentē
starpformas starp Hueniales un Calamitales. To dihotomi zarainās

lapas līdzīgas hieniju lapām. Kalamītu vairogveida sporofili atva-

sināmi no hieniju sporofiliem; to nokarenajiem, dihotomajiem telo-

miem (kātiņiem) reducējoties un tajā pašā laikā saaugot un pa-

plašinoties, ir izveidojies vairogveida sporofils ar anatropiem

sporangijiem, kas raksturīgs kalamītiem un arī mūsdienu kosām

(46. att.).

4. Kosu rinda — Eguisetales

Rindas pārstāvji ir daudzgadīgi lakstaugi, kuri pēc ārējā iz-

skata atgādina sīkus kalamītus. Atšķirībā no kalamītiem kosu ass

orgāni sekundāri nepieaug resnumā. Stumbri sastāv no mezgliem
un posmiem. Posmi ir ribaini. Lapas sakārtotas mieturos, parasti
reducētas un lielākoties saaugušas stobrveida makstī. Mezglu vie-

tās stumbri mieturveidā zarojās. Dzinumu galos attīstās vairog-
veida sporofilu sastati. Sporas morfoloģiski ir vienādas, bet dau-

dzām sugām tās fizioloģiski vai dažām pat genotipiski hetero-

sporas.

Rindā ir tikai kosu dzimta (Equisetaceae), kurā mūsdienās ir

tikai kosu ģints (Equisetum; 47. att.). Ģintī 32 sugas, kas izplatī-
tas pa visu zemeslodi, izņemot Austrāliju un Jaunzēlandi. No tām

PSRS florā sastopamas 12, bet Latvijas PSR — 11 kosu sugu.

Kosas aug purvos, mežos, krūmājos, pļavās, tīrumos, ūdeņu
krastmalās un citur. Augsnē tām attīstās posmaini, ļoti zaraini

sakneņi, kuriem pie katra mezgla ir plānu, brūnganu zvīņveida
lapu mieturis. Lapas ar sāniem vairāk vai mazāk saaug un izveido

ap posma pamatu maksti. Dažām sugām (E. arvense) īsi sakneņu

atzarojumi pārveidojas nelielos bumbuļos — rezerves vielu krātu-

vēs, kas ir pārziemošanas un veģetatīvās vairošanās orgāni. Pie

sakneņa mezgliem atrodas tievu, ļoti zarainu piesakņu mieturi.

Kosas ar sakneņu gabaliem ļoti intensīvi veģetatīvi vairojas, tāpēc
dažas ir ļoti plaši izplatītas nezāles.
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47. att. Tīruma kosa (Equisetum

arvense):

1 — fertilie dzinumi (f) un veģetatīvais

dzinums (v) pumpura; 2 — neauglīgs
(veģetatīvais) dzinums: 3 — sporofils
ar sporangijiem; 4 — spora ar elaterām;
5 — sausas sporas ar izplestām elatē-

rām; 6 — stumbra posma Šķērsgriezums,

c — centrālais dobums, c — endoderma,

vl — valekularie kanāli, kl — karinālie
kanāli vadaudu kūlīšos, sk — skleren-

hīmas šķiedras, a — asimilācijas audi,

at — atvārsnītes.

Kosu virszemes stumbri

izaug no sakneņa. Parasti tie

ir viengadīgi, retāk daudz-

gadīgi. Vairumam sugu

stumbri ir ap 1 m augsti un

2—5 mm diametrā. Vislie-

lākā ir tropiskās Dienvidame-

rikas kosa E. giganteum; tās

kāpelējošie stumbri sasniedz

12 m garumu un ap 3 cm

diametru. Visresnākie stumbri ir Meksika sastopamai kosai

E. schaffneri, kuras līdz 2 m augstie stumbri ir 10 cm diametrā.

Kosām stumbru posmi ir ribaini, starp ribām ir rievas. Secīgu
posmu ribas ir pamīšus. Lapas zvīņveida, brūnganas, lielākoties

bez hlorofila, pie pamatnes saaugušas makstī, kas apskauj posma

pamatu. Lapu redukcijas dēļ fotosintēzi veic stumbri, tāpēc tajos
attīstās asimilācijas audi.

Stumbru posmus no ārpuses sedz vienas šūnu kārtas epiderma,
aiz tās uz iekšpusi ir miza, kas apņem centrālo cilindru; jaunu
stumbru vidū ir serde, bet vecāku stumbru posmi vidū ir dobi un

tikai mezglus aizpilda parenhīmas audi. Epidermā daudz silīcija
dioksīda (Sio2 ), kas rada stumbru lielāku cietību un izturību.

Stumbra mizai ir komplicēta uzbūve. Posmu subepidermālās ribās

atrodas sklerenhīmas šķiedras, kas ir stumbra galvenie mehāniskie

elementi. Zem rievu epidermas ir asimilācijas audi, bet aiz tiem
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mizas parenhīmā atrodas stobrveida gaisa ejas — valekulārie

kanāli. Centrālais cilindrs artrosteles tipa. Tas sastāv no kolate-

rāliem vadaudu kūlīšiem. To koksnē, protoksilēmai sairstot, izvei-

dojas karinālais dobums. Stumbra mezglos katrs vadaudu kūlītis

sadalās trīs zaros. Vidējais turpinās lapā, bet malējie savienojas
ar blakuskūlīša malējo sānzaru un veido vadaudu kūlīšus, kas

virzās augšējā posmā. Tā izveidojas kūlīšu mija blakusposmos.

Stumbru, bet dažreiz arī sānzaru galos veidojas sporofilu sa-

stati (strobili), kas sastāv no ass, uz kuras ciešos mieturos sakār-

toti sporofili. Sporofilam parasti sešstūraina vairoga veids; ar kā-

tiņu tas piestiprināts strobila asij. Vairoga apakšpusē atrodas

s—lo5—10 maisveida sporangiji. Jaunā sporangijā sporogēnos audus

apņem siena no vairākām šūnu kārtām. lekšējā kārta funkcionē kā

tapetšūnu slānis. Sporu attīstības procesā tapetšūnu apvalki pār-
gļotojas, bet citoplazma veido periplazmodiju, kas ieplūst starp

sporogēnajiem audiem un tiek izlietots sporu apvalka veidošanai.

Nobrieduša sporangija siena sastāv no vienas šūnu kārtas. Sporan-

giji atveras ar garenisku plaisu, un sporas izbārstās.

Sporas apvalks sastāv no endospora, eksospora un perispora.

Perisporu veido periplazmodijs. Perispors sastāv no 2 šaurām, spi-
rāliski ap sporu aptītām lentām — elatērām, kurām paplašināti
gali. Sporai žūstot, elatēras attinas, bet vidū paliek piestiprinātas

pie eksospora. Elatēru higroskopiskās kustības veicina sporu sa-

ķeršanos un izplatīšanos grupām. Tam liela nozīme viendzimuma

gametofītu apaugļošanās procesā. Sporu grupai dīgstot, attīstās

daudzi protaliji.

Protaliji aug uz augsnes. Tiem ir zaļas, sīkas, daivainas plāt-
nītes veids. Protaliji var būt divdzimumu vai viendzimuma. Vī-

rišķie protaliji ir sīkāki nekā sievišķie (48. att.). Bieži dzimums

48. att. Pļavas kosas

(Equisetum pratense) sie-

višķais protalijs (1) un

tīruma kosas (E. arvcense)

spermatozoīds (2).
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atkarīgs no vides apstākļiem. Nelabvēlīgos apstākļos (barības sāļu

trūkumā, vājā apgaismojumā) vairāk attīstās vīrišķie vai tikai

vīrišķie protaliji, bet labos apstākļos — sievišķie vai divdzimumu

protaliji. Dažām sugām protaliju dzimums ir genotipiski noteikts,

neatkarīgs no vides apstākļiem.
Anterīdiji iegrimuši protalija audos. Katrā anterīdijā attīstās

vairāk nekā 200 spermatozoīdu ar daudzām vicām. Arhegoniji ar

vēderdaļu iegrimuši protalija audos, bet kakls paceļas virs tā.

Kaklā ir tikai viena vai divas kanālšūnas. Apaugļošanās notiek

ārējā ūdens vidē. No apaugļotās olšūnas attīstās embrijs. Kosu

embrijam nav suspensora. Sākumā embrijs atrodas gametofīta
audos. Tas sastāv no stumbra, divām vai trim lapām un saknes.

Izlauzušies caur gametofīta audiem, sakne nostiprinās augsnē un

embrijs izaug par sporofītu (jaunu kosu). Uz viena gametofīta
var attīstīties vairāki sporofīti (pat līdz 15). Kosas aug ar trīs-

skaldņu galotnes šūnu. Daudzām sugām auglīgās vasas ir zaļas un

asimilē, bet citām izveidojies vasu dimorfisms, kas saistās ar foto-

sintēzes un vairošanās funkciju atdalīšanos. Tā, piemēram, tīruma,

lielajai un citām kosām auglīgie (pavasara) dzinumi ir bez hloro-

fila, bezzaraini un pēc sporu nogatavošanās atmirst, bet neauglī-
gie (vasaras) dzinumi ir zaļi, zaraini.

Latvijas republikā smilšainos laukos un pļavās bieži sastopama
tīruma kosa (E. arvense), kurai auglīgie dzinumi ir dzelteni brūn-

gani, mīksti, sulīgi, ātri nokalst, bet neauglīgie — zaļi, zaraini;
makstis zaļganas, augšdaļa ar trīsstūraini lancentiskiem zobiņiem.
Plaši izplatīta arī pļavas kosa (E. pratense), kas aug ēnainos me-

žos, krūmājos, mežu pļavās. Abu veidu dzinumi tai parādās
vienlaikus. Auglīgo dzinumu makstis piltuvveida; neauglīgo dzi-

numu — pieguļošas, ar plati lancetiskiem, gar malu bāli plēvai-
niem zobiņiem. Auglīgie dzinumi pēc sporu nogatavošanās neno-

kalst. Abu dzinumu stumbri vasarā gaišzaļi, galvenokārt augšējā
daļā zaraini. Jauktos un lapu koku mežos bieži sastopama meža

kosa (E. sļļlvaticum), kurai arī abu veidu dzinumi ir vienlaikus.

Auglīgo dzinumu makstis zvanveida, ar strupiem sarkanīgiem vai

rūsganiem zobiņiem, neauglīgo dzinumu — pieguļošas. Auglīgie
dzinumi nenokalst. Abu dzinumu stumbriem ir daudz zaru mieturu;
zari savukārt zaraini. Meža kosa uz mitrām, ar humusu bagātām
augtenēm bieži rada ciešas audzes, kas ar noēnojumu traucē meža

atjaunošanos. Slapjās, purvainās pļavās aug purva kosa (E. pa-

lustre), kurai dzinumi vienādi, bez zariem vai ar vienkāršiem za-

riem. Makstis šauri zvanveida, augšgalā ar brūnganiem zobiņiem
un baltu apmali. Ūdeņu piekrastēs plašas audzes veido upes kosa

(E. fluviaiile) ar vienādiem, vienkāršiem vai zarainiem, līdz 1,5 m

augstiem dzinumiem. Priežu mežos, smilšainos uzkalniņos, smil-

šainos upju krastos aug ziemzaļā kosa (E. hiemale) ar pārziemojo-
šiem (mūžzaļiem) dzinumiem. Tie pa lielākai daļai vienkārši, reti

ar īsiem zariņiem. Maksts zobiņi ātri nobirst. Relikts ledus laik-
meta augs. Ventas krastos pie Zlēkām avotainā vietā aug Eiropas
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lielākā kosa — lielā kosa (E. telmateja, sin. E. maxitnutn), mūsu

floras dienvidu elements. Tās auglīgie (pavasara) dzinumi brūn-

gani, bez zariem, līdz 50 cm gari; neauglīgie (vasaras) dzinumi

zaraini, līdz 150 cm gari. Stumbri ziloņkaula krāsā.

Kosu praktiskā nozīme nav liela. Tīruma kosu lieto ārstniecībā.

Ziemzaļo kosu izmanto koka trauku bēršanai. Dažas kosu sugas

(purva, meža, upes, ziemzaļā kosa) ir indīgas un lopbarībā kaitī-

gas dzīvniekiem.

Fosilas kosas atrastas karbonā un arī jaunāku periodu nogulu-
mos. Mūsdienu kosas pazīstamas no krīta perioda. Kosu izcelšanās

nav skaidri zināma, domājams, to priekšteči bijuši kādi primitīvi
kalamīti.

V. Paparžveidīgo klase — Filicatae (Filicopsida)

Paparžveidīgie ir liela paparžaugu grupa. To sporofīta uzbūve

daudzveidīga. Ir gan koki, gan lakstaugi. Raksturīga megafilija —

lielas, lielākoties saliktas, spirāliski sakārtotas lapas, kas cēlušās

no psilofītu zariem. Augiem palielinoties apmēros, neauglīgie te-

lomi vai to grupas sāka saaugt kopā un saplacināties megafila
tipa lapā (49. att.). Tagadējo paparžu lapas, tāpat kā stumbrs,

aug ar galotni un, lapas pēdai atzarojoties no stumbra steles,

izveidojas lapas logs, kas atbilst zarojuma logam (staipekņveidī-
gajiem un kosveidīgajiem nav lapas logu). Lapas ir monomorfas

vai dimorfas — dalītas stumbrveida fertilajā daļā, kurai ir sporan-

giji, un bagātīgi segmentētajā asimilējošajā daļā. Primitīvām for-

mām sporangiji novietoti lapas segmentu galos vai uz lapas ma-

lām, bet augstāk attīstītām formām sporangiju grupas — šoras

(latīniski sorus — kaudzīte) atrodas uz lapas plātnes apakšpuses.
Daudzām papardēm šoras klātas ar īpašu lapas plātnes iz-

augumu — plīvuru jeb indūziju.
Senatnīgākām formām sporangijs attīstās no veselas šūnu gru-

pas (eisporangiāti) un sporangija siena sastāv no vairākām šūnu

49. att. Paparžu lapas izvei-

došanās no telomiem (1—4)
un sporangiju novirzīšanās

uz lapas apakšpusi (5—8).
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50. att. Filicatae sporangija attīstība.

Asplenium: 1 — epidermas šūnas sākotnējā dalīšanās, 2 —

dalīšanās, izveidojot sienas šūnu (s) kārtu un centrālo
šūnu — arhesporiju (ar), kas nodalījusi tapetšūnu (t),
3 — arhesporijs sadalījies tapetšūnas (t) un sporogēnos
audos (sp); Polypodium: 4 — sienas šūnas (s) izveidoju-
šas gredzenu, bet tapetšūnas izšķīdušas, sporu mātšūnas
(sm) veido sporu tetrādes, 5 — nogatavojies sporangijs ar

sporām (sp).

kārtām. Filoģenētiski jaunākām formām sporangijs rodas no vie-

nas šūnas (ieptosporangiāti) un pieauguša sporangija siena sa-

stāv no vienas šūnu kārtas (50. att.). Nobriedis sporangijs atveras

ar īpašām ierīcēm, kas izveidojas tā sienā. Vienkāršākajiem pār-
stāvjiem šādu ierīču nebija.

Paparžveidīgie pārsvarā ir izospori augi, tomēr sastopamas
arī heterosporas formas. Izosporo sugu protaliji zaļi, autotrofi, pa-

rasti nelieli un ļoti dažāda veida: pavedienveida, plātnītes veida un

citādi. Heterosporo paparžu protaliji ir reducēti, mikroskopiski
sīki, it īpaši vīrišķie protaliji, kas zaudējuši patstāvīgu asimilāci-

jas spēju.
Paparžveidīgie plaši izplatīti pa visu zemeslodi. Vislielāko sugu

skaitu un viskrāšņāko attīstību tie tomēr sasnieguši tropiskajos
apgabalos, kur sastopamas arī kokveida papardes.

Pie paparžveidīgo klases pieder fosila, heterogēna grupa —

pirmpapardes (Primofilices) un 2 recentas apakšklases — eispo-

rangiātās papardes (Eusporangiatae) un leptosporangiātās pa-

pardes (Leptosporangiatae).

A. PIRMPAPARDES — PRIMOFILICES

Šajā grupā ietilpst dažāda veida visvienkāršākās papardes,
kas parādījās devona vidū, bet perma perioda sākumā izmira.

Raksturīgi, ka vairumam šo paparžu vēl nebija tipisku dorsoven-
trālu lapu un fotosintēzi veica radiālsimetriski telpiski sānzari.

Visām pirmpapardēm kopējs ir sporangiju novietojums zaru vai

lapu daivu galotnēs. Sporangiji attīstījās no subepidermālu šūnu

grupas (eisporangiāti). To siena sastāvēja no vairākām šūnu kār-

tām. Pirmpapardes parasti bija izosporas, bet atsevišķos gadījumos
jau izveidojās arī heterosporija. Centrālais cilindrs protosteles,
aktinosteles vai sifonosteles tipa.
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Vienkāršākās pirmpapardes bija ļoti līdzīgas psilofītiem. Aug-
stāk attīstītākajām jau bija paparžu izskats. Pirmpapardes cēlušās

no psilofītiem. Tās ir visu mūsdienu paparžu priekšteces. Sajā
grupā sākusies arī pirmo sēklaugu agra attīstība.

Pirmpapardes iedala 4 rindās.

1. Protopterīdiju (aneirofītu) rinda —

Protopteridiales (Aneurophytales)

Sajā rindā ietilpst visprimitīvākās papardes.
Protopterīdiju dzimtas (Protopteridiaceae) nozīmīgākās

ģints — Protopteridium atliekas atrastas Eiropā, Ķīnā, Rietum-

kanādā, kā arī Padomju Savienībā pie Volgas lejasdaļas devona

vidējos nogulumos. Protopteridium virszemes daļas atgādina psilo-
fītus. Tās sastāvēja no dihopodiāli zarainiem stumbriem ar dihoto-

miem sānzariem (51. att.). Daži mazākie sānzari bija plakani,
līdzīgi paparžu lapiņām. Jaunu sānzaru galotnes bija gliemežveidā

ieritinājušās. Sie Protopteridium lapveida sānzari jāuzskata par

paparžu lapu prototipu. Sporangiji atradās sīku sānzaru galos.
Sporangijos bija prāvas sporas.

Aneirofītu dzimtas (Aneurophytacae) ģints Aneurophuton
pārstāvji ir atrasti Vācijā un Ziemeļamerikā devona nogulumos.

51. att. Protopteridiales:

1-Protopteridium hostimiense zars;

2— Aneurophyton germanicum,
auga rekonstrukcija.
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52. att. Cladoxylon scoparium:

1 —

auga rekonstrukcija; 2 — lapiņa; 3 —

sporangiju grupa.

Tie bija kokveida, ar tievu stum-

bru, kura galotnē atradās lielu

monopodiālu zaru vainags. Zari

atgādināja paparžu lapas. So zaru

sānzari bija pamīšus vai gandrīz
pretēji, dihotomi dalīti sīkos, pla-
kanos segmentos. Sīkajiem zariem

bija tāda pati uzbūve kā resnajiem,
un tas rāda, ka starp stumbru un

lapām krasas atšķirības vēl nebija.
Sporangiji atradās nedaudz sa-

liektu lapveida segmentu galos un

veidoja irdenas kaudzītes.

Primārā vadaudu sistēma bija
organizēta aktinostelē. Mizā izklaidus atradās sklerenhīmas šķied-
ras, kas zem epidermas daļēji savienojās un izveidoja sklerenhīmas

kārtu.

Aneurophļjton ir daudz kopīga ar Protopteridium un pat ar

psilofītiem. Vadaudu sistēmas uzbūvei ir daudz kopīgu iezīmju ar

primitīvo sēklpaparžu — vissenāko megafilo kailsēkļu pārstāvju
vadaudu sistēmas uzbūvi.

2. Kladoksilonu rinda — Cladoxylales

Rindā viena dzimta — Cladoxylaceae (grieķiski clados — zars,

xylon — koks). Cladoxylon pārstāvji (52. att.) auga no devona

vidus līdz karbonā sākumam. Tie bija līdz 25 cm augsti krūmiņi.
Stumbri zarojās dihotomi. Pēdējās pakāpes zari bija progresējuši
par sīkām, plakanām, ķīļveida, nevienādi dihotomi dalītām lapi-

ņām vai sporofilu grupām, kurām katra zariņa galā bija viens

mazs sporangijs. Tālākā attīstības gaitā, šādām sīkām plakanām
lapiņām ar sāniem saaugot, izveidojās lielākas plakanas lapas ar

dihotomu dzīslojumu. No dihotomā dzīslojuma pakāpeniski izveido-

jās tīklveida dzīslojums, kas vispilnīgāk apgādā lapu ar ūdeni un

barības vielām.

3. Zigopteridu rinda — Zygopteridales

Rindas pārstāvji bija sastopami no devona perioda beigām līdz

perma periodam. Tagad no tiem zināmas apmēram 24 ģintis ar

65 sugām. Zygopteridales bija izospori augi, reti heterospori.

Augiem vēl nebija krasa atšķirība starp stumbru un lapām.
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Lapveida orgāni bija ļoti zaraini sānzari ar ierobežotu augšanu,
jaunībā reizēm gliemežveidā ieritinājušies. Vairumam augu zaro-

jums bija radiāls daudzās plaknēs, dažiem — četrās rindās divās

plaknēs vai divās rindās vienā plaknē, kas tuvs paparžu salikto

lapu kāta zarojumam.

Zigopteridu dzimtas (Zygopteridaceae) Zugopteris pārstāvji
bija nelieli augi. Stumbrs līdz 1,5 cm diametrā. To apņēma gal-
veno zaru («lapu») pamatnes un daudzas piesaknes, izveidojot
maksti. Prāvie zari («lapas») sastāvēja no galvenā kāta (rachis),
uz kura divās rindās (pa labi un pa kreisi) pa pāriem atradās

sānzari. Viens sānzars bija nedaudz tievāks. Sānzari savukārt za-

rojās, un katram zariņam bija sīkas pretējas lapiņas. Centrālais

cilindrs aktinosteles tipa. Sporangiji ar gredzenu, sakopoti pušķos
sporofilu galos.

Stauropteridu dzimtā (Stauropteridaceae) ir tikai viena

ģints — Stauropteris, kas atrasta Rietumeiropas un Ziemeļameri-
kas karbonā nogulumos. Šo augu stumbri nav atrasti, bet rekon-

struēti to radiāli simetriskie, vairākkārt dihotomi zarainie lapveida
orgāni. Šo «lapu» sānzari uz galvenā kāta bija it kā pa pāriem,

jo tie pie paša pamata dihotomi zarojās. Sānzariem pie pamata at-

radās divas pielapveida piedevas — a f 1 ēb i j as. Sānzari pēc kār-

tas mainījās gar divām galvenā kāta pusēm, bet uz tiem savu-

kārt tāpat mainījās divi pretēji sānzari, kas turpinājās arī uz nā-

kamo pakāpju zariem. Tādējādi novietojums četrās rindās jeb
krusteniski bija raksturīgs ne tikai visai «lapai», bet arī tās sīkā-

kiem zariem. Uz pēdējo pakāpju zariem sīki sānzariņi jau bija
divās rindās kā parastām plūksnaini saliktu paparžu lapām. Tajos
bija viens vadaudu kūlītis.

Stauropteris ģintī redzama viena no radiāli simetrisku lapu

kladodifikācijas stadijām. Šādu lapu evolūcijā atsevišķi segmenti

novietojās divās rindās, visa sistēma pakāpeniski saplacinājās un

ieguva dorsoventrālu uzbūvi, bet atsevišķi zariņi (segmenti) kļuva

platāki un ar malām saauga savā starpā. Turpmākajā evolūcijā
lapas saplacināšanās palielinājās, tai sekoja pakāpeniska plātnes
vienkāršošanās — attīstījās pilnveidotākas lapas un pat dažu

formu vienkāršas, veselas lapas.
Stauropteridaceae, domājams, cēlusies no Zygopteridaceae un

ir šīs dzimtas attīstības sānzars.

4. Arheopteridu rinda — Archaeopteridales

Rindā viena dzimta — Archaeopteridaceae, kuras galvenie pār-

stāvji (Archaeopteris) bija plaši izplatīti Eirāzijā un Ziemeļame-
rikā no devona beigām līdz karbonā sākumam. Archaeopteris bija
jau attīstītāki heterospori kokaugi ar kompaktu sekundāro koksni

un dorsoventrālām lapām. Lapas divkārt plūksnaini saliktas un
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53. att. Archaeopteridales:
Archaeopteris latifolia: 1 — ste-

rila zara (lapas) daļa, 2 — fertila
zara (lapas) daļa; A. hibernica:

3 — fertils zars (lapa; sterilas la-
piņas mainās ar fertilām), 4 — mik-

rospora, 5 — megaspora; 6 — Rha-

copteris paniculifera zars.

jau dalītas neauglīga un

auglīgā daļā (53. att.).
Primitīva vēl bija atse-

višķu lapiņu uzbūve un

sporangiju novietojums.
Karbonā augošajiem

Rhacopteris pārstāvjiem
lapas dalījums auglīgā un

neauglīgā daļā bija jau
spilgtāks.

Archaeopteridales pār
stāvjus uzskata par pār
ejas formām no psilofī
tiem uz mikrofilajiem kail

sēkļiem.

B. EISPORANGIĀTO PAPARŽU APAKŠKLASE — EUSPORANGIATAE

(EUFILICES)

Pie šīs apakšklases pieder tagadējo paparžu pirmatnējākās
formas. Daudzas primitīvās pazīmes — sporangija veidošanās no

šūnu grupas (eisporangiāti), sporangija daudzkārtaina siena, ta-

petšūnu slāņa attīstība sporangija sienā un gametofīta uzbūve

liecina, ka šīs papardes ir paleozoja ēras pirmpaparžu tiešas pēc-
teces. Jaunām lapām gals nav gliemežveidā ieritinājies, tā ir bū-

tiska atšķirība no leptosporangiātajām papardēm. Šīs senās pa-

paržu grupas ziedu laiki bija iepriekšējos ģeoloģiskajos periodos.
Mūsdienās tās sugu skaits nav liels.

Apakšklasē ir 2 rindas — čuskmēlīšu rinda (Ophioglossales)
un maratiju rinda (Marattiales). Dažkārt šīs rindas tiek apska-
tītas kā patstāvīgas apakšklases — Ophioglossidae un Marattiidae.

1. Čuskmēlīšu rinda — Ophioglossales

Cūskmēlīšu rindā ir tikai viena dzimta — Ophioglossaceae ar

trim ģintīm — čūskmēlītes (Ophioglossum), ķekarpapardes (Bot-
ruchium), helmintostahi (Helminthostachys) — un 90 sugām.

Cūskmēlīšu rindas papardes ir daudzgadīgi, bieži mūžzaļi lakst-

augi, kas aug uz augsnes, bet tropos sastopami arī kā epifīti.
Augsnē atrodas taisns vai nedaudz saliekts rizoms, no kura
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54. att. Ophioglossales.
Ophioglossum vulgatum: 1

— sporofīts, 2 — lapas

auglīgās daļas galotnes gargriezums; Botrychium
lunaria: 3 — sporofīts, 4 — sporangiji (no apakšpu-

ses).

parasti katru gadu izaug tikai viena

garkātaina lapa (54. att.). Rizoms

ir mazliet sulīgs un tam nav ta-

gadējām papardēm raksturīgo me-

hānisko audu. Jaunā rizomā centrā-

lais cilindrs ir protosteles tipa, vē-

lāk izveidojas ektofloiska sifonostele,
bet vairumam sugu tā pāriet dikti-

ostelē, kurai atsevišķas daļas (meri-
steles) ir kolateriāli vadaudu kūlīši.

Botrychium sugas ar kambiju spēj
sekundāri pieaugt resnumā (starp
recentām papardēm vienīgais šāda

veida gadījums).
Saknes ir īsas, resnas, ar mikorizu

un bez spurgaliņām.
Lapa dihotomi dalīta 2 zaros

(segmentos) — veģetatīvā un aug-

līgā, kuram ir sporangiji. No tā var

secināt, ka Ophioglossales auglīgais segments ir Zygopteridales
tipa senās, dihotomās sistēmas viens zars. Botrychium sugām ve-

ģetatīvais zars ir vienkārt vai vairākkārt plūksnaini salikts, bet

dažām sīkām formām plūksnaini dalīts vai vesels (B. simplex).

Helminthostahys vienīgajai sugai veģetatīvais zars vairākkārt

plūksnaini šķelts, bet Ophioglossum sugām — parasti vesels vai

daivains. O. simplex tas gandrīz pilnīgi reducējies, un augs ar

mikorizas sēņu palīdzību barojas saprofītiski.
Ophioglossaceae ģintis atšķiras pēc sporangiju novietojuma.

Cūskmēlītēm auglīgais segments ir cilindrisks. Sporangiji uz tā

novietoti 2 rindās un veido nelielu vārpveida sastatu. Tie ir ne-

daudz iegrimuši vārpiņas asī un ar sāniem saauguši sinangijā.
Ķekarpapardēm auglīgais segments ir plūksnaini zarains. Sporan-

giji ar īsiem kātiņiem piestiprinājušies pie zariņu sāniem un arī

galotnē. Helminthostachys auglīgais zars ir vienkāršs, garš. Spor-
angiji sēdoši vai gandrīz sēdoši, novietoti visapkārt sastata asij.
Sporangija sastāts atgādina tārpu.

Sporangiji ir apaļi, līdz 3 mm diametrā. Sporangijos attīstās

1500—15000 sporu. Ophioglossales ir izospori augi.
Protaliji daudzgadīgi un atrodas zemē. Tie ir dihotomi vai

nekārtni zaraini, cilindriski, apaļi vai sirdsveida lapoņi, kas baro-

jas saprofītiski ar mikorizas sēņu palīdzību. Protaliji var attīstī-

ties ari uz augsnes, kļūt zaļi un baroties autotrofi; tas liecina, ka
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Ophioglossales pazemes gametofīti evolūcijas procesā ir attīstī-

jušies no zaļiem virszemes gametofītiem. Anterīdiji un arhegoniji
ir iegrimuši protalija audos. Anterīdijos attīstās ļoti daudz sperma-
tozoīdu. Tie ir spirāliski izliekti, ar daudzām vicām. Embrijs vai-

rākām sugām attīstās ļoti lēni, pie tam vispirms attīstās saknes

un tikai pēc tam citi orgāni. Dažām sugām attīstās embrijnesējs
(suspensors), bet citām tā nav.

Botrtjchium (36 sugas) un Ophioglossum (ap 50 sugu) plaši
izplatītas visā pasaulē. Botrychium aug galvenokārt ziemeļu pus-
lodes mērenajā joslā, bet Ophioglossum sugu vairums — tropos.
Helminthoslachys ar vienu sugu — H. zeylanica sastopams tropis-
kos mežos no Ceilonas un Indijas līdz Ziemeļaustrumaustrālijai.

Latvijas republikā parastā čūskmēlīte (Ophioglossum vulga-
tum) paretam sastopama pļavās un krūmājos, sevišķi gar upma-
lām vai mežu tuvumā. Republikas rietumos tā izplatīta biežāk nekā

austrumos. Ķekarpapardes (Botrychium) aug sausās, smilšainās

augsnēs. Diezgan bieži ir sastopama pusmēness ķekarpaparde
(B. lunaria), kurai veģetatīvā zara lapiņas ir pusmēnesveida.

Pārējās 4 ķekarpaparžu sugas ir reti sastopamas.
Veģetācijas veidošanā Ophioglossales sugām ir maza nozīme.

Praktiskas nozīmes tām nav.

2. Maratiju rinda — Marattiales

Pirmatnēja, galvenokārt karbonā un permā izplatīta augu

grupa. Mūsdienās tās pārstāvji apdzīvo tikai tropus. Rindā ir

6 ģintis un 199 sugas, kuras mēdz apvienot vienā dzimtā —

Marattiaceae.

Daudzgadīgi augi, kuru ārējais izskats atgādina leptosporan-
giātās papardes. Dažām ģintīm stumbri (sakneņi) ir dorsoven-

trāli, bet citām — bumbuļveidīgi, apmēram 1 m diametrā. Lapas
parasti ļoti lielas, vairākus metrus garas, vairākkārt plūksnaini
saliktas. Tikai vienai Danaea sugai lapas plātne ir vesela. Lapu
īpatnība ir resnas, sulīgas pielapes, kas, domājams, atbilst pirm-

paparžu aflēbijām (55. att.). Tās dažreiz kļūst par vairumpum-
puriem.

Uz stumbriem attīstās ļoti resnas piesaknes.
Centrālais cilindrs daudzveidīgs — jaunos stumbros ir proto-

stele, kas vēlāk pāriet sifonostelē. Lielām formām izveidojas sarež-

ģīta policikliska diktiostele. Stumbra un arī citu veģetatīvo orgānu
anatomiskās uzbūves savdabība ir šizogēnas gļotvielu ailes, kādas

sastopamas arī megafilo kailsēkļu rindā (Cycadales).
Sporangiji attīstās eisporangiāti lapu apakšpusē. Primitīvā-

kām ģintīm tie veido šoras, bet augstāk attīstītām — saaug sinan-

gijos. Sīs rindas augiem vēl nav tipiska plīvura (indūzija). Spor-
angijiem ir daudzkārtaina siena. Sporangijos attīstās daudz vie-

nādu sporu. Nobriedis sporangijs uzplīst ar garenisku plaisu.
Protaliji daudzgadīgi, dorsoventrāli, iegareni vai sirdsveida,
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55. att. Marattiales.

Angiopteris evecta: 1 —

habituss, 2 — lapas pa-
matne ar pielapem — af-

lēbijām (a); 3 — A. cras-

sipes sora; 4 — Christen-

senia aesculifolia sinan-

giji.

2—3 cm gari. Tie ir tumšzaļi, jo attīstās uz augsnes. Apakšpusē
tiem daudz rizoīdu. Protaliji ir divdzimumu. Anterīdiji un arhe-

goniji attīstās to apakšpusē. Spermatozoīdiem ļoti daudz vicu. No

apaugļotās olšūnas attīstās embrijs, kuram ir stumbrs un pirmā

lapa, bet sakne endogēni izveidojas vēlāk.

Rindas lielākā ģints ir Angiopteris ar apmēram 100 sugām,
kas izplatītas tropu mūža mežos Āzijā, Ziemeļaustrālijā, Polinē-

zijā un Madagaskarā. Sīs papardes ir lieli augi ar divkārt plūk-
snaini saliktām lapām līdz 7 m garumā. Stumbrus lieto barībai,

jo tie satur daudz cietes. Marattia ģintī ir ap 60 sugu, kas izpla-
tītas tropos. Arī šīs papardes ir lieli augi, kuriem lapas sasniedz

5—6 m garumu. Neotropiskajā Danaea ģintī ir 32 sugas. Tā pazīs-
tama jau no karbonā perioda un ir viena no visvecākajām recen-

tām augu valsts ģintīm.
Marattiales cēlušās no izosporām pirmpapardēm. Daudz pa-

zīmju tās tuvina čūskmēlīšu rindas augiem (sporangiju attīstība

no šūnu grupas, daudzkārtaina sporangija siena, tapetšūnu kārtu

izveidošanās no sporangija sienas šūnām, pielapes), tomēr atšķiras
no tiem ar sporangiju novietojumu. Lapu uzbūve un daudzas ana-

tomiskas pazīmes (steles un traheīdu uzbūve) tās tuvina lepto-

sporangiātajām papardēm.
Dažas Angiopteris un Marattia sugas audzē lielās augu mājās

kā vienas no krāšņākajām papardēm.

C. LEPTOSPORANGIĀTO PAPARŽU APAKŠKLASE —

LEPTOSPORANGIATAE (LEPTOFILICES)

Tā ir mūsdienu paparžu lielākā apakšklase ar apmēram 270 ģin-
tīm (90% no visām Filicatae ģintīm) un 10 000 sugu. Leptospo-

rangiātās papardes ir ievērojami jaunākas par eisporangiātajām
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papardēm. Vairums dzimtu ir zināms no triasa beigām, tomēr da-

žas sastopamas jau permā un pat karbonā. Tās cēlušās no pirm-

papardēm (Primofilices).
Leptosporangiatae ir galvenokārt lakstaugi, bet sastopami arī

kokaugi. Sporangiji parasti novietoti uz asimilējošajām lapām.
Samērā reti lapas ir diferencētas sporofilos un trofofilos (asimilē-

jošās lapās). Sporangijs attīstās no lapas epidermas vienas šūnas,

un sporangija siena sastāv no vienas šūnu kārtas (50. att.). Spo-

rangiji sakopoti šorās vai īpašos sporokarpijos. Sastopamas izo-

sporas un heterosporas formas.

Gametofīta stadiju pārstāv autotrofs (izosporām formām) vai

reducēts protalijs (heterosporām formām).
Leptosporangiatae iedala 3 rindās.

1. Paparžu rinda

Filicales

Rindai pieder viss vai-

rums tagadējo paparžvei-

dīgo klases pārstāvju —

vairāk nekā 9500 sugu.
Filicales ļoti lielā formu

daudzveidībā sastopamas
visā pasaulē. Parasti tās ir

lakstaugi, pa lielākai da-

ļai ar ložņu virszemes

stumbru vai pazemes sak-

neni. Tomēr ir arī dažas

lielas kokveida papardes
(15—25 m augstas), pie-

mēram, Dicksonia un Also-

phila sugas, kas aug

Leptosporangiatae filoģenētiskās
saites.

Austrālijā un Jaunzēlandē tropu un subtropu mežos (56. att.). Ir

arī sīkas pundurformas, tikai dažus milimetrus lielas, piemēram,
tropu mežos Trichomanes sugas. Tropu mežos ir daudz paparžu —

liānu un epifītu. Kserofilu formu ir maz.

Papardēm daļēji var izšķirt jau garvasas un īsvasas, kas at-

tīsta lapas. Jaunos stumbros un jaunos lakstaugu sakneņos pa-
rasti ir centrāla protostele, kas vecākās daļās pāriet sifonostelē
vai policikliskā diktiostelē (polistelē) ar centrālu koksni un perifēru
lūksni. Koksnes vadaudu elementi ir kāpņu traheīdas, reti sasto-

pamas jau trahejas (Pteridium aquilinum). Paparžu stumbrs se-

kundāri neaug resnumā. Stumbriem stiprību piedod daudzi kola-

terālie vadaudu kūlīši (lapu pēdas) un sklerenhīmas plātnītes.
Garumā papardes aug ar trīsskaldņu galotnes šūnu; tā ir pro-

gresīva pazīme.
Uz paparžu sakneņiem izveidojas daudz piesakņu. Kokveida
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56. att. Alsophila crinita.

papardēm tās attīstās arī uz

virszemes stumbra un rada

ap to vairākus centimetrus

biezu tūbveida maksti, kas

viegli uzsūc un notur ūdeni.

Lapu veids un lielums ir

dažāds. Paparžu lapas ir

vienkārt vai vairākkārt plūk-
snaini saliktas, arī veselas,
dihotomi vai dihopodiāli da-

lītas un citādas. To lielums

svārstās no dažiem milimet-

riem līdz 30 m (Lggodium
articulatum). Lapu dzīslo-

jums primitīviem Filicales

pārstāvjiem ir dihotoms, bet

vairumam jau ir izveidojusies
galvenā dzīsla ar dihotomi

zarainām sāndzīslām. Aug-
stāk attīstītām formām irtīkl-

veida dzīslojums (fizioloģiski
vispilnīgākais). Lapu attīstība ilgst vairākus gadus. Tā, piemēram,

ērgļpapardei uz katras īsvasas gadā aizmetas tikai viena lapa, kas

pieaug 3 gados. Pēc atmiršanas lapas atstāj uz stumbra lapu kātu

paliekas.
Jaunas lapas ir spirāliski (gliemežveidā) ieritinājušās. Paparžu

lapas, tāpat kā stumbrs, ilgi aug ar galotnes šūnu un tikai vēlāk

to nomaina cita meristēma. Anatomiskā uzbūve līdzīga magnolij-
augu lapu uzbūvei (irdenā un zedeņu parenhīma), tomēr paparžu
epiderma parasti satur hlorofilu. •

Sporangiji lielā skaitā attīstās lapu apakšpusē (57. att.). Vai-

rumam Filicales visas lapas ir vienādas — zaļas, ar sporangijiem.
Tikai dažām ģintīm tās diferencētas trofofilos un sporofilos. Tā,

piemēram, mūsu vietējai strauspapardei (Matteuccia struthiopte-
ris) sporofili ir brūni, novietoti zaļo, neauglīgo lapu piltuvveida
rozetes vidū. Skarupapardei (Osmunda regalis) lapas sadalītas

auglīgos un neauglīgos segmentos. Neauglīgajiem segmentiem ir

reducēta plātne un nav hlorofila. Uz stumbriem ūn lapām papar-

dēm attīstās brūnas vai dzeltenas plēksnītes un matiņi.

Sporangijs izveidojas no vienas epidermas šūnas, un tajā ir

daudz sporu. Sporangiji sakopoti kaudzītēs — šorās, kas novieto-

tas parasto lapu apakšpusē gar lapu plātnes malu vai uz sporo-
filiem. Šoras veidojas uz lapu plātnes audu izveidota pauguriņa —

placentas. Tās ir kailas vai pārsegtas ar plīvuru (indūziju) —
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57. att. Melnā ozolpa-

parde (Dryopteris filix-

mas):
1 — habituss (sporofīts);
2 — lapas šķērsgriezums,
p — plīvurs, s — sporan-

giji; 3 — lapiņa ar šorām,
kuras sedz plīvurs: 4 —

sporangijs, g — gredzens:
5 — protalijs, ar — arhe-

goniji, an — anterīdiji;

6 — anterīdijs; 7 — sper-

matozoīds; 8 — arhego-
nijs.

plānu lapas plātnes izaugumu. Ļoti raksturīgs ir gredzens (annu-

lus), kas aizņem sporangija mugurpusi, galotni un sniedzas līdz

vēderpuses vidum. Tas darbojas kā kohēzijas mehānisms sporan-

gija uzplēšanai un sporu izsvaidīšanai.

Vienkārša tipa šorās visi sporangiji nogatavojas vienlaikus.

Sarežģītākām formām sporangiji šorās veidojas pakāpeniski un

sporas izkaisās periodiski.
Filicales ir izospori augi. No dīgstošas sporas vispirms rodas

pavedienveida protonēma, kas tikai reti ir spēcīgi izveidota (Tri-
chomanes un Schizaea), un uz saviem zariem attīsta anterīdijus
un arhegonijus. Protonēmas stadija parasti ir ļoti īsa, un drīz

vien pavediena galā rodas galotnes šūna, kurai daloties izveidojas
dorsoventrāla sirdsveida plātnīte — protalijs, kas ar rizoīdiem pie-

stiprinās pie substrāta. Anterīdiji un arhegoniji parasti attīstās

viena un tā paša protalija apakšpusē, katrs no vienas epidermas
šūnas.

Izveidojies anterīdijs sastāv no divām gredzenveida šūnām un

vienas vāciņšūnas, kuras veido anterīdija sienu, un no vienas cen-

trālās šūnas. Centrālajai šūnai daloties, rodas spermatogēnās
šūnas. Kad anterīdijs atvēries un spermatozoīdu mātšūnas (sper-

matīdas) iekļuvušas ūdenī, no katras spermatīdas rodas viens

spirāliski izliekts spermatozoīds ar daudz vicām.

Arhegoniji attīstās protalija vidējā daļā. To vēderdaļa iegri-
musi protalija audos, bet kakls paceļas virs protalija. Kakla daļā
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ir kakla kanālšūnas, bet vēderdaļā — olšūna un vēderkanālšūna.

Arhegonijam nogatavojoties, kanālšūnas pārgļotojas un sperma-

tozoīdi, hemotaksiski orientēti, pa gļotaino masu nokļūst pie ol-

šūnas.

Zigotai daloties, attīstās embrijs. Tā attīstības process norisinās

daudz ātrāk nekā eisporangiātajām papardēm. Embrijam izveido-

jas stumbrs, pirmā lapa, sakne un piesūceknis (haustorijs), ar kuru

dīglis iespiežas protalija audos un no turienes uzņem barību. Em-

brija sakne ieaug augsnē, bet uz augšu paceļas stumbrs un pirmā

lapa. Jaunais sporofīts sāk dzīvot patstāvīgi, bet protalijs pama-

zām iznīkst.

Papardes veģetatīvi vairojas ar adventīviem pumpuriem (vair-

pumpuriem), kas izveidojas uz lapām, un īpašām vasām (stīgām).
Normālu paaudžu maiņu bieži traucē apogāmija un aposporija, pie
tam rodas poliploīdas formas.

Filicales sistemātiskais iedalījums pamatojas galvenokārt uz

sporangiju un plīvura raksturu un novietojumu.
Osmundaceae ir sena paparžu dzimta, fosili pazīstama no

perma perioda. Mezozoja ērā tā bija plaši izplatīta un nozīmīga
veģetācijas veidošanā. Dzimtā ir 3 ģintis un 21 suga. Daudz-

gadīgi augi ar sakneni vai resnu virszemes stumbru un lielām

vienkārt vai divkārt plūksnaini saliktām lapām. Sporangiji novie-

toti grupās lapu apakšpusē. Osmundaceae augiem vēl ir daudz

eisporangiātajām papardēm līdzīgu pazīmju: sporangiji var attīs-

tīties no šūnu grupas, tiem nav gredzena un indūzija, protaliji
bieži daudzgadīgi v. c.

58. att. Osmunda regalis:
1 — lapa ar auglīgo un

neauglīgo dalu; 2—5 —

sporangija attīstības fāzes;

6 — atvēries sporangijs.
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59. att. Schizaeaceae un

Hymenophyllaceae.
Schizaea pusilla: 1

— habituss,

2 — pavedienveida gameto-
fīta daļa ar anterīdijiem, ar-

hegonijiem un uztūkušām

mikorizas šun

ām3-Sch.

elegants lapa; 4 - Sch. bifilda
atvēriessporangijs;
angijs; 5 —Trichomanes reniforme (ma-lējssporangijunovietojums);6—Hymenophyllumdilata-tum.

Lielākā ir Osmunda ģints ar 14 sugām, kas plaši izplatītas
mēreno un tropisko apgabalu purvainās vietās. O. regalis lapas
diferencētas neauglīgā un auglīgā dajā, bet 0. cinnamomea ir at-

sevišķas auglīgas un neauglīgas lapas. Sporangiji atveras galotnē
ar plaisu (58. att.). Padomju Savienībā sastopamas 3 sugas —

O. regalis aug Aizkaukāzā purvainās vietās, bet pārējās 2 sugas

Tālajos Austrumos.

Todea ir monotipiška ģints, izplatīta Dienvidāfrikā, Jaunzē-

landē un Austrālijā. Augi līdzīgi kokveida papardēm. Stumbrs sa-

sniedz līdz 2 m garumu. Leptopteris 6 sugas izplatītas no Jaun-

zēlandes un Tasmānijas līdz Samoa un Jaungvinejai.
Schizaeaceae ir 4 ģintis un 160 sugu, kas galvenokārt izplatī-

tas dienvidu puslodes tropiskos apgabalos. Dzimta fosili pazīstama
no karbonā perioda. Ārējais izskats ir ļoti dažāds. Vairums ir
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vidēja lieluma augi ar īsu, taisnu stumbru vai dorsoventrālu

sakneni. Dažām sugām ir ložņājoši stumbri. Lapas dihotomi vai

dihopodiāli zarainas, plūksnaini saliktas vai veselas, parasti dife-

rencētas sterilās un stipri atšķirīgās fertilās daļās (59. att.).
Sporangiji attīstās no lapas malas šūnām, bet pēc tam, lapas

plātnei virs sporangija stipri augot, sporangiji nonāk lapas apakš-
pusē. Sporangiju novietojuma pārmainīšanās ontoģenēzes gaitā
pierāda, ka sporangiju novietojums uz lapas apakšējās virsmas

ir radies no malējā novietojuma. Sporangiji novietoti gar lapas
dzīslu sāniem un nav sakopoti šorās. Gredzens pilnīgs, šķērss un

atrodas sporangija galotnē. Tas parasti sastāv no vienas šūnu

rindas. Protaliji plātņveida, bet shizeju ģintij (Schizaea) tie ir

pavedienveida un atgādina pavedienveida aļģes.
Dzimtai raksturīga shizeju ģints (Schizaea) ar 30 sugām. Sī

ģints galvenokārt izplatīta tropos, bet mazā 5. pusilla aug Ziemeļ-
amerikā līdz Ņūfaundlendai.

Dzimtas lielākā ģints Aneimia (90 sugu) izplatīta galvenokārt
tropos. Pārstāvji ir 15—30 m garas liānas ar dihopodiāli zarainām

vai plūksnaini saliktām lapām. Auglīgi parasti ir lapu apakšējie
segmenti.

Schizaeaceae ir diezgan tuva Osmundaceae. Tām abām, šķiet,
ir kopīga izcelšanās no pirmpapardēm. No Schizaeaceae savukārt

cēlusies marsileju dzimta (Marsileaceae).
Gleicheniaceae ir viena no filoģenētiski vecākajām Filicales

dzimtām. Dzimtas fosilās atliekas pazīstamas no triasa perioda
(Grenlandē, Vidusāzijā, Eiropā). Gleihēniju atliekas atrastas Kur-

zemē juras perioda brūnoglēs. Republikas teritorijā tajā laikā bija
subtropisks klimats. Mūsdienās dzimtā ir 6 ģintis un ap 130 sugu,

kas lielākoties izplatītas dienvidu puslodes tropiskajos un mērena-

jos apgabalos.
Lapas lielas, parasti divkārt vai trīskārt plūksnaini saliktas.

Sporangiji šorās, kas novietoti zaļu monomorfu lapu apakšpusē
uz sāndzīslām. Šorām nav indūzija. Dažreiz sporangiji ir savrupi.
Gredzens slīps, pilnīgs, sastāv no vienas rindas šūnu. Sporangi-
jam atveroties, rodas vertikāla plaisa. Katrā sporangijā attīstās

daudz sporu (pat >1000). Sporangiji šorās nogatavojas vien-

laikus.

Pēc sporangiju uzbūves, novietojuma un gametofīta uzbūves

Gleicheniaceae ir tuva Osmundaceae, bet citas pazīmes to tuvina

Cgatheaceae, Matoniaceae un Pohjpodiaceae.

Hymenophyllaceae ir 2 ģintis — Hymenophyllum un Tricho-

manes ar apmēram 650 sugām, kas izplatītas tropu un subtropu
mitros kalnu mežos. Nedaudzas sugas aug ziemeļu puslodes ārpus-

tropu apgabalos. Dzimta pazīstama no karbonā perioda. Bieži tikai

dažus milimetrus vai centimetrus lieli augi. Dažām sugām lapas
sasniedz līdz 60 cm garumu. Lapas ļoti dažāda veida, ar plānu,

caurspīdīgu plātni, kas vairumam sugu, izņemot dzīslu, sastāv

tikai no vienas šūnu kārtas; atvārsnīšu nav. Lapas parasti mono-
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morfas. Sporangiji ir šorās un nogatavojas pakāpeniski. Gredzens

pilnīgs, slīps.
No Hymenophyllum sugām Eiropā sastopama H. tunbridgense,

kas aug arī kalnu mežos Batumi tuvumā uz mitrām klintīm starp
sūnām.

Pēc sporofītu un gametofītu attīstības un uzbūves Hymeno-
phyllaceae atgādina Schizaeaceae, bet pēc anterīdiju un sporangiju
uzbūves — Gleicheniaceae. Šīs trīs dzimtas filoģenētiski tuvas, un,

domājams, tām ir kopēja izcelsme.

Dicksoniaceae ir 4 ģintis un līdz 40 sugu, galvenokārt tropu

un dienvidu puslodes mēreno apgabalu augi. Šīs dzimtas augi,
šķiet, auguši jau juras un triasa periodā.

Vairums pārstāvju ir kokveida papardes ar taisnu, augstu
stumbru un galotnē ar lielu lapu vainagu. Stumbrs segts ar ma-

tiņiem. Lapas plūksnaini saliktas. Lapu segmenti dimorfi (auglīgi
un neauglīgi) vai visi vienādi. Šoras lapu apmalē. Gredzens

parasti pilnīgs.
Dzimtas lielākā ģints Dicksonia (25 sugas) izplatīta galveno-

kārt Austrālijā. Līdz 18 m augstumu sasniedz D. antarctica.

Dicksoniaceae ir daudz kopīga ar Hymenophyllaceae. Domā-

jams, šīs dzimtas ir cēlušās no kopīgiem senčiem. Pēc soru uzbū-

ves Dicksoniaceae ir tuva dažām Polypodiaceae formām.

Cyatheaceae ir 7 ģintis ar vairāk nekā 850 sugām, kas gal-
venokārt aug mitros mežos tropu un subtropu zemēs. Fosilas atlie-

kas ir zināmas no juras un krīta perioda.
Vairums dzimtas pārstāvju ir kokveida papardes ar taisnu,

slaidu stumbru, galotnē ar lapu vainagu (56. att.). Daudzām su-

gām stumbri sasniedz 15 m augstumu, bet dažām pat 25 m un

25—50 cm diametru. Lapas parasti lielas, dažkārt 5—6 m garas,

ar platu, divkārt vai trīskārt plūksnaini saliktu plātni; tikai dažām

sugām plātne vienkārt plūksnaini salikta vai vesela. Lapas mono-

morfas, reti daļēji dimorfas. Šoras atrodas lapu apakšpusē uz

sāndzīslām. Sporangijā parasti attīstās 64 sporas.

Cyatheaceae radniecīga Gleicheniaceae, ar kuru tai ir kopīga
izcelsme.

Matoniaceae ir neliela dzimta ar 2 ģintīm un 3 sugām. Mono-

tipiskā Malonia ir izplatīta Malajā. Otrai ģintij Phanerosorus

(2 sugas) ir līdzīga izplatība. Fosili pārstāvji zināmi jau no

triasa.

Matonia pectinata ir liela paparde ar ložņājošu sakneni, kas

segts ar matiņiem. Lapas atrodas sakneņa augšpusē. Tās bieži ir

garākas par 2 m, ar ļoti garu kātu un vēdekļveida plātni, kas

dihotomi dalīta 2 daļās. Šoras novietotas uz lapu apakšējās vir-

smas. Tās sastāv no 6—9 sporangijiem, kas klāti ar plīvuru.
M. pectinata ir viena no visvecākajām mūsdienu augu sugām,

kas pārdzīvojusi ap 100 miljonu gadu.
Matoniaceae tuva Gleicheniaceae, jo tām ir līdzīga lapu un

sakneņa uzbūve, sporangiju un soru uzbūve, attīstība un, šķiet, ari
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gametofīta uzbūve, bet atšķiras no tās ar komplicētāku steles un

sporangija gredzena uzbūvi, novietojumu un plīvuru. Matoniaceae

augstāk attīstīta nekā Gleicheniaceae un, domājams, no tās cēlu-

sies jau triasa periodā.
Saldsaknīšu dzimta (Polypodiaceae) ir vislielākā paparžu

dzimta ar 170 ģintīm un ap 7000 sugām. Dzimtai ir polifilētisks
raksturs, tāpēc daži autori to iedala 4 patstāvīgās dzimtās

(Pteridaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Polypodiaceae). Dzimtas

pārstāvji plaši izplatīti visā pasaulē, bet vairums apdzīvo tropis-
kus un subtropiskus apgabalus. Filoģenētiski viena no jaunākajām
dzimtām, kas zināma no juras, krīta un terciāra perioda.

Polypodiaceae ir daudzgadīgi, reti viengadīgi, divgadīgi lakst-

augi vai kokaugi. Tipiskas sauszemes papardes, kas aug uz zemes

vai kā epifīti, tikai Ceratopteris sugas ir ūdensaugi.
Stumbrs neliels, klāts ar lapu kātu atliekām, apakšā ar tumšu

piesakņu pušķi. Vairumam sugu parasti ir tikai horizontāls ložņā-
jošs ieslīps vai vertikāls saknenis, segts ar zvīņveida lapām. Cen-

trālais cilindrs — sifonostele vai aktinostele, retāk protostele.
Koksnes vadaudu elementi parasti ir traheīdas, bet Pteridium bez

tām ir arī primitīvas trahejas.
Lapas ļoti dažāda veida un lieluma, no plūksnaini saliktām

līdz plūksnaini dalītām, reti veselas vai daivainas, monomorfas

vai dažkārt dimorfas. Dzīslojums plūksnains tīklveida, retāk vaļējs
dihotoms.

Šoras gar lapu apmali vai uz lapas apakšējās virsmas izklaidus

vai gar dzīslām, ar vai bez plīvura. Sporangiji sīki, ar tieviem

kātiņiem. Gredzens vertikāls, retāk nedaudz šķērss, parasti nepil-

nīgs (apņem 2ļ3 sporangija). Sporangijs uzplīst ar šķērsplaisu.
Katrā sporangijā attīstās 32 vai 64 sporas. Protalijs parasti ir zaļa
sirdsveida plātnīte, lielākoties tipiski divdzimumu, dažreiz arī vien-

dzimuma.

Dzimtas sistemātiskais iedalījums pamatojas uz sporangiju un

indūziju raksturu un novietojumu.
Visas mūsu republikas floras 18 Filicales sugas pieder sald-

saknīšu dzimtai. Visparastākā Latvijas floras paparde ir parastā
ērgļpaparde jeb Jāņa paparde (Pteridium aquilinum; 60. att.). Tā

aug visur, it sevišķi priežu un egļu mežos, bet dažreiz arī ārpus
meža, pat ļoti sausā augsnē. Ērgļpapardei ir garš, zarains sak-

nenis. Lapas trīskārt plūksnaini saliktas, ar gariem kātiem un sa-

sniedz līdz 2 m augstumu. Šoras gar lapu plūksnu malām nepār-
trauktā rindā, segtas ar plānu, plēvveida indūziju un lapas plātnes
atliektu maliņu.

Ērgļpapardei ir gandrīz kosmopolītiska izplatība. Dažās zemēs

jaunos dzinumus izmanto uzturam. Indīgs augs.
No ērgļpapardei radniecīgās tropiskās Pteris ģints Eiropas

dienvidos sastopama P. cretica, kas aug arī Rietumaizkaukāzā uz

mitrām klintīm. īpatnēja ir Ceratopteris ģints (5 sugas), kuras

pārstāvji ir purvu augi un ūdensaugi. Lapas dimorfas; veģetatīvās
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60. att. Parasta ērgļpaparde (Pteridium
aquilinum):

1 — habituss; 2 — lapiņas daļa-ar sorām.

lapas veido vairpumpurus. Cerato-

pteris sugas kultivē ūdensbaseinos

un akvārijos. lemīļoti istabas un

siltumnīcu augi ir krāšņās Adian-

tum sugas: kosmpolītiskā A. ca-

pillus-veneris, kuru savvaļā sastop

Krimā, Kaukāzā un Vidusāzijā, un

pacifiskā A. pedatum,kas Padomju
Savienībā izplatīta Tālajos Austru-

mos.

Matteuccia ģints vienīgā su-

ga — strauspaparde (M. struthiop-

teris) izplatīta ziemeļu puslodē.
Lapas dimorfas — veģetatīvās
divkārt plūksnaini saliktas, sakārtotas piltuvveidā, bet sporofili
novietoti piltuves vidū (61. att.). Republikā tā aug izklaidus mežos,

it sevišķi upju ielejās un mitrās ēnainās nogāzēs, piemēram, Dun-

dagas Zilo kalnu nogāzēs, kur veido krāšņas audzes līdz 1,5 m

augstumam. Dārzos un apstādījumos to audzē kā krāšņumaugu.

Ozolpaparžu ģintī (Dryopteris) ir 150 sugu, kas galvenokārt
izplatītas ziemeļu mērenajā joslā, bet sastopamas arī tropiskajā
Dienvidāfrikā, Āzijā un Amerikā. Latvijā sastopamas 7 sugas. No

tām izplatītākā ir dzeloņainā ozolpaparde (D. austriaca ssp. spinu-
losa), kas aug mitros priežu, egļu un jauktos mežos un izcirtumos.

Lapas divkārt vai trīskārt plūksnaini saliktas. Šoras atrodas uz

otrās vai trešās pakāpes lapiņām 2 rindās. Plīvurs apsedz tikai

šoras vidusdaļu. Sakneņus izmanto ārstniecībā pret lenteņiem
(«Valmieras paparde»). Melnā ozolpaparde (D. filix-mas) aug
mitros lapu koku un jauktos mežos, gravās un nogāzēs. Tās lapas
līdz 1 m augstas, divkārt plūksnaini saliktas. Plīvurs nierveida.

Melnās ozolpapardes saknenis ir indīgs un tā ekstraktu lieto len-

teņu izdzīšanai (jāievēro ārsta norādījumi).
Gar purvainu ezeru un meža lāmu malām mūsu florā bieži sa-

stopama Thelypteris pārstāve — purva ozolpaparde (T. palustris),
kas veicina ūdeņu aizaugšanu.

Lielā Athgrium ģints (600 sugu) izplatīta visā pasaulē. Plīvurs

un šoras iegareni ovālas, pusmēnesveida vai pakavveida. Plīvurs

piestiprināts šoras sānos. Latvijas florā ļoti izplatīta ir sievpaparde
(A. filix-femina).

Sīkpaparžu ģintī (Asplenium) ir 700 sugu, kas izplatītas pa

visu zemeslodi. Mūsu repubikas florā ir 2 sugas: mūru sīkpaparde

(A. ruta-muraria) un plūksnainā sīkpaparde (A. trichomanes). Tās
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61. att. Pohjpodiaceae:

1
— Platycerium sp.; 2 — Matteuccia

struihiopieris ar trofofilu un sporo-
filu.

sastopamas Daugavas,
Lielupes un Ventas dolo-

mītu spraugās, pēdējā arī

uz Gaujas smilšakmens.

Ļoti savdabīga ir Plattj-
cerium ģints (17 sugu),
kas izplatīta tropiskos me-

žos no Āfrikas līdz Austrā-

lijai. Tās ir epifītiskas pa-

pardes, kas aug uz koku

zariem un stumbriem. Sak-

nenis īss, ložņājošs, ar

daudzām piesaknēm pie-

stiprinās pie koku mizas.

Lapas dimorfas. Pirmās

lapas ir sēdošas, veselas,

neauglīgas; to apakšējā
mala cieši piekļaujas pie
koka mizas, bet augšējā
atstāv, tāpēc starp mizu

un lapu sakrājas komposts,
kurā ieaug epifīta saknes.

P. grande šīs lapas ir ļoti
lielas un var uzkrāt līdz

100 kg augsnes. Auglīgās lapas ir nokarenas, nevienādi dihotomas,
ar īsu kātu. Augu mājās bieži audzē P. alcicorne.

Saldsaknītes (Polupodium) ir galvenokārt Amerikas, Āzijas un

Polinēzijas tropisko apgabalu augi, vairums epifīti. Latvijā sasto-

pama parastā saldsaknīte (P. vulgare) ar saldiem sakneņiem.
P. aureum no tropiskās Amerikas bieži audzē siltumnīcās. Tai ir

lielas, zilgani sarmotas lapas.
Saldsaknītes norāda uz radniecību starp Pohjpodiaceae un

Matoniaceae. Abas šīs dzimtas cēlušās no Gleicheniaceae.

2. Marsileju rinda — Marsileales

Rindas pārstāvji ir heterospori purvu augi un ūdensaugi. Rindā
ir tikai viena dzimta — Marsileaceae ar 3 ģintīm un 97 sugām,
kas plaši izplatītas pa visu zemeslodi. Fosilas atliekas atrastas

krīta un terciāra perioda nogulumos.
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Marsileaceae ir lakstaugi ar garu, horizontālu, ložņājošu sak-

neni un garkātainām lapām. Saknenī amfifloiska sifonostele ar

iekšēju un ārēju endodermu. Mizā prāvas gaisa ejas.
Lielākā ģints ir marsilejas (Marsilea) ar 70 sugām. Marsilejām

no ložņājošā sakneņa paceļas 2 rindas garkātainu lapu (62. att.).

Lapas plātne sastāv no 4 lapiņām. Lapiņas spēj izdarīt miega
kustības: pa nakti tās pa pāriem sakļaujas ar apakšpusēm.

Lapu kātu apakšdaļā uz īsiem, zarainiem kātiņiem ir novie-

toti sporokarpiji (sporaugļi) — slēgtas soru tvertnes ar biezu,

ļoti cietu sienu, kas labi aizsargā sporas no mehāniskiem bojāju-
miem un izžūšanas. Sienā gar sporokarpija šaurāko malu atrodas

gredzens, pie kura iekšpuses 2 rindās piestiprinātas šoras. Katru

soru apņem plīvurs. Sorā ir daudz mikrosporangiju un viens me-

gasporangijs. Mikrosporangijā nogatavojas daudz mikrosporu.

Megasporangijā aizmetas daudz megasporu, bet nogatavojas pa-

rasti tikai viena, pārējās sairst. Nobriedis sporokarpijs nokrīt uz

zemes. Ūdenim caur sienu sūcoties sporokarpijā, gredzens briest,

pārplēš sporokarpija sienu divās vārsnēs un ar šorām iznāk no

sporokarpija. Pēc tam gredzens pārtrūkst un iztaisnojas saitē, pie
kuras divās, rindās atrodas šoras. Plīvurs un sporangiju siena

sairst, un sporas nokļūst ūdenī, kur sāk dīgt.
Atšķirībā no izosporām papardēm gametofīts attīstās ļoti ātri —

apmēram 24 stundās. Mikrosporā attīstās stipri reducēts vīrišķais

protalijs. Pirmās dalīšanās rezultātā izveidojas maza protalija jeb

62. att. Marsileaceae.

Marsilea quadrifolia: 1 — augs ar sporokarpijiem (sp). 2 — jauna sporokarpija gargriezums
(soru aizmetnis punktēts), 3 — nobriedis sporokarpijs, me — megasporangijs, mi — mikro-

sporangijs, v — vadaudu kūlītis, g — gredzens; M. salvatrix, 4
— atvēries sporokarpijs.

s — soras, 5
— izdīgus mikrospora ar 2 anterīdijiem, 6 — spermatozoīds, 7 — arhegonijs;

8 — Pilularia globulifera.
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rizoidālā šūna — vīrišķā gametofīta veģetatīvo audu rudiments —

un viena lielāka šūna, kas dalās ar šķērssienu 2 anteridiālās šūnās.

Katra no tām izveido vienu stipri reducētu anterīdiju.
Megasporā dīgst megasporangijā un izveido sievišķo protaliju.

Dīgšanas sākumā megasporas augšējā daļā rodas neliels kārp-
veida izaugums, kurā pārvietojas lielākā daļa citoplazmas un

kodols. Pārējo megasporas daļu aizņem barības vielas. Megaspo-
ras kodols dalās, un augšējā šūna ar šķērssienu nodalās no mega-

sporas. No augšējās šūnas izveidojas vienīgais arhegonijs, kas

sastāv no olšūnas, vēdera kanālšūnas un vienas kakla kanālšūnas.

Augot arhegonijs pārplēš megasporas apvalku un nedaudz izceļas

uz tās virsmas. Tā protalijs ir sasniedzis vislielāko vienkāršību.

Pēc apaugļošanās olšūna (zigota) ātri dalās un attīstās

embrijs. Tas sākumā barojas ar megasporas barības vielām, ko

uzsūc ar haustoriju. Izveidojas pirmā sakne, stumbrs un pirmā

lapa. Pēc tam sakne ieaug augsnē, bet stumbrs ar lapām paceļas
virs augsnes.

Marsilejas ir plaši izplatītas pa visu zemeslodi, it īpaši Austrā-

lijā un Dienvidāfrikā. Volgas deltā un Ziemeļkaukāzā sastopama
M. guadrifolia.

Pilulārijas (Pilularia, 6 sugas) sastopamas Eiropā un Ziemeļ-
āfrikā. Lapas īlenveida. Sporokarpijos attīstās 2—4 šoras. Eiropas

purvos un ūdeņos aug P. globulifera.
Marsileaceae cēlusies no tagadējās Schizaeaceae izosporiem

senčiem. To liecina marsileju dzimtas sporokarpiju un Schizaea

lapas auglīgā segmenta līdzīga attīstība. Ļoti līdzīgas ir arī marsi-

leju uz shizeju dzimtas sporangiju pirmās attīstības fāzes.

Dažas marsileju sugas kultivē siltumnīcās.

3. Salvīniju rinda — Salviniales

Rindas pārstāvji ir nelieli heterospori tropu un abu pusložu
mēreno apgabalu ūdensaugi. Rindā ietilpst 2 nelielas, tuvu rad-

niecīgas dzimtas — Salviniaceae un Azollaceae.

Salviniaceae ir viena ģints — salvīnijas (Salvinia) ar 8 sugām.
Dzimta izplatīta tropos, galvenokārt Amerikā un Āfrikā, un arī

abu pusložu mērenajā joslā. Fosilas atliekas atrastas terciāra

nogulumos.
Salvīnijas ir daudzgadīgas, reti viengadīgas brīvi uz ūdens

peldošas papardes bez saknēm, ar 10—15 cm garu, guļošu stumbru

un dimorfu lapu mieturiem (63. att.). Stumbra un lapu anatomiskā

uzbūve pielāgojusies dzīvei ūdenī: daudz prāvu starpšūnu eju, vāji
attīstīti mehāniskie elementi un stipri reducēti vadaudi. Centrālais

cilindrs ir sifonostele. Mizā prāvas gaisa ejas. Nav tipiskas epi-
dermas.

Lapas pa 3 mieturos — 2 peldošas un 1 zemūdens. Peldo-

šās lapas iegarenas, ar veselām malām, klātas ar kārpiņām un
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63. att. Peldošā salvī-

nija (Salvinia natans):
1 — sporoflts (no aug-

šas); 2 — vasas dala ar

soru tvertnēm, zl — zem-

ūdens lapa; 3 —
mikro-

soras (augša) un mega-

soras (apakša) gargrie-
zums, mi — mikrosporan-

gijs, mc — megasporan-

gijs, p — placenta, pt —

plīvurs; 4 — stumbra

šķērsgriezums, centra

vadaudu kūlītis ar tra-

heīdām, im — mizas iek-

šējā kārta, am — mizas

ārējā kārta,e — gaisa

ejas; 5 — lapas šķērs-

griezums, m — matiņi la-

pas virspusē.

matiņiem, kas tās padara nesaslapināmas. Zemūdens lapas šķeltas
B—l28 —12 pavedienveida daļās un izskatās ļoti līdzīgas saknēm. Tās

izpilda sakņu uzdevumu — uzsūc ūdeni ar izšķīdušām minerāl-

vielām, bet darbojas arī kā līdzsvara orgāni un, šķiet, aizsargā arī

šoras.

Šoras ir novietotas pušķos vai virknēs uz zemūdens lapu iekšē-

jiem segmentiem. Tās ir lodveida vai olveida, ieskautas divkāršā

plīvurā, starp kura abām kārtām atrodas gaiss. Plīvurs aizmetas

kā neliels gredzenveida valnītis ap šoras pamatu, kausveidā apaug

soru (tāpat kā Hymenophyllaceae) un augšgalā aizveras. Šādas

šoras mēdz arī saukt par sporokarpijiem. Visas šoras ārēji ir vie-

nāda veida un lieluma, bet mikrosporangiji un megasporangiji no-

vietoti atsevišķās šorās. Uz katra lapas segmenta viena vai divas

pirmattīstītās šoras ir megasoras, bet pārējās — mikrosoras. Me-

gasorā attīstās līdz 25 megasporangiji, bet mikrosorā — daudz

vairāk mikrosporangiju.

Mikrosporangijos attīstās tetrādēs sakārtotas 64 mikrosporas.
Nogatavojušās mikrosporas iegrimušas periplazmodijā, kas izvei-

dojas no tapetšūnu kārtas. Megasporangijā aizmetas 32 megaspo-

ras, bet attīstās tikai viena megasporā, pārējās sairst. Šo mega-

sporu saturs kopā ar izšķīdušo tapetšūnu saturu izveido periplaz-

modiju, kas sastāv np biezas citoplazmas ar lieliem kodoliem.

Barojoties ar periplazmodiju, megasporā stipri pieaug un aizpilda
visu megasporangijā dobumu.

Nobriedušas šoras atraisās no mātesauga un nogrimst ūdens

dibenā. Viengadīgiem augiem tas notiek rudenī. Kad plīvurs ir

satrūdējis, sporas, kas gandrīz vēl vienmēr ieskautas sporangija

sienās, uzpeld uz ūdens virsmas. Salvīniju gametofīti, tāpat kā

marsileju gametofīti, ir stipri reducēti.
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64. att. Salvinia natans vīrišķā un sievišķa gametofīta attīstība:

1 — mikrosporas dalīšanās 3 šūnās (I—III); 2 — protalijs (no sāniem); 3 — protalijs (no

apakšpuses), I šūna sadalījusies rizoidālā (p) un veģetatīvā šūnā (a), II šuna sadalīju-
sies sterilās šūnās (b, c) un 2 spermatogēnās šūnās (s,), kas_ katra veido 2 spermatozoīdus,

IIIšūna sadalījusies sterilās šūnās (d, e) un 2 spermatogēnās šūnās (s2). Šūnas (S1 un s2)

ir 2 anterīdiji, bet sterilās šūnas (b, c, d. c) — anterīdiju sienas šūnas; 4 — embrija (etn)

gargriezums, pr — protalijs ar hloroplastiem, s — sporas šūna, e — eksospors, p — peri-

spors, sp — sporangija siena, h — haustorijs, l1, l2. l3
— pirmās lapas, sg — stumbra ga-

lotne, ar — arhegonija palieka.

Mikrosporas dīgst mikrosporangijos. Mikrosporā attīstās vīriš-

ķais protalijs, kas sastāv no rizoidālās un veģetatīvās šūnas un

2 reducētiem anterīdijiem. Anterīdiju veido 2 sienas šūnas un

2 spermatogēnās šūnas, no kurām attīstās 4 spermatozoīdi
(64. att.). Tātad mikrosporā pavisam attīstās 2 anterīdiji ār Bsper-
matozoīdiem. Spermatozoīdi ir spirāliski izliekti, ar daudzām vi-

cām. Protalijs izaug no mikrosporangijā; spermatogēno šūnu

apvalks izšķīst, un spermatozoīdi izpeld ūdenī.

Arī megasporā sāk dīgt jau megasporangijā. Tās galotnē izvei-

dojas mazs sievišķais protalijs ar lielu krājvielu šūnu apakšā.
Protalijs sastāv no zaļām šūnām. Augdams tas pārplēš sporas un

sporangija apvalku un kā maza ieapaļi trīsstūraina plātnīte parā-
dās ārpusē. Uz protalija attīstās 3—5 arhegoniji, kas dziļi iegri-
muši protalija audos, tikai īsais kakls nedaudz ir izvirzīts uz āru.

No viena arhegonija apaugļotās olšūnas attīstās embrijs, kas izaug

par jaunu sporofītu.
Viena no pazīstamākajām sugām ir peldošā salvīnija (S. na-

tans), Viduseiropā, Dienvideiropā, Ziemeļāfrikā, Indijā, Austrum-

āzijā, retāk Ziemeļamerikā sastopama viengadīga paparde. Tā aug

arī PSRS Eiropas daļas dienvidu rajonos, Sibīrijā un Tālajos Aus-

trumos ezeros un upju attekās. Augu māju baseinos audzē Dien-

vidamerikas sugu — mazo salvīniju (S. minima).
Salviniales cēlusies no izosporiem Hymenophyllaceae tipa sen-

čiem. Daudz kopīgu pazīmju tām ir ar Trichomanes (59. att.).
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Paparžaugu filoģenēze

Paleobotāniskais materiāls liecina, ka paparžaugi savu attīstī-

bas gaitu ir sākuši 450 miljonus gadu atpakaļ, kad uz Zemes

attīstījās pirmie sauszemes augi — psilofīti, kuriem dzīves ciklā

dominēja sporofīts. Psilofīti kļuva par centrālo grupu, no kuras iz-

auguši paparžaugu 3 galvenie attīstības zari: staipekņveidīgie, ķīļ-
lapjveidīgie un paparžveidīgie augi. So augu evolūcijas gaitā spo-
rofīts ir kļuvis pilnīgāks: daļa telomu uzņēmusies reprodukcijas
funkciju — kļuvuši par sporofiliem, bet citi izveidojušies par foto-

sintēzes orgāniem — lapām.
No Asteroxylon tipa psilofītiem ir attīstījies paparžaugu mikro-

filais zars, kura centrālā grupa ir Baragwanathiales. No tās cēlu-

šies mūsdienu staipekņveidīgie — staipekņi, selaginellas un eze-

renes.

Otrajā, samērā nelielajā ķīļlapjveidīgo attīstības zarā ir no-

tikusi telomu redukcija. Šī zara centrālā grupa ir Hyeniales, no

kuras atzarojušās visas ķīļlapjveidīgo rindas.

Trešo attīstības zaru — paparžveidīgos augus raksturo lielas

sintelomas lapas (cēlušās, telomiem saaugot). Šī zara centrālā

grupa ir pirmpapardes (Primofilices), no kurām izauguši līdz mūs-

dienām pa daļai saglabājušies sānzari — cūskmēlīšu, maratiju un

leptosporangiāto paparžu rindas. Izveidojot sēklas, paparžaugi
kļuvuši par sēklaugu priekštečiem. Sēklaugi ir iekarojuši cietzemi.

(Līdz devona perioda vidum auga tikai izospori sauszemes augi.
Mūsdienās no visiem sauszemes augiem, kuriem ir vadaudi, 3% ir

izospori, ap 0,3% — heterospori augi un 97% augu ir sēklas.)

Paparžaugu priekšteči skaidri nav zināmi. Šo augu visprimi-
tīvākie pārstāvji — Rhyniaceae bija bez lapām, ar termināliem

sporangijiem un atgādināja brūnaļģes. Paparžaugi, domājams,
cēlušies no kādām līdz šim laikam vēl īsti nezināmām aļģēm, kas

devušas 2 paralēlus attīstības zarus — sūnaugus un paparžaugus.
Ir izteiktas arī domas, ka paparžaugu priekšteces varētu būt biju-
šas tikai zaļaļģes (Chlorophyceae), kurām, tāpat kā visiem arhe-

goniātiem, ir a un b hlorofils, vienādi karotinoidi un spermatozoīdu
vicas bez skropstiņām.

Sūnaugi pēc karbonā perioda (pirms 250 miljoniem gadu) nav

vairs ievērojami augstāku attīstību sasnieguši, bet paparžaugi no

tā laika ir tikai savu uzplaukumu sākuši.

TREŠAIS NODALĪJUMS. SĒKLAUGI -

SPERMATOPHYTA

Sēklaugi ir kormofītu (Cormophyta) un vispār augu valsts vis-

augstāk attīstītais nodalījums. Sēklaugiem raksturīga sēkla, kas

attīstās no sēklaizmetņa. Sēklaizmetnis ir pārveidojies mega-

sporangijs.
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65. att. Priežu (Pinas) attīstības cikla

shēma:

S — sporofīts; G — gametofīts (haploīdā
fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze — pla-
tas līnijas); R - reduktīvā dalīšanās; 1 —

dīgstoša sēkla; 2 — dzinumi; 3 — vīrišķais
strobils un sievišķo strobilu sastāts (jauns
čiekurs): 4 — mikrosporofils ar mikrosporu
mātšūnu, vienšūnas un daudzšūnu mikro-

sporām (pa kreisi), megastrobila segzvīņa,

virs tās sēklzvīna ar sēklaizmetni, kurā at-

tīstījusies viena megaspora
— vienšūnas

dīglsoma (pa labi); 4l — mikroprotalija at-

tīstība; 5 — megastrobils un sēklaizmetnis

apaugļošanās laika ar dīgstošu mikrosporu
un sievišķo gametofītu; 6 — nobriedusi čie-

kurzvīņa ar spārnainu sēklu.

Sēklaugu morfoloģija un

anatomija. Sēklaugiem, tāpat
kā sūnaugiem un paparžaugiem,
ir heteromorfa paaudžu maiņa,
kas saistīta ar attiecīgu haplo-
īdu un diploīdu kodolfāžu mai-

ņu (65. att.). Paaudžu maiņa
sēklaugiem nav ārēji novēroja-

ma, jo sievišķais un vīrišķais

gametofīts, resp., protaliji, ir ļoti
reducēti (daudz vairāk nekā pa-

paržaugiem) un arvien paliek
sporofītā, kas to baro. 1 Primitī-

vākiem pārstāvjiem uz gameto-
fītiem attīstās anterīdiji un arhe-

goniji. Sporofīts sēklaugiem, tā-

pat kā mūsdienu paparžaugiem,
ir diferencējies saknē un vasā

ar stumbru un lapām.

Sēklaugi, tāpat kā heterosporie paparžaugi, pēc reduktīvās da-

līšanās (mejozes) izveido mikrosporas un megasporas. Svarīgi
atzīmēt, ka nobriedusi megasporā paliek megasporangijā (sēkl-

aizmetņa nucelā) un vispār mātesaugu (sporofītu) neatstāj. Tādē-

jādi sievišķais gametofīts (daudzšūnu dīgļsoma) ar olšūnām (pa

daļai vēl arhegonijos) attīstās mātesauga sēklaizmetnī. Mikro-

sporangijos (putekšņu ligzdās) izveidojas mikrosporas. Jau te uz

mātesauga, mikrosporām vismaz vienreiz daloties, sākas vīrišķo

gametofītu — daudzšūnu mikrosporu jeb putekšņu attīstība. Pēc

tam šīs daudzšūnu mikrosporas (putekšņi) tiek pārnestas uz sēkl-

aizmetņiem vai auglenīcu drīksnas (appute), kur tās izveido pu-

1 V. Hofmeisters 1851. gadā atklāja sēklaugu apslēpto paaudžu maiņu un

līdz ar to sēklaugu ciešās saites ar sūnaugiem un paparžaugiem. Viņš secināja,
ka sūnaugs ir gametofīts, bet paparžaugs un sēklaugs — sporofīts.
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tekšņa dīgstobru, kas spermatozoīdus vai bezvicainas spermas šū-

nas (spermijus) pievada olšūnai. Pēc apaugļošanās sākas zigotas
attīstība par embriju. Tajā pašā laikā uz mātesauga no sēklaiz-

metņa 1 vai 2 integumentiem ap embriju un tā barības vielām

(endospermu) izveidojas sēklapvalks (testa). Tā megasporas vietā

rodas jauns augu izplatīšanās orgāns — sēkla.

Šāda pārmaiņa atšķirībā no paparžaugiem apaugļošanās pro-

cesu padara neatkarīgu no atmosfēras ūdens un dod jaunajam
sporofītam lielākas iespējas sauszemes iekarošanai.

Mikrosporangiju (putekšņu ligzdu) grupas pa vienai, vairā-

kām vai daudzām atrodas uz mikrosporofiliem, resp., putekšņ-
lapām, bet sēklaizmetņi uz megasporofiliem, resp., sēklzvīņām, vai

augļlapām. Sporofili ir sakopoti īpašās īsvasās ar ierobežotu aug-
šanu — strobilos, resp., ziedos. Šādi sporofilu sastati (strobili)
var būt viendzimuma, ja vienā sastātā ir tikai mikrosporofili vai

megasporofili, un divdzimumu, ja abi sporofilu veidi atrodas vienā

sastātā. Divdzimumu sporofilu sastātiem bieži ir izveidojies apzied-
nis — periants (grieķiski peri — apkārt, anthos — zieds).

Mikrosporofilu un megasporofilu sakārtojums sastātos un to

savrups novietojums no veģetatīvajām daļām atvieglina apputi.
Sēklaugu embrijs (sēklas dīglis) ir bipolārs ar dīgļvasu (dīgļ-

pumpuru) un dīgļsakni pretējos polos. Jau pirmatnējo sēklaugu
embrijam bija iezīmējusies bipolaritāte. Primārais dīgļlapu skaits

ir 2, bet tas var palielināties vai arī samazināties līdz 1. No dīgļ-
saknes attīstās galvenā sakne, kuras paparžaugiem nav. Vasas un

saknes galotņu meristēma ir daudzšūnu, un evolūcijas gaitā tajā
izveidojās meristēmas kārtas.

Lapu sakārtojums primitīvajiem sēklaugiem ir spirālisks, bet

evolūcijā to bieži nomaina pretējs sakārtojums vai mieturis. Sēkl-

augiem ir raksturīga sāniska zarošanās no žākļu pumpuriem,
eistele un spēja sekundāri pieaugt resnumā. Primārās formas ir

bijuši kokaugi ar spēcīgu ūdensuzņemšanas un vadīšanas sistēmu.

Stumbra anatomiskajā uzbūvē primārs ir vaļēju kolateriālu

vadaudu kūlīšu sakārtojums eistelē. Fosili atradumi pierāda, ka

sēklaugu stumbros no starainas protosteles (aktinosteles), izvei-

dojoties centrālajai serdei un serdes stariem, ir evolucionējusi
eistele. Steles attīstības sānu virzieni ir gājuši līdz polistelei,

resp., ataktostelei, ar slēgtiem vadaudu kūlīšiem. Saknei rakstu-

rīga aktinostele (radiāls vadaudu kūlītis). Visiem pirmatnējiem
sēklaugiem jau ir novērojama sekundāra augšana resnumā: kam-

bija darbības rezultātā uz iekšpusi veidojas sekundārā koksne, bet

uz ārpusi — sekundārā lūksne. Progresīva attīstība ir novērojama
šo audu diferenciācijā, piemēram, vadu, šķiedru un parenhīmas
šūnas koksnē un lūksnē, kā ari traheīdu evolūcija trahejās un sīk-

porainu sietveida elementu evolūcija — sietstobros ar plašām po-

rām un pavadītājšūnām.
Sēklaugu lapām var izšķirt 2 uzbūves tipus: dihotomu — mikro-

filajiem kailsēkļiem un plūksnainu — megafilajiem kailsēkļiem un
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magnolijaugiem. Fosili atradumi rāda, ka no telpiski zarainiem,

radiāliem zarojumiem ir izveidojušās vienā plaknē zarotas salik-

tas lapas ar plakanām lapiņām un tālāk — veselas kātainas vai

sēdošas bifaciālas lapas, bet beigās — adatveida vai zvīņveida

lapas. Paralēli šai attīstībai reducējās lapas augšana ar galotni.

Sēklaugi valda sauszemes veģetācijā no perma perioda beigām.
Kaut gan sēklaugiem atbilstošu iezīmju izveidošanās sākumu (ga-
metofītu redukciju, heterosporiju, sporofilu sastatu un pat sēklu

izveidošanos) var novērot augstāk attīstītu paparžaugu grupās,

sēklaugu izcelšanās ir sākusies devonā no psilofītveidīgiem priekš-
tečiem un to attīstība ir norisinājusies līdztekus paparžaugu attīs-

tībai. Pavisam zināms ap 301 000 sēklaugu sugu.

Sēklaugu izcelšanās un sistemātika. Sēklaugus (Sperma-

tophuta) iedala 3 apakšnodalījumos: 1) mikrofilie jeb sīklapainie
kailsēkļi (Pinophutina), 2) megafilie jeb liellapainie kailsēkļl

(Cycadophytina) un 3) magnolijaugi jeb segsēkļi (Magnoliophy-
tina, sin. Angiospermae).

Sēklaugu vecākie fosilie atradumi (Archaeosperma sēklu atlie-

kas) nesen ir atrasti devona augšējos nogulumos. No tā laika sēkl-

augu skaits uz sauszemes pastāvīgi ir audzis. No karbonā sākuma

vienlaikus parādās abi gimnospermie (grieķiski gimnos — kails,

sperma — sēkla) attīstības zari — Pinophytina un Cycadophytina.
Šajā laikā ķērnes augājā tomēr vēl valdīja paparžaugu grupas —

Lycopodiatae, Equisetatae un Filicatae (jaunākais paparžaugu
laikmets). Kad perma periodā Zemes klimats pārmainījās (kļuva
sausāks utt.), paparžaugu grupu dominēšana beidzās, izmira vai

atkāpās vecākās gimnospermās grupas, bet veģetācijā sāka valdīt

jaunākās grupas, it īpaši Ginkgoatae, Pinidae, Cycadatae un

Bennettitatae. Šo laiku var saukt par gimnospermu laikmetu. Krīta

perioda vidū sākās magnolijaugu laikmets. Magnoliophijtina ļoti
ātri savairojās un izplatījās, bet daudzas gimnospermās grupas

izmira vai kļuva reliktas (Ginkgoatae, Cycadatae, Clilamydo-

spermae). Mūsdienās tikai daži skuju koku (Pinidae) attīstības

zari var sacensties ar magnolijaugiem.
Līdz šim sēklaugus (Spermatophyta) iedalīja 2 līdzvērtīgos

apakšnodalījumos — kailsēkļos (Gymnospermae) un segsēkļos

(Angiospermae). Par kailsēkļu raksturīgāko iezīmi uzskatīja kai-

lus sēklaizmetņus, kas brīvi guļ uz sēklzvīņām; segsēkļiem tur-

pretī sēklaizmetņi ir segti, atrodas auglenīcas sēklotnē.

Tomēr šādam iedalījumam bija daudzas pretrunas. Grūti bija
atrisināt sēklaugu izcelšanos. Problemātiska bija arī abu grupu

pavisam atšķirīgā steles uzbūve. Vislielākās grūtības sagādāja
mikrofilo kailsēkļu (Pinophytina) izcelšanās jautājums, arī to sēkl-

aizmetņu novietojumu tieši uz megastrobila ass bija grūti morfo-

loģiski izskaidrot. Nenoskaidrota palika Cycadophytina un Pino-

phytina vecāko pārstāvju vienlaicīga parādīšanās un arī pilnīgs
pārejas formu (starpformu) trūkums starp šīm grupām.
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66. att. Izmiruši sēklaugu priekšteči.
Psilotatae: 1 — Trimerophyton robustius telomu sistēma ar sporangiju grupām (devona

sākumā); Progymnospermae: 2 — Actinoxylon banksii veģetatīvie dzinumi (devona vidū);
3 — Tetraxylopteris schmidtii saliktu sporofilu _da|a ar sporangiju grupām (devona beigās);
4 — Barrandeina dusliana dzinums ar dihotomām lapām un vienkāršām sporangiju grupām

(devona vidū).

Pēdējā gadu desmitā, meklējot sēklaugu izosporus vai hetero-

sporus priekštečus devona periodā, t. s. Progymnospermae un

izmantojot vecāko gimnospermu salīdzinošus pētījumus, ir iegūts
jauns uzskats par sēklaugu radniecību un filoģenēzi.

1960. gadā tika atklāts, ka lielas paparžveida un heterosporas
lapu sistēmas (Archaeopteris; 53. att.) pieder pie gimnospermu
tipa kokveida stumbriem (Callixylon), kuru diametrs bija līdz

1,5 m un augstums, domājams, līdz 20 m. Jaunākie pētījumi arvien

labāk noskaidro Progymnospermae uzbūvi. Tie bija izospori vai

heterospori kokaugi ar sekundāru augšanu resnumā (traheīdām),
ar rindās vai pušķos galotnēs novietotiem sporangijiem (66. att.)
un auga no devona vidus līdz karbonā sākumam.

Progimnospermus agrāk pa lielākai daļai apvienoja ar Primo-

filices (sk. 101. lpp.), bet pēc savas uzbūves tie tomēr ir tuvāki

Psilophytatae, piemēram, Trimerophyton, un agrīniem sēklaugiem,
piemēram, Ginkgoatae, Cordaitidae, Lyginopteridatae. Vecākajiem
progimnospermiem, domājams, Protopteridium, Aneurophyton
(51. att.) vai Actinoxylon (66. att.), vēl bija telpiski zarainas un

vāji plakanas telomu sistēmas, tāpēc norobežošanās ass orgānos
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un lapās nebija skaidri nojaušama. Anatomiskā uzbūve bija
vienkārša; centrālais cilindrs aktinostele. Vēlākiem pārstāvjiem
malējie zarojumi jau bija vienā plaknē, plātnes veidā saauguši,
tāpēc diferenciācija asīs un lapās jau bija izteiktāka. Stelē sāka

veidoties serde, notika eisteles veidošanās. Archaeopteridales šāda

attīstības gaita, šķiet, ir novedusi pie Pinophutina grupām ar vidēji
kompleksiem sānorgāniem un kompaktu sekundāro koksni (Barran-
deina un Ginkgoatae) ,

bet Protopteridiales — pie Cycadophytina
grupām ar kompleksi un plūksnaini saliktiem sānorgāniem un

irdenu koksni ar serdes stariem.

Devona perioda vidū progimnospermi bija izospori, bet tā bei-

gās jau vairākkārt konstatēta heterosporija. Turpmākā attīstībā,

domājams, no megasporangiju grupām ir attīstījušies sēklaizmetņi,
pie tam viens (centrālais) megasporangijs pārveidojās nucelā, bet

segtelomi (sterilie megasporangiji) ap to izveidoja integumentu

(iekšējo). Otrs integuments (ārējais) ir izveidojies no bļodiņas
(cupula), kas apņēma sēklaizmetņi (sk. 160. lpp.). Mikrosporangiju
(putekšņu ligzdu) grupas izveidojušās, dihotomām vai plūksnaini
saliktām mikrosporangiju grupām reducējoties.

Pirmatnējo progimnospermu nediferencētie, telomveidīgie vasas

orgāni ļoti atgādina psilofītu vasas orgānus. Psilofītu nediferen-

cēto telomu sistēmu evolūcija asīs un lapās ir devusi pamatu

paparžaugu attīstībai. Līdzīgā veidā, domājams, no vecāko pro-

gimnospermu nediferencētiem vasas orgāniem līdztekus viens

otram ir cēlušies Pinophytina un Cycadophytina vienkāršākie un

arī sarežģītākie (saliktākie) veģetatīvie un fertilie orgāni. Pēc

mūsdienu ticamākās hipotēzes par sēklaugu izcelšanos un radnie-

cību (sk. priekšlapā) atzīmējams, ka 1) sēklaugi devona periodā
ir cēlušies no izosporiem un heterosporiem progimnospermiem; to

ciltssenči ir psilofīti. Sēklaugi nav atvasināmi no eisporangiātajām
papardēm vai staipekņveidīgajiem augiem, bet ir attīstījušies līdz-

tekus tiem un citiem paparžaugiem; 2) Pinophytina un Cyadophy-
tina kopīga izcelšanās no progimnospermiem ir šīm abām grupām
devusi daudzas līdzīgas iezīmes, tomēr katra tā ir patstāvīgs, atse-

višķs psilofītveidīgu progimnospermu attīstības zars, to dažādie

kompleksie trofofili un sporofili no progimnospermu telomveidī-

giem orgāniem ir izveidojušies līdztekus, tāpēc tos nevar vienu no

otra atvasināt, bet var tikai noteikti homoloģizēt. Sēklaugu jaunā-

kajai grupai — trešajam apakšnodalījumam — Magnoliophytina

(Angiospermae) ir filoģenētiskas saites ar Cycadophytina.

1. APAKŠNODALIJUMS. MIKROFILIE KAILSĒKĻI —

PINOPHYTINA (CONIFEROPHYTINA)

Mikrofilajiem kailsēkļiem raksturīga vienkārša veģetatīvo un

fertilo sānorgānu uzbūve. Lapām (trofofiliem) pamatā ir dihotoma

uzbūve. Mikrosporofiliem (putekšņlapām) ir atsevišķas mikro-
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67. att. Pirmatnējo sēklaugu vasas uzbūves shēma:

1—Pinophytina: 2 — Cycadophytina, Vasu asis (platās, melnās līnijas) un vienkāršie resp.
saliktie neauglīgie un auglīgie laporgāni (tievās līnijas; sporogēnle audi pelēki) — trofo-

fili, mikrosporofili un megasporofili.

sporangiju (putekšņu ligzdu) grupas; megasporofili vienkārši (ļoti
reti dihotomi; 67. att.).

Pinophutina ir kokaugi ar monopodiālu zarošanos. Sekundārā

koksne parasti sastāv no traheīdām, kurām ir ieapaļas dobumpo-
ras, un šauriem serdes stariem; traheju nav. Lapas dihotomā uz-

būve bieži vienkāršojas un izveidojas lentveida, adatveida vai

zvīņveida lapas. Tās sakārtotas spirāliski, bet atvasinātām gru-

pām arī mieturos vai pretēji.
Sporofilu sastati (strobili) viendzimuma, vienmājas, retāk div-

māju. To uzbūve vienkārša. Uz vīrišķā strobila (mikrostrob'ila) ass

atrodas mikrosporofili un bieži arī sterilas zvīņveida lapas. Mikro-

sporofils sastāv no kātiņa un vienas mikrosporangiju grupas; tās

augšdaļai kļūstot sterilai, izveidojas mikrosporofila dorsoventrālā

uzbūve. Megasporofils parasti sastāv no viena kātaina vai sēdoša

kaila sēklaizmetņa. Megasporofili parasti pa vairākiem laterāli

sakārtoti uz sievišķā strobila (megastrobila) ass, retāk tie pa vie-

nam ass galotne. Reducēti megastrobili bieži ir sakārtoti saliktos

megastrobilos — čiekuros. Mikrosporām (putekšņiem) var būt lid-

pūslīši, kas izveidojas, eksīnai atraujoties no intīnas.

Vīrišķais gametofīts primārām formām daudzšūnu, bet atvasi-

nātām — reducēts līdz 4 šūnām vai kodoliem. Sievišķais gameto-
fīts — daudzšūnu protalijs ar arhegonijiem. Appute notiek ar vēja

palīdzību. Olšūnu apaugļo spermiji, bet primitīvām formām —

spermatozoīdi. Sēklām ir sulīgs vai sauss apvalks. Sausajām sēk-

lām parasti ir sulīga zvīņlapa, sulīgi ass veidojumi vai spārni; tās

bieži sakārtotas čiekurveida koksnainos vai arī sulīgos sēklu sa-

stātos.
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Pinophļļtina pazīstami jau no karbonā perioda sākuma. To

priekšteči ir devona progimnospermi. Mūsdienās mikrofilie kail-

sēkļi ar apmēram 600 sugām plaši izplatīti pa visu zemeslodi, un

tiem kā vērtīgiem meža kokiem ir liela praktiska nozīme. Šo apakš-

nodalījumu iedala divās klasēs.

I. Ginku klase — Ginkgoatae

Klase zināma jau no perma perioda sākuma, bet, iespējams, tā

bijusi jau devona perioda beigās. Mezozoja ērā no triasa līdz juras

perioda beigām šīs klases augi bija plaši izplatīti visās pasaules
daļās, pat tagadējos ziemeļpola apgabalos. Krīta un it īpaši ter-

ciāra periodā klases pārstāvji sāka izmirt. Mūsdienās sastopama
vairs tikai viena šīs klases suga — ginks (Ginkgo biloba), kas

savvaļā aug Rietumķīnas kalnos, bet plaši tiek kultivēts Ķīnā un

Japānā tempļu birzīs. Eiropas botāniskajos dārzos no Japānas
tas ievests 18. gs. sākumā, bet pēc tam Ziemeļamerikā. Ginku

tagad plaši kultivē visā pasaulē, gan botāniskajos dārzos, gan

parkos. To audzē Krimā un Kaukāzā. Rīgas apstādījumos ir vairāki

ginki, kas labi pārziemo. Lielākais ap 70 gadu vecs ginks Rīgas
apstādījumos atrodas pilsētas kanāla tuvumā iepretim P. Stučkas

Latvijas Valsts universitātes galvenajai ēkai.

Ginks ir vasarzaļš koks, līdz 40 m augsts un 4,5 m apkārt-
mērā. Stumbrs ļoti zarains; lapotne cieša, piramīdveida. Dzinumi

ir divējādi: garvasas ar retām lapām un īsvasas ar lapu pušķi galā.

Lapām ir ļoti senatnīgs izskats — tās ir vēdekļveida, ar dihotomu

dzīslojumu un garu kātu (68. att.). Garvasu lapas pa lielākai

68. att. Ginkgoatae.
Baiera muensterana: 1 —

veģetatīva lapa, 2 — sēkl-

aizmetņi pie sievišķā stro-

bila ass, 3 — radiālas,

slēgtas un atvērušās

mikrosporangiju grupas

pie vīrišķo strobilu asīm;

Ginkgo biloba: 4 — gar-

vasa ar īsvasu (iv), vī-

rišķo strobilu (spurdzi)
un jaunam lapām, 5 —

mikrosporofili ar mikro-

sporangijiem, 6, 7 — sie-

višķais strobils ar sēkl-

aizmetņiem un seklu (s),

8 — mikrosporā, 9 — vī-

rišķais protalijs, a — an-

teridiālā šuna, h — haus-

toriālā šuna, p — 2 prota-
lija šūnas, 10 — sperma-

tozoīds, 11 — sēklaiz-

metņa augšējās da]as

gargriezums, i — integu-
ments, n — nucels, pk —

putekšņu kamera, c —

endosperma (sievišķais
protalijs), ar — arhego-

niji.
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daļai dalītas divās daivās, bet īsvasu lapas ir veselas, ar viļņainu

augšmalu. Koka galotnē garu viengadīgu dzinumu, bet it īpaši
atvašu lapas atgādina primitīvu, fosilu ginku lapas. Tās ar dziļu

šķēlumu dalītas divās daivās, pie tam daivas savukārt var dalīties

divās vai trijās sekundārās daivās.

Centrālais cilindrs ir eistele. Serde vāji attīstīta. Miza plā-
nāka nekā cikadejām, ļoti līdzīga skuju koku mizai. Stumbrs ar

kambiju pieaug sekundāri resnumā. Primārā koksne galvenokārt
sastāv no spirāļu traheīdām, bet ir arī gredzenu un porainās tra-

heīdas. Sekundārās koksnes traheīdām ir ieapaļās dobumporas.
Serdes stari vāji attīstīti. Koksnes parenhīmas nav. Saknes ana-

tomiskā uzbūve līdzīga stumbra anatomiskajai uzbūvei. Ginka da-

žādos orgānos daudz sekrētšūnu un sekrētaiļu, kas atbilst cikadeju
gļotu un skuju koku sveķu ailēm.

Ginks ir divmāju koks. Vīrišķie strobili attīstās īsvasu galot-
nēs. Tie ir skraji, spurdzes veida. Mikrosporofils sastāv no tieva

kātiņa, kam galā ir sora. Sora parasti sastāv no 2 (dažreiz 3—7)

mikrdsporangijiem. Mikrosporangijos attīstās daudz mikrosporu.
Tām nav gaisa pūslīšu. Mikrosporas dīgst mikrosporangijos. Vis-

pirms nodalās maza protalija šūna, kas ātri iznīkst. Pēc tam

nodalās otra protalija šūna, bet atlikusī šūna (anterīdija mātšūna)
sadalās 2 šūnās — prāvā anteridiālajā šūnā un veģetatīvajā jeb
haustoriālajā šūnā, kas atbilst putekšņa dīgstobra šūnai. Ar šādu

trīsšūnu saturu mikrosporas izbārstās, un vējš tās pārnes uz sēkl-

aizmetņiem, kur notiek vīrišķā gametofīta tālākā attīstība.

Sievišķais strobils ir reducēts. Tas sastāv no dihotomi zaraina

kāta ar 2 sēklaizmetņiem. Sievišķie strobili, tāpat kā vīrišķie stro-

bili, atrodas īsvasu galotnēs lapu žāklēs. Sēklaizmetnim apkārt ir

gredzenveida valnītis. Nucelu apņem biezs integuments ar garu,

šauru mikropili galotnē. Nucela augšējās šūnas izšķīst, un zem

mikropiles izveidojas putekšņu kamera. Nedaudz zemāk nucelā

attīstās megasporu mātšūna, kas pēc tam sadalās četrās haploīdās

megasporās, no kurām trīs augšējās iznīkst, bet apakšējā dalās

un izveido primāro endospermu (sievišķo protaliju). Endospermas
augšgalā parasti izveidojas 2 arhegoniji.

Pēc apputēs mikrosporā pa mikropili nokļūst putekšņu kamerā,
kur tās apvalks uzplīst un haustoriālā šūna attīstās par ļoti za-

rainu haustoriju, kas iespiežas nucela audos un uzņem no turienes

barības vielas vīrišķa gametofīta attīstībai. Anteridiālā šūna sada-

lās 2 šūnās: kātiņa šūnā un spermatogēnā šūnā. Spermatogēnā
šūna aug un izveido 2 spermatozoīdus ar spirāliski sakārtotām

vicām. Haustorija brīvais apakšgals aug uz arhegoniju pusi. Tajā
atrodas protalija šūnas kodols, kātiņa šūnas kodols un 2 sperma-

tozoīdi, kas peld kopējā citoplazmā. Pēc tam haustorijs uzplīst un

tā saturs nokļūst arhegoniālajā kamerā, kas atrodas virs endo-

spermas. Tur spermatozoīdi vēl kādu laiku peld, bet pēc tam viens

no tiem iekļūst arhegonijā un apaugļo olšūnu. Apaugļošanās no-

tiek apmēram 3 mēnešus pēc apputēs.
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Zigotas kodols atkārtoti dalās, izveidojot citoplazmā ap 256 brī-

vus kodolus. Pēc tam starp kodoliem rodas šķērssienas un izvei-

dojas embrija audi. No šo audu apakšējām šūnām attīstās embrija
dīgjsakne, dīgļstumbrs un parasti 2 biezas, sulīgas dīgļlapas, bet

augšējās šūnas izstiepjas un izveido embrijnesēju.
No sievišķā strobila 2 sēklaizmetņiem par sēklu parasti attīstās

tikai viens. Nogatavojušās ginka sēklas apvalka ārējā kārta (sar-

kotesta) ir sulīga, bet iekšējā (sklerotesta) — cieta. Sēklu izplatība
ir endozoohora.

II. Skuju koku klase — Pinatae

Vīrišķie un sievišķie strobili sastāv no saīsinātas ass, pie kuras

sāniski vai galotnē ciešā sakārtojumā piestiprinātas kātainas

mikrosporangiju. grupas resp. kātaini vai sēdoši sēklaizmetņi un

parasti ari sterilas lapas. Sievišķie strobili ir bieži sakārtoti spur-

dzes veida vai čiekurveida sastātos.

Pamatojoties galvenokārt uz mikrostrobilu un megastrobilu
uzbūvi, klasi iedala 3 apakšklasēs: 1) kordaītu apakšklasē (Cor-

daitidae); 2) skuju koku apakšklasē (Pinidae, sin. Coniferae) un

3) īvju apakšklasē (Taxidae).

A. KORDAĪTU APAKŠKLASE-CORDAITIDAE

Izmirusi mikrofilu kailsēkļu grupa, kas dzīvoja no devona pe-
rioda beigām līdz perma periodam. Karbonā periodā tā abās pus-
lodēs veidoja kopā ar lepidodendriem, sigillārijām un kalamītiem

plašus jauktus mežus un auga arī tīraudzēs. Veseli akmeņogļu
slāņi sastāv tikai no kordaītu atliekām. Daudz kordaītu akmeņ-
ogļu ir Kuzņeckas baseinā.

Apakšklasē ir 3 dzimtas, no kurām pazīstamākā Cordaitaceae

ar kordaītu ģinti (Cordaites). Kordaīti bija lieli koki, līdz 30 m

augsti un 1 m diametrā. Stumbra galā atradās zarains vainags
ar diezgan lielām, parasti lancetiskām lapām (69. att.). Šāds

augums liecina, ka kordaīti auguši biezos, ēnainos mežos. Stum-

bros bija resna serde, vāji attīstīta primārā koksne, bet bieza se-

kundārās koksnes kārta un labi attīstīta miza.

Lapas bija sakārtotas spirāliski un dažāda lieluma — lielākās

gandrīz 1 m garas un 20 cm platas, bet mazākās adatveida, ap

2 cm garas. Lapas ādainas, ar kseromorfu uzbūvi.

Strobili viendzimuma, vienmājas vai divmāju, ap 1 cm gari,
sakārtoti ap 30 cm garos spurdzes veida sastātos. Katrs strobils

atradās cietas segzvīņas žāklē. Mikrostrobili sastāvēja no resnas,

īsas ass, kuras bazālo daļu spirāliski apņēma sterilas augšlapas,
bet augšējo — spirāliski sakārtoti mikrosporofili, katrs ar 4—6
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69. att. Cordaitidae:

1 — Cordaites sp.: 2 —

C. laevis vasa ar stro-

bilu sastātiem un žākļu
pumpuru; 3 —

Cordai-

anlhus concinnus 2 vī-

rišķie strobili; 4 — C.

perijonii mikrosporofili

ar stāvām mikrospo-
rangiju grupām, 5—

mikrospora ar vīrišķo

daudzšūnu gameto-
fītu; 6

— C. pseudo-

fluitans megasporofilu
sastats ar seglapu,
sterilām zvīrilapām un

kātainiem sēklaizmet-

ņiem.

gariem, cilindriskiem mikrosporangijiem galā. Mikrosporas bija
lielas (0,5 —0,9 mm diametrā), ar lidpūslīti.

Megastrobila asi spirāliski sedza sterilas augšlapas. Augšējo
augšlapu žāklē atradās daži megasporofili ar vienu sēklaizmetņi

(dihotomijas rezultātā arī ar 2). Sēklaizmetņi bija plakani, malā

ar spārnu (izplatīšanai ar vēju). Nucela augšgalā zem mikropiles
atradās putekšņu kamera. Mikrosporas dīga mikrosporangijos.

Kordaītiem atšķirībā no visiem pārējiem gimnospermiem sēkl-

augiem raksturīgi daudzšūnu vīrišķie protaliji. Sievišķais gameto-
fīts izveidoja 2 arhegonijus. Putekšņu kameras izveidošanās no-

rāda, ka apaugļošanās ir notikusi ar spermatozoīdiem. Sēklaizmet-

ņos līdz šim nav izdevies atrast embriju, tāpēc jādomā, ka embrija
attīstība ir sākusies tikai pēc sēklaizmetņa nokrišanas no mātes-

auga. Kordaītu sēklas apvalkam ārpusē bija sulīga, bet iekšpusē —

cieta kārta.

Kordaīti ir bijuši skuju koku priekšteči.

B. SKUJU KOKU APAKŠKLASE — PINIDAE (CONIFERAE)

Skuju koki ir pati lielākā mikrofilo kailsēkļu grupa. Apakš-
klasē ir 2 rindas ar apmēram 9 dzimtām un 600 sugām. Daudzas

sugas ir ļoti nozīmīgas Zemes augu segā. Ziemeļu Eirāzijā un

Amerikā skuju koku (priežu, egļu, lapegļu, baltegļu) meži aug

milzīgās platībās un bieži lielās tīraudzēs. Dienvidu puslodē skuju
koku meži ir Jaunzēlandes, Austrālijas un Dienvidamerikas mēre-

najos apgabalos. Tropu līdzenumos skuju koku tikpat kā nav. Tur

tie aug kalnos, kur zemāka temperatūra, un veido mežus vai aug

jaukti ar citiem kokiem. Vislielākā skuju koku dažādība — endē-

miskas, senas un reliktas sugas — sastopama zemēs ap Kluso

okeānu, kur klimatiskie apstākļi pēc mezozoja ēras, kurā skuju koki

sasniedza krāšņāko attīstību, ir vismazāk pārmainījušies. Daudzas
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senas skuju koku formas tagad sastopamas Ķīna, piemēram,
Metaseguoia.

Skuju koki ir sena augu grupa. Pirmie paleontoloģiskie atra-

dumi ir karbonā perioda augšējos un perma perioda nogulumos.
Pārdzīvojuši savus senčus — kordaītus, perma perioda sākumā

tie jau bija plaši izplatīti ziemeļu puslodē un juras periodā sasnie-

dza vislielāko sugu dažādību. Mezozoja ērā izveidojās divi skuju
koku izplatības centri — ziemeļu puslodē koncentrējās priežu,
purvciprešu un ciprešu dzimta, bet dienvidu puslodē — araukāriju
un podokarpu dzimta.

Vairums šīs apakšklases pārstāvju ir koki, retāk krūmi; lakst-

augu nav. Stumbrs zarojās monopodiāli; zari sakārtoti spirāliski.
Spirāles dažreiz ir tā satuvinātas, ka izveidojas neīsti zaru mieturi,

piemēram, araukārijām, priedēm v. c. Katram pieauguma gadam
parasti atbilst viens zaru mieturis.

Dažiem skuju kokiem, piemēram, araukārijām, visi dzinumi ir

vienādi, ar spirāliski sakārtotām lapām, bet citiem ir garvasas un

īsvasas. Tā, piemēram, priedēm asimilējošo lapu (skuju) pušķis
atrodas īsvasas galotnē; īsvasu pamatu sedz zvīņveida lapas. Uz

garvasām parasti ir tikai zvīņveida lapas, to žāklēs atrodas īsva-

sas. Garvasas rada koka galveno pieaugumu garumā. Dažām ģin-
tīm (Larix, Pseudolarix, Cedrus) asimilējošās lapas attīstās kā uz

īsvasām, tā arī uz garvasām.
Stumbra centrālais cilindrs ir eistele. Stumbrs ar kambiju se-

kundāri pieaug resnumā. Koksnes vadaudu elementi ir traheīdas.

Primārajā koksnē sākumā veidojas gredzenu un spirāļu traheīdas

bet vēlāk traheīdas ar dobumporām. Vairumam skuju koku, izņe-
mot araukārijas, traheīdu sienās ir tikai viena dobumporu rinda.

Sekundārajā koksnē novērojama poru skaita samazināšanās

traheīdu sienās. Poru skaita samazināšanās palielina koksnes iztu-

rību, bet samazina ūdensvadīšanas spēju. Ūdensriti traheīdās pa-

lielina toruss (īpašs pabiezinājums), kas izveidojas poru slēdzēj-
membrānā. Toruss ir visu skuju koku porās, izņemot araukārijas,
kurām ir gan traheīdas ar primitīvu torusu, gan arī traheīdas bez

torusa.

Koksnes parenhīma vāji izveidota vai arī tās nemaz nav (arau-

kārijām). Pa koksni radiālā virzienā stiepjas šauri serdes stari,
kas sastāv no 1 vai 2 šūnu kārtām. Lūksnē asimilātus vada siet-

veida elementi ar sietlaukumiem gareniskajās sienās.

Vairumam skuju koku mizā, koksnē un bieži arī lapās ir sveķu

ailes, kas satur ēteriskas eļļas, sveķus, balzāmus, kuriem liela

praktiska nozīme. Pārtvaicē no tiem iegūst terpentīnu, kopalu,

kolofoniju un citus produktus. Ar sveķiem bagātas skuju koku

ģintis ir ļoti dzīvotspējīgas, jo sveķi nodrošina automātisku, ātri

iedarbīgu reakciju pret dažādiem bojājumiem, it īpaši pret sēņu
un kukaiņu nodarītiem bojājumiem.

Lapas primitīvām formām vēl dihotomi dalītas, bet vēlāk redu-

cētas, veselas — lentveida, adatveida (skujas) vai zvīņveida. Lapu
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lielums ļoti dažāds. Tā, piemēram, egļu skujas ir I—21 —2 cm garas,
bet dažām priedēm, piemēram, Pinus palustris, sasniedz 40 cm

garumu. Lapas parasti sēdošas, retāk ar īsu kātu. Skujām ir viena

dzīsla, bet platākām lapām — vairākas, pie tam dažreiz iezīmējas

vidējā dzīsla (Podocarpus). Lapu pēdas ir divkāršas vai vienkār-

šas (Cupressaceae). Pēdai atzarojoties no steles, izveidojas lapas

logs. Lapas sakārtotas spirāliski, mieturos vai pretēji. Vairumam

sugu ir daudzgadīgas lapas, bet dažām ģintīm (Larix, Pseudolarix,

Metasequoia) — vasarzaļas. Lapām parasti ir kseromorfa uzbūve.

Tās ir cietas, ādainas, segtas ar biezu kutikulu. Atvārsnītes iegri-
mušas iedobēs, kas pildītas ar vaska graudiņiem. Zem epidermas
lielākoties atrodas hipoderma, kas lapām rada cietu ārējo skeletu.

Strobili ir viendzimuma, vienmājas vai divmāju. Mikrostrobili

parasti pa vienam vai sakārtoti skrajos sastātos. Ap mikrostro-

bila asi spirāliski sakārtoti daudzi mikrosporofili, kuru apakšpusē
ir mikrosporangiji (70. att.). Megastrobili reducēti un (gandrīz
vienmēr) sakārtoti saliktos sastātos — čiekuros. Čiekurs sastāv no

spirāliski vai pretēji sakārtotām segzvīņām. To žāklēs atrodas

70. att. Pinaceae.

Pinus sylvestris: 1 — ziedošs zars ar divu iepriekšējo gadu čiekuriem, 2 — sievišķais čie-

kurs, 3 — megastrobils ar sēklzvīņu un 2 sēklaizmetņiem (no augšpuses); 4 — megastrobils

ar sēklzvīņu un 2 sēklaizmetņiem (no apakšpuses), 5 — mikrostrobils, 6 — mikrospora

(puteksnis), 7 — sēkla ar spārnu; P. mugo: 8 — mikrosporofila gargriezums, 9 — mikro-

sporofila šķērsgriezums.
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sēklzvīņas, kurām augšpusē parasti ir vairāki (retāk daudzi vai

viens) sēklaizmetņi.
Zviedru paleobotāniķa R. Florina Voltziales pētījumi noskaidro-

juši, ka sēklzvīņa ar sēklaizmetņiem atbilst megastrobilam (īsva-
sai) ar sterilām zvīņlapām un megasporofiliem. Līdz ar to atklā-

jas arī līdzība ar Cordaitidae megastrobilu. Skuju koku sievišķais
čiekurs ir megastrobilu sastāts.

Sēklaizmetnis sastāv no nucela (megasporangijā), viena inte-

gumenta, kas izaug no nucela pamatdajas — halazas, un īsa kā-

tiņa. Integuments saaug ar nucelu, tikai virsotnē tas ir brīvs un

veido mikropili (71. att.). Integuments lielākoties diferencēts 3 kār-

tās — ārējā un iekšējā sulīgā kārtā un vidējā kārtā, kas bieži

klust cieta.

Sēklaizmetņa attīstība visiem skuju kokiem norisinās vienādi.

Sākumā kā neliela kārpiņa uz sēklzvīņas rodas nucels, bet drīz no

tā pamatnes izaug gredzenveida valnītis, kas, apaugdams ap

nucelu, izveido integumentu. Nucela audi attīstības sākumā sastāv

no vienādām šūnām, bet vēlāk tajos izveidojas viena arhesporiālā
šūna — vienīgā megasporu mātšūna. No arhesporiālās šūnas pēc
reduktīvās dalīšanās rodas 4 haploīdas megasporas; 3 no tām

aiziet bojā, bet viena izaug un piepildās ar barības vielām. Sajā
funkcionējošā megasporā attīstās sievišķais gametofīts daudzšūnu

protalija veidā, kas attīsta vairākus (Sequoia līdz 60) arhego-
nijus. Arhegoniji ir ļoti reducēti. Tie sastāv no labi attīstītas olšū-

nas, kakla sienas šūnām un priežu dzimtas augiem arī no vēdera

kanālšūnas. Kakla kanālšūnu nav. Kakla sienas šūnu skaits ir

dažāds. Vēdera kanālšūna jau sairst pirms apaugļošanās.
Mikrosporangiji (putekšņu ligzdas) attīstās uz mikrosporofila

no šūnu grupas vispirms nelielu izcilnīšu veidā. Tālākā attīstības

gaitā mikrosporangijā vidū nodalās arhesporijs, kuru apņem tapet-
šūnu kārta, endotēcijs un epiderma. Arhesporijā parasti jau rudenī

izveidojas mikrosporu mātšūnas, pa ziemu tās atrodas miera stā-

voklī un pavasarī katra dalās 4 mikrosporās (reduktīvā dalīša-

nās). Mikrosporām nobriestot, tapetšūnas izšķīst un rada periplaz-

modiju. Uz mikrosporu eksīnas izveidojas vairāk vai mazāk sarež-

ģīts raksts, konstants un raksturīgs katrai sugai. Rakstu pa daļai
veido eksīna, pa daļai periplazmodijs. Pēc šī raksta sporas un

putekšņi viegli identificējami. Gimnospermo sēklaugu mikrosporām
ir liela nozīme kā tagadnes, tā fosilu formu atšķiršanā un no-

teikšanā.

Skuju koku mikrosporas ir ļoti vieglas, tādēļ viegli izplatās
ar vēju. Daudzu skuju koku mikrosporām ir lidpūslīši. To skaits

un veids dažādām sugām ir atšķirīgs. Priežu dzimtas sugām pa-

rasti ir 2, bet podokarpu — 2—6 lidpūslīši, retāk tikai viens lid-

pūslītis. Lidpūslīši pildīti ar gaisu. Mikrosporu parasti ir ļoti
daudz. Priežu mežos ziedēšanas laikā mikrosporas (putekšņi) diez-

gan bieži zemi un apkārtnes ūdeņus noklāj ar dzeltenu kārtu.

Mikrosporas dīgšana (vīrišķā gametofīta attīstība) sākas jau
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71. att. Pinatae putekšņa dīgša-
na un apaugļošanās.

Pinaceae: 1—6 — vīrišķā gametofīta
attīstība mikrosporā un putekšņa
dīgstobrs, p — protalija šūnas, k —

putekšņa dīgstobra kodols, a — an-

teridiālā šūna, kt — kātiņa šūna,

sp — spermatogēnā šuna, s — sper-

miji, 7 — nobrieduša sēklaizmetņa
augšējā gala gargriezums, i — in-

teguments, d — putekšņa dīgstobrs,
ks — arhegonija kakla kanāla sienas

šūnas, v — vēdera kanālšūna, o —

olšūna; Taxaceae: 8 — olkodola sa-

plūšana ar vienu spermija kodolu
(pārējie kodoli deģenerējas).

mikrosporangijā uz mātesauga, piemēram, priedēm mūsu apstākļos
maija beigās. Vispirms mikrosporas šūna sadalās 2 mazās prota-
lija šūnās un vienā lielākā — anterīdija mātšūnā. Šīs 2 protalija
šūnas ir atlikums no ļoti reducētā vīrišķā protalija veģetatīvajiem
audiem. Vairumam skuju koku tās drīz aiziet bojā. Pēc tam anterī-

dija mātšūna sadalās anteridiālajā un veģetatīvajā jeb putekšņa
dīgstobra šūnā. Šajā fāzē mikrosporangijs uzplīst, mikrosporas
izbārstās, un vējš tās aiznes uz sievišķajiem čiekuriem. Pa mikro-

pili tās nokļūst uz nucela, kur putekšņa dīgstobra šūna izstiepjas

dīgstobrā, kas ieaug nucela audos. Starp apputeksnēšanos un

apaugļošanos skuju kokiem parasti ir īsāks vai garāks laika posms,

piemēram, vairumam priežu līdz 14 mēnešu. Mikrosporas pa šo

laiku tiek ieslēgtas sēklaizmetņi uz nucela, jo mikropile aizveras.

Apaugļošanās sākas, kad sievišķie čiekuri ir sasnieguši maksi-

mālo attīstību, šajā laikā putekšņa dīgstobrs sāk augt uz leju pie

arhegonija. Anteridiālā šūna dalās kātiņa šūnā un spermatogēnā
šūnā. Spermatogēnā šūna veido divas vīrišķās gametas jeb sper-

mijus. Putekšņa dīgstobrs caur nucela audiem nokļūst pie
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72. att. Pinus sylvestris embrija attīstība:

1—6 — embrija attīstības pakāpeniskas stadijas
c — embrijs, s — suspensors.

arhegonija, noārda ta kakla daļu un saskaras ar olšūnu. Dīgstobra
gals pārplīst, un saturs ieplūst olšūnā. Viens no spermijiem ap-

augļo olšūnu.

Pēc apaugļošanās olšūna (zigota) tūlīt dalās, un sākas pro-

embrija attīstība. Sākumā notiek zigotas kodola un meitkodolu

brīva dalīšanās, pie tam izveidojas no 4—B līdz 32—64 brīvi

kodoli. Pēc tam sāk veidoties šūnapvalki un izveidojas šūnas, kas

kārtojas pa 4 vairākos stāvos. Proembrija brīvo kodolu skaits un

stāvu skaits dažādiem skuju kokiem ir ļoti dažāds. No apakšējā
stāva šūnām izveidojas embrijs, bet otrā stāva šūnas izstiepjas un

izveido embrijnesēju (suspensoru). Embrijnesējs augot bīda

embrija šūnas endospermā un izdala fermentus, kas šķīdina endo-

spermas šūnu saturu (72. att.).

Skuju kokiem diezgan bieži ir novērojama poliembrionija —

vairāku embriju izveidošanās. Priedēm un hemlokeglēm poliembri-
onija rodas, vienai zigotai attīstot vairākus embrijus, bet balt-

eglēm, eglēm, īvēm un araukārijām — vairākiem arhegonijiem
apaugļojoties (katru arhegoniju apaugļo atsevišķa putekšņa dīg-
stobra spermijs). Kā vienā, tā otrā gadījumā tālākajā attīstībā

pilnīgi izveidojas tikai viens embrijs.

Embrijs kļūst par sēklas dīgli, bet viss sēklaizmetnis — par
sēklu. Dīglis sastāv no dīgļsaknes, stumbra (hipokotila), dīgļ-
lapām un dīgļpumpura. Skuju kokiem dīgļlapu skaits ir dažāds,

piemēram, priedēm 3—15, araukārijām 2—4, cipresēm 2—6. Ap

dīgli atrodas primārā endospermā (barības audi). Primārā endo-

spermā atbilst sievišķajam protalijam.
No skuju kokiem ka pirmie karbonā perioda beigas parādījās

kordaītiem ļoti līdzīgie Voltziales augi. Mezozoja ērā izveidojās
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visā pasaulē izplatītie Pinales, kas arī mūsu dienās ar 6 dzimtām

un ap 600 sugām ir visnozīmīgākā gimnospermo sēklaugu grupa.
Daudzām sugām vērtīgās koksnes dēļ ir liela saimnieciska nozīme;
izmanto arī sveķus un ēteriskās eļļas.

1. Volciju rinda — Voltziales

Volciju rindas pārstāvjiem — kokaugiem no karbonā beigām
līdz juras periodam bija liela nozīme mežu veidošanā. Pēc tam tie

izmira. Megastrobiliem izteikts īsvasas raksturs. Segzvīņas vai

megasporofili pa daļai vēl bija radiāli un nebija saauguši kom-

pleksā sēklzvīņā (73. att.).

Lebahiju dzimtā (Lebachiaceae) izplatītākā ģints bija
Lebachia. Tās pārstāvji bija slaidi koki. Stumbrs zarojās monopo-

diāli; zari bija neīstos mieturos kā mūsdienu araukārijām. Zarus

cieši klāja 2,5 cm garas adatveida lapas, kurām gals bieži bija
dihotoms.

%

Šie paleozoja ēras koki, domājams, bija vienmājas augi. Mikro-

strobili attīstījās pa vienam sānzaru galā. Tie sastāvēja no ass,

uz kuras spirāliski bija novietoti reducēti mikrosporofili apakšpusē
ar 2 mikrosporangijiem. Sievišķo čiekuru uzbūve bija ļoti vien-

kārša. Uz garvasām (veģetatīvajiem dzinumiem) ciešā spirālē at-

radās daudzas zvīņveida augšlapas, kuru žāklēs attīstījās auglīgi
dzinumi — megastrobili. Tie sastāvēja no īsas ass, uz kuras

73. att. Voltziales.

Lebachia piniformis: 1 -
auglīga sānzara apakšējā
dala ar stāviem sievišķa-
jiem čiekuriem un nokare-

niem vīrišķajiem strobi-

liem, 2 — Čiekura daļa

(dihotomi dalītas segplēk-
snes), 3 — megastrobils
no čiekura ass puses, 4 —

megastrobils no priekš-
puses, s — segzvīņa, p —

sterilas plēksnes, sa —

sēklaizmetnis; L. hyp-
noides: 5 — mikrospora,

6 — mikrosporas
_

grie-

zums, 7 — sievišķa čie-

kura uzbūves shēma, 8 —

mikrosporofils.
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74. att. Voltziales.

1— Voltziopsis africana megastrobils ar 5 sterilām

zvīņām un 5 megasporofiliem; 2 — Voltzia sp.

megastrobils ar sterilām zvīņām un 3 megasporo-

filiem; 3 — Glyptolepis sp. megasporofils,sz — seg-
zvīņa, st — sterilas zvīņas, as —

2 anatropi sēkl-

aizmetņi: Cheirolepis muensterii: 4 — veģetatīva
vasa, 5 — sievišķais čiekurs, 6

— segzvīņa, 7 — me-

gastrobila gargriezums.

spirāliski bija sakārtotas neauglīgas

zvīņlapas un viens megasporofils ar

sēklaizmetni galā.
Lebahiju čiekuri ir mūsdienuskuju

koku čiekuru prototips. No auglīga-
jiem dzinumiem (megastrobiliem),
veģetatīvajām lapām pilnīgi redu-

cējoties un asij saplacinoties, ir

attīstījušās,sēklzvīņas, uz kurām at-

rodas sēklaizmetni. Vēlāk sēklzvīņa

pakāpeniski saaugusi ar segzvīņu.
Garvasas asij saīsinoties, auglīgie
dzinumi (sēklzvīņas) satuvinājušies
ciešā sastātā — čiekurā. Dažām

mūsdienu skuju koku sugām (Podo-

carpus spicatus, P. andinus v. c.) ir saglabājusies gara čiekuru ass

(garvasas raksturs).

Volciju dzimta (Voltziaceae) bija Lebachiaceae tieša pēctece.
Tās pārstāvji bija plaši izplatīti no perma perioda beigām līdz jura

perioda sākumam. Raksturīgākā iezīme, kas šo dzimtu atšķir no

Lebachiaceae, bija sievišķo čiekuru segzvīņas saaugšana ar sēkl-

zvīņu. Uz sievišķo čiekuru ass segzvīņu žāklēs atradās megastro-
bili. Tie bija plakani, līdzīgāki tagadējo skuju koku sēklzvīņām

(74. att.). Primitīvām formām (Voltziopsis) katrs megastrobils

sastāvēja no 5 vai 6 saaugušām sterilām zvīņām un no 4 vai 5 sa-

augušiem megasporof iliem. Augstāk attīstītiem pārstāvjiem bija
jau tikai viens megasporofils. Tā, piemēram, Ullmannia megastro-
bilu segzvīņas bija cieši saaugušas un bija tikai viens megasporo-

fils ar vienu terminālu sēklaizmetni. Sāds megastrobils jau bija

ļoti līdzīgs tagadējo skuju koku sēklzvīņai.

2. Priežu rinda — Pinales

Šīs rindas pārstāvjiem megastrobili pilnīgi pārvērtušies par

sēklzvīņām, kas vairāk vai mazāk saaugušas ar savu segzvīņu.

Araukāriju dzimta (Araucariaceae) ir šīs rindas primitīvākā

dzimta, kas mūsu dienās ar 2 ģintīm (Araucaria un Agathis) plaši

izplatīta dienvidu puslodē. Mezozoja ērā tā bija plaši izplatīta pa
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75. att. Araucariaceae:

1 — Araucaria brasiliensis sievišķais čiekurs

(pa kreisi) un zars ar mikrostrobilu (pa
labi); 2 — Agathis macrostachys zars (pa

kreisi) un sievišķais čiekurs (pa labi).

visu zemeslodi, ari ziemeļu pus-

lodē, pat Grenlandē. Tās pār-
stāvji ir slaidi, mūžzaļi, līdz

60 m augsti koki, kas vietām

veido mežus. Stumbrs aug si-

metriski un katru gadu pie mez-

gliem veido neīstus zaru mietu-

rus.

Veģetatīvo orgānu uzbūvē ir

vairākas primitīvas iezīmes —

stipri attīstīta serde un garas
sekundārās koksnes traheīdas

(līdz 3mm) —visgarākās skuju
koku apakšklasē. Traheīdām ir

viena, divas vai vairākas rindas

dobumporu, kas uz sienām ļoti

sablīvētas, tāpēc lielākoties sa-

skaras un saplūst seššķautnai-
nās porās. Šādas traheīdas at-

gādina paleozoja kordaītu un

skuju koku (Lebachiaceae) traheīdas. Koksnes parenhīmas nav vai

tā sastopama sporādiski. Serdes stari sastāv no vienas, reti no

2 šūnu kārtām. Stumbrā nav sveķu aiļu.
Lapas bieži lielas, platas, gandrīz olveida vai samērā sīkas,

lancetiskas vai adatveida. Tās parasti cieši klāj zarus.

Vīrišķie strobili prāvi, ar daudziem spirāliskiem mikrosporofi-
liem (75. att.). Mikrosporofiliem ir plats gals, uz kura apakšpuses
atrodas daudz mikrosporangiju. Mikrosporām nav lidpūslīšu. Vīriš-

ķajam gametofītam raksturīgas daudzas protalija šūnas (līdz

15—25).

Sievišķie čiekuri sastāv no daudzām sēklzvīņām, kas pilnīgi
vai gandrīz pilnīgi ir saaugušas ar segzvīņu. Uz katras sēklzvīņas
ir viens apvērsts sēklaizmetnis. Nobrieduši čiekuri bieži ir ļoti lieli,

dažreiz līdz 30 cm gari un 28 cm diametrā.

Araukārijām (Araucaria) sēklaizmetnis iegrimis sēklzvīņā
un ar to saaudzis. Ap 20 araukāriju sugu aug Jaungvinejā,
Austrumaustrālijā, Norfolkas un Jaunkaledonijas salās, un 2 sugas
Dienvidamerikā.

Araukārijas ir saulmīles, ar kserofītisku izskatu. Ekoloģiski tās

atgādina mūsu priedi un veido gaišus mežus. Dienvidčīles Andos

un Argentīnas dienvidrietumos mežus veido Cīles araukārija
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(A. araucaria) — līdz 60 m augsts koks ar olveida lancetiskām

lapām. Sēklas ir ēdamas. Dekoratīvs koks, tāpēc siltākos apgabalos
to audzē parkos. Dienvidbrazīlijā lielus mežus veido Brazīlijas
araukārija (A. brasiliensis) — līdz 50m augsts koks ar lietussarg-
veida lapotni. Sīs araukārijas koksne ir ļoti izturīga, tāpēc tā ir

vērtīgs būvkoks un mēbeļkoks. Sēklas lielas, ļoti barojošas un vēr-

tīgas'uzturam. Norfolkas salā pie Austrālijas aug A. excelsa —

skaists, līdz 60 m augsts koks. Tās varietāti A. excelsa var. glauca
mūsu republikā audzē telpās.

Agathis sēklaizmetnis ir brīvs, nav iegrimis sēklzvīņas audos.

Sēklzvīņa ir pilnīgi saaugusi ar segzvīņu. Apmēram 20 Agathis
sugas izplatītas Indonēzijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Tie ir mūž-

zaļi, līdz 40 m augsti koki ar lielām plati lancetiskām vai olveida

lapām. A. australis, ko mēdz saukt par kauri koku, Jaunzēlandē

veido plašus mežus. No tā iegūst tumšbrūno kauri kopalu (sve-

ķus). A. orientalis, kas aug Filipīnu, Moluku un Lielajās Zunda

salās, dod dzintardzeltenu kopalu līdz 40 kg smagos gabalos.
Kopalu izrok Agathis mežos arī no augsnes.

Araukāriju dzimtas kokiem liela praktiska nozīme. Tie ir vērtīgi
lietas koki. Araukāriju sēklas noder uzturam. Kopalu izmanto

augstvērtīgu laku un pernicu izgatavošanai, kā arī medicīnā un

dzintara imitācijai. Araukārijas kā dekoratīvus kokus audzē Kau-

kāzā, Melnās jūras piekrastē, un Krimas dienvidos.

Priežu dzimtai (Pinaceae) raksturīgas ir spirāliski sakārtotas

adatveida lapas, koksnaini čiekuri un sēklzvīņas ar 2 sēklaizmet-

ņiem. Tā ir pati lielākā skuju koku dzimta un viena no saimnie-

ciski svarīgākajām augstāko augu dzimtām. Priežu dzimtā ir 10

ģinšu un ap 240 sugu; no tām mūsu republikā ir 2 savvaļas un

48 introducētas sugas. Dzimta izplatīta ziemeļu puslodē, galveno-
kārt mērenajā joslā. Fosili atradumi ir jau no krīta perioda sā-

kuma.

Dažas priežu un egļu sugas aug augstu kalnos un pat aiz po-
lārā loka. Lielas platības šīs dzimtas koki aizņem Padomju Savie-

nībā un Ziemeļamerikā Klusā okeāna piekrastē. Mūsu republikā
priežu dzimtas koki aizņem 67% no mežu platības.

Tikai Larix un Pseudolarix sugas met lapas, bet pārējie ir mūž-

zaļi koki, retāk krūmi. Koksnē labi izveidotas gadakārtas. Traheīdu

radiālajās sienās ir 1 vai 2 lielu dobumporu rindas. Koksnes paren-

hīmas ir maz vai nav nemaz. Serdes starus veido viena vai vietām

divas kārtas šūnu. Ir sveķu ailes.

Dažam ģintīm visi dzinumi vienādi un īsvasu nav, bet citam ir

garvasas un īsvasas. Lapas novietotas atsevišķi, pa divām vai

pušķos (70., 77. att.).
Strobili parasti vienmājas. Mikrostrobili bieži dzelteni vai sar-

kani. Uz to ass spirāliski sakārtoti daudzi mikrosporofili. Mikro-

sporofilu apakšpusē attīstās divi mikrosporangiji. Mikrosporām,
izņemot Larix, Pseudotsuga un Tsuga, ir divi lidpūslīši.

Sievišķajiem čiekuriem ir sarežģīta uzbūve. Uz čiekura ass
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spirāliski sakārtotas segzvīņas. Katras segzvīņas žāklē atrodas

viena sēklzvīņa. Sēklzvīņas un segzvīņas ir vairāk vai mazāk sa-

augušas. Uz sēklzvīņas augšējās (iekšējās) puses ir divi sēklaiz-

metņi. Nobriestot sēklzvīņas izaug stipri lielākas, pārkoksnējas un

kjūst par cietām čiekurzvīņām. Arī segzvīņa var augt un kļūt uz

čiekura labi saskatāma, piemēram, Abies un Pseudotsuga. Parasti

tā tomēr paliek maza un priedēm pilnīgi iznīkst. Vairumam dzim-

tas pārstāvju sēklām ir spārns. Sēklas dīglim dažāds dīgļlapu
skaits (2—18).

Priežu dzimtu iedala 3 apakšdzimtās: 1) baltegļu apakšdzimta
(Abieloideae), 2) lapegļu apakšdzimtā (Laricoideae) un 3) priežu

apakšdzimtā (Pinoideae).

Baltegļu apakšdzimtā (Abietoideae) ietilpst sugas, ku-

rām ir tikai garvasas, īsvasu nav. Čiekuri nogatavojas pirmajā
gadā.

Baltegles jeb dižegles (Abies) ir augsti, slaidi koki ar konus-

veida lapotni. Ģintī ap 50 sugu, kas izplatītas ziemeļu puslodes

mērenajos apgabalos. Mūsu republikā introducētas 13 sugas.

Baltegļu skujas plakanas, lineāras, ar 2 iebaltām atvārsnīšu

svītrām apakšpusē, daudzām sugām tās galā ar jomu. Raksturīgā-
kās iezīmes, pēc kurām baltegles viegli var atšķirt no eglēm, ir

skuju piestiprinājums zaram ar diskveidā paplašinātu pamatu un

stāvi, taisni, uz augšu pacelti čiekuri, kas pēc nogatavošanās ne-

nokrīt, bet uz koka zara sairst atsevišķās zvīņās.

Rietumeiropas kalnos izplatīta Eiropas baltegle (A. alba), no

kuras iegūst vērtīgu koksni un terpentīnu. Dārzos un parkos to

audzē kā dekoratīvu augu, it sevišķi Kurzemes dienvidrietumos.

Padomju Savienības Eiropas daļas ziemeļaustrumos un Sibīrijā
lielus mežus veido Sibīrijas baltegle (A. sibirica) — aukstumiztu-

rīgs koks ar mīkstu un vieglu koksni, ko izmanto papīra ražošanā.

No lapām iegūst ēteriskas eļļas, no mizas — baltegļu balzamu.

Jauni zariņi satur borneolu, no kura izgatavo medicīnisko kam-

paru. Republikā diezgan bieži kultivē dārzos un parkos.

Rietumkaukāza kalnos un Pontijas kalnu nogāzēs 1200—2000m

virs jūras līmeņa kopā ar austrumu dižskābardi vai ar austrumu

egli plašus mežus veido Nordmaņa baltegle (A. nordmanniana) —

relikta suga, loti skaists, līdz 50 m augsts koks. Republikā kultivē

reti (76. att.).

Ziemeļamerikas līdzenumos plaši izplatīta ir balzama baltegle
(A. balsamea), ko republikā bieži audzē dārzos un parkos. No šīs

baltegles iegūst Kanādas balzamu, kas nepieciešams optikā. No

Ziemeļamerikas balteglēm mūsu parkos paretam audzē vienkrā-

saino baltegli (A. concolor) ar garām skujām.

Duglāziju ģintī (Pseudotsuga) ir 18 sugas. Ziemeļamerikas
kalnos aug 12 sugas, bet Ķīnā un Japānā 6 sugas. levērojamākā
no tām ir parastā duglāzija (P. taxifolia). Čiekuru segzvīņas
trīsdaivainas un ievērojami garākas par sēklzvīņām. Koksne ļoti



76. att. Pinaceae.

Abies nordmanniana: 1 — zars ar no-

briedušiem sievišķiem čiekuriem, 2 —

seklzvīņa no iekšpuses, 3 — sēklzvīņa no

ārpuses (redzama segzvīņa); Pseudot-

suga laxifolia: 4 — zars ar sievišķo

čiekuru, 5 — lapa, 6
— sēklzvīņa ar sēk-

lām, 7
— segzvīņas.

vērtīga. Padomju Savienībā

kultivē kā dekoratīvu augu

Kaukāzā, Krimā un centrāla-

jos rajonos. Tā labi aug arī

mūsu republikā.
Hemlokegles (Tsuga) ir

augsti koki ar nokareniem,
tieviem dzinumiem. Lapas
(skujas) plakanas, galā ar

jomu. Sievišķie čiekuri mazi,
nokareni. Ģintī ir 17 sugas,
kas izplatītas Ziemeļamerikā
un Austrumāzijā. Ziemeļame-
rikā austrumu apgabalos

jauktus mežus kopā ar kļa-
vām, bērziem un priedēm
veido Kanādas hemlokegle
(T. canadensis). No mizas

iegūst miecvielas. Paretam

kultivē republikā kā dekora-

tīvu augu.

Egles (Picea, apmēram
45 sugas) aug Ziemeļeiro-

pā, Mazāzijā, Kaukāzā, Vi-

dusāzijā, Sibīrijā, Austrumāzijā un Ziemeļamerikā. Vislielākais

sugu skaits ir Ķīnas rietumu un centrālajā daļā. Daudzas sugas
veido mežus kā kalnos, tā līdzenumos. Latvijā aug 12 egļu sugas,

savvaļā gan tikai parastā egle (P. abies, sin. P. excelsa).

Egles ir 30—60 m augsti koki. Zari vairāk vai mazāk mietu-

ros, vainags piramidāls. Stumbrs zarojās monopodiāli. Skujas sa-

kārtotas spirāliski, uz sānzariem vairāk vai mazāk ķemmveidā.

Skujas četršķautnainas, visās pusēs ar baltām atvārsnīšu svītrām

vai arī plakanas ar 2 atvārsnīšu svītrām. Skujas zaram piestip-
rinātas uz paaugstināta spilventiņa un saglabājas pie koka 7—9

gadus. Nogatavojušies čiekuri ir nokareni; no koka nokrīt veseli

pēc sēklu izbiršanas. Koksne ar sveķu ailēm; koksnes parenhīmas
nav.

Egles ir ēncietīgi koki. Sasniedz 300—500 gadu vecumu.

Parastā egle (P. abies) Latvijā bieži sastopama tīraudzēs vai

mistrotās audzēs. Aizņem 16,5% no valsts mežu platības. Koksne
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ir labs materiāls celtniecībā un papīra rūpniecībā. No egles iegūst
sveķus, terpentīnu, kolofoniju un citas vielas. Izplatīta Rietum-

eiropā un PSRS Eiropas daļā līdz Urāliem.

Sibīrijas egle (P. sibirica, sin P. obovata) ir radniecīga pa-

rastajai eglei. Tā izplatīta PSRS Eiropas daļas ziemeļaustrumos
un Sibīrijā. Sibīrijas eglei ir mazāki čiekuri nekā parastajai eglei,
sēklzvīņas ieapaļas, ar veselām malām un izliektu galu. Dod

skaistu, baltu koksni. Mūsu republikā kultūrā sastopama reti.

Ziemeļamerikā plaši izplatīta un mežus veido Kanādas egle
(P. canadensis). Tā ir līdz 30 m augsts koks ar zilganām skujām
un sīkiem čiekuriem, mīkstu, gaiši dzeltenu koksni. To diezgan
bieži republikā kultivē dārzos un apstādījumos. Bieži audzē arī aso

egli jeb sudrabegli (P. pungens) ar skaistu, piramidālu lapotni
un sudrabaini baltām vai zilganzaļām skujām. Tās dzimtene ir

Ziemeļamerikas Klinšu kalni. Ari Engelmaņa egles (P. engel-
mannii) dzimtene ir Klinšu kalni. Tai ir gaiši zilganzaļas līdz

sudrabbalti zaļas skujas. Paretam sastop kultūrā mūsu republikā.

Lapegļu apakšdzimtas (Laricoideae) augiem ir gar-

vasas un īsvasas. Skujām vienāda uzbūve. Uz garvasām tās novie-

totas izklaidus, bet uz īsvasām pušķos. Apakšdzimtā ietilpst 3 ģin-
tis. Vislielākā ir lapegļu ģints (Larix) ar apmēram 20 sugām, kas

izplatītas Eirāzijā un Ziemeļamerikā. No tām Latvijā introducētas

8 sugas.

Lapegles ir 30—40 m augsti koki. Vainags jauniem augiem
konusveida, veciem plaši izplests. Lapas lineāras, mīkstas, gaiš-
zaļas vai gaišzilganzaļas, apakšpusē ar gaišām atvārsnīšu svīt-

rām; rudenī nobirst. Koksne vērtīga, sveķaina, to izmanto celtnie-

cībā, kuģu būvēm, šahtu nostiprināšanai un citur. Mitrās vietās

lapegļu sveķainā koksne saglabājas ļoti ilgi. Sievišķie čiekuri no-

gatavojas tajā pašā gadā, bet pie koka paliek 2—3 gadus.
Alpos un Karpatos izplatīta Eiropas lapegle (L. decidua;

77. att.). PSRS Eiropas daļas austrumos un Rietumsibīrijā aug

Sukačova lapegle (L. sukaczemii), bet Austrumsibīrijā un Tālajos
Austrumos — Daurijas lapegle (L. dahurica), kurai ir liela ekono-

miska nozīme kā vienīgajam dižmeža kokam Austrumsibīrijā un

Jakutijā. Rietumsibīrijas austrumu daļā un Centrālajā Sibīrijā aug

Sibīrijas lapegle (L. sibirica).

Lapegles ir iecienīti krāšņumkoki. Loti dekoratīva ir Japānas
lapegle (L. leptolepis), kas plaši izplatīta kultūrā. Latvijas PSR

meža kultūrās un dekoratīvos apstādījumos biežāk audzē Eiropas

lapegli (L. decidua), Sukačova lapegli (L. sukaczemii) un Japā-

nas lapegli (L. leptolepis).
Ciedru ģints (Cedrus) ar 4 sugām sastopama Vidusjūras zemes

un Himalaju kalnos. Ciedri ir 40—50 m augsti mūžzaļi koki ar

plaši izplestu lapotni. Skujas cietas, tumšzaļās, uz garvasām sa-

kārtotas spirāliski pa vienai, uz īsvasām — pušķos pa 30—40.

Libāna ciedrs (C. libani) senāk veidoja plašus mežus Libāna un

citur Priekšāzijas kalnos. Ciedru skaistā koksne bija iecienīta
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77. att. Laricoideae.

1 — Larix decidua zara daļa

ar sievišķo čiekuru un īsva-

sas ar skuju pušķiem; Ced-

rus deodara; 2 — zars ar

mikrostrobiliem un sievišķo
čiekuru, 3 — mikrosporofili,
4 — sēklzvīņa ar sēklaizmet-

ņiem.

būvniecībā un kuģu būvēm. Tagad Libāna ciedrs vairāk saglabājies
Taura un Antilibāna kalnos. Libāna kalnos sastopamas vairs tikai

nelielas ciedru birzis. Atsevišķi koki tajās ir līdz 2000 gadu veci un

sasniedz 10 m apkārtmēru. Šīs birzis vietām aizsargātas ar likumu.

Ziemejāfrikā Atlasa kalnos aug Atlasa ciedrs (C. atlantica). Hima-

laju ciedrs jeb deodara koks (C. deodara) plašus mežus veido

Himalaju dienvidu nogāzē un Afganistānā. Ciedrus dienvidu zemēs

bieži kultivē kā krāšņumkokus. Padomju Savienībā tos audzē

Krimā, Kaukāzā Melnās jūras piekrastē un Aizkaukāzā.

Priežu apakšdzimtā (Pinoideae) ietilpst augi ar garva-

sām, īsvasām un atšķirīgām divējādām lapām. Uz garvasām ir

plēvainas, spirāliski sakārtotas zvīņveida lapas. Šo lapu žāklēs

attīstās īsvasas, uz kurām pušķos pa 2—5 novietotas zaļas, adat-

veida vai trīsstūrainas lapas (skujas).
Šajā apakšdzimtā ir tikai viena ģints — priedes (Pinus). Tajā

ir apmēram 100 sugu, kas izplatītas ziemeļu puslodē. Subtropiskos

apgabalos priedes aug tikai kalnos, un tikai viena suga (P. mer-

kusii) Javas salā aizvirzās pāri ekvatoram. Latvijā aug viena sav-

vaļas suga — parastā priede (P. sulvestris) un 10 introducētu

priežu sugu.
Daudzas priežu sugas veido tīraudzes vai mistrotas audzes

kopā ar citiem skuju kokiem. Tās ir arī jauktu mežu sastāvā.

Priedes ir mūžzaļi koki, jaunībā ar piramidālu, bet vēlāk, za-

riem augot garumā, ar horizontāli izplestu vainagu. Horizontāli

izplests vainags ir pīnijai (P. pinea). Retāk sastopamas krūmveida

priedes, piemēram, kalnu priede (P. mugo). Skuju mūža ilgums ir

3—6 gadi.
Mikrostrobilu daudz, tie sakopoti pie jaunu garvasu pamata
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(70. att. /). Uz mikrostrobila ass spirāliski sakārtoti daudzi mik-

rosporofili; to apakšpusē 2 mikrosporangiji. Mikrosporām 2 lid-

pūslīši.
Sievišķie čiekuri atrodas tuvu jauno garvasu galotnei, atsevišķi

pa vienam vai pa vairākiem grupā. Nogatavojušos čiekuru sēkl-

zvīņas ir koksnainas, cita pie citas cieši piespiestas. Sēklzvīņu
mugurpuses augšgalā ir raksturīgs izcilnītis — vairodziņš jeb
apofīze, kas dažādām priežu sugām ir atšķirīgs. Čiekuri nogatavo-

jas otrajā vai trešajā gadā. Sēklas ar spārnu vai bez tā. Dīglim
4—15 dīgļlapas.

Parastā priede (P. sulvestris) Padomju Savienībā ir viena no

izplatītākām priedēm. Tās areāls stiepjas no Pireneju kalniem līdz

Kamčatkas Ohotskas jūras piekrastei un no Zieme]norvēģijas līdz

Irānai. Latvijas republikā tā ir vienīgā savvaļas priede. Parastā

priede ir saulmīle, tāpēc stumbra apakšējie zari ātri nokalst.

Stumbrs taisns, līdz 45 m augsts. Skujas zilganzaļas, pa divām

uz īsvasām. Vairodziņš gandrīz rombisks. Sievišķie čiekuri noga-

tavojas otrajā gadā. No mūsu republikas koku sugām parastā

priede ir vispieticīgākā augsnes izvēlē, spēj ļoti plaši pielāgoties
augsnes apstākļiem, pacieš lielu sausumu un mitrumu. Aug pat

visnabadzīgākās un sausās smilts augsnēs un slapjās kūdras aug-

snēs, kas citām koku sugām ir nepiemērotas. Mūsu republikā tas

ir biežāk sastopamais koks — aizņem 51% no mežu kopplatības;
plašos apvidos izveido tīraudzes un aug arī mistrojumā ar eglēm
un bērziem, retāk ar citiem kokiem. Parastā priede ir Latvijas PSR

saimnieciski svarīgākā koku suga ar izturīgu, viegli apstrādājamu
un sveķainu koksni. No tās iegūst arī sveķus terpentīna un kolo-

fonija ražošanai.

Baltijas zonas parastā priede jeb Rīgas priede (P. sylvestris
var. rigensis) ar savu labo augšanu, stumbra kvalitāti un koksnes

vērtību ir saistījusi mūsu un arī ārvalstu mežkopju-sel.ekcionāru
un citu speciālistu ievērību. Rīgas priedes vērtīgās īpašības ir

iedzimtas.

No PSRS Eiropas daļas ziemeļaustrumiem līdz Aizbaikālam un

Mongolijas Tautas Republikā ir izplatīta Sibīrijas ciedru priede

(P. sibirica) — līdz 35 m augsts koks ar ļoti ciešu konusveida

lapotni. Sibīrijā šī priede veido milzīgus mežus. Skujas plakanas,
6—13 cm garas, tumšzaļās, sakārtotas pa 5 pušķos. Sievišķie čie-

kuri 6—13 cm gari, nogatavojas trešajā gadā. Sēklas lielas,
12—15 mm garas, bez spārna. Tās ir t. s. ciedru rieksti, ko lieto

uzturā. No sēklām iegūst ēdamu un tehnisku eļļu. Koksne viegla,
mīksta, noder dažādiem izstrādājumiem. No sveķiem iegūst ter-

pentīnu un kolofoniju.
Rietumeiropā Alpos un Karpatos aug Eiropas ciedru priede

(P. cembra), kas ir mazāka par P. sibirica, ar smalkākām un īsā-

kām skujām, mazākiem čiekuriem un sīkākām sēklām. Šīs abas

ciedru priedes kultivē mūsu republikas parkos un apstādījumos.
Rietumsibīrijā no Aizbaikāla līdz Ohotskas jūras piekrastei,
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Kūriju salās un Japānā plaši izplatīta pundura ciedru priede
(P. pumila), kas aug kā krūms vai neliels koks. Padomju Savienī-

bas Tālajos Austrumos lielus mežus veido Korejas ciedru priede
(P. koraiensis). Sīs priedes sārtā koksne augsti vērtēta mēbeļu
rūpniecībā.

Kaukāzā aug reliktā, endēmiskā Pitsunda priede (P. pithuusa)
un Eldarijas priede (P. eldarica) — ar likumu aizsargāti dabas

retumi. Vidusjūras apgabala rietumos plaši izplatīta ir pīnija
(P. pinea), kam lielas ēdamas sēklas. To kultivē Krimā un Aiz-

kaukāzā.

Ļoti daudz priežu sugu aug Ziemeļamerikā. Vērtīga koksne ir

dzeltenajai priedei (P. ponderosa), kas aug Klinšu kalnos. Kanādā

un pa daļai Amerikas Savienotajās Valstīs ļoti svarīga suga ir

Veimuta priede (P. strobus), kas veido mežus un dod ļoti vērtīgu
koksni. Augsts, ļoti krāšņs koks, ar pelēkzaļām, mīkstām skujām,
kas pa 5—7 sakārtotas pušķos. So priedi plaši kultivē Eiropā un

PSRS Eiropas daļas meža joslā. Tā bieži sastopama arī mūsu

republikas parkos.
Ļoti krāšņa ir Oregona kalnos izplatītā, līdz 90 m augstā

cukura priede (P. lambertiana). Čiekuri līdz 30 cm gari. Stumbra

sveķi satur cukuru, ko izmanto uzturā. Sēklas ir ēdamas.

Priežu fosilas atliekas atrodamas jau krīta perioda apakšējos
nogulumos. Apmēram pirms 60 miljoniem gadu, terciāra perioda
sākumā, ap Baltijas jūru un citās vietās ir augusi dzintara priede
(P. succinifera), kuras sveķiem sacietējot radies dzintars.

Purvciprešu dzimtā (Tazodiaceae) ietilpst 10 ģinšu un 16

sugu. Daudzas ģintis ir monotipiskas — ar vienu sugu. Šīs dzimtas

augi sastopami Kalifornijā, Meksikā, Austrumāzijā un Tasmānijā
(Arthrotaxis).

Fosilas atliekas atrastas Eiropā juras perioda augšējos nogulu-
mos. Krīta un terciāra periodā šīs dzimtas pārstāvji bija plaši
izplatīti ziemeļu puslodē. Mūsdienu Taxodiaceae ir reliktas formas,

kādreizējas lielas dzimtas pēdējie liecinieki. Tie ir lieli, senatnīgi
koki ar spirāliski sakārtotām adatveida vai zvīņveida lapām. Kok-

snē labi saskatāmas gadakārtas. Agrās koksnes traheīdām ir divas

vai daudzas, retāk viena dobumporu rinda, vēlās koksnes trahe-

īdām parasti viena dobumporu rinda. Koksnē ir daudz parenhīmas.
Sveķu aiļu nav.

Vairumam pārstāvju dzinumi ir vienkārši, bet Taxodium,

Gluptostrobus un Metasequoia ir garvasas un īsvasas.

Mikrostrobili pa vienam vai vairākiem sakopoti ķekarveida vai

galviņveida sastātos. Mikrosporofils sastāv no īsa kātiņa un platas
plātnītes, zem kuras piestiprināti 2—9 mikrosporangiji. Mikro-

sporām nav lidpūslīšu. Vīrišķais gametofīts ļoti reducēts.

Sievišķie čiekuri mazi, termināli, ar daudzām, parasti spirā-
liski sakārtotām, plakanām vai vairogveida zvīņām. Sēklzvīņa ir

pilnīgi saaugusi ar segzvīņu. Pie sēklzvīņu pamatnes atrodas 2—9

sēklaizmetņi. Sēklām nav spārna. Dīglim 2—9 dīgļlapas.
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78. att. Taxodiaceae.

1 — Seguoia sempervirens zars ar

mikrostrobiliem (m) un sievišķajiem
čiekuriem (č); Sequoiadendron gi-
ganteum: 2 — zars ar sievišķajiem

čiekuriem, 3 — zars ar lapām.

Sekvoju ģints (Sequ-
oia) vienīgā suga — kras-

tu sekvoja (S. semper-

virens) veido lielus mežus.

Kalifornijas piekrastes kal-

nos no jūras līmeņa līdz

900 m augstumam. Tā ir

līdz 110 m augsts koks;

stumbra diametrs 6—9 m.

Lielākie koki ir līdz 2000

gadu veci. Lapotne šauri

koniska. Lapas mūžzaļas,
plakanas, lineāri lancetis-

kas (78. att.). Koksne, t. s.

sarkanais koks, ir ļoti vēr-

tīga, viegli apstrādājama,
izturīga, it īpaši noderīga
zemūdens celtnēm.

Mamutkoku ģints (Se-
quoiadendron) vienīgā su-

ga — milzu mamutkoks

(S. giganteum) pieder pie
lielākajiem kokiem pasau-
lē. Vecie koki sasniedz

līdz 4000 gadu vecumu.

Stumbrs 80—120 m augsts, līdz 10 m diametrā. Vērtīgās koksnes

dēļ tie nežēlīgi izcirsti un tagad tikai nelielās audzēs sastopami
Kalifornijā Sjeranevadas kalnu rietumu nogāzē. Sīs nelielās audzes

ar likumu aizsargātas. Sekvojas un mamutkokus kultivē Krimā,

Kaukāzā un Rietumeiropā kā dekoratīvus kokus. Fosilas atliekas

atrastas visā ziemeļu puslodē. Eiropā un Āzijā tie izmiruši ledus

laikmetā.

Monotipisko metasekvoju ģinti (Metasequoia) ķīniešu botā-

niķi atklāja 1944. gadā Ķīnā (Sičuaņā un Hubejā) kalnos 700—

1350 m augstumā, kur M. gluptostroboides sastopama 800 km2 pla-
tībā (79. att.). Agrāk šī suga bija tikai fosili zināma no terciāra

perioda nogulumiem Japānā. Krīta un terciāra periodā Metase-

quoia ar vairākām sugām bija izplatīta visā ziemeļu puslodē.
M. gluptostroboides ir radniecīga sekvojai, bet atšķirībā no tās ir

vasarzaļa.

Purvciprešu ģints (Taxodium) ar 3 sugām izplatīta Ziemeļ-
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79. att. Metasequoia gly-

ptostroboides:

1 — zars ar sievišķajiem čie-

kuriem; 2 — čiekuri; 3 — zars

ar mikrostrobiliem.

Amerikas dienvidaustrumos un Meksikā. Tās ir reliktas sugas.
Terciāra periodā purvcipreses bija plaši izplatītas Eiropā un Āzijā,
bet ledus laikmetā izmira. Virdžīnijas purvciprese (T. distichum)
sastopama purvos gar upju un jūras krastiem Ziemeļamerikā, Flo-

ridā. Tas ir līdz 45 m augsts vasarzajš koks ar plaši izplestu

lapotni (80. att.). Dzinumi divējādi — garvasas ar spirāliski sa-

kārtotām lapām un īsvasas ar 2 rindās novietotām lapām. Lapas
un īsvasas rudenī nomet. Raksturīgas ir elpošanas saknes, kas kā

80. att. Virdžīnijas purvcip-
rese (Taxodium distichum):

1— zars ar sievišķajiem čieku-

riem; 2
— zars ar mikrostrobi-

liem.
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koniski izaugumi paceļas 1—1,5 m virs zemes. Meksikas purv-

ciprese (T. mucronatum) Meksikā veido plašus mežus. Tas ir līdz

50 m augsts koks; stumbra apkārtmērs sasniedz 30 metrus. Atse-

višķi eksemplāri izdzīvo līdz 4000 un pat 6000 gadu. Purvciprešu
koksnei ir labas tehniskas īpašības, tā ļoti izturīga. T. distichum

kā dekoratīvu koku audzē Krimā un Kaukāzā Melnās jūras pie-
krastē.

Kriptomēriju (Crt/ptomeria) vienīgā suga — Japānas kripto-
mērija (C. japonica) aug Japānā un Ķīnas dienvidaustrumos. Tas

ir liels, līdz 45 m augsts koks ar spirāliski sakārtotām īlenveida

lapām. Mikrostrobili attīstās lapu žāklēs. Sievišķajiem čiekuriem

ļoti gara segzvīņa. Koksne ļoti vērtīga, izturīga pret pūšanu. Kau-

kāzā un Krimā kriptomēriju audzē kā dekoratīvu koku. Mūsu

republikā tā bargās ziemās izsalst.

Ciprešu dzimtā (Cupressaceae) ietilpst 20 ģinšu ar apmēram
145 sugām. Tā plaši izplatīta pa visu zemeslodi. Fosilas atliekas

atrastas krīta augšējos nogulumos, bet, domājams, tā bijusi jau

juras periodā. Ciprešu dzimta radniecīga purvciprešu dzimtai.

Dzimtas pārstāvji ir mūžzaļi koki vai krūmi. Koksnē parasti
labi atšķiramas gadakārtas. Traheīdām viena dobumporu rinda..

Koksnē daudz parenhīmas šūnu. Sveķu aiļu nav. Lapas zvīņveida,.
retāk adatveida, bet jaunaugu lapas vienmēr ir adatveida. Lapas
sakārtotas mieturos vai pretēji, retāk — spirāliski.

Strobili parasti vienmājas, tikai dažām ģintīm tie divmāju.
Mikrostrobili pa vienam īsvasu galotnē vai retāk lapu žāklēs.

Mikrosporofili vairogveida, pretēji vai mieturos. Vairoga apakš-
pusē atrodas 2—6 mikrosporangiji. Mikrosporām nav lidpūslīšu.
Vīrišķais gametofīts ļoti reducēts. Mikrosporai dīgstot, protalija
šūnas neveidojas, bet uzreiz rodas anteridiālā un putekšņa dīg-
stobra šūna. Sādā divšūnu fāzē mikrosporas izbirst.

Sievišķo čiekuru sēklzvīņas ir vienkāršas, pilnīgi saaugušas ar

segzvīņu, uz čiekura ass novietotas pretēji vai mieturos. Ļoti redu-

cētos čiekuros dažreiz ir tikai viena sēklzvīņa. Sēklzvīņas savā

starpā saaug. Paegļiem tās kļūst sulīgas (sulīgs čiekurs jeb čiekur-

oga). Sēklzvīņām ir I—s1 —5 (20) sēklaizmetņi. Sēklām ir spārni.

Dīglim 2 (retāk 5 vai 6) dīgļlapas.
Ciprešu ģintī (Cupressus) ir 15 sugu, kas izplatītas Eiropā,

Āzijā un Ziemeļamerikā mēreni siltos apgabalos. Krimā un Kau-

kāzā tās aug tikai kultūrā. Cipreses ir mūžzaļi koki ar piramidālu
vai izplestu vainagu. Lapas zvīņveida. Mikrostrobili pa vienam

zaru galotnē. Sievišķie čiekuri ieapaļi, sēklzvīņas mieturos

(81. att.).
Vidusjūras zemēs plaši izplatīta ir mūžzaļā ciprese (C. semper-

virens), kuras dzimtene ir Irāna, Sīrija un Vidusjūras austrum-

daļas salas. Vietām kalnos šis līdz 50 m augstais koks veido

nelielas audzes. Kultūrā izplatīta mūžzaļās cipreses piramidālā
forma ar ļoti slaidu piramidālu vainagu, jo zari tai aug stāvus

uz augšu, gandrīz līdztekus stumbram. Mūžzaļā ciprese sasniedz
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81. att. Mūžzaļā ciprese (Cupressus setnper-

virens):
1 — zars ar mikrostrobiliem; 2

— zara daļa ar sie-

višķajiem čiekuriem; 3 — mikrosporofils; 4 — mikro-

sporofila griezums; 5 — sēklzvīņa ar sēklaizmet-

ņiem.

līdz 2000 gadu vecumu. Koksne ļoti
vērtīga, mīksta, viegla, tiek izman-

tota mēbeļu rūpniecībā un dažādiem

izstrādājumiem. Ļoti skaisti mūžza-

ļās cipreses stādījumi ir Krimas

dienvidos.

Zemo ciprešu ģints (Chamaecu-
paris) ar 6 sugām izplatīta Japānā,
Taivanas salā un Ziemeļamerikā gar
Klusā okeāna un Atlantijas okeāna

piekrasti. Zemās cipreses ir augsti
koki (40—60 m) ar konusveida vai-

nagu. Latvijā visbiežāk kultivē Lav-

sona zemo cipresi (Ch. lawsoniana)
un Japānas zemo cipresi (Ch. pisifera), kuras mūsu apstākļos aug

kā zemi, kupli, ļoti dekoratīvi krūmi. Abas šīs sugas kā dekoratīvus

augus audzē arī Kaukāzā un Krimā.

Dzīvībaskoku jeb tūju ģints (Thuja) ar 5 sugām izplatīta
Ziemeļamerikā un Austrumāzijā. Padomju Savienībā sastopama
tikai kultūrā. Mūsu republikā kultūrā ir 2 sugas. Dzīvībaskoki ir

mūžzaļi krūmi vai koki ar plakaniem dzinumiem. Lapas zvīņveida,

pretējas. Dzīvībaskokiem ir vērtīga koksne; tiem liela nozīme deko-

ratīvajā dārzniecībā.

Latvijā visbiežāk kultivē rietumu dzīvībaskoku (T. occidenta-

lis), kas savvaļā aug Ziemeļamerikā Alegānu kalnu apgabalā skuju-
koku mežos un bieži tur veido tīraudzes. Dzimtenē tas ir līdz 20 m

augsts koks, ap 1 m diametrā. Koksne ļoti izturīga, to izmanto

ūdensbūvēm, pāļiem un dzelzceļu gulšņiem. Kultūrā ir ļoti daudzas

dekoratīvas formas. Eiropā bieži audzē arī milzu dzīvībaskoku

(T. plicata), kas savvaļā aug Ziemeļamerikā Klusā okeāna pie-

krastē, kur sasniedz līdz 60 m augstumu. Arī šī koka koksne, t. s.

sarkanais ciedrs, ir ļoti augstvērtīga. Mūsu republikā kultūrā tas

sastopams ļoti reti.

Thujopsis vienīgā suga — T. dolabrata aug Japānā kalnu me-

žos un sasniedz līdz 35 m augstumu. Vainags piramidāls; dzinumi

un lapas apakšpusē sudrabaini baltas. Kultivē kā dekoratīvu augu

Krimā un Kaukāzā. Arī mūsu republikā audzē dekoratīvos stādī-

jumos, bet bargās ziemās tas apsalst.
Zvīņciedri (Libocedrus) ar 9 sugām ir izplatīti abu pusložu

subtropu un tropu apgabalos, retāk mērenajā joslā. Tie ir lieli

koki ar plakaniem vai četrkantainiem dzinumiem un pāros novie-
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82. att. Parastais paeglis (Juniperus
communis):

1- sievišķā auga zars ar čiekuriem un

1—2-gadīgām čiekurogām; 2 — vīrišķa auga

zars ar mikrostrobiliem; 3 — sievišķais čie-

kurs ar apputēs pilieniem; 4 — mikrostro-
bils; 5 — čiekurogas šķērsgriezums.

totām lapām. Fosilas atliekas
atrastas krīta perioda nogulu-
mos Grenlandē, terciāra nogulu-
mos Eiropā v. c. Pazīstamākā

suga ir Kalifornijas zvīņciedrs
(L. decurrens), kas Ziemeļame-
rikas rietumu piekrastē sasto-

pams kā 50 m augsts meža koks.

Tā izturīgo koksni, t. s. balto

ciedru, izmanto ūdensbūvēm un

mēbeļu rūpniecībā. Kā dekora-

tīvu augu kultivē Kaukāzā un

Krimas dienvidos.

Dzimtas lielākā ģints — pa-

egļi jeb kadiķi (Juniperus) ar

apmēram 70 sugām izplatīta ziemeļu puslode no Arktikas līdz

subtropiem. Dažas sugas aug tropu kalnos.

Paegļi ir mūžzaļi, stāvi, diezgan bieži arī ložņājoši vai pacili
krūmi, kā arī nelieli, līdz 12 m (reti 20—30 m) augsti koki. Stumbrs

parasti zarojās no pašas apakšas; zari aug stāvus uz augšu vai no

stumbra vairāk vai mazāk atstāv, tāpēc lapotne ir ļoti dažāda

veida. Lapas adatveida vai zvīņveida, pa 3 (retāk pa 4) pamīšos
mieturos (82.att.).

Divmāju, ļoti reti vienmājas augi. Mikrostrobili pa vienam vai

grupās iepriekšējā gada dzinumu galotnē vai lapu žāklē. Tie sastāv

no dažiem mikrosporofilu pāriem. Mikrosporofiliem ir 3—6 mikro-

sporangiji. Sievišķie čiekuri atrodas īsu žākļdzinumu galotnē, ku-

riem pie pamatnes daudz neauglīgu zvīņlapu, bet galotnē triju
sēklzvīņu mieturis ar trim sēklaizmetņiem pamīšus sēklzvīņām..
Gatavi čiekuri ir lodveida, vairāk vai mazāk sulīgi, melni vai sar-

kani, ogveida, t. s. čiekurogas. Tie izveidojas, sēklzvīņām saaugot

un cieši ieslēdzot sēklas. Paegļu koksne ir cieta, ar patīkamu
smaržu, noder dažādiem sīkiem izstrādājumiem. Čiekurogas iz-

manto medicīnā.

Padomju Savienībā visizplatītākā suga ir parastais paeglis
(J. communis). Mūsu republikā tā ir vienīgā paegļu savvaļas suga.

Parastais paeglis ir ļoti pieticīgs augs, sastopams priežu mežos,

mežmalās, neauglīgās norās. Lapas adatveida. Nogatavojušās
čiekurogas ir zili melnas, ar zilganu apsarmi. Dažreiz tas izaug
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arī kokveida, piemēram, 12 m augstais paeglis pie Ēdoles, kas

ieskaitīts aizsargājamos dabas objektos.
Padomju Savienībā aug vairākas citas paegļu sugas. Krimā

sastop sarkano paegli (7. oxycedrus) un augsto paegli (7. excelsa),

no kuru koksnes izgatavo zīmuļus. Eiropas daļas dienvidaustrumos

un Vidusāzijā izplatīts ir kazaku paeglis (7. sabina), kuru bieži

kā dekoratīvu krūmu audzē mūsu republikā. Kazaku paegļa dzi-

numi satur indīgu ēterisku eļļu, kuras dēļ augu izmanto medicīnā.

Vidusāzijā vairākas paegļu sugas veido īpatnējas audzes, t. s.

arčājus.

Ziemeļamerikas austrumdaļā izplatīts Virdžīnijas paeglis
(7. virginiana) — līdz 30 m augsts koks, no kura iegūst smaržīgo,
sarkano zīmuļu koksni un šim nolūkam to kultivē arī citās zemēs.

Daudz paegļu sugu aug Ziemeļamerikas rietumu piekrastē, Ķīnā
un Japānā.

Podokarpu dzimtā (Podocarpaceae) ir 8 ģintis ar apmēram
130 sugām, kas izplatītas galvenokārt dienvidu puslodē, kur dažas

sugas ir nozīmīgi kalnu mežu koki. Tikai nedaudzas Podocarpus

sugas aug uz ziemeļiem no ekvatora un sasniedz Rietumindiju,
•Centrālo Ameriku, Himalajus, Ķīnas un Japānas dienvidus.

šīs dzimtas augi ir gan lieli koki, gan nelieli krūmi. Lapas spi-
Tāliskas vai retāk — pretējas, plati lancetiskas līdz adatveida un

zvīņveida.
Strobili ir divmāju, retāk vienmājas. Mikrostrobili novietoti

parasto vai biežāk speciālu, īsu dzinumu galotnē. Primitīvākām

formām [Podocarpus spicatus un P. andinus) mikrostrobili ir spur-

dzes veida sastātos. Evolūcijas procesā notikusi šādu sastatu re-

■dukcija līdz vienam atsevišķam mikrostrobilam. Katrs mikrostro-

bils sastāv no nedaudzām sterilām lapām un daudziem spirāliski
sakārtotiem mikrosporofiliem. Mikrosporofili reducēti, dorsoven-

trāli, ar 2 mikrosporangijiem.
Megastrobils sastāv no viena sēklaizmetņa, ko apņem sēkl-

.zvīņa. Sēklaizmetnis dažkārt saaug ar sēklzvīņu. Katrs megastro-
bils atrodas fertila dzinuma segzvīņas žāklē. Ir formas, kurām uz

fertilā dzinuma ir tikai viens megastrobils.
Dzimtas lielākā un izplatītākā ģints ir Podocarpus (ap 100

sugu), kurai dienvidu puslodē ir tāda pati nozīme kā priedei
ziemeļu puslodē. Podocarpus sugas veido mežus; tām ir vērtīga
koksne.

Dacrudium ģintī ir ap 20 sugu, kas aug Melanēzijā, Jaunzē-

landē un Dienvidčīlē. Tie ir koki un krūmi ar garām, lancetiskām

vai zvīņveida lapām.
Phullocladus ģintī ir 6 sugas, izplatītas Malajas arhipelāgā,

Jaunzēlandē un Tasmānijā. šīs ģints pārstāvjiem lapas ir reducē-

tas un fotosintēzi veic paparžu lapām līdzīgi filoklādiji.
Daudziem podokarpu dzimtas pārstāvjiem ir vērtīga koksne.

Dienvidāfrikā gandrīz pusi visas koksnes produkcijas iegūst no

podokarpiem. Dažām sugām ir dekoratīva nozīme. Daudzas Podo-
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carpus sugas un monotipisko Saxegothaea (Cīles un Patagonijas
endēmu) kultivē Kaukāzā, Melnās jūras piekrastē, un Krimas
dienvidos.

Cefalotaksu dzimtā (Cephalotazaceae) ir tikai viena ģints —

Cephalotaxus ar 6 sugām, kas sastopamas Indijā, Ķīnā, Taivanas

salā, Korejā un Japānā.
Nelieli, pa lielākai daļai divmāju koki vai lieli krūmi. Zari pre-

tēji vai mieturos. Lapas lineāras, ādainas, spirāliski sakārtotas, bet

uz sānzariem 2 rindās, gandrīz pretējas.
Mikrostrobili lodveida sastātos uz iepriekšējā gada dzinumiem

veģetatīvo lapu žāklēs. Megastrobili sakopoti nelielos čiekuros, kas

atrodas zvīņveida augšlapu žāklēs pie iepriekšējā gada dzinumu

pamata. Čiekurā nogatavojas tikai viena vai divas sēklas.

Svarīgākas ir 2 Cephalotaxus sugas: C. drupacea un C. fortunei.
C. drupacea (līdz 15 m augsts koks) izplatīts Japānā un Ķīnas
centrālajā daļā. No sēklām iegūst eļļu krāsu un laku izgatavošanai.
C. fortunei (līdz 12 m augsts koks) aug Ķīnas centrālajā daļā.
Sīs sugas kā dekoratīvus kokus audzē Kaukāzā un Krimā.

Cephalotaxus filoģenētiski ir saistīta ar Podocarpus primitīvā-
kiem pārstāvjiem un, iespējams, ir starpgrupa starp podokarpu
dzimtu un īvju apakšklasi.

C. ĪVJU APAKŠKLASE — TAXIDAE

Šīs apakšklases megastrobiliem pie pamata ir daži zvīņlapu
pāri un galotnē viens vienīgs atrops sēklaizmetnis.

īvju dzimta (Taxaceae) ir 4 ģintis un ap 20 sugu, kas izpla-
tītas ziemeļu puslodē. Fosili pārstāvji zināmi no triasa un juras.

Mūžzaļi koki un krūmi. Pumpurus sedz pumpurzvīņas. Lapas

spirāliskas, bet tā kā kātiņi sagriezušies, tās atrodas vienā plaknē,
lancetiskas vai lineāras, augšpusē ar garenisku rievu, kurā atrodas

vidusdzīsla, apakšpusē divas atvārsnīšu rindas.

Dzimtas lielākā ģints ir īves (Taxus) ar 10 sugām, kas sasto-

pamas Vidusjūras apgabalā, Eiropā, Mazāzijā, Kaukāzā, Austrum-

āzijā, Malajas arhipelāgā un Ziemeļamerikā. Pazīstamākā suga ir

ogu īve jeb platpaeglis (T. baccata) — līdz 20 m augsts koks vai

krūms. Ļoti ēncietīgs augs. Sastopama pa lielākai daļai ēnainu

platlapu mežu pamežā PSRS Eiropas daļā, Krimā, Kaukāzā,

Rietumeiropā, Skandināvijā, kalnainos apgabalos Ziemeļāfrikā un

Mazāzijā. Latvijā tas ir rets skuju koks, sastopams Kurzemes

un nedaudz arī Vidzemes jūrmala.l- mežos. Aug Igaunijas salās un

dažās vietās Igaunijas rietumu piekrastē. Latvijas florā ogu īve

uzskatāma par atlantisku floras elementu.

Ogu īve sasniedz lielu vecumu. Atsevišķi eksemplāri ir 2000—

3000 gadu veci. Lapas šauri lancetiskas, ar smailu galu, augšpusē

tumšzaļās, spīdīgas, apakšpusē gaišākas, nespodras. Koksne
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83. att. Ogu īve (Taxus baccata):

1 — sievišķā auga zars ar sēklām; 2 — vīrišķā
auga zars ar mikrostrobiliem; 3 — mikrostro-

bils; 4 — megastrobils skujas žāklē; 5 — mega-

strobila gargriezums, m — mikropile, i — inte-

guments, n — nucels, d — dīgļsoma, a —
aril-

lus aizmetnis, k — primārā žākles dzinuma

veģetācijas konuss; 6 — sēklas gargriezums
(arillus, sēklapvalks, endosperma un dīglis).

smalkkārtaina, dzeltena vai brūni

sarkana, ļoti cieta un izturīga, vēr-

tīgs materiāls galdnieku un virpo-

tāju izstrādājumiem.
Strobili divmāju; attīstās uz

zariem skuju žāklēs (83. att.).
Mikrostrobiliem pie pamata ir da-

žas neauglīgas zvīņveida augš-
lapas, bet augšgalā vairāki vairog-
veida mikrosporofili, apakšpusē ar

6—B nokareniem mikrosporangi-
jiem. Mikrosporangijos attīstās

daudz mikrosporu. Tām 'nav lid-

pūslīšu.

Megastrobili attīstās skuju žāklēs kā sāndzinumi. Tajos ir tikai

viens sēklaizmetnis; tas pa mikropili izdala apputēs pilienu, kas

uztver mikrosporas. Ap sēklaizmetņa pamatu atrodas gredzenveida
meristēmas valnītis. Sēklai briestot, valnītis aug un kļūst par

sulīgu, kausam līdzīgu sarkanu sēklsedzi (arillus). Sēklsedze ne-

satur indīgu alkaloīdu taksīnu, kas atrodas visās pārējās auga

daļās, ari sēklās.

Senāk ogu īve bija daudz plašāk izplatīta. Tās areāls samazi-

nājies ledus laikmetā, bet samazināšanos vēlāk ietekmējis arī cil-

vēks, izcērtot mežus un īves vērtīgās koksnes dēļ. Mūsu republikā
ogu īve ir dabas retums, kas aizsargāts ar likumu. Dārzos un par-
kos audzē tās krūmveida formu.

Tālajos Austrumos aug T. cuspidaia — ogu īvei tuva suga.
Torreua ar 6 sugām sastopama Ķīnā, Japānā, Kalifornijā un

Floridā. Torreya sugas dod ļoti izturīgu koksni un tām ir deko-

ratīva nozīme. Dažas sugas audzē Kaukāza Melnās jūras piekrastē,
Tbilisi un Krimas dienvidos.

Mikrofilo kailsēkļu filoģenēze

Par mikrofilo kailsēkļu (Pinophytina) priekštečiem varbūtēji
uzskatāmi Progymnospermae, kas savukārt ir filoģenētisks tilts

uz psilofītiem (sk. priekšlapā). Jau devona un karbonā periodu mijā
ginku klase (Ginkgoatae) un skuju koku klase (Pinatae) parādī-
jās kā paralēli attīstības zari. Ginkgoatae ziedu laikus sasniedza
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tikai no perma perioda beigām līdz krīta perioda beigām, bet

Pinatae un Cordaitidae diferencējās jau karbonā. Šī karbonā sā-

kusies evolūcija turpmāk (karbonā un perma periodu mijā) deva

sākumu skuju koku apakšklases (Pinidae) attīstībai ar Voltziales

rindu, bet, sākot no triasa, skuju koku rindai (Pinales) un ari

Taxidae. No mikrofilajiem kailsēkļiem Pinales ir pielāgojusies
skaudrām augtenēm un pastāv līdz mūsu dienām kā samērā dzīvot-

spējīga grupa.

2. APAKŠNODALIJUMS. MEGAFILIE KAILSĒKĻI —

CYCADOPHYTINA (CYCADICAE)

Megafilo kailsēkļu apakšnodalījumam raksturīgas lielas veģe-
tatīvās un fertilās lapas. Veģetatīvajām lapām (trofofiliem) plūk-
snaini salikta uzbūve (84. att. 1). Mikrosporofiliem ir sinangiji
(vairākas saaugušu mikrosporangiju grupas). Megasporofiliem
(vismaz primitīvām formām) ir vairāki sēklaizmetņi.

Cycadophytina sākotnējās formas ir mazzarainas, bet attīstītā-

kās — zarainākas. Sākumā zarošanās ir monopodiāla, bet vēlāk —

simpodiāla. Centrālā cilindra evolūcija no protosteles vai aktino-

steles gājusi līdz eistelei ar lielu serdi. Sekundāro koksni veido

irdeni izvietotas kāpņu traheīdas vai traheīdas ar ieapaļām dobum-

porām. Tajā ir plati serdes stari. Reti sastopamas trahejas ar

dobumporām (Chlamudospermae).
No plūksnaini saliktām lapām bieži izveidojas lentveida vai

zvīņveida lapas. Lapu, it īpaši malējo lapiņu, dihotoma zarošanās

pakāpeniski izzūd, un vaļējs dihotoms dzīslojums pāriet plūksnainā
un tīklveida dzīslojumā. No primārā spirāliskā lapu sakārtojuma
attīstās mieturis vai pretējs sakārtojums.

Sānu dzinumi (zari) sākotnēji pa daļai ir veģetatīvi, pa daļai
fertili. Evolūcijas gaitā no šādiem sporotrofofiliem attīstās mikro-

sporofili un megasporofili. Primitīvi sporofili vēl nav vienā plaknē,
bet zarojās telpiski un sastāv no veģetatīvām un fertilām daļām.
Mikrosporofilu fertilajām daļām ir daudz mikrosporangiju grupu,

bet megasporofilu fertilajām daļām daudz sēklaizmetņu. Mikro-

sporofilu evolūcijā pakāpeniski izveidojas plūksnaini vai veseli

zvīņveida vai kātveida mikrosporofili. Mikrosporangiju skaits sa-

mazinās, un tie saaug sinangijos. Sēklaizmetņi pirmatnēji atrodas

uz lapām homologiem nesējiem, kas var kļūt par tipiskiem lap-
veida, kausveida vai vairogveida megasporofiliem. Tie var arī

reducēties, tad izveidojas savrupi, tieši uz megasporofilu sastata

ass novietoti sēklaizmetņi, kas parasti ir kaili.

Sporofiliem norobežojoties uz īsvasām, izveidojas sporofilu sa-

stati (strobili). Pirmatnējie strobili ir viendzimuma, bet tie var

pārveidoties arī divdzimumu strobilos, kuriem pie pamata ir neaug-

līgas lapas.
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Mikrosporu un gametofītu attīstība, apaugļošanās un sēklu

izveidošanās notiek līdzīgi Pinophutina. Atsevišķos gadījumos ne-

izveidojas arhegoniji. Bez anemofilijas ir arī entomofilija.
Cļļcadophijtina zināmi jau no devona beigām. To priekšteči ir

progimnospermi. Mūsdienās tos pārstāv reliktas grupas (ap 200

sugu), kam zemeslodes veģetācijā nav lielas nezīmes.

I. Sēklpaparžu klase — Lyginopteridatae

(Pteridospermae)

Sēklpaparžu klase ir fosila, paparžveidīga Cycadophytina cilts-

grupa, kuras pārstāvjiem vēl nav sporofilu sastatu. Mikrosporan-
giju grupas un sēklaizmetņi atradās uz lielu, plūksnaini saliktu

lapu fertilām daļām, retāk uz īstiem mikrosporofiliem un mega-

sporofiliem.

Sēklpapardes attīstījās jau devona beigās, ziedu laikus sasnie-

dza karbonā un permā, bet juras periodā izmira. To izskats bija
ļoti dažāds: dažas bija līdzīgas mūsdienu kokveida papardēm —

ar garu stumbru un lielām, plūksnaini saliktām lapām, citas bija
nelielas, ar sīki dalītām lapām, bija arī kāpelējošas formas ar garu,
tievu stumbru.

1. Sēklpaparžu rinda —

Lyginopteridales (Cycadofilicales)

Rindas pārstāvjiem ir visprimitīvākās sēklpaparžu iezīmes. No-

zīmīgākās dzimtas Lyginopteridaceae (karbonā) pazīstamākais

pārstāvis Lyginopteris hoeninghausii (84. att.), domājams, bijusi
kāpelētajā sēklpaparde, kas augusi biezokņos, pieķerdamās citiem

augiem. Stumbrs līdz 4 cm diametrā. Jaunā stumbrā bija proto-

stele, bet vēlāk tā pārveidojās eistelē ar lielu serdi. Stumbrs sekun-

dāri pieauga resnumā. Lapas vairākkārt plūksnaini saliktas, pa
daļai arī vēl dihotomi dalītas, telpiskas, tikai mazliet plakanas.
Dzīslojums — vaļējs, dihotoms.

Mikrosporofili bija dalīti sterilā un fertilā daļā: sterilā (apak-
šējā) daļa sastāvēja no plūksnainiem segmentiem, bet fertilā (aug-
šējā) — no reducētiem vienkāršiem segmentiem, zem kuriem bija
6 vai 7 mazliet savā starpā saauguši mikrosporangiji. Mikrosporas
bija prāvas. Vīrišķais gametofīts sastāvēja no daudzām šūnām.

Putekšņu dīgstobra nebija. Domājams, mikrosporā attīstījās sper-
matozoīdi. Arī sēklaizmetņi atradās uz telpiski zarainām, vairāk
vai mazāk apaļām lapu daļām. Tie bija sīki (ap 5,5 mm gari) un

atgādināja mūsdienu cikadeju sēklaizmetņus. Nucelu apņēma biezs

integuments, kas augšgalā izveidoja mikropili. Nucela galā bija
konusveida izaugums, bet ap to zvanveida dobums — putekšņu
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84. att. Lyginopteridatae.
Lyginopteris hoeninghausii:
1 — lapa, 2 — stumbra šķērs-

griezums, v — vadaudu kū-

līši (primārā koksne uz cen-

tra pusi, sekundārā koksne

uz ārpusi) lp — lapu
pēdas, / — lūksne, m — miza
ar mehānisko audu joslām,
s — serde; 3 — mikrosporo-
fils. st — sterilā daļa, f —

fertilā daļa, ,s — sporangiji;
4 — sēklaizmetnis ar bļodiņu;

5 — sēklaizmetņa gargrie-

zums, c — nucela centrālā
daļa, i — integuments, b —

bļodiņa, pk — putekšņu ka-

mera; 6 — Glossopteris sp.

lapa ar tīklveida dzīslojumu.

kamera. No ārpuses sēklaizmetņi apņēma bļodiņa (cupula), kā,

piemēram, lazdām. Tās ārējo virsmu klāja dziedzermatiņi. Pu-

tekšņu kamerā, iespējams, bija cukurains šķidrums, kurā nokļuva

vēja atnesto mikrosporu spermatozoīdi; notika apaugļošanās. Sēk-

las bija 6—7 mm garas. Dīgli tajās nav izdevies atrast. Dīgļa
attīstība, domājams, sākusies tikai pēc sēklas nokrišanas no mātes-

auga.

Sēklpaparžu lapu evolūcijā novērojams arvien izteiktāks pro-

gress plakanās, vienkāršāk saliktās un pat veselās lapās ar slēgtu
tīklveida dzīslojumu (Glossopteridaceae).

Mikrosporofilu attīstībā novērojama mikrosporangiju pakāpe-
niska saaugšana sinangijos, piemēram, Medullosaceae ģintīm
(85. att.) Whittleseya, rAulacotheca, Potoniea. Tikai vēlāk telpiski
zarainie mikrosporofili kļūst lapveida, piemēram, Zeilleria.
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85. att. Lyginopteridatae
mikrosporangiju nesēji.

Whittleseya: 1 — mikrospo-
rangiju nesēja daļa, 2 —

mikrosporangiju grupas gar-

griezums, 3 — mikrosporan-

giju grupas šķērsgriezums;
4 — Aulacotheca mikrospo-
rangiju grupa; 5 — Potoniea

mikrosporangiju grupa; 6 —

Zeilleria lapveida mikro-

sporangiju nesējs (sporogēnie
audi melni).

Megasporofilu un sēklaizmetņu evolūcijā novērojama segtelomu
(vai sterilu megasporangiju) saaugšana ap centrālo, fertilo mega-

sporangiju (nucelu) un tādējādi iekšējā integumenta izveidošanās

(86. att.). Savukārt telomveida lapas daļas var ap vienu vai vairā-

kiem sēklaizmetņiem izveidot bļodiņu, no kuras ir izveidojies ārē-

jais integuments. No radiāliem, telpiskiem, dihotomi dalītiem

megasporofiliem attīstījās lapveida (Pecopteris pluckenetii) vai ari

citāda veida, piemēram, vairogveida megasporofili (Peltasper-
maceae).

86. att. Lyginopteridatae sēklaizmetņu nesēji:
1 — Genomosperma kidstonii, 2 — G. latens, 3 — Eurystoma angulare segtelomu saaugšana

par iekšējo integumentu; 4 — E. angulare, 5 — Lyginopteris hoeninghausii (rekonstrukcija
un gargriezums) bļodiņas (ārēja integumenta) izveidošanās no segtelomiem; 6 — Peltasper-
mum rotula vairogveida sēklaizmetņu nesējs (rekonstrukcija un gargriezums); 7 — Stamnos-
toma huttonense dihotoms sēklaizmetņu nesējs ar daudzsēklu bļodiņām; 8 — Calathosper-
mum scoticum bļodiņa ar vairākiem sēklaizmetņiem (gargriezumā); 9 — Gnetopsis elliplica
bļodiņa ar sēklaizmetņiem, kuriem irbuļveidā pagarināts integuments; 10 — Pecoptcris

pluckenetii lapveida sēklaizmetņu nesēja daļa; 11 — Caytonia sp. plūksnveida lapas daļās
ieskauti sēklaizmetņi.



Parasta skābarža (Carpinus betulus) augļi (G. Ābeles foto).

Ginks (Ginkgo biloba) Rīgas ap-

stādījumos (G. Ābeles foto).
Ogu īves (Taxus baccata) zars ar

sēklām un sēklsedzi (G. Ābeles

foto).



Grīņu sārtene (Erica ietralix) Ziem-

upes grīņos (A. Piterāna foto).
Nepenthes robusta Rostokas uni-

versitātes Botāniskajā dārzā

(A. Piterāna foto).

Katavbas rododendrs (Rhododendron catawbiense) P. Stučkas LVU Botāniskajā
dārzā (R. Kondratoviča foto).
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87. att. Cautoniales.

I — Sagenopteris sp. lapa; Caytonia sewardii: 2 —

mikrosporofils un mikrosporas, 3 — bļodiņas
gargriezums (redzami sēklaizmetni ar integumentu).

2. Keitoniju rinda — Caytoniales

Līdz šim pazīstamas tikai šīs rin-

das augu lapas un vairošanās orgāni,
bet stumbri un saknes nav atrastas.

Keitoniju dzimtas (Caytoni-

aceae) pārstāvjiem megasporofili bija
plūksnainas lapu daļas ar plakanu
asi, uz kuras sānu segmentiem atra-

dās īpašas slēgtas bļodiņas — īpat-

nējas «sēklotnes» ar 6—30 atropiem

sēklaizmetņiem (87. att.). Sēklotnes

izveidošanās tomēr nebija pilnīga, jo magnolijaugiem to veido viss

megasporofils (augļlapa), bet keitoniju sēklaizmetņu tvertni vei-

doja tikai megasporofila atsevišķi segmenti. Tvertnes bija 2—5 cm

garas, kailas, ar lāpstveida «drīksnu», kuras vidū atradās piltuv-
veida atvere, pa kuru mikrosporas nokļuva uz sēklaizmetņiem.
Katrā tvertnē attīstījās 6—12 sēklas. Mikrosporofili bija plūksnaini,
ar plakanu galveno asi un dihotomiem vai retāk vienkāršiem sān-

zariem, uz kuriem bija daudzi sinangiji ar 4 mikrosporu ligzdām.

Catjtoniaceae lapas bija plūksnaini saliktas no 3 līdz 6 lancetis-

kām, ļoti satuvinātām lapiņām ar tievu kātiņu, tāpēc šķita staraini

saliktas.

Cautoniales — pedeja sēklpaparžu grupa — bija izplatīta no

triasa beigām līdz krīta perioda sākumam.

II.Cikadeju klase — Cycadatae

Šajā, no triasa zināmā augu klasē līdz mūsu dienām kā dzīvas

fosilijas ir saglabājušās 100 sugas. Cikadejām atšķirībā no sēkl-

papardēm ir tipiski mikrosporofili un megasporofili, kas uz īsva-

sām veido vienkāršus sastātus — strobilus. Vienīgi Cycas sugām
nav sievišķo strobilu, jo megasporofili ir atsevišķi novietoti stum-

bra galotnē.
Izņemot mezozoja ēras rindu — Nilssoniales, kuras pārstāvjiem

megastrobili bija ļoti skraji, klasē ir tikai cikadeju rinda —

Ci/cadales.

Cikadeju rinda — Cycadales

Pēc ziedu laikiem mezozoja ērā šīs rindas ģinšu skaits ir stipri
sarucis, tagad tajā ir tikai 10 tropisku un subtropisku ģinšu ar ļoti
saraustītiem areāliem.
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88. att. Cycadales.

1— Cycas sp.; megasporoflli: 2 —

C. revoluta, 3— C. cirinalis, 4 —

Dioon edule, 5 — Ceratozamia mexi-

cana. 6 — Zamia skinneri.

Cikadejas atgādina palmas (88. att.). Stumbrs tām slaids,
6—B m augsts (dažām Macrozamia līdz 20 m) vai zems, bumbuļ-
veida (Siangeria un Bowenia). Zamia pygmaea (Kubā) stumbrs

loti sīks — 3 cm augsts un 2 cm diametrā.

Stumbra galotnē ir lapu pušķis. Lapas parasti vienkārt plūk-
snaini saliktas, tikai Bomenia sugām tās divkārt vai trīskārt plūk-
snaini saliktas. Lapas lielas, līdz 2 m garas, cietas, mūžzaļas. Tās

ilgi aug ar galotni, tāpēc lapiņas sākumā ir paparžveidā ieritinā-

jušās. Lapiņu dzīslojums bieži vēl ir dihotoms un vaļējs.
Stumbra vadaudu elementi organizēti eistelē. Stumbra vidū ir

liela serde, kas vairākām sugām satur cieti, no kuras iegūst sāgo,

tāpēc cikadejas mēdz saukt par sāgo kokiem. Ap serdi ir vāji attīs-

tīts vaļēju, kolaterālu vadaudu kūlīšu gredzens ar platiem serdes

stariem. Kūlīšu koksnes kārta ir plāna, aiz tās ir kambijs un tad

plāna lūksnes kārta. Dažām sugām uz ārpusi papildus veidojas
kambija gredzeni, tāpēc tās, sekundāri augot, var sasniegt ievēro-

jamu resnumu. Miza ir bieza. Visās augu dajās gjotu ailes.

Strobili divmāju. Visprimitīvākais megasporofilu sakārtojums
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ir Cycas augiem. Stumbra galotnē veģetatīvo lapu vietā pa laikam

veidojas iedzelteni vai iesarkani mataini megasporofili. To augš-
daļa loti plūksnaina un uzskatāmi parāda homoloģiju ar veģeta-
tīvajām lapām, bet pie apakšdaļas malām atrodas daži sēklaiz-

metņi. Virs megasporofiliem veidojas atkal veģetatīvu lapu pušķis,
tādējādi Cycas primitīvajai megasporofilu kopai vēl nav ierobežota

augšana. Pārējās cikadeju ģintīs megasporofili un visās ģintīs
mikrosporofili ir sakārtoti strobilos, kuriem ierobežota augšana.

Megasporofilu evolūcijā noticis redukcijas un specializācijas
process. C. revoluta megasporofili, tāpat kā veģetatīvās lapas, ir

plūksnaini salikti un tiem uz apakšējām lapiņām atrodas sēklaiz-

metņi. Citām Cycas sugām megasporofili ir zobaini vai veseli un,

beidzot, izveidojušies vienkārši vairogveida megasporofili ar 2 sēkl-

aizmetņiem (88. att. 2—5). Megasporofili, spirāliski sakārtoti uz

garas megastrobila ass, cieši saslēdzas ar vairodziņiem un izveido

blīvu megastrobilu (Zamia). Apputēs laikā strobila ass izstiepjas,
vairodziņi cits no cita atvirzās un, vēja vai retāk vaboļu pārnestas,

mikrosporas nokļūst uz sēklaizmetņiem. Cikadeju megastrobili var

būt ļoti lieli, piemēfam, Macrozamia denisonii tie dažreiz ir 1 m

gari un sver 38 kg.
Līdzīga uzbūve ir arī mikrostrobiliem (89. att.). Mikrosporofili

ir spirāliski sakārtoti uz garas mikrostrobila ass. Augšējā daļa
tiem sterila, bet uz bazālās daļas atrodas daudzas mikrosporangiju
grupas (šoras) ar 2—4 mikrosporangijiem. Mikrosporangijos attīs-

tās daudz sīku elipsveida mikrosporu. Vīrišķais gametofīts sāk

attīstīties jau mikrosporangijā. Mikrosporas šūna vispirms sada-

lās protalija šūnā un anterīdija mātšūnā, bet anterīdija mātšūna

savukārt — anteridiālajā un veģetatīvajā jeb haustoriālajā (pu-

tekšņa dīgstobra) šūnā. Sādā trīsšūnu fāzē mikrosporas izbārstās

un tiek pārnestas uz sēklaizmetņiem, kur notiek vīrišķā gametofīta
tālākā attīstība.

Sēklaizmetņi ir lieli. Cycas revoluta tie sasniedz 5—6 cm ga-

rumu (90. att.). Nucelam cieši pieaudzis biezs integuments, kas

tikai pašā virsotnē ir brīvs un izstiepts

garā mikropilē. Nucela galotnē zem

mikropiles ir neliels iedobums — pu-

tekšņu kamera, kas pildīta ar cukurainu

šķidrumu. Nucels sākumā sastāv no vie-

nādām sporogēnām šūnām. Pēc tam

viena no tām, parasti vairāk vai mazāk

centrālā, izaug lielāka un kļūst par me-

gasporu mātšūnu. Tās kodols reduktīvi

dalās un izveidojas lineāra haploīdu

89. att. Cycadales:
1

— Encephalartos altensteinii mikrostrobils: 2 — Cycas
circinalis mikrosporofils ar mikrosporangiju grupām.
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90. att. Cycadales sēklaizmetņa uzbūve:

Ceratozamia sēklaizmetņa gargriezums, mi
— mikro-

pile, i — integuments, n — nucels, pk — putekšņu ka-
mera ar dīgstošam mikrosporām, me — izdīgusi mega-

spora ar megaprotaliju (daudzšūnu dīgļsomu), ar —

arhegoniji ar 2 kakla kanāla sienas šūnām un olkodolu.

megasporu tetrāde, no kuras tikai apak-
šējā kļūst par darbīgu megasporu. Šī

vienīgā funkcionējošā megasporā ātri

izaug, aizņem gandrīz visu nucelu, bet

pārējās 3 uzsūcas. Megasporā izveido-

jas spēcīgs sievišķais gametofīts jeb
primārā endospermā, kuram pret mikropili pavērstajā galā ir pa-
rasti 2 arhegoniji. Arhegonijs sastāv no ļoti lielas olšūnas (līdz
6 mm), viena vēderkanāla kodola un parasti no 2 kakla kanāla

sienas šūnām.

Apputēs laikā sēklaizmetnis pa mikropili izdala apputēs pilienu,
kas uztver mikrosporas. Domājams, šim pilienam iežūstot, mikro-

sporas tiek ievilktas sēklaizmetņa putekšņu kamerā, kas pēc tam,

mikropilei aizveroties, uz āru noslēdzas, bet uz iekšu, nucela

audiem izšķīstot, savienojas ar arhegoniju kameru. Mikrosporas
eksīna uzplīst un haustoriālā jeb putekšņa dīgstobra šūna izaug

par haustoriju (putekšņa dīgstobru), kas ieaug nucela audos, un,

tāpat kā Ginkgo augiem, noder vīrišķā gametofīta piestiprināšanai
un barošanai putekšņu kamerā, bet ne dzimumšūnu pārnešanai.
Apaugļošanās laikā anteridiālā šūna sadalās kātiņa šūnā un sper-

matogēnā šūnā, kas attīsta 2 spermatozoīdus, kuriem augšgalā
atrodas spirāliska lenta ar daudzām vicām. Intīnai uzplīstot, sper-
matozoīdi no haustorija tiek izstumti putekšņu kamerā. Microcucas

augiem attīstās vairāk spermatozoīdu. Tie ir lieli — līdz 0,3 mm

diametrā, paši lielākie augu, kā arī dzīvnieku valstī. Pēc putekšņu
un arhegoniju kameru saplūšanas spermatozoīdi brīvi peld pie
arhegonijiem šķidrumā, kas, domājams, izplūst no haustorija.
Viens spermatozoīds, nomezdams citoplazmas apvalku ar vicu

lentu, iespiežas olšūnā, un tā kodols savienojas ar olšūnas kodolu.

Apaugļošanās notiek dažus mēnešus pēc apputēs.

Zigota tūlīt dalās, un sākas embrija attīstība. Ja ir apaugļotas
vairākas olšūnas, tad var attīstīties arī vairāki embriji, tomēr bei-

dzot attīstās tikai viens, bet pārējie aiziet bojā. Līdztekus embrija
attīstībai sēklaizmetnis izveidojas par sēklu. Integuments pārvei-

dojas par sēklapvalku, tā ārējā kārta kļūst sulīga, bet iekšējā cieta.

Sēklas dīglim ir dīgļstumbrs (hipokotils), dīgļsakne ar uzmavu,

dīgļstumbra galotnē 2 dīgļlapas un augšanas konuss. Dīgli apņem

endospermā.

Cikadejām ir liela nozīme sēklaugu evolūcijas noskaidrošanā,
bet to praktiskā nozīme ir maza. No Cycas revoluta (Japānā)
iegūst sāgo. Daudz cietes satur arī Encephalartos sugas, it īpaši
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E. caffer (Āfrikā) un Dioon edule (Meksikā). Ap 25 dekoratīvas

sugas kultivē augu mājās, bet siltākās zemēs arī atklātās vietās.

Kaukāzā Melnās jūras piekrastē bieži audzē Cycas revoluta.

III. Benetītu klase — Bennettitatae

Izmirusi klase, kas bija izplatīta mezozoja ērā apmēram pirms
140 miljoniem gadu un ziedu laikus sasniedza no triasa beigām
līdz krīta perioda sākumam. Fosiļ.as atliekas atrastas Eiropā, Āzijā
un Ziemeļamerikā.

Bennettitatae atšķiras no Lyginopteridatae un Cycadatae gal-
venokārt ar ļoti reducētiem megasporofiliem. Tie sastāv tikai no

viena kātaina sēklaizmetņa, kas piestiprināts pie strobila ass.

Sevišķa nozīme ir Bennettitidae apakšklasei (Bennettitales rin-

dai), kurā pirmo reizi augu valstī sastopami divdzimumu strobili

ar apziedni. Appute, acīm redzot, bija entomofila.

Izplatītākās ģintis bija Cycadeoidea (Bennettites), Williamso-

nia, Wielandiella, Williamsoniella (91. att.). Vairums benetītu bija

91. att. Dažu benetītu

(Bennettitatae) sugu

rekonstrukcija.
Williamsonia sewardiana:
1 — habituss, 2 — lapa;

Williamsoniella coronata:
3 —

auga daļa, 4 — div-
dzimumu strobils; 5 —

Cycadeoidea marshiana.
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92. att. Bennettitales stro-

bilu uzbūves shēmas.

Cycadeoidea dacotensis: 1 —

jauna strobila gargriezums,

2 — nobrieduša strobila gar-

griezums; 3- Bennettites

gibsonianus megastrobila
gargriezums ar «apziedni»,
interseminālām plēksnēm un

kātainiem sēklaizmetņiem;
Cycadeoidea albiana: 4 —

sēkla, 5 — sēklas gargrie-
zums (redzams dīglis ar 2

dīgļlapām).

nelieli koki, kas pēc ārējā izskata atgādināja cikadejas. Bija for-

mas ar stāvu bezzarainu vai mazzarainu stumbru (Williamsonia)
vai ar īsu bumbuļveida stumbru (Cucadeoidea) un vienkārt plūk-
snaini saliktu lapu vainagu galotnē. Bija arī formas ar neīsti

dihotomi zarainu stumbru un veselām lapām (Williamsoniella).
Stumbra anatomiskā uzbūve bija vienkāršāka nekā mūsdienu cika-

dejām.
Williamsonia ģintī vēl bija viendzimuma strobili, bet citās —

jau divdzimumu. Strobili bija termināli vai aksilāri. Strobila ass

pamatu apņēma spirāliski sakārtotas augšlapas (apziednis). Virs

tām atradās plūksnainu {Cucadeoidea; 92. att.) vai veselu, zvīņ-
veida (Williamsoniella) mikrosporofilu gredzens. Mikrosporan-
giji uz mikrosporofilu malām vai uz to augšpuses veidoja iegrimu-
šus sinangijus. Strobila augšgalā uz ass konusveida pagarinājuma
bija spirāliski sakārtotas interseminālas plēksnes, bet starp tām

kātaini sēklaizmetņi. Sēklaizmetņi bija līdz 5 mm (retāk līdz 1 cm)
gari. Integuments veidoja garu mikropili, kas ziedēšanas laikā

mikrosporu uztveršanai pacēlās virs interseminālajām plēksnēm.
Benetītiem, šķiet, bija izveidojusies protandrija, kantarofilija (ap-

pute ar vaboļu palīdzību) un apaugļošanās ar spermatozoīdiem.
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Nobriedušās sēklās endospermas bija ļoti maz vai nebija nemaz un

visu sēklas dobumu analoģiski dažiem mūsdienu magnolijaugiem
aizņēma dīglis ar 2 biezām dīgļlapām, kurās atradās rezerves barī-

bas vielas. Interseminālās plēksnes kļuva vairāk vai mazāk sulīgas
un laikam kopā ar sēklām veidoja «augļus».

IV. Apvalksēkļu klase — Chlamydospermae (Gnetatae)

Apvalksēkļi ar saviem pa daļai divdzimumu strobilu aizmet-

ņiem ar strobilu apvalku (apziedni) un ar tieši uz strobila ass

sēdošiem sēklaizmetņiem atgādina Bennettitatae.

Sīs klases pārstāvji ir nelieli kokaugi vai liānas ar vienkāršu

vai zarainu stumbru. Lapas vienkāršas, veselas, dažāda veida un

lieluma, sakārtotas pretēji vai mieturos. Sistemātiskā ziņā šie augi
veido 3 diezgan izolētas rindas (Ephedrales, Welwitschiales un

Gnetales), kas no pārējiem megafilajiem kailsēkļiem atšķiras ar

vairākām morfoloģiskām un embrioloģiskām iezīmēm. Sekundā-

rajā koksnē bez traheīdām ir arī koksnes šķiedras un trahejas (ar

dobumporām), lūksnē sietveida elementi pa daļai ar pavadītāj-
šūnām. Sveķu aiļu nav.

Strobiliem ir apziednim līdzīgs apvalks. Tie ir funkcionāli vien-

dzimuma, divmāju vai retāk vienmājas, bet sastopami arī divdzi-

mumu strobilu sastati. Gametofīti daudz stiprāk reducēti nekā

pārējiem megafilajiem kailsēkļiem. Sīs un vēl citas iezīmes apvalk-
sēkļu klasi tuvina magnolijaugiem. Apvalksēkļi tomēr ir megafilie

kailsēkļi un dažas uzbūves līdzības ar magnolijaugiem jāuzskata
par paralēlas attīstības (konverģences) rezultātu. Apvalksēkļu
klases pārstāvji fosili nav pazīstami. Vienīgi Ephedra mikrosporas
ir atrastas Eirāzijā terciārajos nogulumos.

1. Efedra rinda — Ephedrales

Rindā ir viena dzimta — Ephedraceae ar vienu ģinti —

Ephedra. Tajā apmēram 42 sugas, kas izplatītas Eirāzijas, Ziemeļ-
amerikas un Dienvidamerikas tuksnešos un stepju apgabalos.
Vidusāzijā, Kaukāzā, Sibīrijā, Krimā un ap Volgas lejteci aug

9 efedru sugas. Ģints saraustītais areāls liecina par tās lielo

vecumu.

Efedras parasti ir mazi, ļoti zaraini, kserofili krūmi (reti sa-

sniedz s—B5—8 m augstumu), kas pēc ārējā izskata atgādina kosas

vai īpatnējos Austrālijas magnolijaugus — kazuarīnus. Jaunu vasu

asis ir zaļas un veic fotosintēzi. Lapas reducētas, zvīņveida, pre-

tējas vai pa 3, retāk pa 4 sakārtotas mieturos.

Strobili ir viendzimuma, parasti divmāju. Dažām sugām kon-

statēti ataviski divdzimumu strobili, kas norāda, ka efedru strobili

ir cēlušies no divdzimumu strobiliem. Tie pa vienam, pa diviem vai
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93. att. Efedras (Ephedra):
1 — zars ar vīrišķo strobilu sastatiem; 2 —

zars ar seklām; 3 — mikrostrobilu sastats;
4 — mikrostrobils; 5 — megastrobila gar-

griezums, z — sterilas zvīņlapas, n — nu-

cels, pk — putekšņu kamera, m — integu-
ments ar mikropiles stobriņu, a — «apzied-
nis»; 6 — megastrobils, ieskauts sterilās

zvīņlapās (z).

pa vairākiem atrodas parasti
dihaziālu zarojumu galos, pret-
stāvošu seglapu žāklē vai arī ir

termināli (93. att.).
Mikrostrobils sastāv no vie-

na mikrosporofila, kuram ap pa-

matu ir apvalks (apziednis), ko

veido 2 pretējas, pie pamatnes

saaugušas zvīņveida lapas.

Mikrosporofila kātiņa galā ir

2—B sinangiji. Mikrosporas

dīgst jau ligzdās. Mikrosporas
šūnai daloties, vispirms noda-

lās viena vīrišķā gametofīta
protalija šūna. Gametofīta tā-

lākā attīstība notiek, mikrosporas kodolam brīvi daloties. Dalī-

šanās rezultātā izveidojas 2 spermiji.
Megastrobils sastāv no divdaļīga apvalka (apziedņa) un no

sēklaizmetņa ar vienu integumentu, kas izstiepts garā mikropiles

stobriņā (stobriņa mikropile). Nucela virsotnē ir putekšņu kamera.

Megasporā attīstās spēcīgs sievišķais protalijs parasti ar 2 arhe-

gonijiem augšgalā. Mikrosporas uztver šķidruma piliens, kas atro-

das mikropiles stobriņa galā. Pilienam iežūstot, mikrosporas tiek

ievilktas putekšņu kamerā tieši uz sievišķā gametofīta. Sēklas dīg-
lim ir 2 dīgļlapas. Dažu efedru sugu sēklām ir sarkans, oranžs vai

dzeltens apvalks, kas izveidojas no 4 augšējām megastrobila seg-

lapām (pielāgošanās zoohorijai), bet citām šīs seglapas kļūst kok-

snainas un bieži spārnainas (pielāgošanās anemohorijai). Mega-
strobila apvalks kļūst koksnains, retāk sulīgs un savukārt apņem

sēklu.

Efedras ir ārstniecības augi. To zaļās daļas, it īpaši Ephedra

equisetina, satur alkaloīdu efedrīnu. Dažas efedru sugas noder

sausu, smilšainu vai akmeņainu nogāžu apzaļumošanai.

2. Velvičiju rinda — Welwitschiales

Rindā ir tikai viena dzimta — Welwitschiaceae ar vienu sugu

Welwitschia mirabilis (W. bainesii; 94. att.), kas sastopama Dien-

vidrietumāfrikas un Angolas piekrastes tuksnešos. Velvičija ir kse-
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rofīts ar loti savdabīgu izskatu. Stumbrs īss, resns, celmam līdzīgs
(līdz 1,2 m diametrā), gandrīz pilnīgi iegrimis zemē; virszemes

daļa reti pārsniedz 50 cm. Pie stumbra ir 2 pretējas 2 m garas,
lentveida ādainas lapas, kas saglabājas visu auga mūžu (ap
100 gadu); pie pamatnes tās arvien turpina augt, bet galotnē
pamazām iet bojā. Velvičijas stumbrs morfoloģiski atbilst hipoko-
tilam, uz kura attīstījušās tikai divas pirmās lapas. A. Tahtadžans

atzīmē, ka velvičija pēc būtības ir ļoti pārmainījusies sava kok-

veida priekšteča jaunības stadija — pieaudzis dīgsts. Mietsakne ļoti

gara, spēcīga un sniedzas dziļi zemē.

Velvičija ir divmāju augs. Strobili atrodas čiekurveida sastatu

seglapu žāklēs. Mikrostrobili sastāv no 2 pretējiem apvalklapu
(apziedņlapu) pāriem un 6 gredzenā novietotiem mikrosporofiliem,
kas pie pamatnes saauguši stobriņā. Mikrostrobila vidū atrodas

rudimentārs sēklaizmetnis. Katra mikrosporofila galā ir sinangijs,
saaudzis no 3 mikrosporangijiem. Sinangijos attīstās daudz elips-
veida mikrosporu. Mikrosporas dīgst jau sinangiju ligzdās; izvei-

dojas ļoti reducēts vīrišķais gametofīts. Mikrosporas kodols vis-

pirms sadalās protalija šūnas kodolā un anterīdiju mātšūnas ko-

dolā. Anterīdiju mātšūnas kodols daloties izveido lielu putekšņa
dīgstobra šūnas kodolu un anteridiālo jeb ģeneratīvo kodolu. Šajā
trīskodolu fāzē mikrosporas izbirst un vējš vai kukaiņi tās pārnes
uz sēklaizmetņiem.

Arī megastrobili sakopoti čiekurveida sastātos. Megastrobils
sastāv tikai no viena sēklaizmetņa, kuru apņem 2 saaugušas ap-

valklapas. Ap nucelu ir integuments, kas augšgalā izveido garu

mikropili. Nucelā rodas 4 megasporas; no tām (tetraspori) izvei-

dojas sievišķais gametofīts, kas neveido arhegonijus. Sākumā tas

sastāv no daudzkodolainas citoplazmas masas, bet vēlāk izveidojas
šūnapvalki un rodas šūnu komplekss, kas diferencējas apakšējā —

sterilajā daļā un augšējā — fertilajā daļā. Nobrieduša gametofīta
sterilās daļas šūnām ir viens kodols, bet fertilās daļas šūnām vai-

rāki kodoli, retāk viens kodols. Tālākā attīstības gaitā fertilās

šūnas izstiepjas un izveido t. s. protalija stobriņus, kas aug uz

94. att. Velvičija (Welwitschia mirabilis):

1
— jauns augs ar sievišķo strobilu sastātiem; 2

— mikrostrobils ar seglapu (s), priekš

lapām (p), opziedņa» iapām (a), saaugušām putekšņlapām un sterilu sēklaizmetni.
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augšu (uz mikropiles pusi) un iespiežas nucela audos. Daudzi

autori protalija stobriņus uzskata par daudzkodolainām olšūnām.

Mikrosporas uztver cukuraina šķidruma piliens, kas apputēs
laikā izdalās mikropiles galā. Pilienam iežūstot, mikrosporā no-

kļūst uz nucela. Attīstās putekšņa dīgstobrs, kas ieaug nucelā, un

ģeneratīvais kodols sadalās divos spermiju kodolos, kas atrodas

kopējā citoplazmas masā, tādējādi vīrišķā gametofīta attīstība

maksimāli tuva magnolijaugiem un atšķiras tikai ar protalija šūnas

kodola izveidošanos. Putekšņa dīgstobrs, ieaugdams nucelā, sa-

skaras ar protalija stobriņu; saskares vietā abu stobriņu apvalki
izšķīst un viens spermijs apaugļo tuvāko protalija stobriņa kodolu.

Zigota izveido embriju, kas iegrimst sievišķā gametofīta (primārās
endospermas) audos. Gametofīta sterilās daļas šūnas intgjisīvi
dalās un veido jaunas šūnas, kas baro embriju.

Nogatavojušos sēklu ietver spārnains apvalks, kas izveidojas
no apvalklapām. Dīglim ir 2 dīgļlapas.

3. Gnetu rinda — Gnetales

Rindā ir tikai viena dzimta — Gnetaceae ar vienu ģinti —

Gnetum. Ģintī ap 40 sugu, kas izplatītas tropiskajos mūža mežos

Austrumāzijā, Dienvidamerikā un Āfrikā. Gneti parasti ir liānas,
retāk koki vai krūmi. Lapas eliptiskas, ar tīklveida dzīslojumu
(95. att.), ļoti līdzīgas daudzu tropu divdīgļlapju lapām.

Strobili viendzimuma, divmāju un vienmājas. Tie novietoti mie-

turos uz vārpveida sastatu ass divu saaugušu segzvīņu žāklēs.

Mikrostrobils sastāv no viena mikrosporofila, kura pamatu apņem
divas saaugušas apvalklapas (apziednis). Mikrosporofila galā ir

2 mikrosporangiji. Mikro-

sporas dīgst mikrosporan-
gijos. Kodola dalīšanās re-

zultātā tajās izveidojas
putekšņa dīgstobra, kāti-

ņa šūnas un spermatogē-
nās šūnas kodols. Šādā

trīskodolu fāzē mikrospo-
ras, domājams, kukaiņi
pārnes uz megastrobiliem.

95. att. Gneti (Gnetum):
1 — zars ar sēklām; 2

— mega-
strobilu sastāts; 3 — mikrostrobilu

sastāts; 4 — megastrobils; 5 — mik-

rostrobils; 6 — megastrobila gargrie-

zums ar «apziedni», koksnainu ārējo

un pagarinātu iekšējo integumentu,
nucelu un dīgļsomu.
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Megastrobils sastāv no sēklaizmetņa, kuram ir 2 integumenti
un apvalks (apziednis). lekšējais integuments izveido garu mikro-

pili. Sievišķais gametofīts attīstās tetraspori un ir vēl reducētāks

nekā velvičijai. Arhegoniji neveidojas. Sākumā ari tas sastāv no

daudzkodolainas citoplazmas masas. Pirms apaugļošanās šūnas

izveidojas tikai tā apakšējā daļā, bet augšējā brīvu kodolu stāvok-

lis saglabājas līdz apaugļošanās momentam.

Mikrosporas uztver apputēs piliens, kas atrodas mikropiles
galā, un iežūstot ievelk tās uz nucela. Tur mikrosporā izveido

putekšņa dīgstobru, kas ieaug nucelā. Kad putekšņa dīgstobrs sa-

skaras ar sievišķo gametofītu, tā augšdaļā izveidojas 2 vai 3 olšū-

nas. Pēc apaugļošanās arī sievišķā gametofīta augšdaļā izveidojas
šūnas. Sēklas dīglim ir garš hipokotils un 2 dīgļlapas. Sēklapvalka
ārējā kārta ir sulīga.

Dažas sugas, piemēram, Gnetum gnemon, bieži kultivē un sēk-

las, kā arī lapas lieto barībai.

Megafilo kailsēkļu filoģenēze

Megafilo kailsēkļu (Cycadophytina) ciltsgrupa — sēklpapardes
(Lyginopteridatae) filoģenētiski ir atvasināmas no sēklaugu sen-

čiem Progijmnospermae. Sēklpapardes bija morfoloģiski ļoti plas-
tiska grupa. Ziedu laikus tās sasniedza no karbonā sākuma līdz

perma beigām (jaunākajā «paparžu laikmetā»), bet dažas pēcteču
grupas (Caytoniales v. c.) iesniedzās arī «gimnospermu laikmetā»

no perma beigām līdz krīta perioda sākumam. Jau karbonā vai

permā sēklpapardēm blakus atradās divi paralēli evolūcijas zari —

Cycadatae un Bennettitatae, kas ļoti raksturīgi «gimnospermu laik-

metam». Krīta perioda vidū, kad sākās magnolijaugu (Magno-
liophytina) ziedu laiki, šīs gimnospermās grupas spēji saruka.

Bennettitatae izmira, vienīgi dažas Cycadatae grupas izdzīvoja
līdz mūsdienām.

Par apvalksēkļu (Chlamydospermae) izcelšanos ir maz ziņu, jo
fosili ir atrastas vienīgi efedru (Ephedra) mikrosporas (putekšņi)
Eirāzijā terciāra nogulumos.

Daudzu iezīmju līdzība ar Bennettitatae norāda, ka apvalksēkļu
izcelšanās ir saistīta ar Bennettitatae līdzīgiem priekštečiem.

3. APAKSNODALĪJUMS. MAGNOLIJAUGI JEB SEGSĒKĻI —

MAGNOLIOPHYTINA (ANGIOSPERMAE)

Magnolijaugi ir pati plašākā, daudzveidīgākā un visaugstāk
organizētā augu valsts grupa, kurai pieder vairāk nekā puse (ap
300 000) no zināmām augu sugām. Tie labi piemērojas visdažādā-

kajiem dzīves apstākļiem aukstā, mērenā, subtropu un tropu kli-

mata joslā, tāpēc sastopami visur — gan augstu kalnos, gan
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auglīgos līdzenumos, purvainās zemienēs, gan svelmainos, sausos

un sāļainos tuksnešos. Arī dzīvei ūdeņos magnolijaugi piemēroju-
šies sekmīgi. Piemērošanos tik dažādām vidēm sekmēja morfolo-

ģiskās un anatomiskās uzbūves tālāka pilnveidošanās, bet it sevišķi

ģeneratīvo orgānu — ziedu un vairošanās bioloģijas evolūcija.

Raksturīga šo augu pazīme ir zieds. Megasporofili tajā pār-
veidoti par augļlapām (carpellum), kurām saaugot veidojas aug-

lenīca. Auglenīcas paplašinātajā apakšgalā izveidojās sēklotne ar

tajā iekļautiem sēklaizmetņiem, bet augšdaļā — drīksna, kas uz-

tver putekšņus (mikrosporas). Irbulis drīksnu saista ar sēklotni.

Pēc apaugļošanās no sēklotnes veidojas auglis ar sēklām, kuras

attīstās no sēklaizmetņiem.

Vīrišķais gametofīts attīstās puteksnī. Tas ir reducēts un sastāv

tikai no 2 šūnām — veģetatīvās un ģeneratīvās. Veģetatīvā šūna ir

lielāka, bet ģeneratīvā (anteridiālā) — mazāka. Putekšņa apval-
kam ir 2 kārtas: ārējā cietā — sklerīna jeb eksīna un iekšējā mīkstā

kārta — intīna. Pēc apputēs, kad puteksnis nokļuvis uz drīksnas,

veģetatīvā šūna sāk veidot dīgstobru, kas virzās pa irdenajiem
irbuļa audiem sēklotnes virzienā. Ģeneratīvā šuna parasti sadalās

2 spermijos.

Arī sievišķais gametofīts ir stipri reducēts. Gimnospermajiem
sēklaugiem raksturīgais daudzšūnu protalijs magnolijaugiem sa-

stāv tikai no nedaudzām šūnām. Sēklaizmetņa kodolaudos —

nucelā, kas segts ar vienu vai diviem integumentiem (sēklaizmetņa

segām), attīstās megasporu mātšūna. Pēc divkāršas dalīšanās no

tās izveidojas 4 šūnas, pie tam šajā procesā notiek hromosomu

redukcija. Trīs no šīm šūnām uzsūcas, bet no ceturtās izveidojas
megasporā jeb dīgļsoma ar primāro kodolu. Dīgļsomas primārais
kodols dalās, un abi meitkodoli aizvirzās uz dīgļsomas poliem.
Abiem šiem kodoliem vēl 2 reizes daloties, katrā dīgļsomas polā
veidojas 4 kodoli. Pēc tam no katras kodolu grupas viens kodols,
t. s. polkodols virzās uz dīgļsomas centru, kur abi polkodoli sa-

plūst un veido diploīdu sekundāro dīgļsomas kodolu. Katrā dīgļ-
somas polā paliek 3 haploīdi kodoli, kurus apņem citoplazma, un

izveidojas 3 šūnas. 3 šūnu grupu dīgļsomas mikropilārajā galā
sauc par seksuālo aparātu jeb olaparātu, bet otra pola 3 šūnu

grupu — par antipodiem. Olaparāta lielākā šūna ir olšūna, bet

pārējās divas — sinergīdas jeb palīgšūnas. Divkāršās apaugļoša-
nās procesā viens spermijs saplūst ar olšūnas kodolu. Šīs saplūša-
nas rezultātā rodas zigota, no kuras attīstās diploīds sēklas dīglis.
Otrs spermijs saplūst ar dīgļsomas sekundāro kodolu un veido

triploīdu šūnu, no kuras vēlāk attīstās sēklas barības audi. Tātad

magnolijaugu vīrišķajam gametofītam nav gimnospermiem rakstu-

rīgās protalija šūnas, bet sievišķais gametofīts raksturojas ar 8 ko-

dolu dīgļsomu.

Aprakstītais sievišķais gametofīts ar monosporo 8 kodolu dīgļsomu
ir segsēkju normālais dīgļsomas tips — Pohjgonum tips. Citās siste-
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mātišķajās grupās dīgļsomas var veidoties arī citādi. Dīgļsoma var

būt monospora ar 4 kodoliem — Oenothera tips, bispora ar 8 kodo-

liem — Allium tips, tetraspora ar 16 kodoliem — Penaea tips, tetra-

spora ar 4 kodoliem — Plumbagella tips vai tetraspora ar 8 kodo-

liem — Adoxa tips.

Magnolijaugu dzimumvairošanās raksturīgākā pazīme ir div-

kāršā apaugļošanās. Apaugļošanās nepieciešama ne tikai sēklas

dīgļa, bet arī sēklas barības audu attīstībai, kas jāuzskata par ievē-

rojamu, tikai magnolijaugiem raksturīgu evolūcijas progresu.

Magnolijaugu straujā, masveida attīstība izskaidrojama ar

evolūcijas procesā iegūtām priekšrocībām, no kurām raksturīgākās
ir šādas: 1) organisma pilnīgāka un tālāka diferencēšanās augsti
specializētos orgānos; 2) vairāku specializētu orgānu metamorfožu

veidošanās; 3) anatomiskās uzbūves pilnveidošanās un ekonomiska

vienkāršošanās (vadaudi, mehāniskie audi, segaudi v. c); 4) zieda

uzbūves pilnveidošanās un specializēšanās noteiktam apputēs vei-

dam; 5) diferencētas auglenīcas izveidošanās (sēklotne, irbulis,

drīksna); 6) gametofītu (protaliju) reducēšanās (puteksnī nav

protalija šūnu, neveidojas daudzšūnu sievišķais protalijs ar arhe-

gonijiem); 7) divkāršā apaugļošanās; 8) sēklaizmetņi un sēklas

ieslēgti auglenīcā — auglī; 9) strauji evolucionējošas, ekoloģiski
plastiskas sugas ar vispusīgu piemērošanos dažādiem apstākļiem,

ar enerģiskāku vielu maiņu un augstāku produktivitāti; 10) lak-

staino formu pārsvars; 11) ievērojama sugu daudzveidība, poli-
morfisms, sugas ar diferencētu struktūru; 12) ļoti vispusīga un

pilnīga augļu un sēklu izplatīšanās.

Magnolijaugu izcelšanas un sistemātika

Pirmās visvecākās magnolijaugu fosilās atliekas (putekšņi,
koksne) konstatētas mezozoja ēras juras perioda nogulumos. Tie

eksistējuši apmēram pirms 150 miljoniem gadu. No krīta perioda,
kas sākās pirms 120 miljoniem gadu, fosiliju atrasts jau diezgan
daudz. Tās liecina par magnolijaugu strauju evolūciju un izplatību.

Risinot jautājumu par magnolijaugu izcelšanos, par pirmajām
to formām, vispirms izvirzās problēma par primitīvākajām pa-

zīmēm un par šo pazīmju tālāku attīstību — evolūciju. Viens no

nozīmīgākajiem kritērijiem šīs problēmas risināšanā — magnolij-
augu primārā modeļa radīšanā ir jautājums par magnolijaugu
atšķirīgākā orgāna —.zieda izcelšanos.

Saskaņā ar pseidantija, t. i., neīsta zieda, teoriju, kuru

1900. gadā publicēja austriešu botāniķis R. Vetšteins, segsēkļu
zieds ir salikta zarota vasa, kuras sānu atzarojumi — putekšņ-
lapas un sēklaizmetņi ir atsevišķie ziedi, kas kopā sastāda zied-

kopu. Tātad putekšņlapas un sēklaizmetņi ir īstie ziedi, bet seg-

sēkļu divdzimumu zieds, kas sastāv no apziedņa, androceja un
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96. att. Magnolijaugu divdzimumu zieda izcelšanās:

1 — pēc pseidantija teorijas; 2 — pēc eiantija teorijas (androcejs punktēts, ginecejs melns).

gineceja, tiek uzskatīts par ziedu sastatu — ziedkopu vai neīstu

ziedu (96. att.). Tā izejforma ir cikadofītu efedras tipa sporofilu
sastāts. Pseidantija teorija par primitīvākiem uzskata augus ar

viendzimuma ziediem, vienkāršu apziedni vai arī pavisam bez

apziedņa (kailzieži). Šī teorija ir vairāku segsēkļu sistēmu pamatā.
1907. gadā angju botāniķi E. Arbers un J. Parkins izvirzīja

eiantija jeb strobilāro teoriju par segsēkļu zieda izcelša-

nos. Pēc šīs teorijas, segsēkļu zieds ir pārveidojies gimnospermu
■divdzimumu strobils, t. i., vienkāršs sporofilu sastāts, tātad īsts

zieds. Saskaņā ar strobilāro teoriju segsēkļu zieds cēlies no primi-
tīviem cikadeju augiem, kuru sporofilu sastātiem (strobiliem) bija
nenoteikts mikrosporofilu un megasporofilu skaits, tāpat kā bene-

tītiem. Pēc šīs teorijas, par primitīvākām jāuzskata grupas un

sugas, kurām ir divdzimumu ziedi ar spēcīgi attīstītu zieda asi,
nenoteiktu vai lielu zieda locekļa skaitu un to spirālisku sakārto-

jumu, bet augi ar viendzimuma ziediem, stingri noteiktu, nelielu

zieda locekļu skaitu ir attīstītāki.

Eiantija teorija ir pilnīgs pretstats pseidantija teorijai, tādēļ

filoģenētiskās segsēkļu sistēmas, kas veidotas, balstoties uz psei-

dantija teoriju, ir pretstatā sistēmām, kuru pamatā ir eiantija

teorija. Eiantija jeb strobilārā segsēkļu zieda izcelšanās teorija
mūsu dienās guvusi visplašāko piekrišanu un atzinību.

Sakarā ar sauszemes «iekarotāju» — psilofītu atklāšanu un

izpēti jautājumā par segsēkļu zieda izcelšanos radās t. s. telomu

teorija. Pēc šīs teorijas, psilofītu galotņu zari — telomi evolū-

cijas procesā pārveidojās par vasas orgāniem. No sterilajiem telo-

miem izveidojās sānzari un lapas, bet fertilie telomi evolūcijas
gaitā pārveidojās par mikrosporofiliem un megasporofiliem. Tātad

sterilie un fertilie telomi sastāda morfoloģisku izejstruktūru, kas

atrodas strobila vai zieda veidošanās pamatā. Saskaņā ar telomu

teoriju zieds ir vasas daļa, bet uz tās ass atrodas sānorgāni:
1) plakani sterili telomi — lapas, kauslapas, vainaglapas un 2) da-

žādas attīstības pakāpes fertilie (sporangijus nesošie) telomi

putekšņlapas un augļlapas. Telomu teorija vairākos virzienos sa-

skan ar eiantija teoriju, atšķirīga ir tikai izejformu izvēle.

Telomu teorija segsēkļu zieda prototipu meklē starp primitīvā-
kiem augiem, t. s. telomofītiem. Telomofīti ir nosacīta primitīvu

augstāko augu kopa — augi, kuri, pēc Cimmermaņa (1953), eksis-
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tēja telomofītu laikmetā pirms 310—140 miljoniem gadu un no

kuriem tālāk evolucionēja visi augstākie augi, izņemot sūnas.

Magnolijaugu zieda izcelšanās pētījumi vēl atrodas diskusijas
stāvoklī. Eiantija teorija, tāpat kā telomu teorija, diezgan labi pār-
liecina, ka primitīvākajām segsēkļu formām raksturīgi lieli, vien-

tuļi divdzimumu ziedi ar spirāliski sakārtotu, nenoteiktu vai lielu

zieda locekļu skaitu, primāru poliandriju, apokarpu un spirālisku
gineceju. Sādi primitīvi ziedi ir vairākiem mūsdienu magnolij-
augiem, it īpaši magnoliju rindas sugām. Taču jautājums par mag-

nolijaugu primārajām formām paliek vēl neskaidrs. Magnoliju
rindas sugām zieda uzbūves galvenās līnijas tiešām ir tuvas

ar megafilo kailsēkļu strobiliem. Bet šādus primitīvi vienkāršus

ziedus sastop arī vairākām augstāk attīstītām lakstaugu sugām no

gundegu dzimtas, piemēram, sīkajai peļastītei (Muosurus mini-

mus). Turpretī vairākiem primitīviem mūžzaļiem kokiem no lauru

rindas ir ziedkopās sakārtoti cikliski 3 locekļu ziedi ar vairākām

viendīgļlapju pazīmēm. Ar vairākām primitīvām pazīmēm un zied-

kopās sakārtotiem ziediem raksturojas vinteru (Winteraceae),
muskatu (Mgristicaceae) un anonu (Anonaceae) dzimtu sugas.

Arī pseidantija teorija nav pieņemama bez kritikas. Nevar pie-
krist, ka vējapputes augi, t. s. vējzieži no Betulaceae, Fagaceae,
Urticaceae un citām dzimtām uzskatāmi par primitīviem tikai tā-

pēc, ka tiem ir viendzimuma vai bezapziedņa ziedi. Tāpēc jāpieņem,
ka magnolijaugu zieda evolūciju, tāpat kā to evolūciju vispār, ne-

var uzskatīt par stingri monofilētisku. Magnolijaugu evolūcijā liela

nozīme ir mutācijām, hibridizācijai un daudzām citoģenētiskajām
izpausmēm, ar ko izskaidrojams to polimorfisms un arī neskaidrā

izcelšanās.

Jautājums par iespējamiem magnolijaugu priekštečiem vēl ir

neskaidrs galvenokārt paleobotānisko datu nepilnības dēļ. Pieņemt
kādus no minētajiem efedru vai benetītu pārstāvjiem par tiešiem

magnolijaugu priekštečiem rfav iespējams. Vairākas kopējās pa-

zīmes, kas it kā tuvina segsēkļus šiem augiem, drīzāk jāuzskata
par paralēlas attīstības (konverģences) rezultātu. Daudz ticamāks

ir pieņēmums, ka magnolijaugu, tāpat kā pārējo sēklaugu evolūcija
varēja sākties no sēklpapardēm (Ltjginopteridatae) to norieta sā-

kumā paleozoja ēras perma periodā, tātad aptuveni jau pirms
200 miljoniem gadu.

Par pieņemamāko vietu magnolijaugu sākumam uz Zemes tiek

uzskatīti Āzijas dienvidaustrumu daļas kalni. Daudzi pārliecinoši
fakti to apstiprina. Vispirms jau tas, ka Dienvidaustrumāzijā mūs-

dienās sastopami daudzi primitīvi sēklaugi, kas tur saglabājušies
kā relikti. Bez tam Āzijas dienvidaustrumu kalnos koncentrēts lie-

lākais magnolijaugu polimorfisms. Minētie un vēl citi fakti Dien-

vidaustrumāziju diezgan droši ļauj uzskatīt par magnolijaugu
primārās izcelsmes un tālākās izplatības centru.

Magnolijaugu filoģenētiskās sistemātikas teorētisko pamatu iz-

strādāšana ir jau kļuvusi par atsevišķu zinātņu nozari. Līdz ar to
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pastāv daudzas un dažādos līmeņos izstrādātas magnolijaugu sis-

tēmas, kuru skaits tikai pēdējos 50—60 gados jau pārsniedz 26.

Visu šo sistēmu pamatā ir divi galvenie principi — pseidantija vai

eiantija teorijas par segsēkļu zieda izcelšanos. Magnolijaugu siste-

mātikā nostiprinājies to dalījums divās klasēs — divdīgļlapjos un

viendīgļlapjos. Šīs abas dabiskās magnolijaugu klases filoģenētiski
ir saistītas, pie tam viendīgļlapji ir no primitīvākajiem divdīgļ-
lapjiem vai arī ar tiem no kopīgiem senčiem cēlies magnolijaugu
evolūcijas zars.

Magnolijaugu klašu raksturīgās pazīmes

Divdīgļlapji

1. Dīglis ar 2 dīgļlapām
2. Koki, krūmi, lakstaugi

3. Galvenā sakne labi attīstīta (miet-

sakne)

4. Vadaudi stumbra griezumā vienā

gredzenā, cilindriski, nepārtraukti

(sifonostele) vai pārtraukti joslās

(eistele); vadaudu kūlītis vaļējs —

ar kambiju
■5. Sānpumpuri radiālā rindā — se-

riāli, t. i., novietoti mediālā plaknē
atbilstoši lapām

6. Lapas dažādas, bieži saliktas, pa-

rasti ar kātu un tīklveida dzīslo-

jumu

7. Zieds ar 5 vai 4 locekļu gredze-
niem

8. Satur dažādas specifiskas, atseviš-

ķām dzimtām raksturīgas vielas —

alkaloīdus, glikozīdus, ēteriskās eļ-

ļas, vitamīnus v. c.

9. Vairākām sugām nelieli un šauri

areāli; daudz endēmisku augu

Viendīgļlapji

1. Dīglis ar 1 dīgjlapu
2. Galvenokārt lakstaugi vai sekun-

dāri kokaugi
3. Galvena sakne vaji attīstīta, redu-

cēta (bārkšsaknes)

4. Vadaudi stumbra griezumā vairā-

kos gredzenos vai neregulāri

(ataktostele); vadaudu kūlītis

slēgts — bez kambija

5. Sānpumpuri tangenciālā rindā —

kolaterāli, t. i., novietoti rindā,

kas perpendikulāra lapa<= mediāla-

jai plaknei
6. Lapas galvenokārt vienkāršas, pa-

rasti bez kāta, ar paralēlu vai lok-

veida dzīslojumu

7. Zieds parasti ar 3 locekļu gredze-

niem

8. Vielu dažādība mazāka

9. Sugu areāli plaši

Abas klases tomēr reti raksturo kāda viena .itsevišķa pazīme,
bet gan pazīmju kopums. Tāpēc arī daži sistēmāliķi (Kuzņecovs,

Bušs, Grosheims, Lotsi v. c.) neatzīst segsēkļu dalījumu divdīgl-
lapju un viendīgļlapju klasēs.

Vispārinot divdīgļlapju sistemātiku, jāatzīmē, ka šajā klasē iz-

šķir 3 lielas augu grupas: 1) Apetalae (Monochlam'jdeae) — augi
ar vienkāršu kausveida apziedni vai arī bez tā. Dominē a^emotilas
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dzimtas — Betulaceae, Fagaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae, Sali-

caceae, Chenopodiaceae v. c; 2) Dialupetalae — augi ar divkāršu

kausā un vainagā diferencētu apziedni un primāri šķirtlapainu,

spilgtu vainagu. Raksturīgas entomofilās dzimtas — Ranuncula-

ceae, Rosaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Malvaceae v. c; 3) Sym-

petalae — augi ar divkāršu apziedni un koplapainu, bieži vien

spilgtu vainagu. Sevišķi specializētas entomofilās dzimtas —

Cucurbitaceae, Ericaceae, Primulaceae, Lamiaceae, Rubiaceae,

Asteraceae. Apetalae un Dialyptalae grupas, kurās ir augi ar šķirt-

lapainu vainagu, apvienotas Choripetalae apakšklasē, bet Sympe-
talae ar pentaciklisko Pentacyclicae (5 locekļu zieds) un tetracik-

lisko Tetracyclicae (4 locekļu zieds) grupu sastāda kopvainag-

lapju apakšklasi.
Šāda divdīgļlapju sistemātika vairākos virzienos neiztur kri-

tiku — vispirms jau rindu, dzimtu un sugu evolūcijas aspekta.
Taču to vēl lieto ieraduma dēļ. Pēdējos 20 gados strauji attīstās

evolucionārā augu morfoloģija un anatomija. Tas izmanto plašu

faktu materiālu un augu pazīmes vērtē attīstības secība, dodot

priekšstatu par atsevišķa auga orgāna, visa auga un dažādo augu

grupu vēsturisko attīstību un to savstarpējām filoģenētiskām sai-

tēm. Šie dati augu sistemātikā ienesuši vairākus jaunus principus.

Lieli nopelni šī virziena attīstībā ir A. Tahtadžanam un A. Kron-

kvistam. Šo autoru idejas un viņu sistēmu pamatprincipi ievēroti

mūsu magnolijaugu pārskatā.

Magnolijaugu izklāstā divdīgļlapju klase dalīta 7 apakšklasēs.
Katru no tām var uzskatīt par vairāk vai mazāk savrupu evolūcijas

zaru. Katrai apakšklasei, tātad evolūcijas zaram, ir atbilstoši filo-

ģenētiski atzarojumi — virsrindas vai rindas. Līdzīgi veidots arī

viendīgļlapju klases pārskats. Tās sastāvā izšķir 4 galvenos evolū-

cijas zarus — apakšklases ar tām pakļautiem filoģenētiskiem atza-

rojumiem. Magnolijaugu evolūcijas zaru (apakšklašu) savstarpējās

saites un to vispārīgs raksturojums parādīts pēclapa.

Apakšklasēs apvienotās sugas pēc to attīstības sadalītas 5 evo-

lūcijas līmeņos (sk. pēclapā).

1. evolūcijas līmenis — entomofili vai anemofili augi; apziednis

spirālisks, ar brīviem locekļiem; poliandrija primāra; ginecejs apokarps.

2. evolūcijas līmenis — entomofili augi; apziednis ciklisks, ar brī-

viem locekļiem 2 gredzenos; poliandrija primāra vai sekundāra; gine-

cejs apokarps.

3. evolūcijas līmenis — anemofili augi; apziednis ciklisks, reducēts

1 gredzenā' vai bez apziedņa; androcejs reducēts; ginecejs parasti

cenokarps.
4. evolūcijas līmenis — entomofili augi; apziednis ar brīviem lo-

cekļiem 2 gredzenos; androcejs sekundāri poliandrs 2 vai 1 gredzenā;

ginecejs cenokarps.

5. evolūcijas līmenis — specializēti entomofili augi; apziednis cik-

lisks, koplapains; androcejs 2 vai 1 gredzenā, ginecejs cenokarps.
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I. Divdīgļlapju jeb magnoliatu klase — Magnoliatae

(Dicotyledoneae)

A. MAGNOLIJU APAKŠKLASE - MAGNOLUDAE (POLYCARPICAE)

Magnoliju apakšklase apvieno primitīvākās magnolijaugu rin-

das. Daudzgadīgi tropu izcelsmes koki, krūmi, liānas, retāk lakst-

augi (Numphaeales). Stumbriem un lapām ir sekrētšūnas. Ginecejs
apokarps.

Magnoliju apakšklase sastāda dabisku, dažādos līmeņos dife-

rencētu segsēkļu grupu ar kopīgu tropisku izcelšanos, no kuras

evolucionēja visi daudzveidīgie magnolijaugi.

MAGNOLIJU VIRSRINDA —

MAGNOLIANAE

Magnoliju virsrinda ap-
vieno 5 rindas, kurām rak-

sturīgi primitīvās ziedko-

pās sakārtoti vai vientuļi
ziedi. Ziedā nenoteikts lo-

cekļu skaits ar spirālisku
sakārtojumu. Androcejs

sastāv no daudzām nediferencētām vai vāji diferencētām putekšņ-
lapam — primārā poliandrija. Augi ar nenoteiktu apputēs veidu

(autogami, entomofili, anemofili).

1. Magnoliju rinda — Magnoliales

Rindā apmēram 18 dzimtas. Galvenokārt tropisko un subtropisko
joslu kokaugi (nereti liānas) ar daudzām primitīvām pazīmēm.

Lapas vienkāršas, veselas vai daivainas, uz stumbra sakārtotas

spirāliski, retāk pretēji. Ziedi ar nenoteiktu locekļu skaitu, lieli,
visbiežāk divdzimumu, entomofili, spirāliski vai cikliski (ar visām

pārejām), parasti termināli (vasu galā). Tie sakopoti primitīvās
ziedkopās vai vientuļi, ar vienkāršu vai nepilnīgi kausā un vai-

nagā diferencētu apziedni. Putekšņlapu un augļlapu daudz, gine-
cejs apokarps (spirālisks vai ciklisks), sastāv no brīvām (nesaau-
gušām) augļlapām; sēklotne augšēja. Sēklās mazs dīglis un daudz

endospermas.
Magnoliju dzimtā (Magnoliaceae) ir 12 ģintis ar apmēram

210 sugām, kas izplatītas ziemeļu puslodes subtropiskajā joslā
Āzijas un Ziemeļamerikas kontinentos un nedaudzas sugas dien-

vidu puslodē — Brazīlijā un Malajas arhipelāgā.
Dzimtas tipiskā ģints — magnolijas (Magnolia) aptver vairāk
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97. att. Lielziedu magnolija (Magnolia
grandiflora):

1 — zieds; 2 — kopauglis (pamatnē redza-
mas spirāliski sakārtoto putekšņlapu un

apziedņa locekļu pēdas); 3 — zieda dia-

gramma.

par 70 sugām, no kurām apmē-
ram 20 sugas kultivē kā deko-

ratīvus augus (97. att.). Magno-

lijas ir mūžzaļi vai vasarzaļi
koki un krūmi ar spirāliski sa-

kārtotām, vienkāršām, veselām,
retāk daivainām lapām un lie-

liem, parasti vientuļiem div-

dzimumu, entomofiliem, baltiem,
rožainiem vai dzeltniem zie-

diem ar spirālisku locekļu sa-

kārtojumu un izteikti pagari-
nātu zieda asi. Zieda formula —

O �Ca 3Co3+3AooGoo. Auglis sa-

likts somenis, atgādina čiekuru. 2n=3B; 76; 114.

Vairākas magnoliju sugas introducētas arī Latvijā, piemēram,
P. Stučkas LVU Botāniskajā dārzā un Rīgas apstādījumos.

Tulpjukoks (Liriodendron tulipifera) savvaļā Ziemeļamerikas
Alegānu kalnos veido biezus mežus. Kā dekoratīvs augs tas diez-

gan plaši tiek kultivēts PSRS dienvidos — Krimā (dienvidu pie-

krastē), Kaukāzā un Vidusāzijas republikās.
Anonu dzimta (Anonaceae) ir ļoti plaša Āfrikas, Āzijas, retāk

Ziemeļamerikas tropisko un subtropisko joslu kokaugu dzimta ar

122 ģintīm un apmēram 2000 sugām. Daudzas sugas ir vērtīgi
augļu koki.

Augi ar vienkāršām lapām un entomofiliem, divdzimumu zie-

diem, kas atrodas tieši uz stumbra (kauliflorija). Ziediem divkāršs

3 locekļu apziednis. Putekšņlapu daudz, tās sakārtotas spirāliski.
Ginecejs parasti apokarps, ar spirāliski sakārtotām augļlapām.
Augļi dažādi — sulīgi vai sausi, parasti saauguši un veido kop-
augli.

Svarīgākā ģints — anonas (Anona). Vairākas sugas —

A. squamosa («cukura ābols»), A. reticulata, A. cheirimolia un

citas ir augļu koki. Etiopijas piparkoku (Xylopia aethiopica) Āfrikā

(Senegalā, Gambijā v. c.) kultivē kā dārzeni. Trīsdaivu azimina

(Asimina trilobata) ir Ziemeļamerikas subtropu augļu koks. Ano-

nas un aziminas introducētas arī Padomju Savienībā (Batumi,

Suhumi, Gagrā v. c).

Muskatu dzimta (Myristicaceae) ar 16 ģintīm un apmēram
380 sugām izplatīta Āzijas, Āfrikas un Amerikas tropos. Koki, retāk
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krūmi ar veselām, spirāliski sakārtotām lapām un viendzimuma

ziediem. Ziedi ar vienkāršu (kausveida), trīsdaivainu (retāk

2—5-daivainu) apziedni un 40—2 putekšņlapām. Ginecejs sastāv

no vienas augļlapas. Sēklas endospermā bagāta ar eļļu.
Muskatu dzimtas tipiskā ģints — Myristica ar vairākām sugām

plaši izplatīta tropu zemēs. M. fragrans savvaļā aug Moluku salās;
to bieži kultivē un iegūst muskatriekstus. Citas muskatu sugas

izmanto kā eļļas augus.

Vinteru dzimta (Winteraceae) ar 7 ģintīm un ap 70 sugām
sastopama gandrīz tikai Klusā okeāna salās un sastāda magnoliju
rindas savrupu evolūcijas zaru.

Koki, krūmi ar homoksilu (bez diferencētiem vadaudiem) kok-

sni. Lapas veselas, bez pielapēm. Ziedi vientuļi vai cimozās zied-

kopās, nereti termināli, ar divkāršu apziedni. Ļoti primitīva
putekšņlapu un augļlapu uzbūve.

Sis dzimtas primitīvākas ģintis ir Bubbia, Zygogynum, Tetra-

thalamus, bet progresīvākā — Drimys.

2. Lauru rinda — Laurales

Koki un krūmi ar spirāliski vai pretēji sakārtotām lapām, bez

pielapēm. Augu mizā un lapās daudz sekrētšūnu, kas izdala ēteris-

kās eļļas. Rindas sistemātika vēl nepilnīgi izstrādāta, tajā apvie-
notas 10 dzimtas, 98 ģintis un 2162 sugas (pēc A. Tahtadžana).

Lauru dzimta (Lauraceae) ir pati plašākā dzimta ar 50 ģintīm
un līdz 2000 sugām. Tās izplatītas visu kontinentu tropiskās un

subtropiskās joslās (it sevišķi Dienvidaustrumāzijā, Brazīlijā),
kur vietām veido lauru mežus. Koki ar veselām, blīvām, mūžzaļām,
asi aromātiskām lapām. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, ar

2 gredzenu apziedni. Putekšņlapas 3 vai 4 gredzenos. Auglenīcā
1 sēklaizmetnis. Auglis oga vai kaulenis. 2n=24; retāk 36; 42;
48 (x=\2).

Laurs (Laurus nobilis) ir dekoratīvs koks. Tā lapas lieto medi-

cīnā un pārtikā kā garšvielu, bet no augļiem iegūst eļļu. Kultivē

Rietumgruzijā, kur no kultūras pārgājis savvaļā.

Kamparkoks (Cinnamomum camphora) savvaļā aug Ķīnā, Ja-

pānā. No koksnes iegūst kamparu un ēteriskas eļļas. Introducēts

arī Kaukāzā (kā viengadīgs augs). Kanēļkoks (C. zeylanicum)

savvaļā aug Ceilonā un Indijas dienvidos, C. cassia — Dienvid-

ķīnā. Kanēļkoku mizu — kanēli izmanto kā garšvielu.

Avokado (Persea drimifolia un P. gratissima) ir ļoti vērtīgi

tropu un subtropu augļu koki. To augļi — lielas zaļgandzeltenas,
sulīgas ogas ar maigu riekstu garšu satur 10—13% eļļas.

Filoģenētiski lauru rindas augi ir ļoti tuvi magnolijam, tāpēc
arī vairāki sistemātiķi tos apvieno magnoliju rindā.
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98. att. Melnais pipars
(Piper nigrum):

1 — zars ar augļiem; 2 —

ziedi; 3 —
zieda dia-

gramma; 4 — augļa gar-

griezums.

3. Piparu rinda — Piperales

Lauru un magnoliju rindai tuva tropisko joslu augu rinda ar

2 dzimtām, 14 ģintīm un apmēram 2000 sugām. Krūmi, liānas, epi-

fīti, lakstaugi ar stipri reducētiem, vējapputei piemērotiem sīkiem

ziedkopās izvietotiem kailiem bezapziedņa ziediem. Primitīvas pa-

zīmes raksturo koksnes uzbūve (Sarcandra ģintī tā vēl ir homo-

ksila), apokarpais ginecejs, kā arī putekšņu un dīgļsomas primitīva

uzbūve, sēklu mazais dīglis ar endospermu un perispermu, kā arī

nenoteiktais hromosomu skaits. 2n= 16; 22; 24; 26; 32; 36; 40; 48;

52; 60; 64; 72; 80; 96; 104.

Piparu dzimtas (Piperaceae) nozīmīgākā suga ir melnais

pipars (Piper nigrum), kura augļi — melnie pipari ir pazīstama

garšviela (98. att.). Tā dzimtene — Indija un Indonēzija. Beteļi

(P. betle) ir Dienvidaustrumāzijā plaši lietots garšaugs (izmanto

auga lapas). Peperomia sugas, kas izplatītas mūža mežos, izmanto

kā dekoratīvus augus. Augu mājās peperomijas kultivē arī pie

mums.

4. Aristolohiju rinda — Aristolochiales

Daudzas stumbru, lapu, ziedu un putekšņu uzbūves īpatnības
tuvina aristolohiju rindas augus magnoliju rindas augiem, no ku-

riem tie, domājams, kopīgi cēlušies.

Rinda ar 3 dzimtām un 21 ģinti apvieno 673 sugas, kas izpla-
tītas tropu, subtropu un tikai daļēji mērenā klimata joslas.

Aristolohiju dzimtas (Aristolochiaceae) augi ir daudzgadīgi

lakstaugi vai krūmi parasti ar vijīgiem stumbriem, veselam vai
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3—5-daivainam lapām un aktinomorfiem vai zigomorfiem ziediem,

kuriem vienkāršs apziednis. Auglis pogaļa. 2n= 12; 14; 24; 26; 28;

36; 40; 48.

Lielā Aristolochia ģints ar apmēram 6000 sugām izplatīta tropu
un subtropu joslās un tikai dažas sugas sastopamas arī mērenā

klimata joslās. Latvijā reti (Dobeles pilskalnā, Tukumā, Rīgas ap-

kārtnē) sastopama parastā aristolohija (A. clematis) — indīgs
augs. Kā dekoratīvus augus kultivē A. macrophulla, retāk A. to-

mentosa un A. manshuriensis, kurus sauc par pīpjkokiem. Latvijas
florā bieži visā republikā lapu koku un jauktos mežos, gravās,
krūmājos, trūdamās augsnēs sastopams ēnas augs — parastā
kumeļpēda (Asarum europeum).

Raflēziju dzimta (Rafflesiaceae) ar 9 ģintīm un apmēram
55 sugām izplatīta galvenokārt tropu zemēs. Tie ir parazītaugi ar

stipri reducētiem veģetatīvajiem orgāniem. Arnolda raflēzija
(Rafflesia arnoldii) aug Indonēzijā (Sumatras salā). Tas ir augs

ar lielāko ziedu — zieda svars ap 7 kg, bet diametrs apmēram 1 m.

Zieda biezās (līdz 5 cm), sulīgās, spilgti sarkanplankumainās
lapas izdala nepatīkamu puvuma smaku, ar ko augs pievilina mu-

šas, kas apputeksnē ziedu. Raflēzijas ir tipiski parazīti. Tās para-

zitē uz Cissus ģints (Vitaceae) koku saknēm.

Sakarā ar parazītisko dzīves veidu Rafflesiaceae ir specializētu
augu dzimta. Tā evolucionējusi tālāk par aristolohiju dzimtu, tāpēc
vairāki sistemātiķi Rafflesiaceae un Hydnoraceae izdala atsevišķā
rindā — Rafflesiales.

5. Ūdensrožu rinda — Nymphaeales

Lieli ūdens vai purvainu augteņu lakstaugi, ar lielām, peldo-
šām (ūdens virspusē izvietotām), garkātainām lapām. Ziedi lieli,

vientuļi, piemēroti pašapputei vai entomofili. Apziednis divkāršs, ar

3—5 kauslapām un daudzām (nenoteikta skaita) vainaglapām.
Putekšņlapu daudz. Ginecejs sastāv no daudzām brīvām vai saau-

gušām augļlapām; sēklotne no augšējas līdz apakšējai. Auglis
riekstiņš vai oga.

Rindā ir 4 dzimtas ar 8 ģintīm un 75 sugām, kas izplatītas
subtropiskā un mērenā klimata joslās. Daudzas sugas ir kosmo-

polīti.
Ūdensrožu dzimta (Nymphaeaceae) ar 4 ģintīm un apmēram

60 sugām izplatīta visā pasaulē. Tie ir tipiski ūdensaugi ar lieliem,

vientuļiem ziediem. Ziedā nenoteikts locekļu skaits ar spirālisku

sakārtojumu. Zieda formula — 0 * Ca 3_5CoooAooG^:

Dzimtas lielākā ģints ir ūdensrozes (Ngmphaea). Tajā apmē-
ram 40 sugas; no tām 2 sugas — baltā ūdensroze (N. alba) un

sniegbaltā ūdensroze (N. candida) sastopamas arī Latvijā dīķos,
ezeros, upju līčos (99. att.). Ziemeļāfrikā aug Ēģiptes ūdensroze

(N. lotos), kuru sauc arī par «Nīlas lotosu». Šī suga atrasta arī
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99. att. Sniegbaltā ūdensroze

(Nymphaea candida):

1 — lapa; 2 — zieds; 3
— zied-

pumpura gargriezums; 4 — zied-

pamatnes šķērsgriezums ar gaisa

ejām; 5 — zieda diagramma.

Ungārijā. Āfrikas ūdeņos dabiskais areāls ir zilajai ūdensrozei

(N. coerulea), kuru sauc par «zilo lotosu». Vairākas Amerikas

ūdensrožu sugas ar sarkaniem ziediem ir izcili dekoratīvi augi. Tās

iespējams audzēt arī mūsu republikā (P. Galenieks, 1960).

Ūdensrožu lielie sakneņi satur cieti, kas lietojama pārtikā. Dažu

augu sēklas ir ēdamas.

No pārējām Numphaeaceae ģintīm Latvijas ūdeņos bieži sasto-

pama arī dzeltenā lēpe jeb dzeltenā ūdensroze (Nuphar luteum) t

retāk sīkā lēpe (N. pumilum). Dzeltenā lēpe ir ārstniecības augs.

Interesantākais un arī lielākais ūdensrožu dzimtas augs ir ka-

raliskā Viktorija (Victoria regia). Savvaļā tā aug Dienvidamerikā,
it sevišķi Amazones un Orinoko upju līčos. Viktorijām ir lielas

(līdz 2 m diametrā), spēcīgi dzīslotas peldošas lapas ar augšup

(bļodveidā) paceltām malām. Šāda lapa spēj izturēt >50 kg svaru.

Viktoriju ziedi lieli — līdz 35 cm diametrā. Tie ir smaržīgi, plauk-
stot balti, vēlāk kļūst iesārti vai sarkani. Tagad karalisko Viktoriju
kultivē gandrīz vai katrā botāniskajā dārzā. Arī P. Stučkas LVU

Botāniskajā dārzā šis krāšņais augs aug augu mājā speciālā
baseinā.

Tālākā evolūcijā, pēc daudzu autoru domām, no Ntjmphaeales
attīstījās viendīgļlapji, uz ko norāda ziedu uzbūve, kā arī divu

dīgļlapu saaugšanas tendence un slēgtie vadaudu kūlīši.

B. GUNDEGU APAKŠKLASE — RANUNCULIDAE

Primitīvi lakstaugi, retāk krūmi, liānas (primitīvākās formas)
vai arī sekundāri kokaugi. Stumbriem un lapām nav sekrētšūnu.

Ginecejs apokarps.
No magnolijaugiem (Winteraceae) cēlies evolūcijas zars, kas

tālākā attīstībā devis vairākus filoģenētiskus atzarojumus un neļķu
augu (Caryophyllidae) attīstības zaru.
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GUNDEGU VIRSRINDA — RANUNCULANAE

Gundegu virsrinda apvieno 5 rindas,
kas uzrāda vairākas primitīvas pazī-
mes — lielu un nenoteiktu zieda locekļu
skaitu, kā arī vēl nepilnīgi izteiktu zieda

specializāciju apputēs veidam. Tā ir

viena no interesantākajām segsēkļu gru-

pām, kurā norisinās plaši evolūcijas
procesi — pāreja no kokveida uz lakst-

veida formām ar atbilstošu orgānu, it

īpaši lapu, ziedu un to daļu attīstību.

1. Illīciju rinda — Illiciales

Nelieli koki un krūmi ar vijīgiem vai ložņu stumbriem, vien-

kāršām, mūžzaļām vai rudenī nobirstošām, spirāliski sakārtotām

lapām, bez pielapēm un ar primitīviem vadaudiem stumbrā. Ziedi

lapu žāklēs, divdzimumu (Illicium) vai viendzimuma (Schisandra),
aktinomorfi.

Rindā 2 dzimtas — Illiciaceae (1 ģints, 42 sugas) un Schi-

sandraceae (2 ģintis, 47 sugas), kas izplatītas galvenokārt Dien-

vidaustrumāzijā.
Ķīnas šizandra jeb citroniiāna (Schisandra chinensis) plaši iz-

platīta Tālajos Austrumos. Ar panākumiem tā introducēta arī

Latvijā. Citronliāna ir divmāju augs. Vientuļie viendzimuma ziedi

novietoti uz gariem, nokareniem kātiem. Vīrišķie ziedi ar 5—7

putekšņlapām, veido sinandriju. Sievišķajiem ziediem daudz augļ-
lapu; drīksnas nogatavojas jau pirms zieda atvēršanās, izdalot

cukurotu šķidrumu. Nektāriju nav. Auglis salikts, sulīgs somenis

uz stipri pagarinātas ziedpamatnes. Auga saknes, augļi un sēk-

las satur stimulējošas vielas; tos lieto medicīnā.

2. Lotosu rinda — Nelumbonales

Ūdens lakstaugi ar spēcīgiem, resniem, posmainiem sakneņiem
un platām, virs ūdens paceltām lapām un ziediem.

Rindā tikai lotosu dzimta (Nelumbonaceae), lotosu ģints
(Nelumbo) un 2 ļoti tuvas sugas, kas izplatītas Āzijas un Austrā-

lijas (N. nucifera), kā arī Ziemeļamerikas (N. lutea) tropiskajos
un subtropiskajos apgabalos.

Lotosi ir tipiski krīta floras relikti, kas saglabājušies tikai

Dienvidāzijā un Ziemeļamerikas centrālajā daļā. Kopš seniem lai-

kiem tie saistījuši cilvēku uzmanību kā dekoratīvi, ārstniecības un

pārtikas augi, tāpēc plaši kultivēti.
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Indijas jeb riekstu lotoss (N. nucifera) vietumis sastopams arī

Padomju Savienībā — Volgas deltā, Kubaņas līčos, Aizkaukāzā

(Kuras upes līčos) un Tālajos Austrumos (Piejūras un Habarov-

skasnovados).

3. Gundegu rinda — Ranunculales

Ļoti plaša un daudzveidīga lakstaugu (retāk krūmi, liānas)
rinda ar 10 dzimtām, 131 ģinti un 2739 sugām.

Rindas primitīvākās dzimtas (Lardizabalaceae, Sargentoxaceae,
Menispermaceae), kuru pārstāvji ir krūmi vai liānas, uzrāda filo-

ģenētiskas saites ar Illiciales. Tālākā evolūcija iezīmēja strauju
lakstveida formu attīstību, kuras izplatījās galvenokārt ziemeļu
puslodes mērenā un aukstā klimata joslā. Rindā notiek plaša
sugu evolucionārā diferencēšanās. Lapu evolūcija virzīta pa dažā-

diem attīstības ceļiem (bieži sastop heterofiliju). Pilnveidojās zieda

uzbūve ar noteiktu specializāciju un lielā nenoteiktā locekju skaita

(sevišķi apziedņa) redukciju (100. att.). lezīmējas vairākas no-

teiktas augļu veida attīstības līnijas.
Gundegu rindā vērojama arī sugu progresīva piemērošanās da-

žādiem ekoloģiskajiem apstākjiem. Lielākā daļa gundegu rindas

augu ir higrofīti (slapju vietu augi); sastopami arī hidrofīti

(ūdensaugi) un mezofīti (pietiekami mitru vietu augi).
Gundegu dzimta (Ranunculaceae) ar aptuveni 45 ģintīm un

apmēram 2000 sugām izplatīta ziemeļu puslodes mērenā un aukstā

100. att. Gundegu dzimtas ziedu evolūcija.
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klimata joslā. Primitīvākie dzimtas pārstāvji satopami Austrum-

āzijā un daļēji Ziemeļamerikā.
Lakstaugi, retāk sekundāras izcelsmes krūmi, puskrūmi vai

liānas. Lapas vienkāršas, dalītas, šķeltas vai veselas, sakārtotas spi-
rāliski. Ziedi parasti vientuļi vai ziedkopās, divdzimumu vai vien-

dzimuma, entomofili vai anemofili, ar hemiciklisku vai spirālisku
zieda daļu sakārtojumu un vienkāršu vai divkāršu apziedni. Pu-

tekšņlapu daudz (nenoteikta skaita). Sēklotne augšēja. Augļlapa
1 līdz daudzas, brīvas vai saaugušas. Auglis somenis, sēklenis,

oga vai kopauglis. 2rc=l2; 14; 16; 18; 20; 154 (x =5—9).

Gundegu dzimtā ir daudz indīgu augu, jo tie satur alkaloīdus

un glikozīdus. Mūsu republikas floras pļavu un purvu fitocenozēs

gundegu augi ieņem ievērojamu vietu.

Gundegu ģintī (Ranunculus) ir apmēram 400 sugas, no kurām

apmēram 160 sastopamas Padomju Savienībā, bet 14 — Latvijā.

Ļoti bieži pļavās izplatīta kodīgā gundega (R. acer) — indīgs
augs. Bieži visā republikā mitrās un purvainās vietās aug ļaunā
gundega (R. sceleratus) — ļoti indīgs augs, no kura uz ādas

rodas apdegumiem līdzīgas tulznas, bet lopi, tās apēdot, no-

beidzas.

Mitrās pļavās, izcirtumos, upju un ezeru krastos un arī tīru-

mos, sakņu dārzos kā nezāle bieži sastopama ložņu gundega
(R. repens). Diezgan bieži slapjās pļavās, grāvjos, upju un ezeru

krastos aug rāvas gundega (R. flammula), bet mežos, krūmā-

jos — Kasūbijas gundega (R. cassubicus); purvainās pļavās, skra-

jos lapu koku mežos — zeltainā gundega (R. auricomus). Smilšai-

nās krastmalās sastopama izplestā gundega (R. reptans), bet

lielākā mūsu gundega — garlapu gundega (R. lingua) ar gan-
drīz lineārām lapām aug seklos ūdeņos, upju un ezeru piekrastēs.
Retākas pie mums ir bumbuļu gundega (R. bulbosus), villainā

gundega (R. lanuginosus), bet ļoti retas — Sardīnijas gundega
(R. sardons), Breina gundega (R. breynius) un Stevena gundega
(R. steveni), kuru uzskata par adventīvu augu.

Plaši pazīstami pavasara augi pie mums ir purva purene

(Caltha palusiris) un Eiropas saulpurene (Trollius europaeus).

Āzijā aug dažas saulpureņu sugas ar spilgtiem oranžsarkaniem

ziediem (T. asiaticus, T. altaicus). Tās kultivē kā dekoratīvus

augus.

No plašās vizbuļu ģints (Anemone) Latvijā izplatītas 3 su-

gas — baltais vizbulis (A. nemorosa), dzeltenais vizbulis (A. ra-

nunculoides) un Daugavas vizbulis (71. sylvestris), kuru arī kul-

tivē. Padomju Savienībā sastopamas ap 50 Anemone sugas, bet

visā ģintī pazīstamas 120 sugas.

Zilā vizbulīte (Hepatica nobilis) ir visā republikā lapu koku

mežos, gravās, krūmājos sastopams pavasara ziedaugs. Silpurenes
(Pulsatilla) pie mums pārstāvētas ar 2 sugām — P. patens un

P. pratensis, kuru viensēklas riekstiņveida auglis izveidojies sēkl-

aizmetņu redukcijas rezultātā.
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No gundegu dzimtas augiem, kuri sekundāri piemērojušies vēj-
apputei, jāmin saulkrēsliņi (Thalictrum) ar dzelteniem vai blāvi

violetiem ziediem. Šo augu apziednis ir sīks, plēkšņveida — redu-

cējies, bet ziedam raksturīgo nokrāsu piedod putekšņlapas. Latvijā
aug 5 saulkrēsliņu sugas, no kurām izplatītākā ir dzeltenais saul-

krēsliņš (T. flavum), nedaudz retāki ir ozolīšu saulkrēsliņš
(T. aquilegifolium) un spožais saulkrēsliņš (T. lucidum), bet reti —

mazais saulkrēsliņš (T. minus) un vienkāršais saulkrēsliņš

(T. simplex).
Stāvošos un lēni tekošos ūdeņos diezgan bieži sastopamas

ūdensgundegas (Batrachium) ar ļoti dažādām, peldošām vai zem-

ūdens lapām un vientuļiem, baltiem, virs ūdens paceltiem ziediem,
kuriem dzelteni nadziņi.

Kopš seniem laikiem Latvijā kā krāšņumaugu audzē zilo kur-

pīti (Aconitum napellus). Tas ir viens no mūsu indīgākajiem
augiem. Visas auga daļas, bet it īpaši bumbuļainās saknes satur

akonitīnu un citus alkaloīdus, tādēļ izmanto medicīnā. Arī dzel-

tenā kurpīte (A. lasiostomum) ir ļoti indīgs augs, retumis aug

savvaļā Vidzemes augstienē un pieder pie mūsu floras retajiem
un aizsargātajiem augiem. No citiem gundegu dzimtas augiem ar

zigomorfiem ziediem mūsu republikā sastopams tīruma zilausis

(Consolida arvensis), kas aug tīrumos, it īpaši rudzu sējumos, kā

nezāles. Dārzos bieži kultivē delfīnijas jeb t. s. bruņinieku piešus
(Delphinium). Ļoti īpatnējs augs ar garu ziedgultni ir sīkā peļ-
astīte (Mgosurus minimus), kas diezgan bieži aug tīrumos, papu-

vēs, gar ceļmalām. Sulīgs ogveida auglis ar daudz sēklām ir

krauklenēm (Actaea). Vārpainā krauklene (A. spicata) ne bieži

mitros lapu koku mežos sastopama arī Latvijā. Dārzos kā dekora-

tīvus augus audzē vairākas Clematis sugas un šķirnes. Tie ir

daudzgadīgi lakstaugi vai kāpelējoši krūmi.

Gundegu dzimtas saimnieciskā nozīme ir ļoti dažāda. Aquilegia,

Aconitum, Delphinium, Nigella, Clematis, Trollius, Anemone, Pul-

satilla, Adonis, Helleborus un daudzi citi ir izcili dekoratīvi augi.

Diezgan daudzveidīga ir gundegu dzimtas sugu izmantošana me-

dicīnā, taču daudzi gundegu dzimtas augi, bez šaubām, vēl slēpj
neizmantotus resursus ārstniecības līdzekļu iegūšanā. Vairums gun-

degu dzimtas augu svaigā veidā ir indīgi. Izžāvēti tie lopiem nav

kaitīgi, bet sastāda mazvērtīgu siena piedevu. Vairākas sugas

(Pulsatilla, Aconitum, Delphinium v. c.) uzrāda spēcīgas bakteri-

cīdas, fungicīdas un insekticīdas īpašības, bet citas (Pulsatilla,

Ranunculus, Aconitum, Ficaria, Nigella v. c.) ir nektāraugi.
dzus gundegu dzimtas augus var izmantot dabisku krāsvielu iegū-
šanai it sevišķi audumukrāsošanai.

Gundegu dzimtai ir liela teorētiska nozīme. Lielā sugu dažādība

un plašie evolūcijas procesi, kas norisinās tieši šajā, vēl diezgan
primitīvajā dzimtā, rada lielu interesi, it īpaši augu evolūcijas

morfoloģisko likumsakarību izzināšanā.
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Bārbeļu dzimta (Berberidaceae) ar 11 ģintīm un apmēram
650 sugām izplatīta galvenokārt ziemeļu puslodē. Evolūcijas gaitā
tā kļuvusi par attīstītāko dzimtu gundegu rindā.

Krūmi un lakstaugi ar spirāliski sakārtotām vienkāršām vai

saliktām lapām. Ziedi vientuli vai ķekaros, divdzimumu, entomo-

fili, ar ciklisku zieda daļu sakārtojumu. Auglis oga. Sēklās endo-

spermā. Augi satur dzimtai raksturīgu alkaloīdu — berberīnu.

2n=\2; 14; 16; 28; 32; 56 (* =6; 7; 8; 14).

Dekoratīvi, ārstniecības augi un nektaraugi. Augļus izmanto

pārtikā.
Lielākā ģints — bārbeles (Berberis) ar vairākām sugām izpla-

tītas Āzijā un Amerikā. Eiropā vienīgā savvaļas suga ir parastā
bārbele (B. vulgaris), ar C vitamīnu bagātām, ēdamām ogām.
Tā bieži sastopama arī Latvijā. Šī suga ir labību svītru rūsas

starpsaimnieks. Vairākas bārbeļu sugas audzē kā dekoratīvus

augus, it sevišķi izplatīta ir Tunberga bārbele (B. thunbergii).

Spožlapu mahonija (Mahonia aquifolium) — ļoti skaists krāš-

ņumkrūms ar spīdīgām, mūžzaļām lapām.

4. Magoņu rinda — Papaverales (Rhoeadales)

Lakstaugi, retāk krūmi ar spirālisku vai pretēju lapu sakārto-

jumu. Lapas bez pielapēm. Ziedi vientuļi vai ķekaros, divdzimumu,
aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu apziedni. Putekšņlapu daudz

vai nedaudz, tās saaugušas vai brīvas. Ginecejs parakarps; sēk-

lotne augšēja. Sēklās daudz endospermas.

Magoņu dzimtā (Papaveraceae) ir 26 ģintis un vairāk par

450 sugām, kas izplatītas galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā
un subtropiskajā joslā, bet nedaudzas sugas arī tropiskajā Ame-

rikā. Padomju Savienībā aug 11 ģintis ar 43 sugām, Latvijā —

7 ģintis ar 12 sugām.
Viengadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi, retāk krūmi vai nelieli

koki. Lapas spirāliski sakārtotas vai arī pašas augšējās gandrīz
pretējas vai mieturos. Augu veģetatīvajās daļās parasti ir pien-
sula. Ziedi vientuļi vai ziedkopās, bieži vien lieli, aktinomorfi, retāk

zigomorfi, ar divkāršu apziedni. Zieda formula —
O *Ca2Co4A00G(2).

Auglis pogaļa. Sēklās eļļaina endospermā ar olbaltumvielām, bez

cietes. 2/2=10; 12; 14; 16; 18; 20—84 (*=5; 6; 7; 9; 10; 11; 19).
Lielāka un nozīmīgāka ģints ir magones (Papaver) ar 110 su-

gām. Padomju Savienībā aug 50 un Latvijā — 5 (savvaļā tikai 3)

magoņu sugas. Galvenā suga — miega magone (P. somniferum),
kuru kultivē lielās platībās un iegūst opiju, kā arī sēklas. Miega

magone ir viengadīgs augs ar violetiem, sārtiem un baltiem zie-

diem (101. att.). Opiju iegūst no negatavām pogaļām. Pogaļas
iegriež, pēc tam atdalās piensula, kuru pēc sabiezēšanas savāc.

Opijs ir dažādu organisku savienojumu maisījums. Tas satur vai-

rākus desmitus alkaloīdu, no kuriem svarīgākie ir morfīns, papave-

rīns, kodeīns, narkotīns v. c. Visi tie ir ārstniecības līdzekļi sāpju
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101. att. Miega magone (Papaver samni-

ferum):
I —

auga daļa ar ziedu; 2 — aug ļenica; 3 —

sēklotnes šķērsgriezums: 4 — auglis(poga|a);
5 — sēkla; 6 — zieda diagramma.

remdināšanai, bet lielākās devās

ļoti indīgi. Padomju Savienībā

galvenie magoņu audzēšanas ra-

joni opija ieguvei ir Dienvidka-

zahija un Kirgīzija.
Magoņu sēklās ir ap 50% vēr-

tīgas un uzturā noderīgas eļļas,
bet alkaloīdu nav. Tāpēc magoņu
sēklas lieto cilvēku uzturā jau
kopš seniem laikiem. Miega ma-

goni plaši kultivē arī kā dekora-

tīvu augu, it īpaši lielziedainās

šķirnes.
Mūsu republikā dārzos audzē austrumu magoni (P. orientale) —

daudzgadīgu, ziemcietīgu, ļoti skaistu krāšņumaugu ar spilgtām
oranžkrāsas vainaglapām, tumšām putekšņlapām un zilgani viole-

tām drīksnām. Kultivē arī zīda magoni (P. rhoeas), kura no dār-

ziem vietumis pārgājusi savvaļā. Diezgan bieži tīrumos, kviešu

sējumos, papuvēs, akmeņainās vietās, it īpaši Kurzemē un Zem-

galē, aug sarainā magone (P. argemone) un lauka magone

(P. dubium).

Apdzīvotu vietu tuvumā, sētmalēs, dārzos, laukos, retāk mežos,
bieži visā republikā izplatījusies nezāle ir lielā strutene (Chelido-
nium majus). Tās oranžsarkanā piensula satur vairākus alkaloīdus.

Tautas medicīnā to lieto kārpu nodzīšanai, kā arī tuberkulozes un

pat ļaundabīgo audzēju ārstēšanai. Lielā strutene ir indīgs augs,

tādēļ lietojama tikai pēc ārsta norādījumiem.

Diezgan bieži dārzos audzē krāšņo dicentru jeb t. s. lauzto sirdi

(Dicentra spectabilis). Tas ir daudzgadīgs sakneņu lakstaugs ar

rožsārtiem vai sarkaniem, sirpjveida ķekaros sakārtotiem sirds-

veida ziediem. Savvaļā izplatīta Ķīnā, Japānā. Ešolciju ģintī
(Eschscholtzia) ir apmēram 100 sugu. Tie ir viengadīgi augi,
izplatīti Ziemeļamerikā. Pie mums dārzos kultivē 2 sugas —

E. californica ar spilgti dzelteniem vai oranždzelteniem ziediem un

E. crocea ar pildītiem ziediem.

Vidusāzijā, Kaukāzā, PSRS Eiropas daļas dienvidos, Vidus-

eiropā, Balkānos un Mazāzijā tīrumos bieži vien kā nezāles izpla-
tītas Gloucium sugas. Tie ir viengadīgi, divgadīgi, retāk daudz-

gadīgi lakstaugi ar dzelteniem vai sarkaniem ziediem. Piensula

tikai saknēs. Ragainā glaucija (G. corniculatum) reti kā adven-

tīvs augs sastopama arī Latvijā (Rīgā, Pēterniekos).
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Matuzāļu dzimta (Fumariaceae) filoģenētiski ļoti tuva magoņu

dzimtai. Tajā ir 16 ģintis ar apmēram 400 sugām, kas izplatītas

ziemeļu mērenajā joslā un daļēji Āfrikas dienvidaustrumu daļā.
Mūsu republikā aug 4 sugas.

Lakstaugi ar piesakņu lapu rozetēm, parasti dalītām lapām.
Ziedi zigomorfi, ķekaros. Putekšņlapas 4—6, pie to pamatnes 1 vai

2 nektāriji. Ginecejs sastāv no 2 augļlapām. Auglis pāksteņveida
pogaļa vai riekstiņš. Augiem nav piensulas. 2n= 12; 16; 24; 28—112.

Dzimtas tipiskajā ģintī — Fumaria zināmas 40 sugas, kas

izplatītas galvenokārt Vidusjūras apgabalā. Pie mums tīrumos,

sakņu dārzos bieži visā republikā izplatīta ārstniecības matuzāle

(Fumaria officinalis). Tas ir indīgs augs, kas satur fumārskābi un

alkaloīdu — fumarīnu. Fumarīnu nelielās devās lieto kā ēstgribas
un sirdsdarbības veicinātāju, bet lielākās devās tas izraisa asins-

rites traucējumus. Augu izmanto vilnas krāsošanai zaļā un dzel-

tenā krāsā.

Cīrulīšu ģints (Corudalis) ar apmēram 90 sugām izplatīta
Eiropā, Āzijā un Amerikā. Padomju Savienībā aug 15 sugas, Lat-

vijā — 3. Diezgan bieži gaišos krūmājos un mežos aug skaisti,

agri pavasarī (aprīlī, maijā) ar rožaini violetiem vai gaiši pur-

pursarkaniem ziedu ķekariem ziedošie Hallera cīrulīši (C. halleri).

Vidējie cīrulīši (C. fabacea) un

dobie cīrulīši (C. cava) Latvijā
ir ļoti retas sugas.

C. BURVJLAZDU APAKŠKLASE —

HAMAMELIDIDAE

Koki, krūmi, retāk lakstaugi
ar dažāda veida lapām. Ziedi

viendzimuma, retāk divdzimu-

mu, ar stipri reducētu apziedni
un izteiktu anemofilu speciali-
zāciju. Ginecejs apokarps, psei-
domonomērs1

, cenokarps (sin-

karps, parakarps).
Hamamelididae ir viens no

lielākajiem magnolijauguevolū-
cijas zariem. Primitīvākās for-

Hamamelididae filoģenetiskās saites.

mas vēl saglabā filoģenētiskas saites ar Magnoliales, bet augstāk

organizētās formas virzījušās pa dažādiem attīstības ceļiem, dodot

vairākus šī evolūcijas zara atzarojumus.

1 Pseidomonomērs ginecejs — cenokarps ginecejs, kas it kā veidojies no

vienas augjlapas, bet patiesībā sastāv no 2 vai vairākām augļlapām, no kurām

normāli attīstījusies un fertilā ir tikai viena.



191

BURVJLAZDU VIRSRINDA — HAMAMELIDANAE

1. Trohodendru rinda — Trochodendrales

Trohodendru rinda sastāv no divām monotipiskām dzimtām —

Trochodendraceae un Tetracentraceae, kas izplatītas Austrum-

āzijas tropu un subtropu apgabalos. Trochodendron sugas ir mūž-

zaļi koki, Tetracentron — vasarzaļi koki. Koksnes uzbūve ļoti pri-

mitīva; vadaudi vāji diferencēti un sastāv no garām traheīdām.

Ziedi ziedkopās, bez apziedņa (Trochodendron) vai ar vienkāršu

apziedni (Tetracentron). Ginecejs sinkarps. Auglis sinkarps some-

nis. Abu dzimtu sugām ir vairākas primitīvas un arī progresīvas

pazīmes.

2. Ceridifilu rinda — Ceridiphyllales

Ceridifilu rinda ar vienu dzimtu, vienu ģinti un 2 sugām izpla-
tīta Japānā un Ķīnas austrumu un dienvidrietumu daļā. Tie ir ne-

lieli koki ar rudenī nobirstošām lapām.

3. Eiptēliju rinda — Eupteleales

Eiptēliju rinda ar vienu dzimtu, vienu ģinti un 2 sugām pār-
stāvēta Ķīnā un Japānā. Vasarzaļi koki vai krūmi. Zied pirms lapu
plaukšanas. Ginecejs apokarps. Augļiem ir mazi spārni. Abas

sugas uzrāda gan primitīvas, gan arī progresīvas pazīmes.

4. Didimēliju rinda — Didymelales

Didimēliju rindā ir viena dzimta, viena ģints un 2 sugas, kas

aug Madagaskarā. Mūžzaļi koki ar sīkiem divdzimumu ziediem.

Auglis kaulenis.

5. Burvjlazdu rinda — Hamamelidales

Burvjlazdu rindā apvienotas 3 dzimtas ar 28 ģintīm un apmē-
ram 120 sugām. Koki ar vienkāršām, veselām vai daivainām, spi-

rāliski, retāk pretēji sakārtotām lapām; ar pielapēm vai retāk bez

tām. Ziedi ar divkāršu vai vienkāršu apziedni vai arī bez apziedņa,
divdzimumu vai viendzimuma. Zieda evolūcija virzīta no entomo-

fila divdzimumu uz anemofilu viendzimuma ziedu, tādēļ zieda da-

ļas, it īpaši apziednis, ievērojami reducētas. Katrā ziedā parasti
2 augļlapas (retāk 1 vai >2). Ginecejs apokarps vai cenokarps
(parasti sinkarps). Auglis pogaļa vai riekstiņš (dažkārt salikts

riekstiņš). Sēklās liels dīglis un maz endospermas.
Hamamelidales ir burvjlazdu apakšklases attīstības centrālais

starpposms, kas it kā sadala to divos evolūcijas līmeņos, bet tajā
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pašā laikā saista to un apvieno vienā veselā magnolijaugu evolū-

cijas zarā (sk. shēmu 190. lpp.).
Burvjlazdu dzimta (Hamamelidaceae) ar 26 ģintīm un vairāk

par 100 sugām izplatīta Āzijā, Āfrikas dienvidaustrumu daļā,

Ziemeļamerikas rietumdaļā, Austrālijā, kā arī Kaspijas jūras pie-
krastes reliktu mežos (Tališā). Mūžzaļi vai vasarzaļi koki un

krūmi, parasti ar vienkāršām lapām. Ziedi sīki, ar dažādu uzbūvi —

divdzimumu, viendzimuma, ar divkāršu, vienkāršu apziedni vai bez

apziedņa. Ginecejs ar 2 augļlapām, sinkarps. Auglis pogaļa.
2n=24; (48) (x=\2).

Storaksi (Liquidambar) konstatēti krita perioda fosilijās. Ter-

ciārā tie bija izplatīti pa visu pasauli. Tagad L. orientalis aug Maz-

āzijā, bet L. sturaciflura — Ziemeļamerikā Atlantijas piekrastes
mežos. Storaksiem ir ļoti vērtīga koksne. No tiem iegūst balzam-

sveķus, t. s. ambru, kuru izlieto parfimērijas rūpniecībā un medi-

cīnā. Melnās jūras piekrastē (Kaukāzā, Krimā) storaksus audzē

parkos kā dekoratīvus augus. Dekoratīva nozīme ir arī Hamamelis,

Corulopsis un citu ģinšu sugām, kuras audzē arī mitro subtropu
apgabalos Melnās jūras piekrastē (Batumi, Suhumi).

Viens no lielākajiem Javas tropu meža kokiem ir rasamals

(Altingia excelsa), kas izplatījies tālāk uz ziemeļiem un aug arī

Ķīnas dienvidos. Rasamals ir līdz 80 m augsts koks, kura resnais

(līdz 2 m diametrā) stumbrs zarojās tikai ap 50 m augstumā. No

tā iegūst ļoti vērtīgu, cietu un smaržīgu koksni, kā arī sveķus.

Padomju Savienībā savvaļā no burvjlazdu dzimtas pārstāvjiem

aug Persijas dzelzskoks (Parrotia persica). Tas izplatīts Irānā,
bet areāla ziemeļu daļa iesniedzas arī Azerbaidžānā (Tališa reliktu

meži). Koki veido ļoti īpatnējas kopaudzes, viena vai vairāku koku

zariem un pat stumbriem savstarpēji saaugot. Persijas dzelzskoks

aug ļoti lēni, tā sarkanā koksne ir smalkšķiedraina, ļoti blīva un

cieta — ļoti vērtīgs kokmateriāls.

Platānu dzimta (Platanaceae) ar vienu ģinti — Platanus un

6 sugām izplatīta no Vidusjūras austrumu daļas līdz Himalaju
rietumiem un no Meksikas līdz Kanādai. Koki ar spirāliski sakār-

totām, staraini daivainām lapām (atgādina kļavu lapas) un lielām

pielapēm. Ziedi viendzimuma, ar divkāršu apziedni, anemofili.

Ginecejs apokarps. Auglis riekstiņš. 2/z=42.

Padomju Savienībā aug 2 platānu (Platanus) sugas — P. digi-
tata — Aizkaukāzā un P. orientalis — Vidusāzijā. Abas šīs sugas,
kā arī Ziemeļamerikā augošo P. occidentalis izmanto apstādījumos,
galvenokārt PSRS dienvidu rajonos un Rietumeiropā. P. occiden-

talis introducēta arī mūsu republikā.
Platānu fosilas atliekas liecina par to eksistenci jau krīta pe-

riodā. Filoģenētiski Platanaceae ir vecākā burvjlazdu rindas

dzimta. To norāda vairākas primitīvas pazīmes (divkāršais ap-

ziednis, apokarpais ginecejs v. c), kā arī sugu disjunktīvie (sa-

raustītie) areāli.



Vijīgā efeja (Hedera helix) Slīterē

(E. Vimbas foto).

Baltais āmulis (Viscum album) irz

kļavas stumbra Arendolē (M. Kun-

dziņa foto).

Ezerrieksts (Trapa natans) Pakrates ezerā (G. Ābeles foto).



Rūtainā fritilarija (Fritillaria meleagris) Lielupes pļavā pie Jelgavas (G. Ābeles

foto).

Dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus) jauktā mežā pie Apšuciema (E. Vimbas

foto).
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6. Nātru rinda — Urticales

Tropiskās, subtropiskās un mērenajās joslās ar 4 dzimtām,
117 ģintīm un 2404 sugām izplatīti koki, krūmi vai lakstaugi.
Lapas vienkāršas, sakārtotas spirāliski vai pretēji, klātas ar cie-

tiem matiņiem; bieži tajās ir cistolīti. Ziedi viendzimuma, retāk

divdzimumu, ar vienkāršu 4—6 lapu apziedni, cimozās ziedkopās.
Auglenīca sastāv no 1 vai 2 augjlapām; ginecejs pseidomonomērs.
Auglis rieksts vai .kaulenis. Sēklas ar vai bez endospermas. Augiem
ir pienstobri vai citi sekrētaudi un attīstītas lūksnes šķiedras.

Vīksnu dzimta (Ulmaceae) ar 16 ģintīm un apmēram 150 su-

gām ir rindas primitīvākā dzimta, izplatīta tropu, subtropu un

mērenajās joslās. Koki un krūmi ar simpodiāli zarotiem stumbriem

un veselām, asimetriskām, spirāliski divās rindās, reti pretēji sa-

kārtotām asām (ar cietiem matiņiem) lapām. Ziedi sīki, viendzi-

muma, reti divdzimumu. Ginecejs ar 2 mediālām augļlapām. Auglis
rieksts. Vīrišķajos ziedos parasti ir rudimentārs ginecejs. 2n=20;
22; 28; 40; 56; 84 (x=10; 11; 14).

Musu republikā savvaļā aug divas Ulmus sugas — vīksna

(U. laevis) un goba (U. scabra). Abas sugas izmanto arī āpstādī-
jumos. Korķa vīksnai (U. suberosa) uz zariem ir spārnveida korķa
izaugumi. Visām Ulmus sugām ir vērtīga un izturīga koksne.

Krimā, Kaukāzā, Vidusāzijā aug karkasu sugas (Celtis cau-

casica, C. glabrata v. c). Tie ir koki ar cietu un ļoti vērtīgu
koksni. To augļi — ēdami kauleņi. Aizkaukāza republikās vietām

sastopams terciāra relikts — dzelkva (Zelkova carpinifolia). Ter-

ciāra periodā tā bija plaši izplatīta ziemeļu puslodē, tagad sagla-
bājusies vairs tikai Kaukāza, Austrumāzijas un Vidusjūras floris-

tisko apgabalu florās. Z. acuminata ir viens no vērtīgākajiem kok-

snes kokiem Japānā.
Zīdkoku dzimtā (Moraceae) ir 60 ģintis ar 1550 sugām. Mūž-

zaļi vai vasarzaļi koki un krūmi ar piensulu vai retāk lakstaugi
(Dorstenia, Fatona). Aug tropu, subtropu, bet nedaudzas sugas arī

mērenās joslas apgabalos. Lapas ļoti dažādas, vienmēr ar pie-
lapēm. Ziedi dažāda veida ziedkopās. Ziedu formula — $ *P4A4G0;

$ *P4A0G(2). Augļi kauleņveida kopaugļi. 2n- 14; 24; 26; 28; 32; 40;

42; 48; 52;156; 84; 112; 308.

Zīdkoki (Morus) ir koki un krūmi ar ļoti dažādam lapām
(heterofilija). Baltā zīdkoka (M. alba) un melnā zīdkoka

(M. nigra) lapas ir gandrīz vienīgā zīdtauriņa (Bombyx mori)

kāpuru barība. Tāpēc arī zīdkokus, it sevišķi balto zīdkoku, audzē

visos zīdkopības rajonos. Zīdkoku saldie augļi ir ēdami.

Austrumāzijā aug papīrkoks (Broussonetia papyrifera) ar ļoti
sīkstu un smalkšķiedrainu mizu, no kuras gatavo japāņu nečauk-

stīgo papīru. Papīrkoku tagad plaši kultivē un izmanto arī apģērbu

(putekļu mēteļu) gatavošanai.
Ļoti nozīmīga ģints ar vairākām sugām ir maizeskoki (Atro-

carpus). Augu vīrišķie ziedi, kuriem viena putekšņlapa, sakopoti
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vālītēs, bet sievišķie ziedi — galviņās, kas vēlāk izaug par sulī-

giem (līdz 35 cm diametrā) kopaugļiem. Indijas maizeskokam

(A. intergrifolia) ir līdz 10—15 kg smagi augļi, kas satur cieti un

arī nedaudz cukura. No šiem augļiem gatavo maizi. A. incisa ir

mazāki, ap 2 kg smagi augļi, kurus arī izmanto uzturā.

Dienvidamerikā aug pienkoks (Galactodendron utile) — augs
ar saldenu piensulu, kuru iegūst no koka mizas. Piensulu izmanto

kā pienu.

Ļoti vērtīgu koksni iegūst no Chlorophora sugām, kas aug
Amerikā un Āfrikā. Dzeltenais koks jeb fustiks (Ch. tinctoria) ir

Dienvidamerikā iecienīts smalku izstrādājumu koks. Ch. excelsa,

t. s. Āfrikas mahagons ir līdz 50 m augsts Āfrikas meža koks ar

ļoti vērtīgu, cietu, dzeltenbrūnu koksni, kuru plaši izlieto mēbeļ-
rūpniecībā. Neracionālas saimniekošanas rezultātā šis vērtīgais
koks tiek iznīcināts.

Meksikā un Brazīlijā izplatītas vairākas Castilloa sugas.

C. elastica — Amerikas kaučukkoks ir ļoti ātraudzīgs koks. Tas

satur piensulu, kuru izmanto kaučuka ieguvei.
Dienvidaustrumindijas augs Antiaris toxicaria satur ļoti

indīgu piensulu. Vietējie iedzīvotāji to izlieto saindētu bultu gata-
vošanai.

Dzimtas lielākajā ģintī — Ficus ir ap 1000 sugu — gandrīz
tikai tropu augi — koki, krūmi, liānas, epifīti. Dienvidāzijā augošā
gumijkoka (F. elastica) piensula satur augstvērtīgu kaučuku. Pie

mums to ļoti bieži audzē dzīvokļos kā dekoratīvu augu. Otra svarī-

gākā suga ir vīģeskoks (F. carica), kura īpatnējā bumbierveida

ziedkopa izaug par kopaugli — vīģi. Vīģes lieto uzturā svaigā un

žāvētā veidā. Tās ir ļoti barojošas un satur ap 75% cukura. Vīģes-
koks ļoti sens kultūraugs. To audzē Vidusāzijā, Aizkaukāzā un arī

Krimas dienvidu piekrastē. Indijas banjans (F. bengalensis) attīs-

tību sāk kā epifīts. Putnu izplatītās sēklas, kas pielipušas koku

zariem, uzdīgst un attīsta kolonveida balstsaknes. No horizontāla-

jiem zariem attīstās arvien jaunas balstsaknes, kas sasniedz zemi,

un no viena auga izveidojas prāva banjanu birzs. F. laccifera iz-

manto šellaku iegūšanai. Laku iegūst nevis no paša koka, bet no

bruņutīm (Tachardia lacca), kas dzīvo uz Ficus stumbriem un

zariem.

Kaņepju dzimta (Cannabinaceae) ar 2 ģintīmun 4 sugām pār-
stāvēta ziemeļu mērenajā joslā. Lakstaugi bez piensulas, ar sta-

raini šķeltām lapām. Divmāju augi, vīrišķā ziedkopa skara, sie-

višķā — galviņa. Ziedu formula — S *PsASGo; 9 *P(S)AOG(2). Aug-
lis riekstiņš. 2n=\6; 20 (x =8\ 10).

Sējas kaņepe (Cannabis sativa) ir līdz 4 m augsts viengadīgs
lakstaugs ar dobu stumbru un ļoti izturīgu šķiedru. Kaņepe ir ļoti

vērtīgs šķiedraugs, to izmanto arī papīra rūpniecībā. Sēklas satur

ap 35% eļļas un 25% olbaltumvielu. Kaņepju eļļu izmanto ziepju,

pernicas un krāsu rūpniecībā, bet spiedpaliekas — kombinēto lop-
barības līdzekļu ražošanai. Kaņepju sēklas lieto arī cilvēka uztu-
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ram. C. sativa var. indica satur hašišu — ļoti kaitīgu narkotisku

vielu. Āzijas iedzīvotāji hašišu kopš seniem laikiem lieto kā aprei-
bināšanās līdzekli.

Parastais apinis (Humulus lupulus) ir līdz 6 m augsts daudz-

gadīgs vīteņaugs, savvaļā plaši izplatīts platlapju mežos un upju

ielejās arī mūsu republikā. Nereti to kultivē. Apiņu rogas — čieku-

ram līdzīgie augļu sastati satāv no labi attīstītām augšlapām. Tās

klātas ar dziedzeriem, kas izdala specifiskas rūgtvielas — humu-

līnu, lupulīnu, sveķvielas, kamparu v. c. Lupulīnu lieto medicīnā kā

nomierināšanas līdzekli. Apiņu rogas izmanto alus rūpniecībā —

tās uzlabo alus aromātu, iedarbojas konservējoši un kā viegls nar-

kotisks līdzeklis. H. japonicus ir viengadīgs, ātraudzīgs vīteņaugs

ar dziļi šķeltām, zaļām un raibām lapām. Lieto lapeņu, balkonu

apzaļumošanai.
Nātru dzimtā (Urticaceae) ir 45 ģintis un vairāk par 700

sugām, kas izplatītas galvenokārt tropos, bet dažas sugas arī diez-

gan tālu mērenajās un pat aukstajās joslās abās zemes puslodēs.
Lakstaugi, retāk krūmi, koki, bez piensulas, ar garām lūksnes

šķiedrām. Lapas vienkāršas, spirāliskas vai pretējas, parasti ar

dzeļmatiņiem. Ziedi viendzimuma, spurdzēs vai vārpās. Ziedu

formula — $ *P
4
A

4
G0; 2 *P

4A0G(2). Auglis riekstiņš. Sēklas ar

102. att. Lielā nātre (Urti-
ca dioica):

1 — auga daļa ar sievišķa-
jiem ziediem; 2 — vīrišķā

zieda pumpurs; 3 — vīrišķais
zieds; 4 —

auglenīca ar drīk-

snām; 5 — sievišķais zieds ar

apziedni; 6 — sievišķā zieda

diagramma;7 — vīrišķā zieda

diagramma.
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endospermu. 2rc=l2; 14; 22; 26; 28; 36; 42; 44; 48; 52; 60; 76—78

(jc =6; 7; 11; 12; 13).
No mērenajā joslā augošajām 30 nātru (Urtica) sugām Pa-

domju Savienībā ir 10, bet Latvijā — 2 sugas. Lielā nātre

(U. dioica) aug upju krastmalās, purvainos ošu vai alkšņu mežos

un arī kā sakņu nezāle apdzīvotās nitrātiem bagātās vietās. No

tās iegūst rupju, izturīgu šķiedru (102. att.). Mazā nātre (U. urens)
ir Joti izplatīta sakņudārzu sēklu nezāle. Abas sugas satur daudz

vitamīnu, kā arī citas vērtīgas vielas un agri pavasarī lietojamas
uzturā. Nātres plaši izplatītas pa visu zemeslodi. Ļoti vērtīgs

šķiedraugs ir Dienvidaustrumāzijā augošā rāmija (Boehmeria
nivea). Tās šķiedras ir līdz 25 cm garas, pēc apstrādes spilgti bal-

tas, zīdainas; lieto kā piemaisījumu zīda un citiem audumiem, kā

arī papīra naudas gatavošanai utt. Tropiskās Laportea, Urera su-

gas Dienvidaustrumāzijā ar dzeļmatiņiem var radīt stiprus iekai-

sumus, kas var būt pat nāvējoši.

7. Kazuarīnu rinda — Casuarinales

Izolēta kseromorfu augu grupa, kas ar 1 dzimtu, 1 ģinti un

apmēram 25 sugām (pēc A. Tahtadžana 60 sugu) pārstāvēta gal-
venokārt Austrālijā un vairākās Klusā okeāna austrumu daļas
salās. Ļoti īpatnēji, līdz 30 m augsti bezlapu koki, ar vienkāršu

koksnes un lūksnes uzbūvi. Ziedi viendzimuma, entomofili. Vīriš-

ķajiem ziediem 2 apziedņa lapas
un 1 putekšņlapa. Sievišķie zie-

di bez apziedņa; auglenīcai 2

pavedienveida drīksnas. 2rc=l6;
18; 20; 22; 26; 28; 36; 44; 48, ap

52; 56; 66 (x =8; 9; 11 — 13).

Veģetatīvie orgāni, to anato-

miskā uzbūve, kā arī ziedu uz-

būve atgādina efedru uzbūvi,

tāpēc sistemātikas klasiķi
R. Vetšteins, A. Englers, vēlāk

arī N. Kuzņecovs un N. Bušs

savās sistēmās kazuarīnus no-

vietoja segsēkļu sākumā, izvir-

zot domu, ka tiem ir radniecīgas

103. att. Austrālijas dzelzskoks (Casu-
arina equisetifolia):

1 — auga daļa ar vīrišķo ziedkopu (galotnē)
un kopaugļiem (pamatne); 2 — kopauglis;
3 — vīrišķā ziedkopa; 4 — sievišķais zieds;

5 — sievišķā zieda diagramma; 6
— vīrišķās

ziedkopas diagramma.
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saites ar efedrām. Vēlākie pētījumi pierādīja, ka kazuarīni filo-

ģenētiski saistīti ar Hamamelidales, Urticales un Betulales. Dau-

dzās šķietami primitīvās pazīmes ir sekundāras un radušās

redukcijas rezultātā, piemērojoties ekstrēmi arīdam klimatam un

nabadzīgām smilts augsnēm.
Izplatītākā suga — Casuarina equisetifolia atgādina kosu, jo

bezlapu zaru mieturos izvietoti zobiņi tāpat kā kosām (103. att.).
Ļoti pieticīgi un ātraudzīgi augi ar cietu un vērtīgu koksni, tāpēc
tos sauc par Austrālijas dzelzskokiem. Bieži kultivē smilšainu

klajumu apmežošanai. Audzē arī Kaukāzā, Krimā.

8. Bērzu rinda — Betulales

Rindā 1 dzimta, 6 ģintis un apmēram 130 sugas, kas izplatītas

ziemeļu puslodes mērenajā un aukstajā joslā, tikai dažas Alnus

sugas izplatībā uz dienvidiem Āzijā sasniedz Bengāliju un Taiva-

nas salu. Koki un krūmi ar spirāliski sakārtotām vienkāršām

lapām un nobirstošām pielapēm. Ziedi sīki, viendzimuma, sarežģī-
tās ziedkopās, kas sastāv no stipri reducētiem dihāzijiem. Vīrišķie
ziedi nokarenās spurdzēs, sievišķie — īsās, nokarenās vai stāvās

čiekurveida ziedkopās. Ginecejs sinkarps, ar 2 augļlapām. Auglis
rieksts, bieži ar 2 plēkšnveida spārniem. Sēklas bez endospermas,
ar lielu, taisnu dīgli. 2n=l6; 22; 28; 42; 48; 56; retāk 64; 70; 84;
90 (x_=B; 11; 14).

Bērzu dzimtas (Betulaceae)

lielākajā, t. i., bērzu ģintī (Be-

tula) ir apmēram 120 sugas, no

kurām Padomju Savienībā sa-

stopamas 40, Latvijā — 4 su-

gas. Koki vai krūmi ar nosmai-

lotām lapām un viendzimuma

ziediem, kas sakopoti dihāzijos.
Ziedu formula — $ *P2

A
2G0;

2 *P0
A

0G(2). Auglis spārnains

riekstiņš.
Āra bērzs jeb kārpainais

bērzs (B. pendula, sin. B. ver-

rucosa) ar smalkiem nokare-

niem, asi dziedzerainiem zariem

sastopams sausākās vietās

104. att. Āra bērzs (Betula pendula):
1 — zars ar nobriedušusievišķo spurdzi;
2 — ziedošas vīrišķas (lielākās) un sievišķās
(mazākas) spurdzes; trīsziedu sievišķais di-

hāzijs, 3 — vērsts pret spurdzes centru, 4—

no ārpuses; 5 — auglis; 6 — augļa seg-
zvīņa; 7 — vīrišķā dihāzija diagramma;

8 — sievišķā dihāzija diagramma.
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uzkalniņos, kur veido raksturīgās bērzu birzis (104. att.). Purva

bērzs (B. pubescens) aug mitros mežos, purvainās vietās, izcirtu-

mos. Tam ir pacili zari bez dziedzeriem. Abas sugas dod vērtīgu
koksni. Zemais bērzs (B. humilis) ir 1—2,5 m augsts krūms, aug

purvainās vietās, ne bieži. Pundurbērzs (B. nana) aug zāļu un

sūnu purvos un ir ledus laikmeta relikts, arktiskās floras pār-
stāvis. Tas ir raksturīgs augs ziemeļos un kalnos, kur veido

klājeniskas formas. Ziemeļamerikas mežos aug dzeltenais bērzs

(B. lutea) ar dzeltenbrūnu mizu un neparasti resnām spurdzēm
un papīra bērzs (B. papyrifera) ar papīrveida tāsi, kas pie koka

stumbra parasti atlobījusies. Abas šīs bērzu sugas introducētas

arī Latvijā.
Alkšņu ģintī (Alnus) ir 20 sugas, no tām Padomju Savienībā —

12, bet Latvijā — 2 sugas. Sievišķās čiekurveida ziedkopas īsākas

un koksnainākas nekā bērziem. Ziedu formula — $ *P
4(pre tēji)

A
4
G

0;

$ *P0A0G(2).

Upju krastos, mitrās vietās aug melnalksnis (A. glutinosa) ar

vieglu, mīkstu, rupjšķiedrainu, ūdensizturīgu koksni. Spurdzes un

miza satur miecvielas un krāsvielas, bet lapas — glutanolu un

citas vielas, kuras lieto medicīnā. Baltalksnis (A. incana) ir ļoti

ātraudzīgs koks, bet nesasniedz lielus apmērus. Baltalkšņa gaišā
un trauslā koksne tiek izmantota dažādiem virpojumiem, no tās

iegūst labāko zīmēšanas ogli, bet miza bagāta ar miecvielām.

Lazdu ģintī (Corylus) ir 20 sugas, kas izplatītas tikai ziemeļu

puslodē. Padomju Savienībā aug 10 sugas, Latvijā — tikai parastā
lazda (C. avellana). Tā sastopama visā Eiropā un ir vērtīgs augs.

Riekstus izmanto pārtikā, bet sīksto koksni — stīpu gatavošanai,

pinumiem un citiem smalkiem izstrādājumiem. Dienvideiropā aug

citas lazdu sugas — C. maxima, C. colurna. No tām, tāpat kā no

parastās lazdas, selekcionētas vairākas lazdu šķirnes, kuras kul-

tivē riekstu ieguvei.
Skābaržiem (Carpinus) ir 20 sugas, no tām Padomju Savie-

nībā — 4, Latvijā — 1 suga. Parastais skābardis (C. betulus) ir

rietumu floras elements, izplatīts Viduseiropā un Dienvideiropā.
Parastā skābarža areāla ziemeļu daļa iesniedzas arī mūsu repub-
likā — ap 100 km2 Liepājas rajonā Dunikas, Rucavas, Bārtas

apkārtnē.

9. Dižskābaržu rinda — Fagales

Rinda ar 1 dzimtu (Fagaceae), 8 vai 9 ģintīm un apmēram
900 sugām plaši izplatīta ziemeļu un dienvidu tropu, subtropu un

mērenajās joslās. Mūžzaļi vai vasarzaļi koki, retāk krūmi, ar spi-
rāliski vai divās rindās sakārtotām vienkāršām, veselām vai plūk-
snaini šķeltām lapām. Augi vienmājnieki. Ziedi viendzimuma, redu-

cētos dihāzijos. Vīrišķie ziedi spurdzēs vai galviņveida ziedkopās,

sievišķie ziedi vientuļi vai pa 2—5 dihāzijos ar gredzenveida vai

bļodveida vīkalu, kas pie augļa pārkoksnējas, veidojot bļodiņu
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(cupula). Ginecejs ar 3 vai vairāk augļlapām. Auglis zīle ar 1,
retāk ar 2 vai 3 sēklām. Sēklās liels dīglis, endospermas nav.

2rc =24.

Dižskābaržu dzimtas (Fagaceae) nozīmīgākā ģints ir ozoli

(Ģuercus), tādēļ arī šo dzimtu dažkārt sauc par ozolu dzimtu.

Ozolu ģintī apmēram 300 sugas, kas aug ziemeļu mērenajā joslā.
Padomju Savienībā ir 19, Latvijā — 1 suga. Ozoli ir līdz'4o m

augsti koki, tie sasniedz 2000 gadu vecumu. Lapas parasti
plūksnaini daivainas. Ziedi viendzimuma. Ziedu formula —

$ *P
(s_9)A 6-9Go; 2 *P

3+3A0G(ā). Auglis zīle (rieksts).
Mūsu republikas vienīga suga — parastais ozols (Q. robur)

izplatīta gandrīz pa visu Eiropu un Kaukāzu. Pie mums tas aug

upju ielejās, tīraudzēs Pededzes un Lisinas upju krastos, Apriķos,
Matkulē, Ezerniekos, kā arī apstādījumos. Atsevišķi eksemplāri

(daži ļoti veci) sastopami visā republikā. Vecākais Latvijas ozols —

senču ozols, kas aug Tukuma rajonā Kaivē, ir arī viens no dižāka-

jiem ozoliem visā Eiropā. Tā stumbra apkārtmērs krūšu augstumā
ir 9,3 m, bet vecums — 800—1000 gadu. Ozolu koksne ir ļoti cieta

un izturīga; to lieto dažādiem izstrādājumiem. Ozolu miza satur

miecvielas, zīles un lapas lieto arī medicīnā. Korķa ozols (Q. saber)

ar mūžzaļām lapām aug Vidusjūras apgabalā. Tā peridermu iz-

lieto kā korķi. Akmens ozols (Q. ilex) ar mūžzaļām, ādainām, stipri
matotām, gar apmali dzeloņainām lapām arī aug Vidusjūras ap-

gabalā. Viens no ozolu pirmatnējās izplatības centriem ir Dien-

vidāzija, otrs — Meksika. No Ziemeļamerikas Eiropā un arī Lat-

vijā introducēts ziemeļu sarkanais ozols (Q. borealis) ar dzeloņ-
smaili plūksnaini daivainām, rudenī intensīvi sarkanām lapām.

Ozoliem tuva ģints ir Pasania, kas ar 150 sugām izplatīta

tropiskajā Āzija.
Ziemeļu mērenajā josla izplatīta dzimtas tipiska dižskābaržu

ģints (Fagas) ar 7 sugām. Dižskābaržu auglis ir trīsšķautnains

105. att. Meža dižskābardis

(Fagus sulvatica):
1

— zars ar vīrišķajām (apakšā)
un sievišķajām (augšā) ziedko-

pām; 2
— vīrišķais zieds; 3 —

sievišķā zieda gargriezums; 4 —

auglis; 5 — kopauglis augjkausā;
6 —

sievišķā dihāzija diagramma.
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ēdams rieksts. Izplatītākā suga — meža dižskābardis (F. sylva-

tica), kas Viduseiropā un Rietumeiropā veido plašas tīraudzes

(105. att.). Pie mums tas ir tikai kultūrā parkos un dārzos, ar

vairākām formām: sarkanlapu, lancetlapu, nokareniem zariem v. c.

Kastaņi (Castanea) aug Dienvideiropā, Kaukāzā, Mazāzijā,
Ķīnā un Japānā. Ģintī ir 10 sugas, no kurām kultivē 4 — C. sativa

(Eiropā), C. crenata (Japānā), C. dentata un C. pumila (Ziemeļ-

amerikā). Kaukāzā kastaņi vietām veido lielus mežus. Koki sa-

sniedz līdz 35 m augstumu un lielu vecumu. Bez vērtīgajiem aug-

ļiem, kurus lieto pārtikā, kastaņiem ir arī ļoti vērtīga koksne; miza

bagāta ar miecvielām.

Viena no vecākajām dižskābaržu dzimtas ģintīm ir Nothofagus,
kas uzrāda disjunktīvu areālu — dažas sugas aug Jaunzēlandē,
Dienvidaustrālijā, citas Dienvidamerikā.

10. Purvmiršu rinda — Myricales

Ziemeļu un dienvidu subtropu un mēreno joslu augi, kas sa-

stāda 1 dzimtu ar 3 ģintīm un 60 sugām. Krūmi vai puskrūmi ar

veselām, paretam plūksnaini daivainām lapām, vienmājnieki vai

divmājnieki. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, bez apziedņa.

Ginecejs sinkarps, no 2 augļlapām. Auglis kaulenis. 2/i=l6; 32;

48 (x=S).
Musu republika reti sastopama tikai viena purvmiršu dzimtas

(Myricaceae) suga (Myrica gale), kas aug gar jūras krastu, mež-

malās, slapjās pļavās un zāļu purvos. Smaržīgie ziedi atbaida

kukaiņus, tādēļ augu lieto pret kodēm.

11. Valriekstu rinda — Juglandales

Rindā ir 2 dzimtas ar 9 ģintīm un apmēram 70 sugām, kas

izplatītas ziemeļu puslodes tropu, subtropu un mērenā klimata

apgabalos. Tie ir koki, retāk krūmi ar spirāliski sakārtotām, plūk-
snaini saliktām, aromātiskām lapām. Ziedi spurdzēs, anemofili,

viendzimuma, bez apziedņa vai ar 4 locekļu kausveida apziedni.

Ginecejs sinkarps, no 2 augļlapām. Sēklās nav endospermas.
Valriekstu dzimta (Juglandaceae) ar 8 ģintīm ir galvenokārt

ziemeļu mērenās joslas koki. Lielākā un saimnieciski svarīgākā
ģints ir valrieksti (Juglans). Grieķijas valrieksts (7. regia) ir līdz

20 m augsts koks ar ļoti vērtīgu, blīvu, iesarkanu koksni (106. att.).
Tā augļi satur līdz 75% ļoti vērtīgu eļļu, kuru izmanto pārtikā.

Negatavu augļu apvalks satur daudz C vitamīna. Grieķijas val-

rieksts aug Vidusjūras Austrumu zemēs, Kaukāzā, bet sevišķi plaši

Vidusāzijā, kur veido reliktos valriekstu mežus. To dabiskās platī-
bas pārsniedz 75000 ha. Ļoti vērtīgs augļu koks, kuru paretam kul-



201

106. att. Grieķijas valrieksts (Juglans
regia):

1 — zars ar vīrišķajām spurdzēm (s) un

sievišķajiem ziediem (z); 2 — vīrišķais zieds;

3 — sievišķais zieds; 4 — sievišķā zieda

gargriezums; 5 — auglis; 6 — sēkla.

tivē arī mūsu republikas parkos
kā dekoratīvu koku. Pie mums

audzē arī citas valriekstu su-

gas — /. sieboldiana (no Japā-
nas), /. mandschurica (no Tā-

lajiem 'Austrumiem, Ziemeļķī-
nas, Korejas), /. cinerea un

/. nigra (no Ziemeļamerikas).
Taču mūsu republikā valriek-

stiem ir tikai dekoratīva nozīme.

Kaukāzā aug spārnaugju
pterokārija (Pterocarya carpini-
folia), kas tiek uzskatīta par

terciāra reliktu. Tai ir vērtīga
koksne. Karia jeb hikori (Carya) ar vairākām sugām aug Ziemeļ-
amerikā. Kokiem ļoti vērtīga koksne un garšīgi augļi — pekan-
rieksti.

Pārējās burvjlazdu apakšklases rindas

12. Eucominales ar vienīgo ģinti — Eucomia pārstāvēta cen-

trālajā Ķīnā un Austrumķīnā. Tie ir koki ar rudenī nobirstošām

lapām. Daudzas pazīmes apstiprina šo augu kopējo izcelšanos ar

Urticales (it sevišķi Ulmus) no Hamamelidales.

13. Barbeyales izplatīta Āfrikas ziemeļaustrumu kalnos. s—B5—8 m

augsti koki ar pretējām, veselām lapām. Cēlušies tieši no Hamame-

lidales.

14. Balanopales ar 1 dzimtu, 1 ģinti un ap 10 sugām izplatīta
Jaunkaledonijā un tropiskajā Austrālijā. Tie ir mūžzaļi koki. Ko-

pīga izcelšanās ar Fagales.
15. Leitneriales ar monotipo Leitneria ģinti ir Ziemeļamerikas

dienvidaustrumu štatu endēmi. Ļoti īpatnēji nelieli koki vai krūmi,
kuri uzrāda filoģenētiskas saites ar Hamamelidales (dažas kopīgas
pazīmes arī ar Betulales).

D. NEĻĶU APAKŠKLASE — CARYOPHYLLIDAE

Pārsvara semiarīdi vai arīdi 1 lakstaugi, retāk krūmi. Lapas
veselas. Ziedi entomofili ar divkāršu apziedni vai anemofili ar

1 Semiarīdas vai arīdas augu formas piemērojušās pussausam vai sausam

klimatam.
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vienkāršu apziedni. Putekšņlapas vienā gredzenā. Ginecejs neno-

teikta tipa, visbiežāk cenokarps — sinkarps, parakarps vai lizi-

karps, retāk apokarps (primitīvākām formām). Sēklas ar peri-
spermu un saliektu perifērisku dīgli.

Patstāvīgs, bet neliels seg-

sēkļu evolūcijas zars, kas, atza-

rodamies no gundegu rindas,

attīstījās pa lakstaugu aridizā-

cijas ceļu. Šo augu evolūcijas
rezultātā notiek pakāpeniska gi-
neceja oligomerizācija (augļ-
lapu skaita samazināšanās).

NEĻĶU VIRSRINDA-CARYOPHYLLANAE

1. Neļķu rinda — Caryophyllales

Ļoti plaša rinda, kas apvieno 18 dzimtas, 558 ģintis un 9986

sugas — galvenokārt lakstaugus, retāk krūmus vai nelielus kokus.

Lapas veselas, parasti ar pielapēm. Ziedi divdzimumu, retāk vien-

dzimuma, parasti aktinomorfi, 5 locekļu, ar divkāršu vai vienkāršu

(kausveida) apziedni. Ginecejs apokarps (monomērs) vai ceno-

karps (sinkarps, parakarps vai lizikarps) ar daudziem sēklaizmet-

ņiem. Sēklas ar perispermu.
Primitīvākāsdzimtas izplatītas galvenokārt Amerikas, Āfrikas,

Austrālijas un Āzijas tropiskajās un subtropiskajās joslās, retāk

Eiropas dienvidos.

īpatnēji ir pusdienziedu dzimtas (Aizoaceae) augi, kas izpla-
tīti Dienvidāfrikā. Dažas no Mesembryanthemum ģints 800 sugām,

aizsargādamās no stiprās tropu saules, lapas paslēpušas augsnē,
bet asimilācijai nepieciešamo gaismu saņem ar caurspīdīgiem lapu

galotnes audiem — «logiem». Citas šīs ģints sugas pēc ārējā iz-

skata atgādina akmeņus. Šādus «ziedošus akmeņus» nereti kul-

tivē kā dekoratīvus augus. Ai. tricolor paretam kultivē arī mūsu

republikā. Vairākas Aizoaceae sugas lieto uzturā, piemēram, t. s.

Jaunzēlandes spinātu (Tetragonia expansa) lapas izmanto tāpat
kā spinātu lapas.

Portulaku dzimtas (Portulacaceae) augi izplatīti visās pasau-

les daļās. Vairākas sugas audzē pie mums kā dekoratīvus augus,

piemēram, Portulaca grandiflora. Dzimta filoģenētiski saista

Aizoaceae ar plašo kaktusu dzimtu (Cactaceae).
Kaktusu dzimta (Cactaceae), kurā ir līdz 220 ģintīm un vairāk

par 2000 sugām, izplatīta galvenokārt Amerikā, kur izplatības
centrs Meksika, kā arī Āfrikas un Āzijas sausajos un siltajos apga-

balos un sekundāri — Austrālijā. Kserofili lakstaugi un krūmi,
retāk koki ar dažāda veida sukulentiem stumbriem un stipri redu-

cētām, retāk normālām vai sukulentām lapām vai bez lapām. Vis-

biežāk lapas metamorfizētas dažāda veida ērkšķos, kas izauguši
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reducēto lapu pamatnēs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, nereti ļoti
lieli, ar daudzlapu apziedni. Sēklotne augšēja, viencirkņa, daudz-

sēklu. Auglis ogveida, bagātīgi klāts ar ērkšķiem. 2rc=lß; 20; 22;
retāk 24; 38; 44; 66; 88; 110 (*=9—11).

Plašākajā ģintī — Opuntia ir vairāk par 200 sugām, kas vietām

veido necaurejamus biezokņus. Nozīmīgākā suga ir 0. ficus-indica,
kuru sauc par vīģes kaktusu. Augam ir dzelteni ziedi un vīģēm
līdzīgi augļi, t. s. Indijas vīģes, kas ir vērtīgs uzturlīdzeklis, pazīs-
tams ne tikai tropos, bet visā Vidusjūras piekrastē. Opuncijas plaši
izplatītas Dienvidamerikā, Ziemeļāfrikā un Austrālijā.

Liela un daudzveidīga ir Cereus ģints ar apmēram 200 sugām.
C. giganteus Meksikā izaug par koku, kura augstums sasniedz

20 m, bet stumbra diametrs pārsniedz 1 m. Cereus ģintī ir dau-

dzas ļoti dekoratīvas sugas, piem., C. grandiflora, t. s. nakts kara-

lienes lielie ziedi (līdz 20 cm diametrā) uzzied naktī un izplata
stipru vaniļas smaržu.

Kaktusu dzimtā ir daudz skaistu un interesantu augu. Kaktusu

audzēšana mūsdienās kļuvusi par ļoti populāru nodarbošanos arī

mūsu republikā.

Neļķu dzimta (Caryophyllaceae) ar 80 ģintīm un apmēram
2100 sugām izplatīta ziemeļu un dienvidu mērenajās joslās un

tropu kalnos. Daudzas kseromorfas sugas aug Vidusjūras apga-

balā, rietumu un centrālajā Āzijā, dažas sugas sastopamas ari

Arktikā.

•Daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi un puskrūmi ardihaziālu

zarošanos. Lapas veselas, parasti lineāras līdz lancetiskas, bez

pielapēm vai retāk ar zvīņveida (reducētām) pielapēm. Lapu sa-

kārtojums pretējs, retāk spirālisks. Ziedi vientuļi vai dihāzijos,
aktinomorfi, divdzimumu vai viendzimuma — vienmājas vai div-

māju. Apziednis divkāršs, retāk vienkāršs, 5 locekļu. Kauss nesa-

audzis vai koplapu. Vainaglapas 4 vai 5; putekšņlapas 10 vai 5.

Auglenīcu veido 2—5 augļlapas. Sēklotne augšēja, viencirkņa;
sēklaizmetņu daudz; irbuļi brīvi vai saauguši. Auglis augšēja, lizi-

karpa, verona tipa pogaļa vai lizikarpa oga. Sēklas ar perispermu,
kas apņem saliektu dīgli. 2n=lo; 12; 14; 16; 18; 20—136—152;

162; 180 (x =2— 19).
Plaša neļķu dzimta iedalīta 3 apakšdzimtas.
Alsinoid eae apakšdzimtas sugām raksturīgs šķirt-

lapains kauss; vainaglapas bez nadziņa. Zieda formula —

O *Ca
SCoSA5+5 G(2-5). Tipiski lakstaugi. Lielākā ir virzu ģints

(Stellaria) ar apmēram 100 sugām, no kurām Padomju Savie-

nībā — 50, Latvijā — 8 sugas. Ļoti izplatīta dārzu nezāle ir pa-

rastā virza (S. media). Bieži izplatīta republikā ir birztalu virza

(S. nemorum), šaurlapu virza (S. graminea), cietā virza (S. holos-

tea), purva virza (S. palustris); retākas — skrajā virza (S. dif-

fusa) un biezlapu virza (S. crassifolia). Mitros mežos, grāvjos,

slapjās pļavās bieži aug ūdensvirza (Malachium aguaticutn), bet



204

sausos smiltājos, tīrumos, pļavās, mežmalās — radzenes (Ceras-
tium), kas pie mums pārstāvētas ar 4 sugām. Mitrās pļavās, smilts

augsnēs bieži aug gaurenītes (Sagina), bet gar jūras piekrasti
smiltīs — sulīgi lakstaugi — Ammodeniapeploides.

S ilenoidea apakšdzimtas augiem ir saaudzis, kopla-

pains kauss; vainaglapas pie pamata ar izteiktu, nereti pagarinātu
cilindrisku nadziņu. Vainaglapas izliekušās gandrīz zem taisna

leņķa, tāpēc vainags no augšpuses ir riteņveida. Ziedu formula —

O vai 9 un $ (S)
Co

S
A

S+S
Q

{2-5)-

Apakšdzimtas tipiskajai ģintij — plaukšķenēm (Silene) ir vai-

rāk par 400 sugām, no tām Padomju Savienībā — 150, Latvijā —

6 sugas, visbiežāk nokarenā plaukšķene (S. nutans) un platlapu
plaukšķene (S. cucubalus) — augi ar uzpūstu kausu. Bieži uzkal-

niņos, sausās pļavās, mežmalās jau pa gabalu ar sārto nokrāsu

uzmanību saista parastā sveķene (Viscaria vulgaris). Labi pazīs-
tama ir arī baltā spulgotne (Melandrium album) — augs ar vien-

dzimuma ziediem. Ļoti bieži pļavās, purvmalās izplatīta ir pļavu
spulgnaglene (Coronaria flos-cuculi). Reta suga ir melnodzene

(Cucubalus baccifer). Rudzu un kviešu sējumos kā nezāle izplatī-

jies indīgs augs — lauka kokalis (Agrostemma githago; 107. att.).
Sevišķi indīgas ir šo augu sēklas, un jau niecīgs to piemaisījums
graudiem var izraisīt saindēšanos. Sugām bagāta ir neļķu ģints
(Dianthus). Plašāk izplatītā savvaļas suga pie mums ir dzirkste-

līte (D. deltoides). Neļķes ir lieliski dekoratīvi augi.
Paronuchioidea £ apakšdzi nvtjLS sugām kauslapas

brīvas vai nedaudz saaugušas. Ziedos bieži ir staminodijas — ne-

auglīgas putekšņlapas. Tie ir nelieli, bieži vien kserofīti, ļoti pie-

ticīgi augi ar sīkiem ziediem. Pie mums plaši izplatīti ir tīruma

gaurs (Spergula arvensis) un pagauri (Spergularia). Bieži visā

republikā tīrumos, pakalnos, smilšainās vietās izplatīts ir rožainais

pagaurs (S. rubra) — pasīks augs ar sīkiem, rožaini sārtiem zie-

diem. Jūrmalas pagaurs (S. saliņa) paretam aug gar Vidzemes

(Ainaži) vai vēl retāk gar Rīgas jūrmalu. Kailā trūkumzālīte

(Herniaria glabra) — spilgti zaļš vai dzeltenzaļš augs ar dau-

dziem augsnei pieguļošiem stumbriem. Izmanto arī akmensdārzos.

Amarantu dzimta (Amaranthaceae) ar 65 ģintīm un 900 su-

gām izplatīta galvenokārt tropu un subtropu joslās Amerikā un

Āfrikā, daļēji Āzijā un Austrālijā un tikai dažas sugas Eiropas
dienvidos.

Viengadīgi, retāk daudzgadīgi lakstaugi vai puskrūmi un

krūmi, ļoti reti — koki. Lapas veselas, zaļas vai tumšsarkanas,

spirāliskas vai pretējas; var būt arī raiblapaini augi. Ziedi divdzi-

mumu vai viendzimuma, sīki, sakopoti vārpskarās vai galviņveida
ziedkopās vasu galos vai lapu žāklēs. Apziednis vienkāršs ar 3—5

sausām, plēvainām apziedņa lapām. Putekšņlapu skaits atbilst

apziedņa lapu skaitam. Sēklotne augšēja, viencirkņa. 2«=12; 18;

20; 26—78; 84; 108 (x=6— 13; 17).
Amaranti (Amaranthus) ar vairāk neka 50 sugām izplatīti
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107. att. Lauka kokālis (Agrostemma githago):
1 — augs ar ziediem; 2 — zieds; 3 — auglenīca; 4 —

vainaglapa un 2 putekšņlapas; 5 — sēkla; 6 — atvēries

auglis; 7 — zieda diagramma.

siltajos apgabalos. Vairākas sugas kul-

tivē kā dekoratīvus vai pārtikas augus,

citas izplatītas kā nezāles. Arī pie mums

dārzos audzē vairākas amarantu sugas,

piemēram, A. caudatus, A. paniculatus.
No pārējām dzimtas ģintīm kā vien-

gadīgas puķes pie mums audzē celo-

zijas un gomfrēnas.
Balandu dzimta (Chenopodiaceae)

ar vairāk nekā 100 ģintīm un apmēram
1500 sugām izplatīta pa visu zemes-

lodi, it īpaši Vidusjūras piekrastes ze-

mēs. Daudzgadīgi, divgadīgi un vien-

gadīgi lakstaugi, retāk krūmi un koki,
kas aug tuksnešos un pustuksnešos, ne-

reti sāļās augsnēs. Lapas veselas vai

šķeltas. Ziedi anemofili, divdzimumu

vai viendzimuma, ar vienkāršu apziedni
vai bez tā. Putekšņlapas I—s,1 —5, auglenīca
saaugusi no I—s augļlapām (parasti 2

i
vai 3). Sēklotne augšēja, retāk vidēja, viencirkņa. Auglis riekstiņš
ar cietu perikarpu, retāk ogveida. 2ri—l2; 14; 16; 18; 32; 36; 48;

54; 64; 72; 96 (x=6—9).

Balandas (Chenopodium) ar apmēram 250 sugām izplatītas
mērenā klimata joslā. Padomju Savienībā ir ap 60 sugu, Latvijā —

14 sugas. Tās ir ļoti izplatītas sēklu nezāles — viens baltās balan-

das (Ch. album) augs izkaisa līdz 100000 sēklu. Ļoti līdzīgas
balandām ir balodenes (Atriplex). Mūsu republikā kā nezāles aug

8 balodeņu sugas.

Tipisks tuksnešaugs ir saksauls (Haloxylon ammodendron).
Tas ir ap 6 m augsts zarains koks ar ļoti cietu, bet trauslu koksni.

Izplatīts vienā no vecākajiem kseromorfās floras apgabaliem —

Irānā un tālāk uz austrumiem līdz Altajam. Turkmēnijā un citās

Vidusāzijas republikās pazīstamas vēl 2 saksaulu sugas — H. per-

sietim un H. aphyllum. Šos augus diezgan nežēlīgi iznīcina, jo
tuksnešainos rajonos, kur vispār nav koku, tie tiek izmantoti par

kurināmo.

Padomju Savienībā stepju, tuksnešu un pustuksnešu apgabalos

sāļainās augsnēs aug 72 Salsola sugas. Viena šīs īpatnējās ģints

suga kālija sālszāle (S. kali) sastopama mūsu jūrmalas smiltā-

jos. Arī kamieļzāles (Corispermum) ir tipiski tuksnešaugi —
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108. att. Biete (Beta vulgaris):
1 — sulīgās saknes augšdaļa ar lapu ro-

zeti (izaug 1. gadā); 2 — ziedoša auga
daja (izaug 2. gadā); 3 — kamoliņi; 4 —

zieds; 5 — zieda gargriezums; 6 — sēkla;

7 — sēklas dīgļa gargriezums (vidū
perisperma).

viengadīgi lakstaugi ar div-

dzimumu ziediem. 34 sugas

izplatītas PSRS stepju un

tuksnešu apgabalos.
Paretam Baltijas jūras

piekrastē sastop jūrmalas ka-

mieļzāli (C. intermedium) .

Kaukāzā un Vidusāzijā plaši
izplatīts puskrūms ar stip-
rām insekticīdām īpašībām ir

Anabasis aphyla, kuru iz-

\ manto anabazīna preparāta
ražošanai.

Nozīmīga ir biešu ģints
(Beta), kas ar 12 sugām iz-

platīta galvenokārt Vidus-

jūras apgabalā, kur ir arī

biešu kultūras dzimtene. Kultūras bietes cēlušās no polimorfās
parastās bietes (B. vulgaris; 108. att.). Tagad šo sugu uzskata

par kultigēnu kompleksu ar 4 galvenajām varietātēm: var. crassa

(lopbarības bietes), var. altissima (cukurbietes), var. lutea (dzel-
tenās galda bietes) un conditiva (sarkanās galda bietes).
Visām bietēm, bet it sevišķi cukurbietēm, ir ļoti liela saimnieciska

nozīme, jo tās dod gandrīz pusi no visa pasaulē iegūtā cukura.

Pašlaik pasaulē cukurbiešu kultūra aizņem apmēram 7 milj. ha,
no tiem Padomju Savienībā ir apmēram 3 milj. ha, bet Latvijā
apmēram 60000 ha.

No Priekšāzijas ieceļojuši spināti (Spinacia oleracea) — ļoti
vērtīgs lapu dārzenis, kas satur daudz olbaltumvielu, taukus,

dzelzi, fosforu un vitamīnus (A, B, C, D). Vasaras eglīti (Kochia
scoparia) diezgan bieži kultivē kā krāšņumaugu.

2. Sūreņu rinda — Polygonales

Pie sūreņu rindas pieder tikai viena dzimta ar 40 ģintīm un

apmēram 900 sugām, kas plaši izplatītas gandrīz pa visu pasauli,

galvenokārt ziemeļu mērenajā joslā. Lakstaugi, retāk krūmi ar

veselām, vienkāršām, spirāliski sakārtotām lapām un kārtniem

divdzimumu vai viendzimuma ziediem. Sēklotne viencirkņa ar

1 sēklaizmetņi, augšēja, saaugusi no 2—4 augļlapām. Sēklās labi

attīstīta miltaina endospermā.



Sūreņu dzimtas (Polygonaceae) augi ir daudzgadīgi vai vien-

gadīgi lakstaugi, retāk krūmi un koki; Lapas vienkāršas, veselas,
retāk šķeltas, to pamatnē no pielapēm saaugusi plēvveida vai zā-

ļaina turzīte. Ziedi aktinomorfi, nelieli, skarveida vai vārpveida
ziedkopās, divdzimumu vai viendzimuma. Apziednis divkāršs vai

vienkāršs ar 3—6 lapām. Putekšņlapas 6—9. Ginecejs lizikarps, ar

2—4 augļlapām. Sēklotne viencirkņa. Anglis lizikarps riekstiņš,

parasti ietverts paliekošā apziednī. Sēklās daudz miltainas endo-

spermas. 2n=8; 14; 16; 18; 20; 22—80; 88; 100 (x= 4— 13; 17).

Filoģenētiski Polugonaceae saistīta ar Portulacačeae, jo tam ir

vairākas kopīgas pazīmes, it sevišķi gineceja uzbūve. Abām dzim-

tām tas sastāv parasti no 3 augļlapām un ir lizikarps.
Sūreņu ģints (Polugonum) ar 275 sugām izplatīta pa visu

zemeslodi, galvenokārt mērenā klimata joslās. PSRS florā ir 160,

Latvijā — 20 sugas. Sūrenes ir piemērojušās dzīvei ļoti dažādās

vidēs — ūdenī, slapjās, mēreni mitrās un arī arīdās augtenēs.

Latvijā vairums sūreņu sugu ir nezāles. Visbiežāk tīrumos kā

nezāle izplatīta skarbā sūrene (P. scabrum), bet mitros tīrumos,

grāvjos aug blusu sūrene (P. persicaria), kas ir indīgs augs, abi-

nieku sūrene (P. amphibium) — ūdenī ar peldošām lapām, bet uz

sauszemes ar paciliem stumbriem un skaistām, sārtām ziedu vār-

pām. Mitrās pļavās diezgan bieži tīras un visai dekoratīvas cenozes

veido zalkšu sūrene (P. bistoria). Ļoti bieži pagalmos, gar ceļ-

malām, arī tīrumos, dārzos ciešus paklājus veido maura sūrene

(P. aviculare), bet vīteņaugs — vējagriķis — (P. convolvulus) [r

parasta tīrumu un dārzu nezāle. Vairākas sūreņu sugas audzē dar-

zos kā dekoratīvus augus — līdz 2 m augsto Sahalīnas sūreni

(P. sachalinense) un Japānas sūreni (P. cuspidatum).
Skābeņu ģintī (Rumex) ir apmēram 100 sugu, no tām Padomju

Savienībā — 50, Latvijā — 11 sugas. Izplatītākā suga ir parasta

skābene (R. acetosa), kas aug pļavās un norās. To bieži arī kultivē

un lieto uzturā. Lapas satur skābeņskābi, daudz askorbīnskābes

un olbaltumvielas; saknes bagātas ar miecvielām. Mazā skābene

(R. acetosella) arī plaši izplatīta suga, pie mums bieži sastopama
smilšainos tīrumos un ir grūti apkarojama nezāle. Pārejas sugas,

t. s. zirgu skābenes, aug mitrās pļavās, upmalās un grāvmalas.

Izplatītākās no tām ir R. domesticus, R. thursiflorus, R. crispus,
R. obtusifolius, R. aquaticus, R. hudrolapathum.

Rabarberu ģints (Rheum) ar apmēram 35 sugām ir Āzijas kal-

naino apgabalu augi. PSRS florā pazīstamas 22, Latvijā — 2 kul-

tivētas sugas. Rabarberi ir uztura un ārstniecības augi. Uztura

lieto parastā rabarbera (Rh. rhaponticum) lapu kātus. Izveidotas

vairākas šķirnes ar gariem, resniem un sarkaniem kātiem. Ārstnie-

cībā izmanto Rh. officinale un Rh. palmatum, kuru kultivē arī ka

dekoratīvu augu.
Vairāki sūreņu dzimtas krūmi piemērojušies sausam klimatam.

Ļoti īpatnēji ir džuzguni (Calligonum). Ģintī apmēram 110 sugas,

no tām 71 suga sastopama Padomju Savienība, galvenokārt

207
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109. att. Sejas griķis (Fagopy-
rum sagittatum):

1 — ziedoša auga daļa; 2 — zieds;

3 — zieda gargriezums (sēklotnē
taisns seklaizmetnis); 4 — putekšņ-
lapas; 5 — auglenīca; 6 — zieds ar

gariem irbuļiem; 7 — zieds ar īsiem
irbuļiem, dr — drīksnas, p — pu-
tekšņmaciņi, n — nektāriji; 5 — aug-
lis; 9 — augļa šķērsgriezums, d —

dīglis; 10 — augļa gargriezums.

Vidusāzijā. Tie ir ap 2 m augsti krūmi ar sīkām, ļoti reducētām

lapām. Ar labiem panākumiem šos krūmus izmanto plūstošo
smilšu nostiprināšanai tuksnešainās vietās.

Par nozīmīgāko sūreņu dzimtas augu jāuzskata sējas griķis
(Fagopyrum sagittatum), kas Tālajos Austrumos, Mandžūrijā,
Amūras un Aizbaikala apgabalos aug savvaļā (109. att.). Griķi
ir ļoti vērtīgi pārtikas augi un nektāraugi. To sēklas satur daudz

olbaltumvielu (ap 10%) un tauku. Pasaulē galvenā griķu ražo-

tajā zeme ir PSRS.

3. Plumbagu rinda — Plumbaginales

Augi ar kopīgu izcelsmi senajā Vidusjūras floristiskajā apga-
balā (Tētis) tagad izplatīti pa visu zemeslodi, galvenokārt Vidus-

jūras apgabalā un Āzijā. Rindas vienīgā plumbagu dzimta

(Plumbaginaceae) apvieno 15 ģintis un apmēram 500 sugas, no

kurām vairākas ir kosmopolīti, it sevišķi stepju un pustuksnešu
sāļainās augsnēs. Tie ir daudzgadīgi lakstaugi vai krūmi un liānas

ar spirāliski sakārtotām lapām, bez pielapēm. Ziedi cimozos ķeka-
ros, divdzimumu, aktinomorfi, ar koplapainu kausu un gandrīz
šķirtlapainu vai koplapainu vainagu. Putekšņlapas 5. Ginecejs
lizikarps, ar 5 augļlapām. Auglis riekstiņš, retāk veroņa tipa
riekstiņš.

PSRS sausajos apgabalos izplatītas vairākas ģintis — Statice,

Limonium, Goniolium v. c. Aizkaukāzā un Vidusāzijā augošās
Acantholimon sugas ar spilvenveida, ērkšķainām lapām ārēji atgā-
dina ezi. Latvijā no šīs dzimtas sastopama jūrmalas armērija
(Armeria elongata), kas retumis (Daugavgrīvā) aug sāļajās jūr-
malas pļavās.
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4. Teligonu rinda — Theligonales

Rindā viena dzimta (Theligonaceae), viena ģints (Theligonum)
un 3 sugas, kas izplatītas Japānā, Taivanas salā, Tibetā, Sīrijā,
Palestīnā, Rietumāfrikā (Kanāriju salās), Vidusjūras apgabalā un

arī Krimā.

Sulīgi viengadīgi lakstaugi. Lapas sukulentas, stumbra lejas
daļā pretējas, augšējā daļā — spirāliski sakārtotas. Ziedi sīkās

cimozās ziedkopās, viendzimuma, vienmājas, bez kausa. Putekšņ-
lapas 6—28. Ginecejs ar 1 augļlapu. Auglis kaulenis.

Teligonu dzimtas sistemātiskais stāvoklis vēl neskaidrs. Vairā-

kas pazīmes to tuvina ar Phutolacaceae, citas ar Chenopodiaceae
un Amaranthaceae, bet putekšņu uzbūve līdzīga ar Polygonaceae.

E. DILĒNIJU APAKŠKLASE — DILLENUDAE

Koki, krūmi, lakstaugi. Ziedi divdzimumu, retāk viendzimuma,

entomofili, parasti ar div-

kāršu 5 vai 4 locekļu ap-

ziedni. Androcejs reducēts

vai sekundāri poliandrs.
Ginecejs apokarps vai ce-

nokarps (sinkarps, para-

karps) .

Centrāls segsēkļu evo-

lūcijas zars, ar neizteiktu

zieda daļu redukciju, iezī-

mē noteikta zieda uzbūves

attīstības līniju, tā entomo-

mofilo specializāciju un

koplapu vainaga veidoša-

nās tendenci. Evolūcijas
gaitā, apokarpajam gi-
necejam oligomerizējoties,
veidojas sinkarps ginecejs
ar augļlapu skaita samazi-

nāšanos no 20 līdz 5—2. Dilleniidae filoģenētiskās saites.

DILĒNIJU VIRSRINDA — DILLENIANAE

Pārsvarā divkāršs 5 locekļu apziednis ar ciklisku sakārtojumu
un brīviem locekļiem, kuru skaits attīstības gaitā reducēts līdz 4

ar izteiktu locekļu saaugšanas tendenci. Androcejs primitīvākām
formām vēl poliandrs (daudzlocekļu vai pušķos), pakāpeniski
reducēts 2 vai 1 gredzenā. Sākotnēji apokarpais ginecejs, augļlapu
skaitam pakāpeniski reducējoties un saaugot, veido cenokarpu

(sinkarpu, parakarpu) gineceju ar 5—2 augļlapām.
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1. Dilēniju rinda — Dilleniales

Tropu un subtropu joslu koki, krūmi un liānas, retāk lakstaugi
ar mūžzaļām, spirāliski sakārtotām, vienkāršām, plūksnaini dai-

vainām, bieži vien stipri reducētām lapām un diezgan primitīvu
koksnes uzbūvi. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ar divkāršu

5 locekļu apziedni, vientuļi vai cimozās ziedkopās. Androcejs bieži

vien zigomorfs. Ginecejs apokarps. Auglis somenis vai ogveida.
Sēklās daudz endospermas un sīks dīglis.

Rindā 2 dzimtas — Dilleniaceae ar 18 ģintīm un apmēram
530 sugām, 2n=l6; 18; 26; 32; 36; 54; 56 (x=8; 9; 13; 27) un

Crossosomataceae — ar 1 ģinti un 4 sugām. 2n=24.

2. Peoniju rinda — Paeoniales

Rindā 1 dzimta, 1 ģints un apmēram 40 sugas, kas izplatītas
Āzijas subtropu, siltajās un mērenajās joslās, Vidusjūras apgabalā,
Eiropā un 2 sugas Ziemeļamerikas rietumu štatos. Primitīvākās

sugas aug Dienvidaustrumu Ķīnā.

Lakstaugi, retāk krūmi ar lielām trīsstaraini saliktām lapām,
bez pielapēm, ļoti lieliem, spilgtiem divdzimumu ziediem. Zieda

formula —
O *Ca

5Co
sAooGi-8. Ginecejs apokarps, ar biezu nek-

tāriju disku pamatnē. Auglis somenis. 2n=lo; 20 (x =5).

Padomju Savienībā aug 15 peoniju (Paeonia) sugas. Mūsu

republikā kultivē 5 sugas — ārstniecības peoniju (P. officinalis),
Ķīnas peoniju (P. albiflora), meža peoniju (P. anomāla) un pa-

retam arī kokveida peoniju (P. suffruticosa). Kultūrā izplatīti vai-

rāki hibrīdi un daudzas šķirnes.

3. Tējasaugu rinda — Theales

Ļoti plaša augu rinda, kas ar 18 dzimtām, 122 ģintīm un vairāk

nekā 2530 sugām pārstāvēta gandrīz tikai tropu apgabalos —

Dienvidāzijā, Āfrikā, Dienvidamerikā. No visām 18 dzimtām tikai

viena (Hupericaceae) izplatīta tropu, subtropu un mērenajās jos-
lās, viena (Theaceae) — tropos un subtropos, viena (Pentaphulla-
caceae) — Dienvidķīnas tropu kalnos. 5 dzimtas ir monotipas, ar

1 sugu.

Koki, krūmi, retāk liānas, ļoti reti lakstaugi ar spirāliski, retāk

pretēji sakārtotām lapām. Ziedi parasti divdzimumu, ar 5 locekļu
apziedni. Ginecejs apokarps vai biežāk cenokarps. Ziedos vēl nav

tipisku nektāriju vai arī tie ir kā putekšņlapu pārveidnes.

Divspārnaugļu dzimtas (Dipterocarpaceae) pārstāvji ir mūžzaļi

koki ar veselām, spirāliski sakārtotām lapām; aug Dienvidaustrum-

āzijas tropu mežos. Ziedi divdzimumu, ar piecdaivainu kausu un 5 vai-

naglapām. Putekšņlapu daudz. Ginecejs sinkarps, ar 3 augļlapām.
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Kauss saaudzis un pie augļa veido spārnveida piedevas, kas veicina

augļu izplatīšanos ar vēju.

No Shorea robusta iegūst t. s. dammara sveķus, kurus izmanto

caurspīdīgu laku ražošanai. Dipterocarpus sugām ir ļoti vērtīga kok-

sne, arī no tām iegūst balzamsveķus.

Tējasaugu dzimtas (Theaceae) pārstāvji ir koki un krūmi ar

vienkāršām, galvenokārt mūžzaļām lapām. Ziedi lapu žāklēs, vien-

tuli, divdzimumu, retāk viendzimuma, ar 5 locekļu apziedni.
Putekšņlapu daudz. Ginecejs cenokarps, ar 5—3 augļlapām. Auglis
pogāja vai riekstiņš. 2rc =30; 42; 50; 60; 90.

Dzimta ar 29 ģintīm un apmēram 550 sugām izplatīta tropu
un subtropu joslā. Primitīvākās sugas aug Āzijā, vistālāk uz zie-

meļiem pavirzījušās Camellia, Stewartia, Franklinia un Eurya ģin-
tis. Kamēliju (Camellia japonica) bieži kultivē smaržīgo un skaisto

ziedu dēļ. 18. gs. beigās no Japānas uz Eiropu to atvedis mūks

G. Kamēlijs. Ilggadīgas izlases un krustošanas rezultātā tagad
izaudzētas jaunas hibrīdas formas un šķirnes.

Dzimtas nozīmīgākais augs ir Ķīnas tējaskrūms (Thea sinen-

sis), kas savvaļā aug Dienvidaustrumāzijā (110. att.). Tas ir mūž-

zaļš krūms. Ziedi lapu žāklēs, balti vai sārti, ar patīkamu smaržu.

Tējaskrūma lapas satur 16% olbaltumvielu, 12% tanīna, 4% ko-

feīna, 1,5% cukura un P vitamīnu. Lielākās tējaskrūmu plantācijas
ir Indijā — 409000 ha, Indonēzijā — 378000 ha, Ķīnā — 288500 ha,

110. att. Tējaskrūms
(Thea sinensis):

1 — ziedošs zars; 2 —

zars ar augli; 3
— augļa

šķērsgriezums.
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111att. Divšķautņu asinszāle (Hype-
ricum perforatum):

1 — auga apakšējā dala; 2 — ziedkopa; 3 —

zieds; 4 — auglenīcas šķērsgriezums; 5 —

zieda diagramma; 6 — auglis.

Japānā — 83 000 ha un Padomju
Savienībā apmēram 50 000 hekt-

āru, galvenokārt Rietumgruzijā
un Azerbaidžānā — Lenkorānas

rajonā.

Asinszāļu dzimta (Hyperi-

caceae). Koki, krūmi, lakstaugi
ar pretējām vai mieturos sakār-

totām lapām. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, cikliski, cimozās

ziedkopās. Apziednis ar 5 vai 4

locekļiem. Putekšņlapas saau-

gušas pa 3—5 pušķos. Ginecejs
cenokarps, ar 3—5 augļlapām.
Auglis pogaļa vai ogveida.
2rc=l4; 16; 18; 20; 24; 32; 36;

38; 40 (x=7 —10; 12). Dzimtā 8 ģintis un apmēram 360 sugas,

kas izplatītas tropu, subtropu un mērenajās joslās.
Lielākajai ģintij — asinszālēm (Hupericum) ir apmēram 300

sugas. No tām Padomju Savienībā aug 5, Latvijā — 3 sugas: div-

šķautņu asinszāle (H. perforatum), plankumainā asinszāle (H.ma-
culatum) un pūkainā asinszāle (H. hirsutum). H. perforatum ir

ārstniecības augs (111. att.). To lieto iekaisumu un čūlu ārstēšanai

un kā stimulējošu līdzekli garīgas depresijas gadījumos.

Dienvidāzijā sastopamās Garcinia sugas ir augļu koki. G. mon-

gostana saldskābie augļi neliela ābola lielumā tiek uzskatīti par

garšīgākajiem tropu augļiem. Tropu joslā tos diezgan plaši kultivē.

Clusia sugas ir Amerikas mūža mežiem raksturigi krūmi un

liānas, t. s. koku žņaudzēji — to vijīgie stumbri tik cieši apvij
balstkoku, ka tas iet bojā. Clusia sugas producē vērtīgus gumij-
sveķus un eļļas, kuras arī izmanto.

4. Vijolīšu rinda — Violales

Rinda ar 9 dzimtām, 103 ģintīm un apmēram 2330 sugām pār-
stāvēta galvenokārt tropu un subtropu joslās. Mērenā klimata ap-

gabalos izplatītas tikai Violaceae un Cistaceae sugas. 2 dzimtas —

Bixaceae un Scyphos.tegiaceae ir monotipas, ar vienu sugu, bet

Peridiscaceae — ar 2 monotipām ģintīm.
Koki, krūmi, lakstaugi ar spirāliski, retāk pretēji sakārtotām

lapām, parasti ar pielapēm. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi vai
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zigomorfi, ar divkāršu 5 locekļu apziedni. Putekšņlapas 5 vai

daudz. Rindas raksturīga pazīme ir parakarps ginecejs ar 3 augļ-
lapām. Sēklotne augšēja, retāk apakšēja. Sēklās mazs dīglis un

endospermā, kas sastāv no cietes vai eļļām.

Vijolīšu dzimta (Violaceae) ar 16 ģintīm un apmēram 850 su-

gām izplatīta pa visiem kontinentiem, it īpaši tropu un subtropu,
kā arī mērenajās joslās. Lakstaugi, retāk krūmi un koki ar zigo-
morfiem, retāk aktinomorfiem ziediem. Apakšējai vainaglapai pa-
rasti ir nektāriju piesis.

Lielākajai ģintij — vijolītēm (Viola) ir 300 sugas (sevišķi
daudz Andos — Dienvidamerikā). Padomju Savienībā aug 100,

Latvijā — 17 sugas. Zieda formula — <j> Vairākas

sugas bez hazmogāmiem ziediem (normāli atveras) veido ari

kleistogāmus ziedus, kas neatveras.

Pie mums izplatītākās sugas ir trejkrāsu vijolīte (V. tricolor)
un ļoti polimorfā lauku vijolīte (V. arvensis), kas ir bieža tīrumu

nezāle. Abas sugas savstarpēji krustojas, tāpēc tās grūti atšķi-
ramas. Mitrās pļavās, mežmalās bieži sastopama sūnāju vijo-
līte (V. epipsila), bet turpat vai purvainākās vietās — purva vijo-
līte (V. palustris). Arī šīs abas ekoloģiski tuvās sugas bieži vien

krustojas. Suņu vijolīte (V. canina) aug sausākās vietās, smilšai-

nos pakalnos, krūmājos, bet gaišos priežu mežos, diezgan bieži

jūrmalas kāpu mežu zonā sastop virsāju vijolīti (V. ericetorum).

Diezgan bieži priežu mežos saulainos uzkalnos aug smiltāju vijo-
līte (V. rupestris), kurai atšķirībā no virsāju vijolītes ir lielāks

(3—15 cm augsts) un stāvs habituss. Lapu koku mežos aug brī-

numainā vijolīte (V. mirabilis). Pie retākām sugām pieder V. hirta,

V. collina, V. erecta, V. uliginosa, V. stagnina. Vispār vijolīšu
sugas ir ļoti polimorfas.

V. tricolor krustojot ar lielziedaino V. altaica, iegūta dārza

atraitnīte (V. tricolor var. maxima) ar krāšņiem un daudzkrāsai-

niem ziediem. Dārzos bieži kultivē smaržīgo vijolīti (V. odorata)
ar tumšvioletiem ziediem, ragaino vijolīti (V. cornuta), Altaja
vijolīti (V. altaica) v. c.

Vijolīšu dzimtas kokveida pārstāvji ir primitīvās Rinorea ģints
augi ar pantropisku izplatību. Tā ir raksturīga tropu lietus mežu

floras ģints. Isodendron ģints koki ir Havaju salu endēmi.

Kalnrozīšu dzimta (Cistaceae) ar 8 ģintīm un apmēram 180

sugām izplatīta ziemeļu mērenajā joslā, it sevišķi Vidusjūras ze-

mēs un Ziemeļamerikā, bet dažas sugas ari Austrumindijā un

Dienvidamerikā. Krūmi, puskrūmi un lakstaugi ar spirāliski vai

pretēji sakārtotām lapām, divdzimumu ziediem un 5 locekļu ap-

ziedni. Putekšņlapu daudz. Ginecejs ar 5 vai 3 augļlapām. Auglis

pārkoksnējusies pogaļa.
Cistus sugas ir raksturīgi augi Vidusjūras apgabala krūmājos,,

t. s. makhijās. Krimā un Aizkaukāzā aug 2 sugas — C. tauricus un

C. salvifolius. Tie ir līdz 1 m augsti, mūžzaļi krūmi ar vientuļiem,
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Tetāk pa 2 vai 3 zaru galos novietotiem baltiem, rožainiem vai sar-

kaniem ziediem. C. ladaniferus satur smaržīgos ladāna sveķus.
Fumanu ģintī (Fumaria) ir 9 sugas — Vidusjūras zemēs,

Rietumeiropā un Rietumāzijā augoši puskrūmi ar spilgti dzelte-

niem ziediem. Padomju Savienībā aug 2 sugas: F. procumbens —

JVloldāvijā, Krimā, Kaukāzā un F. viscidula — Krimā.

Saulrozītes (Helianthemum) ir dzimtas lielākā ģints, kas ar

70 sugām izplatīta Eiropā (sevišķi Vidusjūras zemēs) un Āzijā
(Kaukāzā, Vidusāzijā, Ķīnā). Dzeltenās saulrozītes (H. nummu-

larium) areāls ļoti plašs un aptver Mazāziju, Kaukāzu un gandrīz
visu Eiropu. Sausās, saulainās vietās, upju krastos, kaļķainās aug-

snēs tā sastopama arī mūsu republikā. Nereti to arī kultivē. Pa-

domju Savienībā savvaļā aug 7 saulrozīšu sugas.

5. Passioziedu rinda — Passioflorales

Lakstaini kāpelētājaugi, retāk kokveida liānas, kas ar 5 dzim-

tām, 37 ģintīm un apmēram 843 sugām izplatīti galvenokārt Ame-

rikas un Āfrikas tropos un subtropos, retāk Āzijā, Austrālijā, Jaun-

zēlandē. Lapas vienkāršas, daivainas vai retāk šķeltas, spirāliski
-sakārtotas. Ziedi divdzimumu, retāk viendzimuma, ar divkāršu,
brīvu vai nedaudz saaugušu 5 locekļu apziedni. Ginecejs para-

karps, ar 3 vai 5 augļlapām. Auglis pogaļa vai oga.
Passioziedu dzimta (Passiofloraceae) apvieno 20 primitīvākās

•šīs rindas ģintis, kas ar aptuveni 650 sugām izplatītas tropu un

subtropu joslās galvenokārt Dienvidamerikā un Āfrikā. Tie ir kāpe-
lētāji krūmi, liānas, kas ar stīgām pieķeras pie balsta.

6. Ķirbju rinda — Cucurbitales

Vienmājas, retāk divmāju lakstaugi (pavisam reti krūmi, pus-

krūmi) ar ļoti plašu ekoloģisko diapazonu. Žākļu ziedkopas redu-

cētas līdz vientuļam ziedam. Ziedi viendzimuma, ar 5 locekļu
koplapu apziedni. Sēklotne apakšēja.

Ķirbju dzimta (Cucurbitaceae). Viengadīgi vai daudzgadīgi
kāpelējoši lakstaugi, paretam puskrūmi un krūmi. Lapas spirālis-
kas, parasti staraini vai plūksnaini daivainas līdz dalītas, bez pie-
lapēm. Ziedi viendzimuma, vienmājas vai retāk divmāju, aktino-

morfi. Apziednis divkāršs, 5 locekļu, saaudzis, kopā ar putekšņ-

lapu pamatnēm un sēklotni veido saaugušu ziedstobru. Vīrišķajos
ziedos bieži ir rudimentāri megasporofili (pistilodijas), bet sieviš-

ķajos — androceja paliekas (staminodijas). Dzimtas robežās vēro-

jama augļlapu skaita samazināšanās 5—4—3. Auglis ogas tipa

kirbjauglis. Sēklas bez endospermas, ar lielu, starp dīgļlapām

ieslēgtu dīgli. 2rc=l4; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 32; 40; 42; 44;

48; 64; 72 [x =7— 14).
Dzimtā 120 ģintis un apmēram 1000 sugas, kas izplatītas tropis-
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112. att. Ķirbis (Cucurbita pepo):
1 — vīrišķā zieda gargriezums; 2

— androcejs

(putekšņlapas saaugušas); 3 — sievišķā zieda

gargriezums; 4
— auglenīca; 5 — auglenīcas
šķērsgriezums.

kos un subtropiskos apgabalos,
bet nedaudzas sugas arī mērenā

un pat aukstā klimata joslās.
100 ģintis ir monotipiskas, dau-

dzas ģintis ģeogrāfiski norobežo-

tas: Cucumis — Āfrikā, Āzijā;
Citrullus — Āfrikā; Cucurbita —

Amerikā; Tladiantha — Ķīnā;
Trichosanthes — tropiskajā Āzijā
utt. Kultigēnie kompleksi šajā
dzimtā ir gandrīz selekcijas pil-
nības piemēri.

Vairākas sugas tiek plaši kultivētas. Cucumis ģintij ir 2 nozī-

mīgas sugas. Gurķi (C. sativus) tiek kultivēti siltajos un mērena-

jos apgabalos. Savvaļā tie nav konstatēti, bet primitīvākās formas

aug Himalajos, no kurienes, jādomā, sākās gurķu kultivēšana. Me-

lones (C. melo) ir ļoti polimorfa suga ar vairākām pasugām un

varietātēm. Nozīmīgākā pasuga — deserta melone (C. melo subsp.
melo) ar garšīgiem augļiem tiek kultivēta Priekšāzijā un Vidus-

āzijā. Līkās melones (C. melo subsp. flexuosus) augļi ir ļoti gari

(līdz 2 m), čūskveidā saliekti. Pārtikā lieto tikai jaunus augļus,
tāpat kā gurķus. Sī īpatnējā melone izplatīta Afganistānā, Irānā

un vietām arī Tadžikijā. Nezāļu melone (C. melo subsp. agrestis)
ir Vidusāzijā, Priekšāzijā un Ziemeļāfrikā izplatīta tīrumu nezāle.

Ķirbju (Cucurbita) ģintī pazīstamas ap 24 sugas, no kurām

lielākā daļa savvaļā aug Meksikā. Plašāk kultivē lielaugļu ķirbi
(C. maxima) un parasto ķirbi (C. pepo; 112. att.), kura varietātes

ir kabači un patisoni.

Nelielā arbūzu ģints (Citrullus) ar 3 sugām izplatīta Dienvid-

āfrikā. Tie ir viengadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi — tipiski tuk-

snešaugi, vienmājnieki vai divmājnieki. Plašajā Kalahari tuksnesī

arbūzi ir galvenais iedzīvotāju uztura un ūdens avots. Galda

arbūzu (C. lanatus) plaši kultivē.

Tropu un subtropu zemēs audzē lagenāriju (Lagcnaria sice-

raria), t. s. trauku ķirbi. Sī auga augļa ārējā kārta pārkoksnējas
un tiek izmantota par traukiem. Savvaļā lagenārijas nav atrastas,

domā, ka tās cēlušās atlantiskajā Āfrikā.

Vairākas daudzgadīgo tīteņaugu — brioniju jeb sētviju (Brtjo-

nia) sugas aug Vidusjūras zemēs. Tie ir daudzgadīgi, kāpelējoši
augi ar staraini daivainām, retāk veselām lapām. Pie mums kultivē

balto sētviju (B. alba) lapeņu, balkonu apzaļumošanai. Augam.
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raksturīgs auglis — melna, apaļa oga. Paretam kultivē mainīgo
tladiantu (Tladiantha dubia), kas vietām pāriet savvaļā.

Echinocustis ģints ar apmēram 30 sugām izplatīta Ziemeļ-
amerikā. Dzeloņgurķis (E. echinata) pēdējos gados diezgan strauji
izplatās arī mūsu republikā. Tas ir stipri zarains lakstaugs ar tie-

vām vasām un nelieliem (4—5x3—4 cm) dzeloņainiem, zilgan-
zaļiem augļiem.

Interesants ir šāvējgurķis (Ecballium elaterium), kas aug arī

PSRS Eiropas daļas dienvidos, Kaukāzā, Vidusāzijā. Daudzgadīgs
augs bez stīgām. Augļi nogatavojoties ar turgora spēku uzplīst, un

augļa gļotainais saturs ar sēklām tiek aizsviests vairāku metru

attālumā.

Lufai (Luffa cglindrica, L. acutangula) ir gareni, gurķim
līdzīgi, ļoti šķiedraini augļi. Pēc mīkstuma atdalīšanas augļu
šķiedru izmanto bēršanai, kā arī cepuru, peldapavu un pēdējā laikā

arī papīra un mākslīgā zīda pagatavošanai. Lufa ir Dienvidāzijas
augs, to audzē arī Kaukāzā un Vidusāzijā.

7. Begoniju rinda — Begoniales

Lakstaugi, retāk koki un krūmi ar vienkāršām vai saliktām

lapām. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu,
Tetāk kausveida apziedni un parakarpu gineceju. Auglis pogaļa,
retāk oga. Sēklas parasti ļoti sīkas, bez endospermas vai ar ļoti

trūcīgu endospermu.
Rindā apvienotas 3 dzimtas ar 8 ģintīm un 824 sugām, kas

izplatītas tropu joslās Dienvidaustrumāzijā un Dienvidamerikā.

Begoniju dzimtā (Begoniaceae) ir 5 ģintis un 820 sugas. Tās

izplatītas tropu joslās, izņemot Austrāliju.
Lielākā ģints ir begonijas (Begonia) ar apmēram 800 sugām.

Sulīgi lakstaugi vai puskrūmi ar simetriskām lapām un viendzi-

muma ziediem. Ziedu formula — S •|*P2+2A«>Go; $ • |-PsAoGd). Aug-
lis pogaļa. 2n= 20; 22; 24; 26; 28; 30; 36; 42; 48; 52; 54; 56; 60.

Dekoratīvi istabas, augu māju, kā ari parku augi. Bieži audzēta

ir vienmērziedošā begonija (B. semperflorens). Zemās begonijas —

B. roseflora, B. davisii, B. boliviensis ir izcili dekoratīvi augi. Tās

krustojot, iegūta kamolu begonija (B. tuberhtjbrida). Krūmu bego-
nijas ir rīcinlapu begonija (B. ricinifolia), plankumainā begonija
(B. maculata) un B. metalica — ar metālisku spīdumu. Diezgan

plaši telpu dekorēšanai audzē karalisko begoniju (B. rex).

8. Kaperu rinda — Capparales

Koki, krūmi, lakstaugi ar spirāliski sakārtotām, vienkāršām,
retāk staraini saliktām lapām, bez pielapēm. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu 4 locekļu apziedni (retāk
5 locekļu). Putekšņlapu daudz. Ginecejs parakarps.
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Rinda 6 dzimtas, 405 ģintis un apmēram 3990 sugas, ar plašu

izplatības diapazonu tropu, subtropu un mērenajās joslās.

Kaperu dzimta (Capparaceae) ar 45 ģintīm un apmēram 900 su-

gām izplatīta tropu, subtropu un dajēji arī mērenajās joslās, galveno-
kārt arīdos apgabalos, it sevišķi Āfrikā. Krūmi un lakstaugi ar vien-

kāršām vai staraini saliktām lapām. Divdzimumu aktinomorfie vai

zigomorfie ziedi ķekaros, ar 4 locekļu (retāk 5 locekļu) apziedni. Dzim-

tas raksturīga pazīme — ziedgultnes pagarināšanās.

Dzimtas sugām nav lielas praktiskas nozīmes. Vidusjūras zemēs

aug dzeloņainā kapera (Capparis spinosa) — neliels krūms, kura zied-

pumpurus lieto kā garšvielu. Dzimtā vairāki dekoratīvi augi un ārstnie-

cības augi.

Kāpostu (krustziežu) dzimta (Brassicaceae, sin. Cruciferae)
ir plašākā rindas dzimta, kas ar 350 ģintīm un apmēram 3000 su-

gām izplatīta Vidusjūras zemēs, Rietumāzijā un Vidusāzijā. Vai-

rākas sugas sastopamas tālu ziemeļos un augstu kalnos, dažas —

arī dienvidu puslodē. Lakstaugi vai puskrūmi ar spirāliski sakārto-

tām lapām. Ziedi parasti ķekaros, bez augšlapām, aktinomorfi, reti

zigomorfi (Iberis), divdzimumu, ar divkāršu 2—4 locekļu apziedni.

Putekšņlapas 6, divos gredzenos: 2 īsākas ārējā, bet 4 garākas —

iekšējā gredzenā. Ginecejs no 2 augļlapām. Auglis pākstenis vai

pākstenītis. 2n =2; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 20—48 vai līdz 240.

Daudzas sugas ir plaši izplatītas tīrumu un dārzu nezāles,
bet ir arī vairāki nozīmīgi kultūraugi — pārtikas (dārzeņi), lop-

barības, tehniskie (eļļas), dekoratīvie un ārstniecības augi.

Primitīvākā ģints — kāposti (Brassica), kas ar apmēram 50 su-

gām savvaļā sastopama galvenokārt Vidusjūras zemēs. Visi kul-

tūras kāposti apvienoti kultigēnā kompleksā — B. oleracea ar

daudzām varietātēm, kas ilgstošas izlases rezultātā veidots no

dažādām savvaļas sugām (113. att.). Kāpostus audzēja jau senajā

Grieķijā 4. gs. p. m. ē. Visplašāk kultivēts galviņu kāposts (B. ole-

raceae var. capitata). Tas ir divga-
dīgs augs, kuram pirmajā gadā vasas

galā uz īsa kāta no lapām veidojas
pumpurveida galviņa. Ar to augs pār-
ziemo un otrajā gadā attīsta zarotu

vasu ar ziediem.

Ziedu kāposts (B. oleracea var.

botrtjtis) ir viengadīgs augs ar lapu

rozeti, kuras vidū. attīstās stipri

113. att. Kāposts (Brassica oleraceae):

1— ziedkopa un auglis; 2 — auglis (pākstenis);
3 — atveries auglis.



218

zarota ziedkopa. Ziedkopas attīstās Joti lēni un ilgi ir etiolētas (bez

hlorofila). Šādas vēl neattīstītās ziedkopas izmanto uzturam. Pum-

puru, rožu jeb Briseles kāposts (B. oleracea var. gemmifera) ir

divgadīgs augs. Auga virsu klāj nelielas pumpurveida galviņas,
kuras izmanto uzturā. Nākamā gadā no šīm galviņām attīstās

zarotas vasas ar ziediem. Lapu jeb kacenu kāposts (B. oleracea

var. acephala) ir lielākais kāposts ar garu (1 —2 m) stumbru, uz

kura pamīšus sakārtotas lapas. Visu augu kopā ar stumbru (ka-

cenu) un lapām lieto lopbarībai.
Ir pazīstamas vēl citas kāpostu varietātes ar krokainām (vir-

ziņkāposti) vai sarkanām lapām un daudzas citas to formas. Pie

kāpostu ģints pieder arī kolrābji (B. oleracea var. caulorapa),
kuru stumbram ir bumbuļveida paresninājums, kas ļoti bagāts ar

barības vielām. Rāceņiem (B. rapa) ir sulīga sakne, kuru izlieto

uzturam vai lopbarībai (turnepši). Rāceņiem radniecīgi ir kāļi

(B. napus). Dažas to varietātes ir vērtīgi eļļas augi, piemēram,

rapsis (B. napus var. oleifera). Melnā sinepe (B. nigra) ir vērtīgs

eļļasaugs, garšaugs un ārstniecības augs.

Raphanus ģints augiem raksturīgi augļi — panteņi, kas noga-

tavojoties salūst atsevišķos locekļos. Ģintī ir vairākas izplatītas
nezāles, kā arī nozīmīgi kultūraugi. Pērkone (R. raphanistrum) —

viena no mūsu izplatītākajām tīrumu nezālēm. Rutki un redīsi ir

Raphanus ģints kultūraugi. Ļoti izplatīta tīrumu nezāle ir tīrumu

sinepe (Sinapis arvensis). Balto sinepi (S. alba) kultivē kā eļļas

augu. Pēdējos gados ļoti plaši izplatījusies austrumu dižpērkone

(Bunias orientalis). Tas ir viens no lielākajiem mūsu floras krust-

ziežu pārstāvjiem.
Sausāku vietu, it īpaši sakņu dārzu nezāles ir parastais plik-

stiņš (Capsella bursa-pastoris) ar trīsstūrainiem pākstenīšiem un

tīruma naudulis (Thlaspi arvense) ar plakaniem, spārnainiem

pāksteņiem. Smilšainu vietu nezāle, kas ļoti plaši izplatīta sausos,

smilšainos uzkalnos, ir parastā sirmene (Berteroa incana). Smil-

šainās vietās izplatīta arī pavasara drojenīte (Erophila verna) —

viens no mūsu floras izplatītākajiem efemēriem. Sausu, smil-

šainu vietu augs ir arī parastā smiltsķērsa (Cardaminopsis
arenosa).

Mitrākās vietās, pļavās, slapjos tīrumos aug parasta zverene

(Barbarea vulgaris), bet pļavās — ķērsas (Cardamine). Mitras

pļavās, upju un ezeru krastos, dažkārt pat ūdeņos sastop divmāju

paķērsu (Roripa amphibia).
Gar jūras piekrasti aug jūrmalas šķēpene (Cakile maritima).

Pie retiem mūsu floras krustziežiem pieder daudzgadīgā mēnesene

(Lunaria rediviva), kailais tornītis (Turritis glabra), ārstniecības

ķiplocene (Alliaria officinalis) v. c.

Bieži dārzos kultivē vakareni (Hesperis matronalis) ar viole-

tiem ziediem. Vairākās vietās tā pārgājusi savvaļā. Dārzos ļoti
bieži audzē arī matiolas (Matthiola bicornis), kuru ziedi atveras
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vakaros un ir ļoti smaržīgi (apputeksnē naktstauriņi). Lefkojas
(M. annua) ir ļoti iecienīti dekoratīvi augi.

Rezēdu dzimta (Resedaceae). Lakstaugi un krūmi ar ķekaros
vai vārpās sakārtotiem zigomorfiem ziediem. Apziednis ar 4—B

brīvām ziedlapām. Ginecejs ar 2—6 vairāk vai mazāk saaugušām
augļlapām, sekundāri apokarps. Auglis pogaļa vai oga. 2rc=l2;
20; 24; 26; 28; 30; 48.

Dzimta ir 6 ģintis un apmēram 75 sugas, kas izplatītas visu

kontinentu subtropu un mērenajās joslās. Lielākā rezēdu dzimtas

sugu koncentrācija ir Vidusjūras zemēs. Lielākā dzimtas ģints ir

rezēdas (Reseda). Pie mums diezgan bieži audzē smaržīgo rezēdu

(R. odorata), bet savvaļā paretam aug dzeltenā rezēda (R. lutea).
Resedaceae ir vairākas kopējas pazīmes ar Capparaceae, un

tām, jādomā, ir arī kopēja izcelšanās.

9. Tamariksu rinda — Tamaricales

Koki, krūmi, retāk lakstaugi ar spirāliskām vai pretējām, bieži

vien stipri reducētām lapām. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ar

divkāršu apziedni. Putekšņlapas no 2 līdz daudzām. Ginecejs
ar 2—5 brīvām vai saaugušām augļlapām. Rindā 3 dzimtas ar

10 ģintīm un 127 sugām, kas izplatītas galvenokārt Vidusjūras
zemēs, Āzijas un Amerikas arīdajos apgabalos.

Lielākā ir tamariksu dzimta (Tamaricaceae) ar 3 ģintīm un

120 sugām. Vairākas tamariksu (Tamarix) sugas aug arī Vidus-

āzijas republikās (T. hallsii, T. laxa, T. florida). Tie ir 3—4 m

augsti krūmi, kas veido biezas, gandrīz necaurejamas audzes.

10. Vītolu rinda — Salicales

Rinda ar vienīgo dzimtu — Salicaceae, 3 ģintīm un ap 340 su-

gām izplatīta pa visu pasauli, galvenokārt ziemeļu mērenajā joslā,
atskaitot Austrāliju un Malajas arhipelāgu.

Koki vai krūmi ar spirāliski sakārtotām lapām un pielapēm.
Ziedi biezās, taisnās viendzimuma spurdzēs, vienmājas vai div-

māju, bez vainaglapām, ar reducētu kausu. Putekšņlapas 2 vai

vairākas. Ginecejs parakarps, ar 2 augļlapām, veido viencirkņa
sēklotni ar daudziem sēklaizmetņiem. Auglis pogaļa; sēklas ar

lidpūku.
Vītolu dzimta (Salicaceae) ir viena no vecākajām magnolij-

augu dzimtām, konstatēta jau krīta perioda sākumā. Mūsu dienās

tā ir ļoti specializēta, diezgan savrupa augu grupa. Zieda vien-

kāršā uzbūve ir redukcijas rezultāts, tātad sekundāra parādība.
Salicaceae sistemātiskais stāvoklis vēl nav pietiekami skaidrs. Ne-

reti to apvieno ar Juglandaceae, Betulaceae un Fagaceae kopējā
spurdžziedaino rindā (Amentiflorae). Taču ziedkopu un ziedu
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114. att. Pupolvītols (Salix
caprea):

1 — zars ar lapām; 2 — zars ar vī-

rišķajām ziedkopām; 3 — zars ar sie-
višķo ziedkopu; 4 — vīrišķais zieds;
5 — sievišķais zieds; 6 — vīrišķā
zieda diagramma;7 — sievišķā zieda

diagramma; 8
— sievišķā zieda gar-

griezums; 9 — atveries auglis; 10 —

sēkla.

uzbūve, lidpūkainās sēk-

las, kā arī vairākas biolo-

ģiskās īpatnības (lielais
plastiskums, dzīvotspēja
v. c.) Salicaceae krasi no-

šķir no minētajām dzim-

tām. Vairākas morfoloģis-
kās uzbūves iezīmes, kā arī

koksnes anatomija, tuvina

Salicaceae ar primitīvā-
kiem Violales augiem. Sa-

licaceae augu vienkāršie

ziedi, jādomā, cēlušies no

entomofiliem divdzimumu ziediem, kuriem bija normāli attīstīts

divkāršs apziednis. Šo hipotēzi apstiprina vītolu ziedu rudimentā-

cijas piemēri, kā arī atavisma anomālijas vītolu ziedos, piemēram,
divdzimumu zieda parādīšanās v. c.

Vītolu dzimtas lielākajā ģintī — Salix ir apmēram 300 sugas,

Padomju Savienībā — apmēram 170, Latvijā — 18 sugas. Tie ir

koki vai krūmi, pie tam kokus sauc par vītoliem, bet krūmus —

par kārkliem.

Baltais vītols (S. alba) ir izplatīts apstādījumu koks. No tā

koksnes gatavo dažādus saimniecības piederumus. Bieži sasto-

pams arī trauslais vītols (S. fragilis). Tie ir lieli koki ar dziļi sa-

plaisājušu stumbra mizu un gludiem, trausliem zariem. Pūpol-
vītols jeb blīgzna (S. caprea; 114. att.) aug jauktos mežos, gar

ceļmalām, bet šķetra (S. pentandra) — mitrākās vietās, upju
ielejās. Daudzas kārklu sugas sastopamas jebkurā republikas ra-

jonā un ļoti strauji izplatās nekoptās pļavās, tīrumu grāvjos, mež-

malās. Viena no vērtīgākajām kārklu sugām ir klūdziņu kārkls

(S. viminalis). Tā sīkstos zarus izmanto dažādiem pinumiem. Bieži

izplatīts ir pelēkais kārkls (S. cinerea). Kārklu sugas ir ļoti poli-
morfas, piemērotas augšanai dažādās vidēs. Visas sugas ir izcili

nektāraugi; miza satur daudz miecvielu. Daudzām vītolu un kār-

klu sugām ir liela nozīme arī kā dekoratīviem augiem.
Apsēm (Populus) atšķirībā no vītoliem ir nokarenas spurdzes

(vītoliem stāvas) un anemofili ziedi (vītoliem entomofili). No ap-

mēram 100 apšu sugām Padomju Savienībā sastopamas 30 sugas,
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bet Latvijā savvaļā tikai parastā jeb drebošā apse (P. tremula).
Ļoti plaši pie mums audzē balto apsi (P. alba). Lapu apakšpuse
tai balti pūkaina. Augs ļoti intensīvi vairojas ar sakņu atvasēm.

Bieži apstādījumos stādīta balzama apse (P. balsamifera) ar sve-

ķainiem, ļoti aromātiskiem pumpuriem, melnā apse (P. nigra),
ļoti ātraudzīgā P. trichocarpa v. c.

Apšu mīksto koksni plaši izmanto sērkociņu un celulozes rūp-
niecībā, dažādu mājturības un citu priekšmetu pagatavošanai, kā

arī ķīmiskai pārstrādei etiķskābes, metilspirta un citu izejvielu
iegūšanai. No mizas iegūst miecvielas un vairākas ārstniecības

vielas. Apšu pumpuriem piemīt baktericīdas īpašības, tos plaši
lieto medicīnā. levērojamās ātraudzības dēļ apses guvušas plašu
izmantošanu mežsaimniecībā.

MALVU VIRSRINDA — MALVANAE

Malvu virsrindā apvienotas rindas ar kopēju izcelšanos no pri-
mitīvākiem Violales un Theales pārstāvjiem. Primitīvākajām for-

mām raksturīgi cikliski sakārtoti 5 locekļu divdzimumu ziedi. Aug-
stāk attīstītām formām zieda daļas reducētas. Tā rezultātā veido-

jas viendzimuma ziedi ar dažādās pakāpēs reducētu apziedni,
androceju un gineceju.

11. Malvu rinda — Malvales

Rindā 8 dzimtas, 248 ģintis un apmēram 3640 sugas, kas aug

tropu un subtropu zemēs un tikai 2 dzimtu (Tiliaceae, Malvaceae)

sugas izplatītas mērenā klimata joslās. Koki, krūmi, lakstaugi ar

vienkāršām spirāliski sakārtotām lapām. Rindas raksturīgās pa-

zīmes — jaunās augu daļas klātas ar zvaigžņveida matiņiem, bet

audos parasti gļotvielu šūnas. Ziedi gandrīz vienmēr kārtni, div-

dzimumu, ar 5 locekļu gredzeniem. Vainaglapas brīvas. Putekšņ-

lapas 2 gredzenos. Ginecejs cenokarps. Augļi parasti sausi veroņi
vai neveroņi.

Liepu dzimta (Tiliaceae) ar 45 ģintīm un vairāk par 400 su-

gām izplatīta tropu un subtropu zemēs, it īpaši Austrumāzijā,
Dienvidaustrumāzijā un Brazīlijā, tikai nedaudzas sugas sastopa-
mas mērenā klimata apgabalos, arī mūsu republikā. Koki, krūmi,
retāk puskrūmi un lakstaugi ar veselām, retāk daivainām, bieži

vien asimetriskām lapām. Ziedi diezgan sarežģītās cimozās zied-

kopās, aktinomorfi, ar divkāršu 5 locekļu, retāk 3 vai 4 locekļu

apziedni, vainaglapas nesaaugušas. Putekšņlapu daudz, tās pa-

rasti saaugušas pušķos. Ginecejs ar 2 vai daudzām augļlapām.
Auglis pogaļa, rieksts vai skaldauglis. Raksturīgas dzimtas

pazīmes — ziedā nereti attīstīts androginofors, putekšnīcās
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4 putekšņu cirkņi. 2n= 14; 18; 28; 30; 32; 36; 40—82; 164 (*=7; 9;
10; 16; 41).

Liepas (Tilia) ar apmēram 20 sugām izplatītas ziemeļu pus-
lode ka lieli koki ar sirdsveida lapām. Ziedi dihāzijos, saauguši
ar blāvu, augšlapu, kas vēlāk noder sēklu izplatīšanai.

Zieda formula — J*Ca
5C05A5(00)G(5). Liepu ziedi ļoti smaržīgi, iz-

dala daudz nektāra, tādēļ liepa ir viens no labākajiem nektār-

augiem. Liepu ziedu tējai plaša ārstnieciska iedarbība. Pazīsta-

mākā suga — parastā liepa (T. cordata) aug arī mūsu mežos. To

bieži izmanto apstādījumos. Mūsu republikā sastopamas 10 liepu
sugas, 9 no tām ir introducētas un audzētas apstādījumos, piemē-
ram, platlapu liepa (T. platyphyllos), Amerikas liepa (T. ameri-

cana) ar ļoti lielām lapām, sudraba liepa (T. tomentosa) ,
dažād-

lapu liepa (T. heterophylla), Krimas liepa (T. euchlora) v. c. Lie-

pas, tāpat kā ozoli, ir simboliski koki. Vecākā un dižākā mūsu

republikas liepa aug Valdemārpils vidusskolas parkā. Liepām ir

liela saimnieciska nozīme.

Dienvidu zemēs plaši izmantots šķiedraugs ir džuta (Corchorus
capsularis, C. olitorius). Džutas rupjā šķiedra ir izejmateriāls
maisu audumu gatavošanai. Kopš seniem laikiem džutas audumi

pazīstami Indijā.
Kakaoaugu dzimtas (Sterculiaceae) augi ir tipiski tropu kok-

augi, retāk lakstaugi ar veselām, spirāliski sakārtotām, retāk sta-

raini daivainām vai dalītām lapām. Ziedi aktinomorfi, divdzimumu,
retāk viendzimuma. Kauslapas 5, retāk 3, pie pamatnes saaugu-
šas. Vainaglapas 5, bieži sīkas, reducētas. Putekšņlapas 2 gredze-
nos, ārējais parasti sastāv no staminodijām. Ginecejs ar 5 augļ-
lapām, sekundāri sinkarps, retāk gandrīz apokarps. Auglis po-

gaļa vai skaldauglis. Sēklās daudz endospermas. 2m==l4; 16; 20;
22; 24; 30; 32; 38; 40; 42; 46; 50; 60.

Dzimtā vairāk nekā 60 ģintis ar apmēram 1000 sugām, kas

izplatītas abu pusložu tropu joslās, it sevišķi Dienvidamerikā.

Theobroma ģintī ir 15 sugu, kas aug Amerikas tropu mežos.

Saimnieciski nozīmīgākās ir kultivētās sugas — Th. sativa, Th.

leiocarpa, Th. pentagona, Th. sagitata un Th. sphaerocarpa, kuras

parasti apvieno kopējā kultigēnā kompleksā — kakaokoks jeb
šokolādeskoks [Th. cacao; 115. att.). Līdz 10 m augstie koki veido

pamežu. Kakaokokiem ir lielas, veselas lapas. Sīkie ziedi novietoti

pušķos uz stumbra vai resnākiem zariem (kauliflorija). Ap 20 cm

garie augļi ar rindās novietotām 20—25 sēklām ārēji atgādina
ribainu gurķi. Sēklas satur līdz 3% teobromīna. Pēc īpašas ap-

strādes un fermentācijas no sēklām iegūst taukvielu — šokolādes

sviestu. Pārstrādājot pārējo masu, iegūst kakao pulveri, kuru iz-

manto šokolādes ražošanā.

Kakaokokus tagad plaši kultivē gandrīz visās tropu zemēs.

Kopējā kakaokoku plantāciju platība pasaulē pārsniedz 1 milj. ha,

no kuras vairāk nekā puse atrodas Āfrikā.

Ekvatoriālās Rietumāfrikas Cola ģints ar 50 sugām ir mūžzaļi,
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115. att. Kakaokoks (Theobroma cacao):

1 — stumbrs ar augļiem; 2 — auga dala ar ziediem un

lapu; 3 — zieds; 4 — putekšņlapu gredzens; 5 — pu-

tekšņlapa; 6 — zieda diagramma.

līdz 15 m augsti koki. To augļi — lielas

pogaļas ar 6—16 sēklām. Sēkla — kola

rieksts ir apmēram 5 cm gara un 3 cm

diametrā. Kola riekstus Rietumāfrikas

ciltis lietojušas jau sen kā uzmundri-

nošu un barojošu līdzekli. Vērtīgākās
sēklas ir kultūras kolai (C. nitida), kā

arī C. Vera un C. accuminata sugām.
No šo augu sēklām gatavo atspirdzino-
šos Kola dzērienus. Kola sēklas lieto

arī medicīnā.

Kapoku dzimta (Bombacaceae) izplatīta tropu zemēs, it īpaši
tropiskajā Amerikā un apvieno 28 ģintis un apmēram 190 sugas.

Ļoti lieli koki ar resniem mucveida stumbriem. Lapas vienkāršas

vai staraini dalītas, klātas ar zvaigžņveida matiņiem. Ziedi lieli,
vientuļi vai pušķos, divdzimumu, parasti aktinomorfi.

Kapoku ģints (Ceiba) pārstāvji (C. pentandra) ir līdz 50 m

augsti koki ar resniem (līdz 10 m diametrā) stumbriem. To

augļu — pogaļu iekšējās sienas klātas ar bieziem matiņiem, kurus

sauc par kapoku. Kapoku šķiedra neder tekstilizstrādājumiem.
Tā ir ļoti viegla, ūdenī nesamirkst un ātri izžūst, tāpēc to lieto

peldjostu, peldmatraču pagatavošanai.
Bombax ģintī ir apmēram 50 sugas. Tie ir lieli tropu lietus

mežu koki. Aug arī sausākos apgabalos, kur pārcieš sausuma pe-

riodu, nometot lapas.

Baobabs jeb pērtiķu maizeskoks (Adansonia digitata) ir līdz

18 m augsts Āfrikas savannu koks ar resnu (ap 10 m diametrā)
stumbru. Biezā miza sastāv no stiprām lūksnes šķiedrām, kuras

izmanto virvēm. Koksne ļoti viegla.
Duriāns (Durio zibethinus) ir savdabīgs Indonēzijas augļu

koks ar ļoti lieliem (20 —30 cm diametrā) dzeloņainiem augļiem.
Mīksto, krējumam līdzīgo sēklsedzi, kā arī pašas sēklas lieto uz-

turam?

Malvu dzimta (Malvaceae) izplatīta visās pasaules daļās, iz-

ņemot aukstā klimata joslas. Dzimtā apmēram 90 ģintis un

1570 sugas. Koki, krūmi vai lakstaugi ar veselām, daivainām vai

staraini šķeltām lapām. Zem zieda no augšlapām izveidojas ārē-

jais kauss. Apziednis divkāršs ar 5 saaugušiem vai brīviem locek-

ļiem. Putekšņlapu daudz, to kāti pie pamatnes saauguši stobriņā.
Ginecejs ar 5, retāk ar 2 līdz daudzām augļlapām. Auglis parasti
pogaļa vai oga.
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116. att. Skarb-

mataina kokvilna

( Gossypium hirsu-

tum):

1 — ziedošs zars; 2 —

nogatavojusies po-

gāja; 3 — sēklas grie-
zums (sekla klāta ar

matiņiem); 4 — zieda

diagramma.

Dzimtas lielākā ģints ir Hibiscus, kas ar 150 sugām izplatīta
tropu joslās kā puskrūmi, krūmi vai koki. Pie mums pazīstamā

Ķīnas roze (H. rosa-sinensis), kuru sauc arī par Havajas puķi,
cēlusies Dienvidāzijā. Tā ir istabās audzēts dekoratīvs augs ar

spilgti zaļām lapām un krāšņiem sarkaniem vai baltiem ziediem.

Mazāk pazīstama ir Sīrijas roze (H. syricus) ar rožaini violetiem

ziediem. Savvaļā šis krūms aug Azerbaidžānā (Tališa kalnos),

Vidusjūras zemēs, Dienvidāzijā. No tā var iegūt šķiedru, bet sēk-

las satur 25% eļļas. Kenafs (H. cannabius) ir viengadīgs augs ar

taisniem stumbriem un izturīgu šķiedru, kuru izmanto maisu

audumu un virvju gatavošanai. To kultivē Dagestānā un Azerbai-

džānā. Viengadīgs augs ir arī H. trionum, kas savvaļā aug PSRS

dienvidu republikās kā nezāle. īpatnējās zieda uzbūves (uzpūsts
pūšļveida kauss) dēļ šo augu audzē arī kā krāšņumaugu.

Abutilon avicennae diezgan plaši sastop Vidusāzijā, bieži kā

kokvilnas plantāciju nezāli. To kultivē arī kā šķiedraugu.
Nozīmīgākā malvu dzimtas ģints ir kokvilna (Gossypium), ku-

ras 35 sugas sastopamas visos kontinentos, izņemot Eiropu. Kul-

tivē tikai 4 sugas. Nozīmīga kokvilnas suga ir skarbmatainā kok-

vilna (G. hirsutum), kas cēlusies Vidusamerikā (116. att.). Sīs

sugas šķirnes audzē visā pasaulē, arī Padomju Savienībā. Garu
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(40 —50 mm), smalku un ļoti izturīgu šķiedru iegūst no G. peru-

vianum, kuru kultivē Azerbaidžānā un Turkmēnijā. G. herba-

ceum — Āzijas izcelsmes suga, kultivēta Mazāzijā, Irānā, Afga-
nistānā, Austrumāfrikā un arī PSRS Vidusāzijas republikās. Ar

labiem panākumiem kokvilnu audzē arī Ziemeļkaukāzā, Krimā un

dažos Ukrainas apgabalos.
Mūsu republikā ir 3 malvu dzimtas ģintis.Rožu kokrozi (Althaea

rosea) bieži kultivē dārzos. Tai ir krāšņi dažādas krāsas ziedi.

Ārstniecības kokroze (A. officinalis) ir ārstniecības augs, no ku-

ras saknēm un lapām iegūst mīkstinošus atklepošanas līdzekļus.

Diezgan bieži kultivē lavateras, it sevišķi Lavatera thuringiaca,
kura jau diezgan plaši pārgājusi savvaļā.

Malvu ģintī (Malva) ir apmēram 30 sugas, no kurām PSRS

florā — 20, Latvijā — 10 sugas. Izplatītākās ir novārtā malva

(M. neglecta), cirtainā malva (M. crispa) un mazā malva (M. pu-

silla). Visas trīs minētās sugas visbiežāk sastop nezālienēs, dār-

zos, laukos kā nezāles, taču tām ir arī nozīme kā ārstniecības

augiem. Kā dekoratīvu augu dārzos nereti kultivē smaržīgo malvu

(M. moschata), kas ir arī labs nektāraugs un vietām pāriet sav-

vaļā.

12. Zalkteņu rinda — Thymelaeales

Rindā viena dzimta — Thymelaeaceae, apmēram 50 ģintis un

apmēram 650 sugas, kas izplatītas gandrīz pa visu zemeslodi,

izņemot polāros apgabalus. Lielākā sugu koncentrācija tropiskajā
Āfrikā un Dienvidāfrikā, Vidusjūras zemēs, Austrumāzijā un Dien-

vidaustrumāzijā, kā arī Austrālijā.
Krūmi, retāk koki vai lakstaugi. Lapas veselas, ar spirālisku

vai pretēju sakārtojumu, bez pielapēm. Ziedi racemozās ziedkopās
vai vientuļi, divdzimumu vai viendzimuma, aktinomorfi, retāk zigo-

morfi, parasti ar vainagveida apziedni, kas ātri nobirst. Putekšņ-

lapas dažāda garuma, piestiprinātas pie apziedņa stobriņa. Gine-

cejs ar 12—2 augļlapām. Auglis neveronis, ogveida vai kaulen-

veida. 2n= 18; 28; 30; 36; 52; 72; 90; 108.

Mūsu republikā vienīgais pārstāvis — parastā zalktene

(Daphne mezereum), kas mitros lapu koku mežos vai krūmājos ir

diezgan bieži izplatīts mazzarains krūms. Zied agri pavasarī pirms

lapu plaukšanas ar rožainiem vai baltiem, smaržīgiem ziediem.

Tas ir ļoti indīgs augs. Agri pavasarī ievāktu mizu un kaltētus

augļus lieto ārstniecībā.

Padomju Savienībā aug 18 zalkteņu sugas.

13. Eiforbiju rinda — Euphorbiales

Koki, krūmi, lakstaugi ar vienkāršām vai saliktām lapām un

pielapēm. Ziedi ļoti dažādi, viendzimuma, parasti ar kausveida

apziedni, retāk bez apziedņa vai ar divkāršu apziedni. Ginecejs
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cenokarps, ar 3 augļlapām. Auglis pogaļa, retāk oga vai kau-

lenis.

Rindā 6 dzimtas, 304 ģintis un apmēram 7870 sugas, kas izpla-
tītas tropu, subtropu un mērenajās joslās, pie tam tropos un sub-

tropos ir galvenokārt kokveida formas, bet mērenā klimata jos-
lās — lakstaugi.

Bukskoku dzimta (Buxaceae) ir primitīvākā eifrobiju rindas

dzimta, kas ar 5 ģintīm un apmēram 60 sugām izplatīta Āfrikas, Āzi-

jas, Amerikas kontinentu tropu, subtropu un mērenā klimata joslās un

arī Eiropā. Koki, krūmi, retāk puskrūmi ar pretējām, retāk spirāliski
sakārtotām, veselām mūžzaļām lapām. Ziedi viendzimuma. Ziedu for-

mula — 6**P4A4
G

O; $*P6AoG(3 ). Auglis pogaļa. Sēklas spīdīgas, ar

endospermu.

Dzimtas pazīstamākā suga mūžzaļais buksis jeb suņumirte (Bukus

sempervirens) savvaļā aug Vidusjūras zemēs, Kaukāzā, Ziemeļamerikā.
Tie ir mitru vietu un ēnas izturīgi augi ar cietu un stipru koksni. Sa-

sniedz līdz 400 gadu vecumu. Diezgan bieži kā dekoratīvu augu to

kultivē arī mūsu republikā. Kaukāzā aug vēl 2 sugas — B. colchica

un B. hurcana.

Eiforbiju dzimta (Euphorbiaceae) ar 290 ģintīm un apmēram
7500 sugām izplatīta galvenokārt tropu un subtropu zemēs, bet

lakstainās sugas arī mērenā un pat aukstā klimata joslās. Gal-

venie dzimtas izplatības centri ir Dienvidamerikas tropi, tropiskā
Āfrika un Dienvidaustrumāzijā. Dzimtas primitīvākās sugas kon-

centrētas Dienvidaustrumāzijā.
Koki, krūmi un lakstaugi ar vienkāršām, spirāliski vai pretēji

sakārtotām, nereti reducētām lapām. Ļoti dažādi un īpatnēji

augi — sukulenti ar sulīgiem lodveida vai šķautnainiem stum-

briem, kas līdzīgi kaktusiem (Āfrikas sugas) un ir labs diverģences
piemērs, vai arī ar saplacinātiem lapveida stumbriem — filoklādi-

jiem. Stumbriem raksturīgi pienstobri ar piensulu. Viendzimuma

ziedi sakopoti dažāda veida ziedkopās. īpatnējas ziedkopas ir ciā-

tiji: centrā atrodas viens sievišķais zieds, bet ap to vairāki vīrišķie

ziedi; apziedņa nav, bet to aizvieto vīkallapas, kas izaug no

5 augšlapām. Sāda ziedkopa atgādina divdzimumu ziedu. Gine-

ceju veido 3 augļlapas. Auglis pogaļa. 2n=l2; 14; 16; 18; 20; 22;

24; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 42—156; 200; 224 (*= 6—12).
Visi dzimtas augi satur indīgas vielas. Daudzas ļoti vērtīgas

sugas — kaučukaugi, tehniskie un ārstniecības, kā arī dekoratīvie

augi.
Dzimtas lielāka un pie mums izplatītāka ģints ir eiforbijas jeb

dievkrēsliņi (Euphorbia). Tie ir blāvi zaļi lakstaugi un satur in-

dīgu piensulu. So augu sarežģītajām ziedkopām raksturīgas zaļ-

gandzeltenas pieziedlapas (117. att.). Ziedi viendzimuma. Ģintī
apmēram 750 sugas, no tām Padomju Savienībā — apmēram 150,

Latvijā — 6 sugas. Mūsu republikā izplatītākā suga — saules

dievkrēsliņš (E. helioscopia) ir diezgan parasta tīrumu nezāle.
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117. att. Eiforbijas
(Euphorbia).
Euphorbia virgata:

1 — sterila vasa, 2 —

ziedoša vasa; E. lathy-
rus: 3 — ziedkopa
(ciātijs), 4 — zied-

kopas bez apziedņa,
5 — atvēries auglis;
6 — E. peplus zied-

kopas (ciātija) dia-

gramma.

Ceļmalas, grāvmalas diezgan bieži aug arī šaurlapu dievkresliņš

(E. esula)
Mūsu republikā sastopamas 2 kaņepeņu (Mercurialis) sugas.

Daudzgadīgā kaņepene (M. perennis) bieži aug ēnainos lapu koku

mežos un krūmājos, bet M. annua — ļoti rets adventīvs augs.

Kaņepenes ir divmāju lakstaugi. Ziedu formula — S *P
3A9_i 2Go;

$ *P 3A0
G

(2).

Vērtīgs eļļas augs ir parastais rīcins (Ricinus communis), kas

savvaļā aug Āfrikā kā neliels koks. Tagad šis augs kļuvis par

kultūraugu. No tā sēklām, kas satur 50—60% nežūstošas eļļas,

iegūst rīcineļļu, kuru lieto medicīnā un arī tehniskām vajadzībām.
Augu izmanto arī neilona rūpniecībā. Lielākās rīcina plantācijas
ir Indijā, Brazīlijā, Āfrikā v. c. To audzē arī Kaukāzā un Vidus-

āzijas republikās. Paretam rīcinu kā dekoratīvu augu audzē arī

pie mums.

Forda tunga (Aleurites fordii) un Japānas tunga (A. cordata)
ir sevišķi vērtīgi eļļas augi. So augu eļļa indīga, bet ļoti izturīga.
No tās gatavo labākās emaljas krāsas kuģu, lidmašīnu, automo-

biļu krāsošanai. Abas sugas audzē Kaukāzā.

Hevea brasiliensis ir pasaules ievērojamākais kaučukaugs no

tropiskās Amerikas. Tas dod ap 90% no pasaules dabiskā kaučuka

produkcijas. Tagad šo augu kultivē Dienvidaustrumāzijas tropos

(Javas un Sumatras salā). Arī vairākas Manihot sugas ir kaučuk-

augi. Manioks (M. utilissima) ir mūžzaļš krūms ar lieliem, līdz



228

10 kg smagiem sakņu gurniem, kas svaigā veidā ir ļoti indīgi. Pēc

izžāvēšanas un karsēšanas no šiem gurniem iegūst tepioka miltus,
ko lieto pārtikai.

Filanti (Phyllanthus) ir visai īpatnēji augi ar saplacinātiem
zariem; lapas reducētas. Daudzie ziedi atrodas uz saplacināto zaru

malām, tādēļ izskatās it kā ziedošas lapas. Ph. speciosus diezgan
bieži audzē augu mājās.

ĒRIKU VIRSRINDA — ERICANAE

Ēriku virsrindas augiem raksturīgs koplapains vainags un

pentaciklisks zieds. Augi sasnieguši augstu evolūcijas līmeni.

14. Ēriku rinda — Ericales

Rindā 10 dzimtas, 139 ģintis un apmēram 3360 sugas, kas iz-

platītas dažādos kontinentos — gan tropu, subtropu, gan arī mē-

renā un aukstā klimata joslās. Koki, krūmi vai daudzgadīgi lakst-

augi. Lapas veselas, ar spirālisku, retāk pretēju sakārtojumu vai

mieturos. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, retāk zigomorfi, ar sa-

augušām, retāk brīvām vainaglapām. Putekšņlapas 10 — divos

gredzenos vai 5 — vienā gredzenā. Ginecejs cenokarps ar 2, 4

vai 5 augļlapām. Sēklotne augšēja vai apakšēja, daudzcirkņu, retāk

viencirkņa. Augļi dažāda tipa. Sēklas sīkas, tajās daudz endo-

spermas un mazs dīglis. Augu saknes simbiozē ar sēnēm (miko-

riza).

Aktinīdiju dzimta (Actinidiaceae) ar 2 ģintīm un 48 sugām

izplatīta Austrumāzijā, no Tālajiem Austrumiem līdz Himalajiem
un Javai (36 Actinidia sugas), kā arī Ķīnas kalnu mežos (12 Cle-

matoclethra sugas). Vijīgi vai kāpelējoši krūmi ar vienkāršām,

rudenī nobirstošām lapām. Ziedi vienmājas vai divmāju, parasti
poligāmi, vientuļi, pa diviem vai nelielās vairogveida ziedkopās,
ar divkāršu 5 locekļu apziedni. Putekšņlapu daudz. Ginecejs ar

3—5 vai daudzām augļlapām. Auglis augšēja sinkarpa oga.
2n=20.

Parastā aktinīdija (Actinidia kolomicta) aug Piejūras novada

mežos. Augs ar baltiem, vientuļiem vai pāra ziediem un lielām

(4 cm garām, 2,5 cm diametrā), zaļām, sulīgām un saldām ogām.
A. arguta savvaļā aug Ķīnā. A. polygama — Usūrijā, Mandžūrijā,

Japānā. Aktinīdiju ogas satur daudz C vitamīna. Mūsu republikā
introducētas visas 3 minētās sugas.

Ēriku dzimta (Ericaceae) ar 80 ģintīm un vairāk par 2500 su-

gām izplatīta nevienmērīgi tropu, subtropu, mērenā un aukstā

klimata joslās. Lielākie dzimtas izplatības centri ir Austrumāzijā,
Dienvidāfrikā un Ziemeļamerikas austrumu daļā. Daudzas sugas

spēj pārciest ilgstošu sausumu, taču tās nav izplatītas tuksnešos

vai stepēs, bet gan alpīnos, arktiskos vai purvainos apgabalos,
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kur augsne ilgstoši sasalusi un augam jācieš ūdens deficīts. Mūsu

republikā augošās sugas ir tipiski purvu vai pameža augi. Dzim-

tai raksturīgi krūmi, puskrūmi, retāk koki, parasti ar mūžzaļām
lapām. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ar koplapainu, retāk šķirt-
lapainu vainagu. Kauslapas 5 vai 4, vainaglapas 3—B. Mikro-

sporas tetrādēs. Augļlapas 5 vai 4. Auglis pogaļa, oga vai kau-

lenis. 2n=l6; 22; 24; 26; 32; 36; 38; 44; 46; 48; 52—156 (* =8;

11; 12; 13; 19; 23).
Dzimtas lielāka ģints ir rododendri jeb Alpu rozes (Rhodo-

dendron) ar apmēram 1200 sugām. Ļoti dekoratīvi krūmi, retāk

koki, aug galvenokārt kalnos, sevišķi Āzijā un Amerikā. Vairākas
rododendru sugas izplatītas arī PSRS kalnu apgabalos no Kau-
kāza līdz Tālajiem Austrumiem. Kaukāzā aug Rh. caucasicum,

Rh. ponticum, Rh. flavum. Rododendru audzēšana mūsu republikā
uzsākta jau 18. gs. beigās, bet sevišķi plaši tā izvērsta pēdējos
gadu desmitos. P. Stučkas LVU Botāniskajā dārzā aug apmēram
80 sugas, no kurām audzēšanai mūsu republikā ieteiktas Rh. ca-

tawbiense, Rh. luteum, Rh. japonicum v. c.

Ērikas (Erica) apvieno apmēram 500 sugas. Par to attīstības

centru uzskata Dienvidāfriku (Kapzemi). Vairākas ēriku sugas sa-

stopamas Āfrikas kalnos, bet dažas izplatītas Rietumeiropā, kur

veido raksturīgus virsājus. Grīnu sārtene (E. tetralix) ir rets un

aizsargājams augs, aug arī mūsu republikā Rietumkurzemes piejū-
ras joslā — Grīnu rezervātā. Šī sārtenes atradne ir vienīgā Pa-

domju Savienībā un arī tās areāla vistālākais ziemeļaustrumu iz-

platības punkts Eiropā. Vairākas ēriku sugas audzē augu mājās
un arī apstādījumos.

Ērikām radniecīgās viršu ģints (Calluna) vienīgā suga — sila

virsis (C. vulgaris) izplatīta visā Ziemeļeiropā un Viduseiropā.
Arī pie mums sila virsis ir ļoti izplatīts smilšainu priežu silu, kā

arī mitrāku vietu augs. Ļoti vērtīgs nektāraugs.
Purvainās vietās, purvainos mežos ļoti bieži sastop purva vai-

variņu (Ledum palustre), augu ar asu, reibinošu smaržu. Kopā
ar vaivariņiem nereti aug palejlapu andromeda (Andromeda poli-

folia) un ārkausa kasandra (Chamaedaphne calcuculata). Abas

sugas ir indīgi augi. Sausos priedulājos, kāpās aug parastā mil-

tene (Arctostaphulos uva-ursi) — mūžzaļš ložņājošs puskrūms ar

tumšzaļām, spīdīgām ādainām lapām.
Ļoti liela praktiska nozīme ir Vaccinium ģints augiem, jo tie

ir mūsu izplatītākie savvaļas ogulāji — mellenes (V. murtillus;
118. att.), brūklenes (V. vitis-idaea), zilenes (V. uliginosum). No

dzērvenēm (Oxycoccus) pie mums izplatītas 2 sugas —
lielā dzēr-

vene (O. quadripetalus) un sīkā dzērvene (O. microcarpus). Tie

ir mūžzaļi purvu puskrūmiņi ar pavedienveida ložņu vasām; ļoti

vērtīgi savvaļas ogulāji. Pēdējos gados sakarā ar lielu purvu ma-

sīvu nosusināšanu dzērveņu platības republikā krasi samazināju-
šās. Rodas nepieciešamība šī vērtīgā ogulāja kultivēšanai, tādēļ
uzsākti pētījumi ZA Botāniskajā dārzā.
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118. att. Mellene (Vaccinium myrtillus):

1 — zars ar ziediem; 2 — zieda gargriezums; 3 — pu-

tekšņlapa; 4 — auglis; 5 — zieda diagramma.

Ziemciešu dzimta (Pyrolaceae) ar

4 ģintīm un apmēram 45 sugām izpla-
tīta ziemeļu mērenajā un aukstajā joslā,
bet Chimaphila sugas izplatījušās uz

dienvidiem Amerikas kontinentā un sa-

sniedz Meksiku. Mūžzaļi daudzgadīgi
lakstaugi ar ložņu sakneņiem vai arī

bezhlorofila saprofīti. Ziedi ķekaros vai

vientuļi, ar šķirtlapainu vai koplapainu
vainagu. Ginecejs ar 5 augļlapām. Aug-
lis pogaļa. Ļoti specializēti mikorīzi

augi.
Lielākā ģints ziemcietes (Pgrola) ar apmēram 20 sugām.

Latvijā aug 4 sugas, no tām izplatītākā ir apaļlapu ziemciete

(P. rotundifolia). Vienzieda sūnactiņa (Moneses uniflora), kurai

ļoti plašs areāls — Tālie Austrumi, Sibīrija, Kaukāzs, Eiropa,

Ziemeļamerika — sastopama arī mūsu republikā. Ļoti bieži sasto-

pama laimes palēcīte (Ramischia secunda). Retākas sugas ir

čemuru himafila (Chimaphila umbellata) un egļu lāčtauce (Hypo-

pitys monotropa). Lāčtauces vainaglapās pastāvīgi dzīvo simbio-

tiska sēne. Visi dzimtas augi pēc pārstādīšanas grūti iesakņojas,
jo tiem nepieciešama noteikta sēnes klātbūtne (mikoriza).

Visteņu dzimta (Empetraceae) ar 3 ģintīm un 9 sugām izpla-
tīta ziemeļu mērenajā un aukstajā joslā, bet dažas sugas Amerikas

subtropos, retāk tropos, Portugālē un Spānijā. Nelieli krūmi vai

puskrūmi, ar divmāju, rožainiem vai tumši sārtiem ziediem un

tumši purpursārtām putekšņlapām. Mūsu republikā diezgan bieži

purvos, priežu mežos un smilšainos virsājos aug melnā vistene

(Empetrum nigrum).
Rindā ir vēl vairākas dzimtas.

15. Diapensiju rinda — Diapensiales

Diapensiales ar 1 dzimtu, 6 ģintīm un 18 sugām izplatīta

Arktikas, Ķīnas, Birmas kalnu apgabalos, kā arī Himalajos. Pus-

krūmi vai daudzgadīgi lakstaugi ar izteiktu mikorizu. Ziedi vien-

tuļi vai reducētos ķekaros, divdzimumu, aktinomorfi ar divkāršu

5 locekļu apziedni un koplapainu vainagu. Ginecejs ar 3 augļ-
lapām. Auglis pogaļa. Sēklas sīkas, ar eļļainu endospermu.
2rc=l2; 24.

Rindas sistemātiskais stāvoklis vel nav pietiekami skaidrs.
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16. Ebenu rinda — Ebenales

Ebenales apvieno Āzijas, Austrālijas, Dienvidamerikas un Zie-

meļamerikas tropu un subtropu augus. Rindā 6 dzimtas ar 82 ģin-
tīm un 1810 sugām. Koki vai krūmi ar vienkāršām lapām. Ziedi

aktinomorfi, viendzimuma, vienmājas vai divmāju, ar koplapainu
vainagu. Putekšņlapu daudz. Ginecejs ar 5 augļlapām.

Ebenaceae pārstāvji ir tropu un subtropu koki un krūmi, kas

apvienoti 7 ģintīs ar apmēram 450 sugām.
Ebenkoku jeb hurma ģintī (Diospyrus) ir apmēram 200 sugas.

Vairākām sugām — D. ebenum, D. melanoxylon, kas aug Indijā,
ir ļoti vērtīga koksne. Tās skaistā, tumšā, gandrīz melnā šķiedra
ar ļoti augstām tehniskām īpašībām, pazīstama kā ebenkoks un

lietota ļoti smalkiem izstrādājumiem. Ģintī ir arī tropu un subtropu
augļu koki. Vairākas sugas audzē PSRS subtropos. Aizkaukāza

zemienēs un ielejās aug Kaukāza hurma, t. s. dateļplūme (D. lotus).
Tomātam līdzīgie dzeltenie augļi ēdami svaigā un žāvētā veidā.

Turpat Aizkaukāzā, it sevišķi Azerbaidžānā un Rietumgruzijā, kul-

tivē persimonu jeb Japānas hurmu (D. kaki), t. s. kakiplūmi. Tie

ir lieli koki ar rudenī nobirstošām lapām un dzeltenbāliem, ento-

mofiliem ziediem. Auglis diezgan liela, ap 7 cm gara tomātveida

oga, spilgti oranžā vai sarkanā krāsā, ar sulīgu un pat ļoti saldu

mīkstumu. Nenogatavojusies tā ļoti rūgta.

Sapotaceae apvienoti kokaugi, kas ar 60 ģintīm un apmēram
800 sugām plaši izplatīti tropiskajā Āzijā, Jaunzēlandē un Dien-

vidamerikā. Tie ir tropu lietus mežu koki ar veselām, ādainām

lapām un nelieliem divdzimumu ziediem, kuriem 5 locekļu apzied-
nis. Dzimtas raksturīga pazīme — pienstobri, kas atrodas visās

auga daļās. Dzimtā daudz derīgu augu, no kuriem iegūst guta-

perču.

Gutaperčas koki (Palaquium) izplatīti Dienvidāzijā, it īpaši

Indonēzijā. Rūpnieciski nozīmīgākās sugas ir P. gutta, P. bor-

neense v. c. Gutaperču iegūst, kokus nocērtot, tāpēc to dabiskās

audzes jau lielā mērā izsīkušas. Kokus tagad kultivē. Dienvidame-

rikā gutaperčai līdzīgu vielu — balatu iegūst no Mimusops ko-

kiem, it sevišķi no M. balata.

17. Prīmulu rinda — Primulales

Rindā 3 dzimtas, 72 ģintis un apmēram 1910 sugas, kas izpla-
tītas tropu, subtropu, mērenajās un aukstā klimata joslās. Lakst-

augi, retāk koki un krūmi. Lapas spirāliskas, bez pielapēm. Ziedi

aktinomorfi, divdzimumu, ar divkāršu 5 locekļu, retāk 4 locekļu

apziedni un koplapainu vainagu. Ginecejs lizikarps. Sēklotne aug-

šēja, retāk apakšēja. Auglis oga, kaulenis vai pogaļa.
Prīmulu dzimta (Primulaceae) apvieno 30 ģintis un vairāk par

800 sugām, kas plaši izplatītas pa visu zemeslodi, it sevišķi
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ziemeļu mērenajā un aukstā klimata joslā. Vairākas sugas augaug-

stu kalnos un Arktikā. Lakstaugi, retāk krūmi vai arī sekundāri

ūdensaugi ar vienkāršām, rozetē sakārtotām lapām. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, ar pieczobainu, koplapainu kausu un piecdai-

vainu, koplapainu vainagu. Putekšņlapu skaits dažāds, bieži vairā-

kas no tām reducētas staminodijās. Ginecejs ar 5 pilnīgi saaugu-

šām augļlapām. Ziedā raksturīga heterostilija. Auglis pogaļa.
2n=l6; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 32—132; 160; 198 (x =5; 8—14;

17; 22).

Prīmulu ģintī (Primula) ir apmēram 300 sugas, galvenokārt
mērenā klimata kalnu augi. Gaiļbiksītes (P. offinicalis) — plaši iz-

platīta suga ziemeļu puslodē, viens no krāšņākajiem mūsu floras

pavasara augiem. Lapas satur daudz C vitamīna. Bezdelīgactiņa
(P. farinosa) avī pavasara augs, bieži sastopams mitrās, purvainās

pļavās. Zied sārti violetiem ziediem. Kā istabas vai augu māju

ziedaugus kultivē Austrumāzijas sugas P. sinensis un P. obconica.

To lapās ir dziedzeri ar indīgu sekrētu, kas izraisa ādas iekai-

sumus. Daudz prīmulu sugu aug Kaukāza, Vidusāzijas, Altaja un

citos kalnu apgabalos. Visi tie ir dekoratīvi augi, un tos bieži

audzē arī pie mums dārzos, piemēram, P. acaulis, P. auricula,

P. juliae, P. sieboldii, P. elatior v. c.

Mežos mitrākās augtenēs bieži sastop septiņstarīti (Trientalis
europaea), kurai ziedos nenoteikts locekļu skaits (bieži 7 vainag-

lapas). Mūsu republikā aug 2 zelteņu (Lysimachia) sugas — pa-

rastā zeltene (L. vulgaris) — liels, līdz 1,20 m augsts lakstaugs
ar spilgti dzelteniem ziediem un pļavas zeltene (L. nummularia) —

daudzgadīgs ložņājošs lakstaugs, aug mitros mežos, grāvjos. Re-
tāka suga ir jūrmalas pienzāle (Glaux maritima), sastopama Vid-

zemes jūrmalā. Lēni tekošos ūdeņos, dīķos, ezeros aug purva ser-

mulīte (Hottonia palustris) ar mieturos sakārtotām lapām un bāli

rožainiem ziediem. Tas ir mūsu vienīgais prīmulu dzimtas ūdens-

augs.

Vidusjūras zemēs, Alpu, Kaukāza, Krimas un citos kalnos aug

Cyclamen sugas — C. coum, C. persicum. No daudzajām kalnu

savvaļas sugām izaudzētas ciklameņu šķirnes, kuras sauc par alpu
vijolītēm.

F. ROŽU APAKŠKLASE — ROSIDAE

Koki, krūmi, lakstaugi. Ziedi entomofili, divdzimumu vai retāk

viendzimuma, aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu 5 vai 4 lo-

cekļu apziedni. Androcejs sekundāri poliandrs. Ginecejs primitī-
vākām formām vēl apokarps, pārsvarā sinkarps vai parakarps.

Ļoti daudzveidīgs, plastisks un Dilleniidae paralēls magnolij-
augu centra evolūcijas zars ar plaši izteiktu attīstību, kas iezīmē

6 diezgan patstāvīgus evolūcijas virzienus.
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ROŽU VIRSRINDA —

ROSANAE

Rožu virsrindā apvie-
notas apakšklases primi-
tīvākās rindas. Centrālā

no tām ir Saxifragales.

Plašajiem evolūcijas
procesiem virsrindā rak-

sturīga pāreja no kokveida

uz lakstveida formām, pri-
mitīvo ziedkopu redukcija
un zigomorfu ziedu attīs-

tība. No polimērā un apo-

karpā gineceja veidojas
monomērs, cenokarps gi-

necejs. Augšējā sēklotne

attīstās par apakšējo, bet

sēklas — sākotnēji ar

endospermu, vēlāk — bez

Rosidae filoģenētiskās saites.

endospermas. Seko anatomiskās un morfoloģiskās uzbūves pilnvei-
došanās un specializācija. Progresē sugu ģeogrāfiskā izplatība no

tropiem un subtropiem mērenā un aukstā klimata joslās.

1. Akmeņlauzīšu rinda — Saxifragales

Plaša un ļoti daudzveidīga augu rinda, kuras primitīvākajām
dzimtām (Cunoniaceae, Eucruphiaceae) raksturīgas vairākas kopī-
gas pazīmes ar Dilleniales un Theales. Evolūcijas gaitā izveidoju-
šies 2 dabiski S'axifragales zari: 1) Cunonineae (koki un krūmi) un

2) Saxifragineae (daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi).
Kunoniju apakšrinda (Cunonineae; Cunoniales) ar

16 dzimtām, 88 ģintīm un apmēram 1310 sugām izplatīta subtropu
un mērenā klimata joslās. Vairākas dzimtas sastopamas tikai

dienvidu puslodes subtropos vai mērenajā joslā. Daudzas sugas ir

Dienvidaustrumāzijas, Āfrikas vai Dienvidamerikas endēmi. Koki,
krūmi ar spirāliski, mieturos vai pretēji sakārtotām veselām vai

saliktām lapām. Ziedi vairāk vai mazāk reducētās ziedkopās vai

arī vientuļi, divdzimumu ar divkāršu 6—4 locekļu apziedni, aktino-

morfi vai retāk viegli zigomorfi. Vainaglapas brīvas, retāk nedaudz

saaugušas. Putekšņlapu no daudz līdz nedaudzām. Ginecejs apo-

karps (primitīvākām dzimtām) vai biežāk parakarps. Sēklotne

augšēja vai apakšēja. Sēklaizmetņi ar divkāršu vai retāk vien-

kāršu integumentu. Sēklās daudz endospermas un mazs dīglis.
Cunoniaceae ir primitīvākā dzimta, kas ar 26 ģintīm un ap-

mēram 350 sugām izplatīta dienvidu puslodes subtropos un mēre-

najā joslā, galvenokārt Austrālijā. Koki, krūmi ar pretēji vai retāk
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mieturos sakārtotām, plūksnaini dalītām, ādainām lapām. Ziedi

skarveida vai ķekarveida ziedkopās, sīki, divdzimumu. Ziedu for-

mula — Ca4_sCo3_6Aß-ioG((2)
vai G

5_3. Auglis pogaļa. 2rc =24;30; 32.

Escalloniaceae ir filoģenētiski svarīgākā apakšrindas dzimta,
kas ar 17 ģintīm un līdz 150 sugām izplatīta dienvidu puslodē, it

sevišķi Andos. Tie ir mūžzaļi koki vai krūmi ar veselām ādainām

lapām. Ziedi vientuļi vai ķekarveida ziedkopās, divdzimumu, akti-

nomorfi. Zieda formula — Ca4_5C04-5A00G2-3. Auglis pogaļa, kau-

leņveida vai ogveida. 2n= 18.

Jāņogu dzimta (Ribesiaceae, sin. Grossulariaceae) ir saim-

nieciski nozīmīgākā apakšrindas dzimta. Tajā ir 2 ģintis un 164

sugas, kas izplatītas ziemeļu puslodes mērenajā joslā, it īpaši Zie-

meļamerikā un Centrālamerikas kalnos. Krūmi ar spirāliski sa-

kārtotām, vienkāršām, staraini daivainām lapām. Ziedi ķekaros,
divdzimumu, aktinomorfi, ar divkāršu 5 locekļu apziedni. Zieda

formula — CasCosAsG^.
Vairāk nekā puse no 112 jāņogu (Ribes) sugām aug Amerikā,

Padomju Savienībā ir 32, Latvijā — 5 sugas. Ļoti bieži pie mums

kultivē sarkano jāņogu (R. rubrum) un upenes jeb melno jāņogu
(R. nigrum). Abas sugas bieži sastopamas arī savvaļā, mitros

mežos, krūmājos, upju krastos. Upeņu ogas satur A, B, C, P vit-

amīnus. Upenes ir vērtīgākie ziemeļu zemju ogulāji. No citām

jāņogu sugām mūsu republikā diezgan bieži savvaļā aug Alpu
vērene (R. alpinum) un pūkainā jāņoga (R. pubescens). R. alpi-

num ir iecienīts ēnainu vietu dzīvžoga augs. Zelta jāņogu
(R. aureum) kultivē kā dekoratīvu augu.

Ērkšķogas (Grossularia) ar 52 sugām ir galvenokārt Ziemeļ-
amerikas augi. Padomju Savienībā sastopamas tikai 3 sugas, bet.

Latvijā 1 suga — G. reclinata, kuru bieži kultivē. Arī ērkšķogas-
ir bagātas ar C vitamīnu un citām vērtīgām vielām.

Hortenziju dzimta (Hydrangeaceae) ar 19 ģintīm un apmēram
260 sugām izplatīta ziemeļu puslodes subtropu un mērenā klimata

joslās, galvenokārt Ziemeļamerikā un Austrumāzijā. Krūmi, liānas,,
retāk koki. Lapas pretējas, retāk mieturos vai spirāliskas, bez.

pielapēm. Ziedi vairogos vai skarveida ziedkopās, divdzimumu,.

ar divkāršu 4 vai 5 locekļu apziedni. Zieda formula —

Ca
4_5C04_5A8-20G(2-5). Auglis pogaļa, retāk oga. 2n= 26; 32; 34;

36; 52; 72; 78; 104; 130.

Hortenzijas (Hudrangea) ir Austrumāzijas augi ar čemurveida

skarās sakopotiem ziediem. Ziedkopas malējie ziedi neauglīgi, ar

lielām, rožainām kauslapām. Augu mājās bieži audzē H. opuloides
un H. otaxa šķirnes, bet dārzos — H. paniculata un H. arborescens.

Neīstie jasmīni jeb filadelfi (Philadelphus) ir dekoratīvi augi

ar Austrumāzijas un Ziemeļamerikas izcelsmi. Vairākas sugas sav-

vaļā aug arī Kaukāzā. Mūsu dārzos labi pazīstams parastais fila-

delfs (Ph. coronarius). Tas sastopams tikai kultūrā un cēlies no

Mazāzijā, Kaukāzā un Dienvideiropā izplatītā Ph. pallidus. Kā.
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dekoratīvus augus mūsu republikā kultivē arī citas filadelfu su-

gas, kuru skaits sniedzas līdz 15.

Deutzia ģints izplatīta Austrumāzijā — Ķīnā, Japānā un Cen-

trālajā Amerikā. Tie ir dekoratīvi krūmi ar pretējām lapām un

baltiem, sārtiem, ķekaros sakārtotiem ziediem. Mūsu republikā kul-

tivē 2 sugas — skarbo deiciju (D. scabra) un smuidro deiciju
(D. gracilis).

Akmeņlauzīšu apakšrinda (Saxifragineae) ar

11 dzimtām, 73 ģintīm un apmēram 990 sugām ir progresīvākā
Saxifragales daļa. Dzimtu izplatība nevienmērīga. Primitīvākās

dzimtas aug tropos, bet progresīvākās plaši izplatītas mērenā un

aukstā klimata joslās, kā arī augstu kalnos. Daudzgadīgi vai vien-

gadīgi lakstaugi ar spirāliski vai pretēji sakārtotām, veselām vai

daivainām lapām, bez pielapēm. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,
parasti ar divkāršu apziedni. Vainaglapas brīvas vai retāk nedaudz

saaugušas. Putekšņlapas vienādā skaitā ar kauslapām vai to div-
reiz vairāk, visas brīvas. Ginecejs apokarps vai cenokarps (sin-
karps, parakarps). Sēklotne augšēja, retāk apakšēja. Sēklaizmetņi
ar divkāršu vai vienkāršu integumentu. Sēklās daudz endospermas
un mazs, taisns dīglis.

Biezlapju dzimtā (Crassulaceae) ir 35 ģintis un apmēram
1450 sugas, kas izplatītas siltajos un sausajos Dienvidāfrikas ap-

gabalos. Vairākas sugas sastopamas ziemeļu mērenajā joslā un

arī mūsu republikā. Lakstaugi, retāk puskrūmi ar bieziem, sulī-

giem stumbriem un lapām; piemērojušies dzīvei sausās, klinšainās

vietās. Lapas spirāliskas vai pretējas, parasti veselas, bez pie-
lapēm. Ziedi cimozās ziedkopās, divdzimumu, aktinomorfi, pa-

rasti izomēri, ar divkāršu, visbiežāk 5 locekļu vai arī no 3 līdz

32 locekļu apziedni, kas variē vienai sugai un pat atsevišķam
indivīdam. Kauslapas un vainaglapas parasti brīvas vai retāk sa-

augušas tikai pie pamatnēm. Ginecejs ar 5 brīvām vai pie pamat-
nes saaugušām augļlapām. Auglis somenis. 2n=\4; 16; 18; 20;

22; 24—170; 184; 238; 240 (x =4—22, 31).
Dzimtas lielākā ģints — laimiņi (Sedum) ar apmēram 500 su-

gām izplatīti ziemeļu puslodē. 6 sugas sastopamas arī mūsu re-

publikā. Ļoti bieži saulainās nogāzēs, smilšainos uzkalniņos aug

kodīgais laimiņš (S. acre). Tas ir neliels, līdz 15 cm augsts lakst-

augs ar horizontālu sakneni, no kura paceļas vairāki stumbri, kas

klāti ar sīkām, sukulentām lapām. Ziedi dzelteni, smaržīgi. Zieda

formula — CasCosAioGs. Purpursarkanais laimiņš (S. purpureum)
ir daudzgadīgs, līdz 60 cm augsts lakstaugs ar sukulentiem stum-

briem, lapām un purpursarkaniem ziediem. Aug smilšainos tīru-

mos, gar ceļiem, krūmājos. Retākas sugas ir S. maximum, S. tele-

phium, S. fabris. Daudzas Sedum sugas kultivē akmensdārzos.

Vēl tipiskāks sukulents ir atvašu saulrietenis (Sempervivum

soboliferum) — biezlapains daudzgadīgs lakstaugs ar blīvā pum-

purveida rozetē sakārtotām lapām. Izaugušai rozetei lapu žāklēs

attīstās vairākas mazas rozetītes, ar kurām saulrieteņi vairojas



236

veģetatīvi. Vēlāk no lielās lapu rozetes izaug ziedoša vasa ar

vairogveida skaru, kurā sakopoti bāldzelteni ziedi. Zieda formula —

Ca
6-25C-Daudzas saulrieteņu sugas ir vērtīgi deko-

ratīvi augi, it sevišķi akmensdārzos.

Gandrīz visiem biezlapju augiem ir labi izteikta veģetatīvā vai-

rošanās. Bryophyllum sugas (Dienvidāfrikā, Madagaskarā) vairo-

jas ar īpašām vasas pārveidnēm, kas kā mazi pumpuriņi ar sak-

nēm izaug lapu robos. Šie vairpumpuri pieaugot viegli atdalās no

mātesauga un uzsāk patstāvīgu dzīvi. B. calycinum bieži pie mums

kultivē augu mājās.
Daudzas biezlapju sugas ir ekstrēmi kserofīti, kas labi pārcieš

sausuma periodus. Citas sugas spēj reģenerēt no nelielām stumbra

daļām. Ir arī daudzas formas, piemēram, Crassula pyramidalis
(Dienvidāfrikā), kas pēc ārējā izskata atgādina akmeni (aizsar-
dzība no zālēdājiem dzīvniekiem). Biezlapju dzimtas sugas ir

dekoratīvi augi.

Akmeņlauzīšu dzimta (Saxifragaceae) ar aptuveni 35 ģintīm
un 600 sugām izplatīta galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā un

aukstajā joslā. Vairākas sugas ir tipiski augstu kalnu un klinšu

augi, kas Amerikas kontinentā — Andos izplatās tālu uz dienvi-

diem. Daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi, parasti ar vienkāršām

lapām. Ziedi vientuļi vai ziedkopās, aktinomorfi, retāk zigomorfi,
divdzimumu, ar divkāršu 5 locekļu, retāk 3 locekļu apziedni, kas

veido vairāk vai mazāk izteiktu, brīvu vai pie sēklotnes pamatnes

pieaugušu zieda stobru. Putekšņlapas s—lo.5 —10. Ginecejs ar 2—5 augļ-
lapām, apokarps, biežāk sinkarps vai parakarps. Sēklotne augšēja
vai apakšēja. Auglis pogaļa.

Akmeņlauzītes (Saxifraga) ir ziemeļu puslodes raksturīgākie
augi, kas ar apmēram 250 sugām izplatīti mērenā un aukstā kli-

mata joslās, augstu kalnos līdz pašai sniega zonai. Daudzgadīgi
vai viengadīgi lakstaugi. Daudzas sugas veido zarotus, augsnei

piekļāvušos spilventiņus. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Zieda

formula — Padomju Savienībā, galvenokārt
kalnos, aug 80 akmeņlauzīšu sugas. Mūsu republikā sastopamas
3 sugas. Sausos pakalnos un sausās pļavās aug pļavu akmeņ-
lauzīte (S. granulata; 119. att.). Stumbra apakšā tai ir sīpoliņi,,

tāpēc augu sauc arī par sīpoliņu akmeņlauzīti. Pārējās divas su-

gas — dzeltenā akmeņlauzīte (S. hirculus) un trejzobu akmeņ-
lauzīte (S. iridactylites) ir retāk sastopamas sugas.

Agrs pavasara augs ir pamīšā pakrēslīte (Chrysosplenium
alternifolium), kas sastopama bieži mitrās, avotainās vietās, krū-

mājos, strautmalās. Zied agri pavasarī (aprīlī—maijā) ar maziem,,

dzelteniem kausveida ziediem.

Ļoti dekoratīvi augi ir astilbes (Astilbe), kas savvaļā aug

Japānā. Mūsu republikas dārzos audzē vairākas astilbju sugas un

šķirnes —A. arendsii, A. japonica, TA. davidii v. c. Astilbes pieder
pie skaistākajām mūsu ziemciešu puķēm. Tām ir plūksnaini dalītas

lapas un ziedkopās sakārtoti balti, sārti, sarkani vai violeti ziedi.
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119. att. Pļavu akmeņlauzīte (Saxifraga granu-
lata):

1,2 — ziedošs augs; 3 — zieda gargriezums; 4 — zieda
diagramma.

Atāleņu dzimta (Parnassiaceae)
ar 2 ģintīm un 56 sugām izplatīta zie-

meļu puslodes mērenajā un subtropu
joslā. Daudzgadīgi vai viengadīgi lakst-

augi ar veselām lapām, kas sakārtotas
stumbra apakšdaļā, rozetveidā vai arī

pamīšus pa visu stumbru, bez pielapēm.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ar div-

kāršu 5 locekļu apziedni. Kauslapas brī-

vas vai saaugušas ar pamatnēm. Vainag-
lapas parasti lielākas par kauslapām
(Parnassia) vai neattīstītas, to var arī

nebūt (Lepuropetalon). Putekšņlapas 5.

Ginecejs parakarps, ar 3 vai 4 augļlapām. Sēklotne augšēja vai

apakšēja. Auglis pogaļa. Sēklās endospermas maz vai arī nav

nemaz. 2n= 16; 18; 32; 36; 54.

Dzimtas lielākā ģints atālenes (Parnassia) ar 54 sugām izpla-
tīta ziemeļu mērenajā joslā. Mitrās, purvainās pļavās mūsu repub-
likā bieži sastop purva atāleni (P. palustris), kas zied ar baltiem

ziediem vasaras otrajā pusē (jūlijā—septembrī). Purva atālene ir

indikators augs — parasti aug ar dzelzi bagātās, purvainās, skā-

bās augsnēs.
Monotipā Lepuropetalon ģints izplatīta Amerikā. Tie ir sīki,

viengadīgi lakstaugi ar sīkiem, neuzkrītošas krāsas ziediem un

reducētām vainaglapām vai bez tām.

Parnassiaceae filoģenētiski saista Saxifragaceae ar Drosera-

ceae.

2. Rožu rinda — Rosales

Rindā 3 dzimtas, 131 ģints un apmēram 3540 sugas, kas izplatī-
tas galvenokārt ziemeļu puslodes subtropu un mērenajā joslā.
Koki, krūmi, lakstaugi ar spirāliski vai pretēji sakārtotām, vien-

kāršām vai saliktām lapām, ar pielapēm vai bez tām. Ziedi divdzi-

mumu, retāk viendzimuma, parasti 5 locekļu, cikliski. Ginecejs

apokarps, retāk sinkarps.
Rožu rinda apvienoti ļoti dažādi augi, kuri savstarpēji saistīti

ar daudzām starpformām.
Rožu dzimta (Rosaceae) ar 115 ģintīm un vairāk par 3000 su-

gām izplatīta ziemeļu puslodes subtropu un mērenajā joslā. Mūžzaļi

vai vasarzaļi koki un krūmi vai daudzgadīgi lakstaugi, paretam
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divgadīgi vai viengadīgi lakstaugi. Lapas dažādas, nereti

heterofilas, vienkāršas vai saliktas, ar spirālisku, retāk pretēju
sakārtojumu, parasti ar pielapēm. Ziedi cimozās vai racemozās,
bieži vien stipri reducētās ziedkopās vai vientuļi, cikliski, aktino-

morfi, parasti divdzimumu, ar divkāršu 5 locekļu apziedni, retāk

kausveida apziedni (Alchemilla). Apziedņa locekļu skaits vēl daž-

kārt nenoteikts 3, 4, 6, 8, retāk 10 (Maddenia). Putekšņlapu daudz,
parasti 2—4 reizes vairāk nekā vainaglapu. Apziednis un putekšņ-
lapas novietotas uz paplašinātas ziedgultnes — hipantija malas.

Augļlapu skaits vienāds ar kauslapu skaitu, 2 vai 3 reizes lielāks

vai arī nenoteikts. Starp putekšņlapām un augļlapām ziedā atro-

das gredzenveida nektāriju disks. Ginecejs apokarps, sinkarps vai

arī monomēri apokarps. Sēklotne augšēja vai apakšēja. Augļi da-

žādi — apokarpi vai sinkarpi someņu vai sēkleņu kopaugļi, ābols

vai kaulenis. Sēklas parasti bez endospermas vai ar vāji attīstītu

endospermu. 2n=\4; 16; 18; 28; 32; 34; 36; 42; 48; 56; 64; 68; 70;

84; 96; 100; 112; 120; 128; 130—152; 224 {x =7; 8; 9; 17).

Daudzveidīgā rožu dzimta raksturīga ar plašu starp'sugu un

pat starpģinšu hibridizācijas tendenci, kas radījusi grūti norobe-

žojamu formu polimorfismu. Tādēļ arī rožu dzimtas sistemātika vēl

ir nepārliecinoši izstrādāta.

Visprimitīvākā rožu dzimtas daļa ir spireju apakšdzimtā
(Spiraeoideae; x= 8; 9). Tai tuva jau specializētākā rožu apakš-
dzimtā (Rosoideae; X—7, retāk 8 vai 9). Savrupā ābeļu apakš-
dzimtā (Maloideae, sin. Pomoideae) cēlusies senāku Spiraeoideae
un Rosoideae formu savstarpējās hibridizācijas rezultātā {x=\7).
No spireju apakšdzimtas evolucionējusi plūmju apakšdzimtā (Pru-

noideae; x =8).

Spireju apakšdzimtā (Spiraeoideae). Krūmi, retāk

daudzgadīgi lakstaugi. Ziedi ar divkāršu 5 locekļu apziedni.
Putekšņlapas 15—50. Augļlapas 5. Ziedgultne plakana, piltuvveida
vai zvanveida. Auglis apokarps vai sinkarps somenis vai arī kop-
auglis.

Apakšdzimtas lielākā ģints ir spirejas (Spiraea). Tie ir bagā-
tīgi ziedoši krūmi. Ziedi vairogos, čemurveida vai skarainās zied-

kopās. Daudzas spireju sugas ir izplatītākie mūsu dārzu un parku
krāšņumkrūmi, piemēram, vītollapu spireja (S. salicifolia), asins-

zāļu spireja (S. hypericifolia). Sevišķi krāšņas ir vairākas spireju
hibrīdās sugas — 5. X arguta, S. X van-houttei, S. X semperflo-
rens v. c. Plaši izplatīta republikā ir parastā sērmūkšspireja (Sor-
baria sorbifolia), kas ļoti strauji vairojas ar sakņu atvasēm. Diez-

gan bieži dārzos kultivē arī irbeņlapu fizokarpu (Physocarpus

opulifolia), retāk Ph. amurensis un Ph. monogyna.

Rožu apakšdzimtā (Rosoideae) ir visplašākā un daudz-

veidīgākā. Tā apvieno krūmus, puskrūmus un lakstaugus ar salik-

tām vai dalītām, retāk veselām lapām. Ziedi dažāda veida zied-

kopās vai vientuļi, ar divkāršu vai retāk vienkāršu apziedni (pār-
svarā 5 locekļu). Putekšņlapu daudz. Ginecejs apokarps, ar 1 vai
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120. att. Rozes (Rosa).
1 — Rosa cinnamomea ziedošs zars;
R. canina: 2 — ziedošs zars. 3 —

zieda gargriezums, 4 — auglis, 5 —

zieda diagramma.

daudzām augļlapām. Aug-
ļu daudz, tie parasti vei-

do kopaugļus; atsevišķais

auglis — neveronis (sēkle-
nis, kaulenis, riekstiņš).

Lielā un polimorfā ro-

žu ģints (Rosa) ar vairā-

kiem simtiem sugu izpla-
tīta ziemeļu puslodē. Ro-

zes ir dzeloņaini krūmi

ar nepāra plūksnaini sa-

liktām lapām un pielapēm,
kas parasti pieaugušas

lapu kātiem. Ziedi lieli, smaržīgi, sārti, balti vai dzelteni. No

daudzām atsevišķām savstarpēji nesaaugušām auglenīcām veido-

jas balti riekstiņi — augļi, t. s. rožu sēklas, kas, ieslēgtas sulīgā
vai miltainā papildaugļapvalkā, veido riekstiņu kopaugli — cinara-

diju. Augļsedzē daudz C vitamīna un A provitamīna. To izmanto

vitamīnu koncentrātu gatavošanai, kā arī ievārījumiem un tējām.

Polimorfajā rožu ģintī aprakstītas apmēram 300 sugas, no ku-

rām tikai apmēram 150 uzskatāmas par dabiskām sugām. Padomju
Savienībā aug apmēram 60, bet Latvijā — apmēram 10 sugas.

Mūsu republikas izplatītākā savvaļas suga — rudā roze (R. cinna-

momea) ar brūngansarkaniem ziediem aug mežos, uzkalnos, ceļ-
malās (120. att.). Pārējās sugas — zilganā roze (R. afzeliana),
smaržlapu roze (R. eglanteria), ābolu roze (R. pomifera), mīkstā

roze (R. mollis) un citas sastopamas grantētu lielceļu grāvmalās,
atklātās vietās, it īpaši republikas rietumu daļā un vidienē. Dārzos

ļoti bieži audzē maijrozītes (R. spinosissima), kā arī no Tālajiem
Austrumiem ievesto krokaino rozi (R. rugosa), kura vietām jau

pārgājusi savvaļā.

Vairākām rožu sugām raksturīga putekšņlapu pāraugšana vai-

naglapās, veidojot sevišķi krāšņus daudzvainaglapu ziedus, piemē-

ram, simtlapu roze (R. centifolia), kas ir viena no ievērojamākām
kultūras rožu izejformām. To savukārt krustojot ar citām sugām —■
Ķīnas rozi (R. chinensis), muskusa rozi (R. moschata), dzelteno

rozi (R. lutea), daudzziedu rozi (R. multiflora) un citām, iegūti
rožu hibrīdi, no kuriem izaudzētas daudzās rožu šķirnes.

Ļoti polimorfā ir arī Rubus ģints. Avene (R. idaeus) ir ziemeļu
mērenās joslas ogulājs. No šīs savvaļas sugas, kas bieži

sastopama arī mūsu republikā, izlases un hibridizācijas rezultātā
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izaudzētas daudzās aveņu kultūršķirnes. Vairākas Rubus sugas ar

melnām ogām sauc par kazenēm — R. caesius, R. nessensis. Ēnai-

nos mežos, krūmājos aug daudzgadīgs lakstaugs — kaulene

(R. saxatilis) ar koši sarkaniem, spīdīgiem ēdamiem kopaugļiem,
kuriem saldskāba garša. Sūnu purvos, it sevišķi republikas ziemeļ-
daļā, sastop lāceni (R. chamaemorus). Tās augļi satur cukuru,

ābolskābi, citronskābi, C vitamīnu. Ziemeļu avene (R. arcticus) ir

arktisko apgabalu ogulājs. Vērtīgi ogulāji ir arī daudzgadīgie
lakstaugi — zemenes (Fragaria). Mežos, krūmājos, zāļainās no-

gāzēs bieži aug meža zemene (F. vesca), bet sausākos uzkalniņos,

mežmalās, upju krastos — spradzene (F. viridis). Paretam sastop
arī smaržīgo zemeni (F. moschata). Dārza zemene (F. ananassa)
cēlusies Čīlē, krustojot Amerikas zemeņu sugas F. chiloensis un

F. virginiana. Eiropā, vispirms Francijā, to sāka audzēt 1714. gadā.
Platkājiņi (Potentilla) izplatīti mērenā klimata joslā. Padomju

Savienībā ir apmēram 150 sugas, bet Latvijā — 18 sugas, no

kurām bieži sastopamas maura platkājiņš (P. anserina), sudrabai-

nais platkājiņš (P. argentea), meža retējs (P. erecta). Visi tie ir

lakstaugi. Platkājiņiem radniecīgas ir čužas (Dosiphora), kuru

viena suga — D. fruticosa paretam (Abavas ielejā pie Kandavas)

sastopama arī mūsu republikā.
Mitrās, purvainās vietās, slapjās pļavās aug purva vārnkāja

(Comarum palustre) — puskrūms ar garu, ložņājošu, zarainu, gan-
drīz koksnainu sakneni. Pļavās bieži sastopama pļavu bitene

(Geum rivale) ar iesarkandzelteniem, brūngani dzīslotiem nokaru

ziediem, bet krūmājos, mežmalās, gar ceļiem apdzīvotu vietu tu-

vumā — pilsētas bitene (G. urbanum) ar gaišdzelteniem ziediem.

Izplatīti pļavu augi ziemeļu mērenajā joslā ir rasaskrēsliņi (Alche-
milla). Mitrās pļavās, ezeru līčos, krūmājos, alksnājos bieži ciešas

audzes veido parastā vīgrieze (Filipendula ulmaria). Lielziedu

vīgrieze (F. hexapetala) izplatīta retāk — krūmājos un sausās

krastmalās. Norās, tīrumu malās sastopams ārstniecības ancītis

(Agrimonia eupatoria). Rets augs pie mums ir ārstniecības brūn-

vālīte (Sanguisorba officinalis) ar tumši brūngansarkanām, gan-

drīz melnsarkanām ziedu galviņām.
Ābeļu apakšdzimtā (Maloideae, sin. Pomoideae). Koki

un krūmi ar vienkāršām, daivainām vai nepāra plūksnaini saliktām

lapām. Ziedi vairogveida vai ķekarveida ziedkopās, ar divkāršu

5 locekļu apziedni. Putekšņlapas parasti 20 vai 10—25 un vairāk.

Auglenīca saaugusi no 2—5 augļlapām. Apakšdzimtas raksturī-

gākā pazīme — auglis, kas ar maziem izņēmumiem ir ābols. Ābols

veidojies no sinkarpa someņa, ziedpamatnei (hipantijam), kā arī

citām zieda daļām apaugot to. Šāda augļa ārējās daļas ir sulīgas.
Sinkarpā someņa pārvēršanās ābolā izskaidrojama ar augu piemē-
rošanos terahorijai (sēklu izplatīšanai ar dzīvniekiem). Apakš-
dzimtā ir vairāki nozīmīgi ziemeļu puslodes augļu koki.

Filoģenētiski vecākās ir docīniju (Docunia) un cidoniju (Cy-
donia) ģintis, kā arī bumbieru ģints (Pyrus), kas ar apmēram
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121. att. Mājābele (Molus domestica):
1 — ziedošs zars; 2 — zieda gargriezums;

3 — zara dala ar augļiem; 4 — augļa šķērs-
griezums; 5 — sēklas gargriezums.

60 sugām izplatīta tikai Āzijā,
Eiropā un Ziemeļamerikā. Lie-

lākā daļa bumbieru sugu kon-

centrēta Āzijā. Pasaules lielākie

bumbieru meži ir Kaukāzā; te

sastopamas 25 bumbieru sugas,
bet Vidusāzijā — 6 sugas. Bum-

bierēm ir vairogveida ziedko-

pās sakārtoti ziedi un sārtviole-

tas putekšņlapas. Ziedā visi 5

irbuļi līdz pamatnei brīvi, nesa-

auguši. Auglis bumbierveida, tā

mīkstums ar sklereīdām. Ar šīm

pazīmēm bumbieres atšķiras no

citām radniecīgām ģintīm. Plašs

izplatības areāls (Pievolga—Voroņeža—Ukraina un Rietumeiropas
kalnu meži) ir parastajai jeb meža bumbierei (P. communis).
Sajā sugā apvienotas daudzās bumbieru kultūršķirnes, kuru skaits

sasniedz 5000. Bumbieru kultūršķirnes, tāpat kā ābeļu kultūr-

šķirnes, pāriet savvaļā, tādēļ vietās, kur kultivētas bumbieres, dabā

parādās dažādi kultūršķirņu sēklaudži, kurus nepamatoti sauc par
meža bumbierēm. Latvijā dārza bumbieru sēklaudži sastopami
diezgan bieži, it sevišķi republikas rietumdaļā un vidienē, bet

parastā bumbiere (P. communis) — pavisam reti, tikai Daugavas
krastos starp Koknesi un Pļaviņām.

Ābeles (Mālus) ir ziemeļu puslodes nozīmīgākie augļu koki.

Ģintij ir daudz plašāks un tālāk uz ziemeļiem pavirzīts areāls nekā

bumbierēm. Tas aptver Āziju, Eiropu un Ziemeļameriku. Primitīvā-

kās ābeles aug Dienvidaustrumāzijā. Tās ir Laosas ābele (M. lao-

sensis) Laosā, Formozas ābele (M. formosana) Taivanas salā,

Ķīnā, Cenoska ābele (M. tschonoskii) Japānā un Sikkimas ābele

(M. sikkimensis) austrumu Himalajos. Daudz primitīvu pazīmju
ir Ķīnas ābelēm —

M. uunnanensis, M. kansuensis, M. transitoria

v. c. Sibīrijā izplatīta ogu ābele (M. baccata), kas pārcieš —55° C
salu. Nozīmīgākas ir lielaugļaino ābeļu sugas. To lielākās audzes,

kas vietām veido lielus mežus, sastopamas Vidusāzijā — Tjanšana
un Pamira kalnos, kur aug Zīversa ābele (M. sieversii), Kirgīzijas
ābele (M. kirghisorum), Hisāra ābele (M. hissarica). Kaukāzā

izplatīta austrumu ābele (M. orientalis), bet PSRS Eiropas daļā —

mežābele (M. sylvestris) un agrā ābele (M. praecox). Abas šīs

sugas savvaļā aug arī mūsu republikā, kā arī citur Eiropā. Ziemeļ-
amerikā izplatītas 4 savvaļas ābeļu sugas, no kurām raksturīgākā
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ir vainaga ābele (M. coronaria). Pavisam ābeļu ģintī ir 32 sav-

vaļas sugas, bet kultūrā 22 sugas, galvenokārt ar hibrīdu izcelsmi.

Hibrīda suga ir arī plūmjlapju ābele (M. X prunifolia), kas cēlu-

sies, krustojot ogu ābeli ar lielaugļainajām kultūras ābelēm, un

sastopama tikai kultūrā. Ābeles pazīstamas kultūrā kopš seniem

laikiem, un to kultūršķirņu skaits sniedzas līdz 10 000. Tās apvie-
notas kultigēnā kompleksā (M. domestica), kurā izšķir vairākus

tipus pēc šķirņu ģeogrāfijas, saimnieciskās nozīmes un citām pa-

zīmēm (121. att.). Visas ābeļu sugas un šķirnes ir izcili dekoratīvi

augi.
Plašākā un viena no progresīvākām apakšdzimtas ģintīm ir

vilkābeles (Crataegus), kas ar aptuveni 1250 sugām izplatīta zie-

meļu puslodes mērenā klimata joslā, retāk subtropos. Padomju
Savienībā savvaļā aug 47 vilkābeļu sugas. Polimorfā vilkābeļu
ģints plaši izplatīta arī Baltijas republikās. Pēc R. Cinovska pētīju-
miem, Baltijā aug 19 vilkābeļu sugas, no tām lielākā daļa hibrīdas

izcelsmes. Mūsu republikas florā izplatītākā ir līkkausa vilkābele

(C. curvisepala), kuru līdz šim apvienoja C. monoguna kopsugā.
Vilkābeļu sugas plaši izmanto apstādījumos, bet to augļi, kā arī

citas auga daļas satur daudz vitamīnu un citas vērtīgas vielas.

Vilkābeļu augļus jau sen izmanto medicīnā kā stimulējošu un spē-
cinošu līdzekli sirds neirožu un hipertonijas ārstēšanai, pret bez-

miegu un vispār kā nomierinošu līdzekli.

Arī pīlādžiem jeb sērmūkšļiem (Sorbus) raksturīgas vairākas

progresīvas pazīmes un vēl ziemeļnieciskāka izplatība. Ģintī pazīs-
tamas 84 autohtonas un daudzas hibrīdas sugas, kas izplatītas
ziemeļu puslodes mērenā klimata joslā Āzijā, Eiropā un Ziemeļ-
amerikā. Padomju Savienībā savvaļā sastopamas 34 pīlādžu sugas,

mūsu republikā — 2 sugas. Parastais pīlādzis (S. aucuparia) ar

plūksnaini saliktām lapām, lielās vairogveida ziedkopās sakārto-

tiem baltiem ziediem, sīkiem, sarkaniem vai oranžsarkaniem og-

veida augļiem ir viens no izplatītākajiem mūsu mežu kokiem. Tas

parasti ietilpst pameža sastāvā un nereti aug kā neliels krūmveida

koks. Parasto pīlādzi bieži izmanto apstādījumos. Zviedru pīlādzis

(S. intermedia) savvaļā pie mums sastopams reti (Kurzemes zie-

meļos, jūras piekrastes mežos). To bieži izmanto apstādījumos.
Pīlādži, tāpat kā vilkābeles, ir perspektīvi augļu koki. Pīlādžu

augļi satur daudz vērtīgu uzturvielu. Pazīstamas vairākas parastā

pīlādža kultūrformas. No tām sevišķi perspektīvs ir saldais pīlā-
dzis (S. aucuparia var. edulis) ar lielākiem saldskābiem augļiem.
No saldā pīlādža izaudzētas vairākas perspektīvas pīlādžu kultūr-

šķirnes. Perspektīvs augļu koks ir arī aronija (Aronia melano-

carpa). Tā ieceļojusi no Ziemeļamerikas. Pēdējos gados aronija

kļuvusi par visai populāru augļu krūmu un ārstniecības augu. No

Ziemeļamerikas ievestas arī korintes (Amelanchier). Vārpainā
korinte (A. spicata) bieži kultivēta dārzos, vietām plaši pārgājusi

savvaļā un veido jau ciešas audzes. Kanādas korinte (A. canaden-

sis) ar vēl vērtīgākiem augļiem ir perspektīvs augļu koks. Vērtīgs
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un perspektīvs augļu krūms ir Japānas henomele jeb t. s. Japānas
cidonija (Chaenomeles japonica). Tas ir neliels, līdz 1 m augsts,
ļoti dekoratīvs, bagātīgi ziedošs krūms ar krāšņiem sarkaniem,
oranžsarkaniem, sārtiem vai rožainiem ziediem un zaļiem vai dzel-

teniem, lodveida līdz iegareniem, ļoti aromātiskiem augļiem. Šo

augu pamatoti dēvē par ziemeļu citronu. Japānas henomeles

augļi satur daudz C un P vitamīna, kā arī citas vērtīgas vielas.

Plūmju apakšdzimtā (Prunoideae). Koki un krūmi ar

veselām, spirāliski sakārtotām lapām un ātri nobirstošām pielapēm
vai bez tām. Ziedi čemurveida ziedkopās, šauros ķekaros, pušķos
vai vientuļi, visbiežāk balti, parasti ar divkāršu 5 locekļu apziedni
un brīviem locekļiem. Putekšņlapas 15—20—50 vai vairāk. Gine-

cejs parasti ar 1 augļlapu, retāk ar 2 vai 5, veido viencirkņa sēk-

lotni ar 2 nokareniem sēklaizmetņiem. Auglis viensēklas kaulenis

ar sulīgu augļa mīkstumu un cietu (kaulainu) endokarpu, kas

dīgstot plīst pa 2 vārsnēm.

Plūmju ģintī (Prunus) ir apmēram 35 sugas, no tām Padomju
Savienībā — 5, Latvijā — 1 suga. Plūmes ir nelieli, parasti
ērkšķaini koki vai krūmi. Plaša izplatība ir ērkšķu plūmei (P. spi-

nosa), kas izplatīta Rietumsibīrijas dienvidos, Irānā, Mazāzijā,
Kaukāzā, Vidusjūras zemēs un gandrīz visā Eiropā līdz Dienvid-

skandināvijai. Ērkšķu plūmes areāls sniedzas arī mūsu republikā,
kur tā izplatīta pareti, upju ielejās, nogāzēs un ir vienīgā mūsu

savvaļas plūme. Kaukāza plūme (P. divaricata) izplatīta Kaukāzā

un Vidusāzijā, augļu koku mežos tā veido pamežu, visbiežāk kal-

nos līdz 2000 m virs jūras līmeņa. Ļoti polimorfā suga ar vairā-

kām pasugām, varietātēm un formām. No šīs sugas ar izlasi iegū-
tas daudzās vietējās (Āzijas) plūmju kultūršķirnes. Mājas plūme
(P. X domestica) ir mākslīga suga, nekur savvaļā tā nav sasto-

pama. Vairums Eiropas plūmju kultūršķirņu, kuras apvieno
P. X domestica kompleksā, pēc padomju citologa V. Ribiņa pētīju-

miem, cēlušās no P. divaricata X P. spinosa. Plūmju kultūra ir

ļoti veca — ap 2000 vai pat līdz 4000 gadu. Jaunāks plūmju kultū-

ras centrs ir Ziemeļamerika. Ziemeļamerikas plūmēm raksturīga

augsta ziemcietība — tās panes salu līdz — 50°C. Nozīmīgākās
sugas — Amerikas plūme (P. americana) un melnā plūme

(P. nigra), kas praktiski nekrustojas ar Āzijas un Eiropas plūmēm.
Ķiršu ģintī (Cerasus) ir apmēram 150 sugas, no tām PSRS

florā — 20 sugas. Mūsu republikā vairākas ķiršu sugas sastopa-

mas tikai kultūrā un dažviet no kultūras pārgājušas savvaļā. Nozī-

mīgākas no tām ir saldais ķirsis (C. avium), kas savvaļā izplatīts

Irānā, Mazāzijā, Kaukāzā, PSRS Eiropas daļas dienvidos, Vidus-

eiropā un Rietumeiropā. Saldais ķirsis, tāpat kā plūme, ir viens no

vecākajām augļu koku kultūrām. Arī mūsu republikā gadu gaitā

izveidojušies vairāki saldo ķiršu kultūras centri — Ēdole, Dobele,

Patkule v. c. Pazīstamas vairākas vietējās saldo ķiršu šķirnes.
Skābais ķirsis (C. X vulgaris) savvaļā nav sastopams, tas ir kulti-

vāru mākslīgs apvienojums, cēlies saldā ķirša (C. avium) un
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krūmu ķirša (C. fruticosa) hibridizācijas rezultātā. Arī skābajiem
ķiršiem ir vairākas vietēja rakstura kultūršķirnes, piemēram, 'Kaz-

dangas vēlais', 'Daugmales', 'Latvijas zemais' (Lietuvas zemais

ķirsis).
Persiku ģints (Persica) ar 6 sugām un aprikožu ģints (Arme-

niaca) ar 8 sugām ir dienvidu zemju kauleņu augļu koki. Persiku

dzimtene ir Ķīna, bet aprikozes savvaļā aug Āzijā, Kaukāzā, Vidus-

jūras zemēs, Austrālijā, Dienvidamerikā. Plašus pētījumus par per-
siku un aprikožu introdukciju mūsu republikā veicis selekcionārs

V. Vārna P. Stučkas LVU Botāniskajā dārzā, izaudzēdams vairā-

kas perspektīvas persiku un aprikožu šķirnes.
Mandeļu ģintī (Amygdalus) ir apmēram 40 sugas, kas izpla-

tītas Centrālāzijā, Arābijā, Ziemeļamerikā. Padomju Savienībā

savvaļā pazīstamas 17 mandeļu sugas. Pie mums dārzos kā deko-

ratīvu augu audzē pundura mandeli (A. nana).

Progresīvākā apakšdzimtas ģints ir ievas (Padus). Parastā

ieva (P. racemosa) uzrāda ļoti plašu areālu, kas aptver gandrīz
visu Eiropu. Austrumos tā izplatīta Kaukāzā, it sevišķi subalpī-
najā zonā un tālāk līdz Himalajiem, Rietumsibīrijā gandrīz līdz

Jeņisejai. Vairākas ievu sugas raksturīgas Austrumāzijai un Tāla-

jiem Austrumiem — P. serrulata, P. maakii, kā arī Ziemeļameri-
kai — P. virginiana, P. serotiņa, P. pensylvanica.

Pārējās 2 rožu rindas dzimtas — Chrysobalanaceae (13 ģintis,

apmēram 530 sugas) — tropiski Amerikas, Āfrikas un Austrālijas
koki un krūmi, bet Neuradaceae (3 ģintis, 10 sugas) Āfrikas un

Dienvidirānas kserofili, viengadīgi lakstaugi.

3. Pākšaugu rinda — Fabales

Koki, krūmi, puskrūmi vai lakstaugi ar spirāliski sakārtotām,

plūksnaini vai staraini saliktām, kā arī sekundāri vienkāršām la-

pām, parasti ar pielapēm. Ziedi ķekarveida, vārpveida ziedkopās
vai galviņās, divdzimumu, aktinomorfi (Mimosaceae) vai biežāk

zigomorfi, parasti ar divkāršu 5 locekļu apziedni. Kauslapas vai-

rāk vai mazāk saaugušas. Vainaglapas brīvas vai 2 no tām pie

pamatnes saaugušas, retāk ziedā tikai viena vainaglapa vai to

nav. Putekšņlapas parasti 10, visas brīvas vai 9 saaugušas un

1 brīva. Ginecejs apokarps, parasti monomērs ar 1 augļlapu. Auglis

pāksts.
Rindā ir 3 dzimtas ar 598 ģintīm un apmēram 17600 sugām,

kas izplatītas tropu, subtropu, mērenajās un arī aukstajās joslas
visā pasaulē.

Pākšaugiem raksturīga bioloģiska īpatnība ir sakņu simbioze

ar gumiņbaktērijām (Rhizobium leguminosarum v. c), kuras re-

zultātā tiek saistīts atmosfēras slāpeklis. Uz pākšaugu saknēm

rodas gumiņveida izaugumi, kuros mājo simbiozās baktērijas. Pa-

stāv uzskats, ka atmosfēras slāpekli nesaista baktērijas, bet gan
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pākšauga sakņu šūnas, iedarbojoties fermentiem un citiem stimu-

latoriem, kas rodas baktēriju un pākšauga metabolisma rezultātā.

Tādējādi pākšaugi spēj asimilēt atmosfēras slāpekli un sintezēt

slāpekli saturošas organiskās vielas, no kurām nozīmīgākās ir

olbaltumvielas. Pākšaugiem ir liela saimnieciskā nozīme. Gandrīz

visi tie ir vērtīgi lopbarības un pārtikas augi. Sakarā ar neparasti
dziļo un plašo sakņu sistēmu, simbiozi, kā arī ar kalcifilo rak-

sturu pākšaugus izmānto augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību uz-

labošanai. Tā, piemēram, sirpjveida lucerna (Medicago falcata),
kuras vasa sasniedz tikai līdz 40—60 cm, attīsta sakņu sistēmu,
kas sniedzas zemē dziļāk par 2 m. Bez šaubām, pākšaugiem būs

viena no galvenajām lomām cilvēces pārtikas problēmas risināšanā

nākotnē.

Fabales cēlusies no Saxifragales tuvākajiem priekštečiem, to-

mēr, salīdzinot ar Saxifragales, tās attīstība ir ievērojami aug-
stāka. Par to liecina anatomiskās uzbūves, it īpaši vadaudu sistē-

mas pilnīgāka attīstība, zieda specializācija, sēklu uzbūve un

daudzas citas pazīmes, kā arī jau minētā simbioze ar baktērijām.
Rindai pakļautas 3 savā starpā filoģenētiski ļoti tuvas dzimtas.

Mimozu dzimta (Mimosaceae) ir visprimitīvākā pākšaugu rin-

das dzimta, kas ar 56 ģintīm un apmēram 2800 sugām izplatīta
tropu un subtropu zemēs, galvenokārt sausajos apgabalos. Koki,

krūmi, puskrūmi, kas atšķiras no citiem pākšaugiem ar sīkiem,
aktinomorfiem ziediem (retāk zigomorfs tikai kauss) un divkāršu

5 vai 4 locekļu apziedni. Putekšņlapu daudz vai parasti to 2 reizes

vairāk nekā vainaglapu. Vainaglapas 10. Mikrosporas pa vienai

vai tetrādēs. Ginecejs monomērs, ar vairākām augļlapām. Auglis,
pāksts. 2n=l6; 22; 24; 26; 28; 32; 50; 52; 54; 56, ap 72; 78; 104 un

ap 112; 208 (x =8; 11— 14).

Dzimtas lielākā ģints ir akācijas (Acacia) ar apmēram 500 su-

gām. 300 sugas izplatītas Austrālijā. Tām raksturīgas filodijos
(lapu kātos) reducētas lapas un bezdzeloņu vasa. Pārējām akā-

ciju sugām, kas izplatītas Āfrikā un Priekšāzijā, raksturīga dze-

loņaina vasa. Dzeloņi (lapu pārveidnes) novietoti pa diviem; starp
tiem atrodas pumpurs. Dzeloņi izpilda aizsargfunkciju, pasargājot

pumpurus no dzīvniekiem. Akācijas aug mežos un atklātās vietās.

To lapas divkārt plūksnaini saliktas, bet dzeltenie, retāk baltie

ziedi sakopoti galviņās. īpatnēja, ar lielu čemurveida habitusu ir

Āfrikas čemuru akācija (A. spirocarpa) — raksturīgs Āfrikas sa-

vannu ainavu augs. No Arābijas akācijas (A. arabica) Āzijā un

Senegalas akācijas (A. senegal) Āfrikā iegūst gumijsveķus, t. s.

gumiarābiku. Austrālijas melnajai akācijai (A. melanoxylon) ir

vērtīga koksne (122. att.).

Vairums akāciju ir dekoratīvi augi. Dienvideiropā un PSRS

dienvidos, it īpaši Kaukāzā Melnās jūras piekrastē kultivē sār-

maino jeb blāvo akāciju (A. dealbata) ar sīki, divkārt plūksnainām

lapām un sīkām, dzeltenām, lielos ķekaros sakopotām ziedu
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122. att. Mimosaceae:

1—Acacia senegal ziedošs zars; 2 —
A. melanoxylon zars ar filodijiem; 3 — akāciju zieds:

4 — A. lophantha zieda diagramma; 5 — Mitnosa pudica zieda diagramma.

galviņām. Zied agri (janvārī, februārī, marta). Blāvas akācijas
dzimtene ir Austrālija. Bieži to nepareizi sauc par mimozu.

Vairākas akāciju sugas ir mirmekofili augi. Tās simbiozē ar

skudrām, kas mājo īpašos akāciju lapu spilvenu dobumos. Augs
uztur skudras, kuras pasargā to no citiem kaitēkļiem.

Otra lielākā ģints ir mimozas (Mimosa), kas ar apmēram
350 sugām izplatīta tropos, galvenokārt Dienvidamerikā. Pazīsta-

mākā suga ir kautrā mimoza (M. pudica), kuras dzimtene Bra-

zīlija. Tropu zemēs kautrā mimoza ir izplatīta nezāle, be,t pie
mums to diezgan bieži kultivē augu mājās. Augam ļoti jutīgas la-

pas, kas strauji reaģē uz pieskaršanos sakļaujoties un noliecoties.

Šāda lapas reakcija ir evolūcijas procesā izstrādājusies aizsarg-

funkcija pret stiprajiem tropu lietiem.

īpašas niktinastiskas kustības raksturīgas zīdakācijām (71/-
--mizzia). Ģintī apmēram 50 sugas, viena no tām — A. julibrissin

sastopama Tališa mežos Azerbaidžānā. Šo un arī citas zīdakāciju
sugas, kas ir sevišķi krāšņi augi ar sarkanvioletiem, galviņās sa-

kopotiem ziediem, plaši audzē Kaukāza pilsētu apstādījumos. Zīd-

akāciju divkārt plūksnainās lapas, saulei norietot, sakļaujas pa

pāriem un šādā «miega» stāvoklī pavada visu nakti. Saulei lecot,
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lapas atkal atveras. Arī niktinastiskās kustības ir evolūcijas pro-

cesā izveidojusies lapu aizsargfunkcija.
Kā nezāle no Ēģiptes līdz Tadžikijai izplatīta mimoziņa (La-

goriļļchium farctum). Milzīgas, līdz 1 m garas un apmēram 10 cm

platas posmainas pākstis ir tropu entadai (Entada pursaotha).
Cezalpīniju dzimta (Caesalpiniaceae) ar 152 ģintīm un apmē-

ram 2800 sugām izplatīta tropu un subtropu apgabalos. Koki,

krūmi, liānas (līdz 150 m garas), retāk puskrūmi un lakstaugi,
parasti ar plūksnaini vai divkārt plūksnaini saliktām lapām. Ziedi

visbiežāk zigomorfi, spilgti. Kauslapas 5, retāk 4—o, parasti brī-

vas vai 2 saaugušas. Vainaglapas 4 vai mazāk. Putekšņlapas
parasti 10 vai vairāk vai arī reducētas līdz 1. Ginecejs monomērs,

ar 1 augļlapu. 2n=\2; 14; 16; 20; 22; 24; 26; 28; 32; 42; 48; 52;

56; 96 (x =6; 7; 8; 10; 11; 12; 14).
Lielākā ģints — kasijas (Cassia), kas ar apmēram 450 sugām

izplatīta tropiskajā Āfrikā un Priekšāzijā (Dienvidarābijā). Vai-

rākas kasiju sugas, piemēram, šaurlapu kasija (C. angustifolia),
ir ārstniecības augi. Tās lapas medicīnā pazīstamas ar «Aleksan-

drijas sennas» nosaukumu. Kasijas kultivē arī Vidusāzijas un

Aizkaukāza republikās. Aizkaukāzā kā dekoratīvu augu audzē Ma-

rilandes kasiju (C. marylandica).

Ļoti vērtīgu krāsvielu — hematoksilīnu iegūst no Amerikas

kampeša (Haematoxylon campechianum). Kampeša koksne ir

asinssarkana, bet žūstot kjūst violeta un melnīgsnēja. Krāsaina

koksne raksturīga arī Caesalpinia sugām, no kurām iegūst krāsu —

brazelīnu.

Kopalkoki (Trachylobium) ir vērtīgi tehniski augi. No to sve-

ķiem iegūst kopalu, kuru izmanto augstvērtīgu laku ražošanai vaī

arī kā dzintara aizstājēju rotas lietu pagatavošanai. Visvairāk

kopala iegūst no T. verrucosum, kas izplatīts Austrumāfrikā. Ko-

palu iegūst arī no Āfrikā augošajām Copaifera un Daniella sugām,,
bet Amerikā — no Hymenaea sugām.

Ceratonija jeb ragkoks (Ceratonia siliqua) savvaļā aug Arā-

bijā. Tas plaši kultivēts Vidusjūras zemēs, kur pilnīgi pārgājis

savvaļā. Auga lielās un saldās pākstis lieto uzturam. Jūdaskoks

(Cercis siliquastrum) izplatīts Vidusjūras zemēs. Tam ir apaļas

lapas un spilgti dzelteni ziedi, kas novietoti uz vecākiem zariem

vai tieši uz stumbra (kauliflorija). Kanādas jūdaskoks (C. cana-

densis) no Ziemeļamerikas austrumdaļas tiek introducēts arī pie

mums (ZA Botāniskajā dārzā Salaspilī).
Gledīčiju ģintī (Gleditschia) ir pavisam 5 sugas, kas izplatītas

subtropiskajā Āzijā, tropiskās Āfrikas kalnos un Ziemeļamerikā.

No tām nozīmīgākas 2 sugas: Kaspijas gledīčija (G. caspica) —

Tališa meža endēms un trīsērkšķu gledīčija (G. triacanthos). Tns-

ērkšķu gledīčija, kuras dzimtene ir Ziemeļamerika, paretam kulti-

vēta arī mūsu republikā (Rīgā, Salaspilī).
Monotipā kailzares ģints (Gymnocladus) ar vienīgo sugu

G. dioica izplatīta Kanādā. Dekoratīvs augs ar lielam, divkārt
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plūksnaini saliktām lapām un zaļganbaltiem ziediem. Augs attīsta

plašu horizontālu sakņu sistēmu un vairojas ar sakņu atvasēm.

Paretam kultivē arī mūsu republikā.

Tauriņziežu dzimta (Fabaceae, sin. Papilionaceae) ir plašākā
un attīstītākā pākšaugu rindas dzimta. Tajā 490 ģintis un vairāk

par 12 000 sugu, kas izplatītas zemeslodes tropu, subtropu, mē-

renā un aukstā klimata joslās. Bez kokiem, krūmiem un puskrū-
miem tajā daudz lakstaugu ar stāviem, ložņu, pacilus, vijīgiem,
kāpelējošiem vai cita veida stumbriem un plūksnaini vai staraini

saliktām lapām. Ziedi parasti zigomorfi «tauriņveida», ar divkāršu

apziedni. Kauss ar 5 savstarpēji saaugušām kauslapām. Vainags
5 locekļu: augšējā, platākā un lielākā vainaglapa — karogs
(vexillum) ziedpumpurā apņem abas malējās vainaglapas, kuras

sauc par burām jeb spārniem (alae), bet tās savukārt apņem di-

vas apakšējās vainaglapas, kas saaugušas un veido tā saukto lai-

viņu (carina). Androcejs ar 10 putekšņlapām, kas var būt brīvas,

saaugušas, veidojot putekšņlapu stobriņu, kura vidū atrodas augle-
nīca, vai arī 9 putekšņlapas saaugušas stobriņā, bet 1 brīva. Gine-

cejs monomērs, ar 1 augļlapu. Sēklotne viencirkņa, augšēja, ar

daudziem vai dažiem sēklaizmetņiem. Auglis taisna, spirāliski sa-

griezta vai arī saspiesta pāksts. 2n=lo; 12; 14; 16—50; 52; 60;

72; 80; 82; 84; 96; 126; 128; 130; 160; 180 (x=5— 13).
Dzimta daudz lielu un saimnieciski nozīmīgu ģinšu. Pec lapu

uzbūves, zieda struktūras, it īpaši pēc putekšņlapu, kā arī augļu
uzbūves tauriņziežu dzimtu iedala 10 tribās (radniecīgu ģinšu
grupās).

1. triba — Sophoreae. Augi ar nepāra plūksnaini saliktam

lapām. Visas 10 putekšņlapas ziedā brīvas. Tribas pārstāvis ir

Japānas sofors (Sophora japonica) — neliels koks ar ķekarainās
skarās sakopotiem blāvi dzelteniem ziediem un posmainiem aug-

ļiem — neveroņiem. Dekoratīvi un ārstniecības augi. Sēklas ba-

gātas ar eļļu. Kultivē PSRS dienvidos. Auga dabiskais areāls

Japāna un Ķīna.
2. triba — Podalureae. Daudzgadīgi lakstaugi ar trīsstaraini

saliktām lapām. Visas putekšņlapas brīvas. Thermopsis lanceo-

Idta — vērtīgs ārstniecības augs, no kura saknēm iegūst atklepo-
šanas līdzekli. Indīgs augs, karantēnas nezāle, izplatīta Sibīrijā
un Vidusāzijā.

3. triba — Genisteae. Krūmi, puskrūmi, retāk koki vai lakst-

augi. Lapas vienkāršas vai saliktas, trīsstarainas (Cutisus) vai

starainas (Lupinus). Visas 10 putekšnīcas saaugušas stobriņā.

Kazāboliņu ģintī (Cutisus) apmēram 40 sugas, kas izplatītas

Eiropā un Vidusāzijā. Padomju Savienībā aug 16 sugas, Latvijā
kā dekoratīvus krūmus paretam kultivē C. capitatus, C. elongatus,
C. nigricans, C. ratisbonensis. Kazāboliņi ir indīgi augi, satur

alkaloīdu — citizīnu. Vairākas sugas sastopamas PSRS dienvidos,

stepju un mežastepes joslās.
Irbulenes (Genista) izplatītas Eiropā un Rietumsibīrijā. Pa-
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domju Savienībā aug 20 sugas, no kurām izplatītākā ir parastā
irbulene (G. tinctoria), kas kultivēta arī mūsu republikā un vie-

tām pārgājusi savvaļā. Irbulenes ir nelieli krūmi (30 —60 cm)
ar vienkāršām lapām un dzelteniem, ķekaros sakārtotiem ziediem.

Tribas lielākā un nozīmīgākā ir lupīnu ģints (Lupinus) ar ap-

mēram 200 sugām, kas aug galvenokārt Amerikā. 10 lupīnu sugas,

sastopamas Vidusjūras apgabalā. Padomju Savienībā, arī mūsu

republikā ir 4 lupīnu sugas, bet tikai kultūrā. Lupīnas ir daudz-

gadīgi vai viengadīgi lakstaugi ar staraini saliktām lapām. Ziedi

balti, dzelteni, zili. Labi pazīstama daudzgadīgā lupīna (L. poly-

phyllus) no Ziemeļamerikas, kas pie mums un arī kaimiņu repub-
likās diezgan plaši pārgājusi savvaļā. Tas ir dekoratīvs augs.

Pārējās lupīnu sugas — dzeltenā lupīna (L. lutea), baltā lupīna
(L. alba) un šaurlapu lupīna (L. angustifolius), kuras pie mums

kultivē, ir viengadīgi augi, kas ievesti no Vidusjūras apgabala.
Tie ir augstvērtīgi lopbarības augi (sēklas satur līdz 60% olbal-

tumvielu un apmēram 20% eļļas), kā arī zaļmēslojuma augi.
4. triba — Astragaleae. Krūmi, lakstaugi, retāk koki ar pāra

vai nepāra plūksnaini saliktām lapām. Ziedi ķekaros. Putekšņlapas
10 — 9 saaugušas, 1 brīva. Lielākā ģints ir tragantzirņi (Astra-
galus) ar apmēram 2000 sugām. Padomju Savienībā apmēram
850 sugas, Latvijā — 3 sugas. Tragantzirņi ir tipiski dienvidu

sauso vietu augi — visbiežāk lakstaugi, retāk puskrūmi vai krūmi

ar plūksnaini saliktām lapām. Ziedi balti, dzelteni, violeti, ķekaros
vai galviņās. Vairums tragantzirņu sugu izplatītas Vidusāzijā.
Mūsu republikā pazīstamākais ir saldlapu tragantzirnis (A. gly-

cyphyllus) — augs ar lieliem, guļošiem stumbriem un zaļgandzel-
teniem ziediem. Retākas sugas ir smiltāju tragantzirnis (A. arena-

rius) un Dānijas tragantzirnis (A. danicus). Tie ir vērtīgi lop-
barības augi.

Glicīnijas (Wistaria) ir kāpelējoši krūmi, retāk nelieli koki ar

plūksnaini saliktām lapām. Ziedi garos, nokarenos ķekaros, pa-

rasti zilganvioleti. Pākstis garas (līdz 20 cm). Savvaļā izplatītas
Ķīnā un Ziemeļamerikā. Paretam pie mums apstādījumos kultivē

W. sinensis (no Ķīnas) un W. frutescens (no Ziemeļamerikas).

Krūms ar zilganvioletiem ziedu ķekariem un saaugušām pu-

tekšnīcām ir amorfa (Amorpha fruticosa), kas savvaļā aug Ziemeļ-
amerikā. So dekoratīvo krūmu, kas ir labs nektāraugs, paretam
kultivē arī mūsu republikā. Bargās ziemās pie mums tas parasti

apsalst.
Lakricsakne (Glycyrrhiza glabra) ir līdz 75 cm augsts daudz-

gadīgs lakstaugs ar iegarenām lapām un ziliem ziediem irdenās,

ķekarveida ziedkopās. Savvaļā aug Vidusāzijā, PSRS Eiropas da-

ļas austrumos. Vērtīgs ārstniecības augs.
Plašāk izplatīts kokaugs ir baltā robīnija (Robinia pseudo-

acacia), kuru nepareizi sauc par balto akāciju. Auga dzim-

tene — Ziemeļamerika. Mūsu republikā to kultivē bieži kā deko-

ratīvu augu, kaut gan bargākās ziemās tas apsalst. Daudz plašāk
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apstādījumos, dzīvžogos stāda kokveida karaganu (Caragana
arborescens), kuru nepareizi sauc par dzelteno akāciju. Krūmveida

karagana (C. frutex) ir krūms ar dzeltenām, vēlāk rudām, ērkšķai-
nām vai gludām vasām un pāra plūksnaini saliktām lapām ar

2 lapiņu pāriem (šķiet, staraini saliktas). lecienīts un diezgan bieži

kultivēts dekoratīvs krūms. Padomju Savienībā sastopamas apmē-
ram 30 karaganu sugas. Visi tie ir labi nektāraugi.

Tropu zemēs aug Indigofera ģints sugas. /. tinctoria ir krūms

ar sarkanīgiem ziediem. Lapas satur glikozīdu — indikānu. Pēc

īpašas apstrādes no tām iegūst vērtīgu un ļoti noturīgu krās-

vielu — indigo. Augu plaši kultivē tropu zemēs. Tā dzimtene ir

Indija.
5. triba —

Coronilleae. Lakstaugi ar plūksnaini saliktām,
retāk veselām lapām. Auglis posmaina pāksts.

Lielākā ģints ir vainadzītes (Coronilla) — daudzgadīgi lakst-

augi ar pacilus stumbriem un čemurveida ziedkopās sakopotiem
ziediem. Vainadzītes ir indīgi augi, satur glikozīdu — koronilīnu.

Mūsu republikā paretam (Daugavas ielejā v. c.) aug mainīgā vai-

nadzīte (C. varia). Sugām bagātāka un saimnieciski vērtīgāka ir

esparsetu ģints (Onobruchis). Ģintī apmēram 100 sugas, Padomju
Savienībā — apmēram 60 sugas, no kurām vairums aug Kaukāzā.

Esparsetes ir daudzgadīgi, sausumizturīgi lakstaugi ar resnām

saknēm, vērtīgi lopbarības augi un nektāraugi. Diezgan plaši

PSRS dienvidos kultivē O. sativa. Mūsu republikā reti sastopama

smiltāju esparsete (O. arenaria) — kalcifils, ļoti labs lopbarības
augs.

Saimnieciski nozīmīgākais tribas augs ir zemesrieksts (Arachis
hupogaea) — viengadīgs lakstaugs ar plūksnaini saliktām lapām.
Ziedi dzelteni. Pēc noziedēšanas, auglenīcas galvenajai daļai pie-

augot, jaunā pāksts iespiežas augsnē, kur notiek augļa nogatavo-
šanās. Zemesrieksta sēklas satur līdz 60% augstvērtīgas eļļas,
olbaltumvielas un citas vielas, kuras izmanto pārtikai. No zemes-

rieksta iegūst augstvērtīgu šķiedru, kas pēc savām īpašībām līdzi-

nās dzīvnieku vilnai. Tā dzimtene ir Dienvidamerika (Brazīlija).
Tagad to plaši kultivē Indijā, arī Kaukāzā un Vidusāzijā.

Vērtīgs stepju un tuksnešu lopbarības augs ir kamieļzāle
(Alhagi camelorum), kas izplatīta Vidusāzijā un PSRS Eiropas
.daļas dienvidaustrumos.

6. triba — Vicieae. Kāpelētāji lakstaugi, ar pamīšus pāra
plūksnaini saliktām lapām, parasti ar vītnēm. Sēklām dīgstot, dīgi -

lapas paliek augsnē.
Tribas nozīmīgākā ģints ir zirņi (Pisum), plaši izplatīti un

ļoti seni pārtikas augi, kurus kultivē jau 5000 gadu. Sējas zirņu
(P. sativa) izcelšanās nav noskaidrota, savvaļā tie nav sastopami

(123. att.). No daudzajām savvaļas zirņu sugām sējas zirņiem
vistuvākā ir P. arvense, kas savvaļā aug Gruzijā (Boržomi, Ba-

Jkuriani — subalpīnā zonā).
Vīķu ģints (Vicia) ar apmēram 150 sugām izplatīta ziemeļu
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123. att. Sejas zirņi (Pisum sa-

tivum):

1 — ziedoša auga daļa; 2 — auga
da|a ar augļiem: 3

—
zieds; 4 —

zieda gargriezums; 5 — vainags, k —

karogs, b — buras, 1 — laiviņa; 6 —

androcejs; 7 — auglenīca; 8 — sēkla,
d — dīgļlapas, s — dīglsakne, p —

dīgļpumpurs

mērenajā joslā un Dien-

vidamerikā. Padomju Sa-

vienībā ir vairāk par 80

sugu, Latvijā — 11 sugas.
Mūsu izplatītākā vīķu su-

ga ir vanagu vīķis (Vicia
cracca), kas Joti bieži aug

pļavās, norās, krūmājos,
īpatnējs un dekoratīvs sav-

vaļas augs ir meža vīķis
(V. sylvatica). Plaši izpla-
tīts ir arī žogu vīķis
(V. sepium) un smilts vī-

ķis (V. villosa), kuru, tā-

pat kā četrsēklu vīķi
(V. tetrasperma), uzskata

par tīrumu nezāli. Kā vērtīgu lopbarības augu (zaļbarībai)
kultivē sējas vīķi (V. sativa), kuru nepareizi sauc par lēcām. Visas

vīķu sugas ir vērtīgi lopbarības augi, labi nektāraugi, kā arī aug-
snes īpašību uzlabotāji. Vīķiem tuvu radniecīgas ir pupas (Faba

vulgaris, sin. Vicia faba). Pupas cēlušās Āzijā un Āfrikā, pie
mums pazīstamas tikai kultūrā.

Dedestiņu ģintī (Lathyrus) ir 110 sugas, arī galvenokārt zie-

meļu mērenās joslas augi. PSRS florā pazīstamas apmēram 50 de-

destiņu sugas, mūsu republikā — 9 sugas. Vairākas dedestiņas
var uzskatīt par ekoloģiskām sugām, piemēram, pļavas dedestiņa

(L. pratensis), kas ir izplatītākā suga, purva dedestiņa (L. palus-

tre), meža dedestiņa (L. sylvestris), kalnu dedestiņa (L. monta-

nus), jūrmalas dedestiņa (L. maritimus). Plaši kultivē puķuzir-
nīšus — smaržīgo dedestiņu (L. odoratus).

Viens no senākiem pārtikas augiem ir lēcas (Lēns esculenta),
kas cēlies Rietumāzijā.

7. t r i b a — Loteae. Lakstaugi ar nepāra plūksnaini vai staraini

saliktām lapām, kas nereti sastāv no 5 lapiņām, no kurām apakšē-

jais pāris pie pamata aizvieto pielapes. Lapas kāts parasti neattīs-

tīts. Ziedi augšējo lapu žāklēs retās, čemurveida ziedkopās, vis-

biežāk dzelteni līdz sarkani. Auglis lineāra, velteniska, taisna vai

mazliet sirpjveidā izliekta pāksts (Lotus), vai kausā ietverts ol-

veida neveronis (Anthyllis).
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Bieži visā republikā sastopams polimorfais brūču pērkonamo-
3iris (Anthgllis vulneraria), paretam to arī kultivē. Vēl biežāk

pļavās, laukos, krūmājos aug ragainais vanagnadziņš (Lotus cor-

niculatus). Kā pērkonamoliņi, tā arī vanagnadziņi ir vērtīgi lop-
barības augi.

8. triba — Trifoleae. Lakstaugi ar trīsstaraini saliktam la-

pām. Ziedi parasti galviņās vai ķekaros. Auglis viensēklas pāksts.

Lielākā ģints — āboliņi (Trifolium) ar 300 sugām, no tām Pa-

domju Savienībā — 45, Latvijā — 12 sugas. Āboliņi ir daudzga-
dīgi lakstaugi ar trīsstaraini saliktām lapām un pielapēm, kas

saaugušas ar lapas kātu. Ziedi dzelteni, balti, sarkani, brūni vai

violeti, sakopoti galviņās vai ķekaros. Auglis ādaina pāksts, kas

tikai nedaudz atveras.

Viena no plašāk izplatītākajām mūsu āboliņu sugām ir pļavu
jeb sarkanais āboliņš (T. pratense), kuram liela nozīme dabiskajos
zālājos. Pļavu āboliņam līdzīgs, taču ar spilgtākām un lielākām

ziedu galviņām un šaurākām līdz plati lancentiskām lapiņām ir

zirgu āboliņš (T. medium). Ļoti bieži sastopams baltais āboliņš
(T. repens), viens no labākajiem republikas nektāraugiera, kuru

sauc arī par ložņu āboliņu. Arī bastarda āboliņš (T. hubridum) ir

labi pazīstama suga; to arī kultivē. Diezgan bieži sastopams kalnu

āboliņš (T. montanum), dzeltenais āboliņš (T. strepens), brūnais

āboliņš (T. spadiceum) un matainais āboliņš (T. arvense). Retāk

sastopamas sugas ir zemeņu āboliņš (T. fragiferum), sīkais ābo-

liņš (T. dubium), Alpu āboliņš (T. alpestre) un tīrumu āboliņš

(T. campestre). Gandrīz visas āboliņu sugas ir vērtīgi lopbarības
augi, kas ievērojami uzlabo augsnes struktūru.

Seni kultūraugi ir lucernas (Medicago) — daudzgadīgi vai

viengadīgi lakstaugi ar trīsstaraini saliktām lapām un paciliem
stumbriem. Pavisam lucernu ģintī zināmas apmēram 60 sugas. Pa-

domju Savienībā aug 36 sugas. Mūsu republikā izplatītākā ir sirpj-
veida lucerna (M. falcata), kas aug pļavās, mežmalās, dažreiz arī

kā nezāle. Zied dzelteniem ziediem. Bieži pļavās, mežmalās, krūmā-

jos izplatīta apiņveida lucerna (M. lupulina) ar blīvām olveida

vai iegarenām ziedkopām. Nedaudz retāk sastopama sējas lucerna

(M. sativa) ar tumšvioletiem ziediem. Krustojot M. falcata ar

M. sativa, iegūti vairāki vērtīgi hibrīdi. Lucernas ir ļoti vērtīgi

lopbarības augi, kas olbaltumvielu un vitamīnu satura ziņā pārspēj

āboliņus.
Mūsu republikā aug 3 amoliņu (Melilotus) sugas, kas ir vērtīgi

nektāraugi. Padomju Savienībā sastopamas apmēram 10 sugas.

Bieži visā republikā mitrās pļavās, upju palienēs, ceļmalās, dzelz-

ceļu malās, nezālainās vietās aug baltais amoliņš (M. alba). Ārst-

niecības amoliņš (M. officinalis), kas mūsu republikā arī ir parasts

augs, zied dzelteniem ziediem un satur daudz kumarīna, melilotīna,

C vitamīna. Augs ļoti smaržīgs. Augstais amoliņš (M. altissimus)
ir retāka suga mūsu republikā.
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9. triba — Phaseoleae. Lakstaugi ar stāvu vai vijīgu stumbru.

Lapas trīsstaraini saliktas, ar pielapēm. Ziedi ķekaros lapu žāklēs,
balti rožaini vai violeti. Augļi cilindriskas vai plakanas pākstis ar

smalkām plēvītēm starp sēklām. Pašapputes, retāk svešapputes
augi.

Pupiņas (Phaseolus) apvieno apmēram 200 sugas, kas aug
visas pasaules tropu joslās. Parastās pupiņas (Ph. vulgaris) ir

Dienvidamerikas izcelsmes kultivāru apvienojums, savvaļā tās nav

sastopamas. Pupiņas ir viengadīgi augi ar vijīgu stumbru (var.
vulgaris) — t. s. kāršu pupas, vai biežāk stumbrs zems, stāvs

(var. nanus) — krūmu pupas. Sarkanās pupiņas (Ph. coccineus)

savvaļā sastopamas Meksikā un Gvatemalā. Pie mums tās kultivē

kā krāšņumaugus. Baltziedaino formu sēklas lieto arī uzturā.

Soju ģintī (Glycine) ir apmēram 15 sugas. Ģints areāls ļoti
plašs, tas aptver Āfriku, Āziju un Austrāliju. Padomju Savienībā

savvaļā tikai viena suga — Usūrijas soja (G. ussuriensis). Saim-

nieciski nozīmīgākā ir sarmatainā soja (G. hispida), kuru kultivē

siltā un mērenā klimata joslās visā pasaulē, it sevišķi Austrum-

āzijā. Tas ir viengadīgs augs, ar stāviem, 30—50 cm gariem, zarai-

niem stumbriem un trīsstaraini saliktām lapām. Ziedi skrajos ķe-
karos, violeti, sarkanīgi vai gandrīz balti. Augļi viensēklas vai

nedaudzsēklu pākstis. Sēklas satur līdz 36% olbaltumvielu un līdz

25% eļļas, tādēļ tās izmanto vairāk nekā 100 dažādu pārtikas iz-

strādājumu gatavošanai un arī kā izejvielu rūpniecības izstrādā-

jumiem. Soju iespējams audzēt arī mūsu republikā.
10. triba — Dalbergieae. Tropu koki un liānas ar viensēklas

pākstīm. Āfrikas melnais koks (Dalbergia latifolia), Āzijas sar-

kanais koks (Pterocarpus sanlalinus) un citi ir ļoti vērtīgi kok-

snes augi.

4. Konāriju rinda — Connarales

Rindas vienīgā dzimta — Connaraceae ar 24 ģintīm un apmē-

ram 400 sugām plaši izplatīta tropu zemēs, it sevišķi Āzijā un

Āfrikā. Krūmi un kokveida liānas ar spirāliski sakārtotām, nepāra

plūksnaini saliktām lapām, bez pielapēm. Ziedi vasas galotnē vai

lapu žāklēs, aktinomorfi, ķekaros vai skarās, sīki, ar divkāršu

5 locekļu apziedni. Putekšņlapas 5+5 divos gredzenos. Ginecejs

apokarps ar 5 augļlapām, retāk monomērs. Augļi viensēklas so-

meņi vai pākstis, retāk neveroņi — riekstiņi. 28.

Dzimta filoģenētiski saistīta ar Cunoniaceae un Fabacea.

5. Saracēniju rinda — Sarraceniales

Ļoti specializēti augi ar specifisku barošanās veidu — augi ku-

kaiņēdāji. Koki, krūmi, puskrūmi vai lakstaugi ar vāji attīstītām

saknēm. Lapas metamorfozas, urnveida vai ar dziedzermatiņiem,
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piemērotas kukaiņu ķeršanai, visbiežāk piesaknes rozetē. Vis-

pilnīgāk kukaiņu ķeršanai lapas piemērojušās Nepenthaceae
augiem. Apakšējo lapu viegli ieliektais kāts paplašinoties izveido

garu urnu, kuras augšējai atverei piestiprināta lapas plātne —

urnas vāks. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, ar divkāršu vai

vienkāršu (kausveida) apziedni. Androcejs ar brīvām vai saaugu-
šām putekšņlapām. Ginecejs apokarps vai sinkarps. Sēklotne pa-
rasti augšēja.

Rindā ir 4 dzimtas. Sarraceniaceae (3 ģintis un 16 sugas) iz-

platīta Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā; Nepenthaceae (1 ģints
un 75 sugas) — tropiskajā Āzijā; Cephalotaceae (1 monotipa
ģints) ir Austrālijas dienvidrietumu daļas endēmi; Droseraceae

(4 ģintis un apmēram 100 sugas) izplatīta abu pusložu tropiskajās
un mērenajās joslās.

Raseņu dzimta (Droseraceae). Daudzgadīgi kukaiņēdāji, pa-

rasti purvu augi, retāk ūdenī peldoši augi (Aldrovanda). Lapas
spirāliskas, vienkāršas, ar dziedzermatiņiem, kas piemēroti ku-

kaiņu ķeršanai. Ziedi vienkāršās cimozās ziedkopās, aktinomorfi.

Kauslapas, vainaglapas, putekšņlapas 5, augļlapas 3. Ginecejs
parakarps. Auglis pogaļa, atveras ar 3 vārsnēm. 2rc=lo; 20; 22;

28; 30; 32; 34; 40; 60; 72; 80.

Raseņu ģints (Drosera) ar 90 sugām izplatīta Austrālijā un

citās tropu zemēs, tikai dažas sugas aug mērenā klimata joslā.
Rasenes ir purvu augi, sastopamas arī mūsu republikā. Izplatītākā
ir apaļlapu rasene (D. rotundifolia), kas aug sūnu purvos, pur-

vainu mežu grāvjos. Lapas satur proteolītisku fermentu. Nedaudz

retāk sfagnu purvos aug garlapu rasene (D. anglica). Retāka ir

vidējā rasene (D. intermedia). leapaļā rasene (D. obovata), kas

parasti aug kopā ar D. rotundifolia un D. anglica, tiek uzskatīta

par abu šo sugu hibrīdu.

Dažas saracēniju rindas augu primitīvās pazīmes uzskatāmas

par sekundārām, kuras evolūcijas procesā iegūtas redukcijas re-

zultātā sakarā ar šo augu piemērošanos specifiskam barošanās

veidam (augi — kukaiņēdāji).

6. Podostēmu rinda — Podostemales

Podostemales ir neliels Saxifragales atzarojums ar spilgti iz-

teiktu augu hidrofilās evolūcijas līniju. Vienīgā rindas dzimta —

Podostemaceae ar 43 ģintīm un 200 sugām plaši izplatīta tropu

zemēs, galvenokārt Āzijā un Amerikā. Parasti ļoti sīki lakstaugi,
kas apdzīvo strauji tekošus ūdeņus. No mazas auga primārās ass

pamata attīstās diegveida vai plakani lapoņveida izaugumi_ —

saknes, bet no tām endogēni izaug sekundāra vasa ar spirāliskām,
veselām lapām. Veģetatīvo orgānu anatomiskā uzbūve stipri redu-

cēta, sekundāri vienkārša. Ziedi vientuļi vai cimozās ziedkopās,
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ļoti sīki, divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi, bez vainaglapām,
entomofili, anemofili vai kleistogāmi. Putekšņlapas stipri reducē-

tas. Ginecejs sekundāri sinkarps, ar 2 vai 3 augļlapām. Sēklotne

augšēja. Auglis pogaļa. Sēklu daudz, tās ļoti sīkas. 2rc =20; 40.

MIRŠU VIRSRINDĀ — MYRTANAE

Miršu virsrindas augu raksturīgākās pazīmes ir kausveidā vai

stobrveidā pagarināta ziedgultne ar tajā ieslēgtu vidēju vai apak-
šēju sēklotni un centrālā placentācija ar daudziem sēklaizmetņiem.

7. Miršu rinda — Myrtales

Koki, krūmi un lakstaugi ar pretējām, retāk spirāliski sakārto-

tām lapām, parasti bez pielapēm. Stumbrā ir iekšējā (intraksi-

lārā) lūksne. Ziedi divdzimumu, retāk reducēti līdz viendzimuma,
5 vai 4 locekļu, aktinomorfi, ar stobrveidā pagarinātu ziedgultni.
Androcejs parasti ar 5 vai 4, dažreiz daudzām putekšņlapām.
Ginecejs sekundāri sinkarps ar 2, retāk 1 vai daudzām augļlapām,
kas saaugot veido apakšējo sēklotni. Auglis daudzsēklu pogaļa,
ogveida vai kauleņveida, ar centrālo placentāciju. Sēklās parasti
nav endospermas.

Rindā 12 dzimtas, 511 ģintis un apmēram 9320 sugas, galveno-
kārt tropu un subtropu augi. Dažas sugas izplatījušās diezgan tālu

mērenā klimata joslā, arī mūsu republikā.

Vējmietiņu dzimta (Lythraceae). Viengadīgi vai daudzgadīgi
lakstaugi ar četršķautņu stumbru, kā arī koki, krūmi vai puskrūmi.
Dzimtā 23 ģintis ar vairāk par 500 sugām, kas izplatītas tropu
un subtropu, retāk mērenā klimata joslās. Lapas veselas, pretējas,

spirāliskas vai mieturos. Ziedi vientuļi, skarveida ziedkopās vai

dihāzijos, divdzimumu, aktinomorfi vai retāk zigomorfi, parasti
4, 6 vai 8 locekļu, retāk 16 locekļu. Kauss ar saaugušām, divdai-

vainām kauslapām, stobrveidā. Vainags sastāv no vainaglapām,
kas piestiprinātas pie kausa stobriņa malas, vai tā nemaz nav.

Putekšņlapas 6 vai 12, arī tās piestiprinātas pie kausa stobriņa.

Ginecejs ar 2—6 augļlapām. Sēklotne augšēja. Auglis daudzsēklu

pogaļa. Sēklas bez endospermas. 2n= 10; 12; 16; 36; 44; 50; 60; 108.

Dzimtas lielākā ģints Cuphea ar 200 sugām izplatīta Amerika.

Mūsu republikā mitrās pļavās, upju, ezeru krastos, purvainās
vietās bieži aug parastais vējmietiņš (Luthrum salicaria). Tas ir

ļoti polimorfs augs ar purpursarkaniem vārpveida ziedkopās sa-

kārtotiem ziediem. Labs nektāraugs. Retāk uz mitriem mežu ceļiem,
gar grāvjiem, dīķiem sastopams portulaku pelcītis (Peplis por-

tula) — neliels augs ar guļošu vai pacilu sarkanīgu stumbru un

baltiem vai bālgansārtiem ziediem.

Granātu dzimtā (Punicaceae) ir tikai Punica ģints ar 2 sugām.
P. granatum izplatīta savvaļā no Balkānu pussalas caur Priekš-
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āziju līdz Indijas ziemeļrietumu daļai, otra suga — P. protopunica
ir Sokotras salas (Arābijas jūrā) endēms. Granāta (P. granātam)
ir krūms ar dimorfiem, sarkaniem ziediem. Kausveida ziedi ar ga-

rām auglenīcām ir auglīgi, bet zvanveida ziedi ar īsām auglenī-
cām — neauglīgi. Šāds ziedu dimorfisms uzskatāms par heterosti-

lijas izzušanas sekām. Augļi lieli, ar ādainu perikarpu. Augli
daudz sēklu. Tās klātas ar sulīgu apvalku, kas veidojas no sēkl-

aizmetņa integumenta. Sulīgais sēklapvalks satur daudz citron-

skābes un C vitamīna. Granāta ir vērtīgs augļu krūms. Padomju
Savienībā to plaši kultivē Vidusāzijā un Aizkaukāza repub-
likās.

Rizoforu dzimta (Rhizophoraceae) ar 16 ģintīm un 120 sugām
ir savdabīgi tropu jūru piekrastes augi, kas sastāda t. s. mangrovu
mežu galveno daļu. Tie ir nelieli koki vai krūmi, kas paisuma
laikā atrodas ūdenī vairāku metru dziļumā. Šiem augiem izveido-

jušās spēcīgas balstsaknes, kā arī elpošanas saknes ar pneimato-
foriem. Augiem raksturīga vivipārija — sēklas dīgst uz mātes-

auga. Pēc tam kad jaunais augs jau labi attīstījies, tas nokrīt no

mātesauga un ar aso, vertikālo sakni ieduras jūras dūņās, kur

ātri iesakņojas. Āzijas un Āfrikas mangrovu mežu galvenā suga
ir Rhizophora mucronata, bet Amerikas piekrastēs — Rh. mangle.

Miršu dzimtā (Myrtaceae) ir līdz 100 ģintīm un apmēram
3000 sugām. Lielā dzimta sadalīta 2 apakšdzimtās: Mgrtoideae —

galvenokārt tropiskās Amerikas augi un Leptospermoideae — Aus-

trālijas un citu tropu salu un zemju augi. Koki un krūmi ar mūž-

zaļām smaržīgām, pretējām lapām. Ziedi divdzimumu, ar divkāršu

5 vai 4 locekļu apziedni. Putekšņlapu daudz. Ginecejs ar 2 vai

3 augļlapām sekundāri sinkarps. Augļi ogas (Mgrtoideae) vai

pogaļas (Leptospermoideae). 2/2=12; 14; 16; 20; 22; 26; 32; 36;

42; 44; 46; 54; 80; 88 (x =6—11).
Plašajā Eugenia ģintī, kas izplatīta Dienvidāzijā, ir vairāki

tropu augļu koki. Nozīmīgākā suga — nagliņkoks (E. caryophyl-
lata). No nagliņkoka ievāc vēl neizplaukušus pumpurus, tos iz-

žāvē un iegūst krustnagliņas, kas satur līdz 25% ēterisku eļļu,
galvenokārt eigenolu. No krustnagliņām iegūst arī neļķu eļļu.

Eikalipti (Eucalyptus) ar 600 sugām ir Austrālijas un tās tu-

vāko salu endēmi. Ļoti lieli un ātraudzīgi koki, retāk krūmi ar

mūžzaļām, ļoti dažādām lapām (heterofilija), kas vienmēr pagriez-
tas ar malu pret sauli, tāpēc zem šiem kokiem maz ēnas. E. amyg-
dalina Dienvidaustrālijā sasniedz līdz 150 m augstumu, tā stumbra

diametrs līdz 10 m. Tas ir augstākais koks pasaulē. Austrālijas
kalnos aug vairākas ziemcietīgas eikaliptu sugas — E. atpina,
E. verniciosa, E. gunnii, kuras varētu kultivēt mērenā klimata jos-
lās. Lielās ātraudzības dēļ tie ir ļoti perspektīvi augi. Daudzām

sugām ir vērtīga koksne, bet no aromātiskajām lapām iegūst eika-

liptu eļļu ar plašām lietošanas iespējām (medicīnā, parfimērijā,
tehniskām vajadzībām v. c). Padomju Savienībā plašākie eika-

liptu stādījumi ir Kaukāzā.
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124. att. Parastā mirte (Myrtus com-

munis):

1 — ziedošs zars; 2 — zieda gargriezums;
3 — zieds bez vainaga un androceja; 4 —

zieda diagramma.

Vairāku ģinšu augi ir sva-

rīgi meža koki, piemēram,
Jaunzēlandē — Leptospermum,
Metrosideros v. c. Dienvidame-

rikā iecienīts augļu krūms ir

Urugvajas feihoja (Feijoa sello-

viana). Tās auglis liela, tumš-

zaļā, aromātiska, daudzsēklu

oga, bagāta ar jodu.

Parastā mirte (Myrtus com-

munis) aug Vidusjūras apga-
balā un ir iecienīts mūžzaļš de-

koratīvs augs (124. att.). Pie

mums istabās un augu mājās
audzētā mirte ir parastās mirtes

sīklapaina forma.

Melastomu dzimta (Melastomataceae) ir vislielākā miršu rin-

das dzimta ar apmēram 200 ģintīm un līdz 4000 sugām, kas iz-

platītas tropu un daļēji subtropu zemēs, 3/4 sugu — Dienvidame-

rikā. Koki, krūmi, lakstaugi ar mūžzaļām lapām un lieliem,
spilgtiem ziediem. Dažām sugām ir ēdami augļi, citas kultivē

krāšņo ziedu dēļ.
Naktssveču dzimta (Onagraceae) ir viena no izolētākām miršu

rindas dzimtām, kas ar Jussieua ģinti tuvinās Lijthraceae. Dzimtā

apmēram 20 ģintis un 650 sugas, kas izplatītas mērenā un sub-

tropu klimata joslās un tikai nedaudzas sugas tropos. Lakstaugi,
puskrūmi, krūmi ar pretējām vai mieturos sakārtotām lapām. Augu
stumbros raksturīga intraksilārā lūksne. Ziedi balti, sārti, violeti

vai dzelteni, parasti aktinomorfi, ar divkāršu apziedni. Kauss

stobrveidā vai dziļi šķelts līdz dalītam 2—4 daļās. Vainags ar 2,
4 vai 5 brīvām vainaglapām ar nadziņu, retāk tas reducēts. Pu-

tekšņlapas parasti 8. Ginecejs ar 4 augļlapām. Auglis pogaļa,
riekstinveida pogaļa, retāk oga. Sēklas sīkas, bez endospermas.
2n= 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 36; 42; 44; 46; 52;

60; 72 (x =o; 7; 9; 11; 13; 15; 18).
Dzimtas lielākā ģints ir kazrozes (Epilobium). Tajā apmēram

160 sugas, kas izplatītas Eiropas un Āzijas mērenā klimata joslā.

Padomju Savienībā to ap 60 sugu, Latvijā — 11 sugas. Kazrozes

ir ļoti polimorfi, parasti mežu, purvu augi. Tās bieži aug mežu

izcirtumos, upmalās, grāvmalās. Plašāk izplatīta pie mums ir pū-
kainā kazroze (E. hirsutum), kalnu kazroze (E. montanum) y
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125. att. Ezerrieksts (Trapa natans):
1 — peldoša lapu rozete ar ziediem un zem-

ūdens orgāniem; 2 — zieda gargriezums; 3 —

auglis; 4
— dīgstoša sēkla.

sīkziedu kazroze (E. parviflorum)
un purva kazroze (E. palustre).
Gandrīz visas kazrozes ir labi

nektāraugi, to lapās daudz C vit-

amīna. Kazrozēm tuvā šaurlapu
ugunspuķe (Chamaenerion angus-

tifolium) ir mūsu republikā ļoti iz-

platīts augs, it sevišķi mežmalās,

izcirtumos, sausās, kūdrainās vie-

tās. Ļoti labs nektāraugs, saknes

var izmantot uzturam. Sēklās līdz

50% eļļas.
Naktssveces (Oenothera) ar

apmēram 100 sugām ir Amerikas

augi. No Ziemeļamerikas Eiropā

ieceļojušas 2 sugas: O. lamer-

ckiana un 0. biennis. Divgadīgā naktssvece (0. biennis) diezgan
bieži aug arī mūsu republikā smilšainos uzkalnos, dzelzceļu uzbē-

rumu malās, upju ielejās. Ziedi lieli, garos ķekaros.
Ēnainos, mitros, trūdvielām bagātos mežos un krūmājos aug

raganzālītes (Circaea). Mūsu republikā sastopamas 3 sugas. Iz-

platītākā ir mazā raganzālīte (C. atpina), bet lielā raganzālīte
(C. lutetiana) un vidējā raganzālīte (C. intermedia) ir retas sugas.

Dārzos kultivē godēcijas (Godetia), kuru dzimtene Dienvid-

amerika, bet istabās un augu mājās izplatīti augi ir fuksijas
(Fuchsia). Tās ievestas Eiropā no Dienvidamerikas 1696. gadā.
Mūsu republikā nozīmīgākā ir spožā fuksija (F. fulgens), šarlak-

sarkanā fuksija (F. coccines) v. c. Verandu un palodžu apzaļumo-
šanai izmanto no Austrālijas ievesto F. procumbens, kas zied ar

sīkiem, zaļgandzelteniem ziediem.

Ezerriekstu dzimtas (Trapaceae) vienīgā Trapa ģints ar ap-

mēram 15 sugām izplatīta tropiskajā un subtropiskajā Āfrikā, kā

arī Vidusāzijā, Dienvidāzijā un gandrīz visā Eiropā. Ezerriekstu

viena suga — T. natans aug arī mūsu republikā (125. att.). Ezer-

rieksts ir viengadīgs seklu ezeru augs ar peldošu, rombveida lapu
rozeti. Tā iebrūnās lapas ārēji līdzīgas bērzu lapām. Zied jūlijā—

augustā ar baltiem ziediem. Autogāms augs. Auglis kaulenis. Ar

4 radziņiem tas nostiprinās ezera dūņās, kur nākamā gada pava-

sarī dīgst. Republikā sastopams ļoti reti — Klaucānu, Priekulānu

un Pakrates ezeros, kas ir sugas areāla galējās ziemeļu atradnes

Eiropā. Ezerrieksts ir atlantiskā perioda relikts, saudzējams un

ar likumu aizsargāts augs.
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8. Skujeņu rinda — Hippuridales (Haloragales)

Nelielā skujeņu rinda apvieno ūdens un purva lakstaugus ar

spirāliskām, pretējām vai mieturos sakārtotām vienkāršām lapām,
bez pielapēm. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, ar divkāršu vai

reducētu kausveida apziedni, parasti 4 locekļu, retāk 3, 2 vai 1 lo-

cekļa. Putekšņlapas B—l. Ginecejs ar 4—2 augjlapām. Sēklotne

apakšēja. Sēklas ar vai bez endospermas. Rindā 3 radniecīgas
dzimtas.

Daudzlapju dzimta (Haloragaceae) ir rindas primitīvākā
dzimta, kas ar 7 ģintīm un apmēram 130 sugām izplatīta pa visu

pasauli, galvenokārt dienvidu puslodē. Ūdens un purva lakstaugi,
retāk sauszemes augi, nereti ļoti lieli. Lapas ļoti dažādas, parasti

pretējas vai mieturos, plūksnaini dalītas. Ziedi sīki, divdzimumu

vai viendzimuma, sakārtoti pārtrauktā vārpā, kas ziedēšanas laikā

pacelta virs ūdens. Apziednis 4, 3 vai 2 locekļu, divkāršs vai arī

vienkāršs, kausveida. Putekšņlapas 8. Ginecejs ar 4 (3 vai 2)
augļlapām. Auglis riekstiņveida. 2n=l4; 28; 36; 43; 58.

Mūsu republikā dzimta pārstāvēta tikai ar 3 Myriophyllum
sugām. Tie visi ir ūdensaugi ar vienkāršu, reti zarainu stumbru

un 4—6 mieturos sakārtotām lapām. Stāvošos vai lēni tekošos

ūdeņos bieži sastopama vārpainā daudzlape (M. spicatum), retāk

mieturu daudzlape (M. verticillatum), bet reti — pamīšziedu
daudzlape (M. alterniflorum).

Skujeņu dzimta (Hippuridaceae) ar vienīgo monotipo Hippu-
ris ģinti plaši izplatīta Grenlandē, Eiropā, Ziemeļāfrikā, mērenajos
un aukstajos Āzijas un Amerikas apgabalos. Vienīgā suga —

parastā skujene (H. vulgaris) stāvošos ūdeņos diezgan bieži sasto-

pama arī mūsu republikā. Tas ir daudzgadīgs ūdensaugs ar ložņu
sakneni, lineārām vai iegarenām, mieturos sakārtotām lapām un

zaļganiem, lapu žāklēs sēdošiem ziediem. Zied jūnijā —augustā.
2m= 26; 32.

RŪTU VIRSRINDĀ — RUTANAE

Raksturīgākās rūtu virsrindas augu pazīmes ir ziedgultnes
diskveida paplašinājums, divkāršs 5 locekļu apziednis, androcejs
2 gredzenos (5 +5), ginecejs ar 5 augļlapām, apokarps līdz sin-

karps (dominē), ar sēklaizmetņu redukcijas tendenci. Virsrindā

apvienotas 4 rindas ar diezgan labi izteiktu sugu pāreju no tropu

(dominē kokaugi) uz subtropu un mērenajām joslām (dominē
lakstaugi). Primitīvākajā rindā — Rutales ir galvenokārt tropu

kokaugi, mūžzaļi un vasarzaļi; Sapindales — tropu, subtropu un

mēreno joslu kokaugi, lakstainās formas vēl maz attīstītas; Ge-

raniales — dažas tropu kokaugu formas, iezīmējas strauja pāreja
uz rindā dominējošiem mērenā klimata lakstaugiem; Polygala-
les — pārsvarā tropu, subtropu krūmainās vai liānu formas un

mērenā klimata lakstaugi.
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9. Rūtu rinda — Rutales

Koki, krūmi un tikai daži lakstaugi ar plūksnaini, retāk sta-

raini saliktām vai vienkāršām lapām. Ziedi divdzimumu, ar div-

kāršu apziedni un 2 putekšņlapu gredzeniem. Ginecejs ar 5 augļ-
lapām, apokarps vai biežāk sinkarps. Rūtu augiem raksturīgi
putekšņlapu izcelsmes gredzenveida vai kausveida nektāriju diski,
kā arī ēteriskās eļļas saturoši dziedzeri. Rindā 11 dzimtas, 340 ģin-
tis un apmēram 4430 sugas — galvenokārt tropu, bet arī mērenā

klimata joslu augi.

Anakardiju dzimta (Anacardiaceae) ar apmēram 80 ģintīm
un 600 sugām izplatīta tropos, bet dažas sugas sastopamas arī

Dienvideiropā, Āzijas un Amerikas mērenā klimata apgabalos.
Koki vai krūmi ar sveķu ailēm un spirāliski sakārtotām, veselām

vai nepāra plūksnaini saliktām mūžzaļām vai vasarzaļām lapām,
bez pielapēm. Ziedi ķekaros vai skarās, aktinomorfi vai viegli zigo-

morfi, divdzimumu vai viendzimuma, ar divkāršu 3—5 locekļu vai

arī vienkāršu kausveida apziedni. Putekšņlapas s—lo.5—10. Ginecejs
apokarps, ar 5 (4—6) augļlapām. Sēklotne augšēja, viencirkņa.

Dzimtas nozīmīgākās ģintis ir pistācijas (Pistacia) un etiķkoki
jeb sumahi (Rhus). Pistāciju 2 sugas sastopamas arī Padomju
Savienībā. īstā pistācija (Pistacia vera) Turkmēnijā, Tadžikijā,
Uzbekijā un Kirgīzijā veido īpatnējas audzes. Auga eļļainās sēk-

las, t. s. pistāciju rieksti, satur 20% eļļas un ir ēdami. P. mutica

savvaļā aug Azerbaidžānā, Gruzijā, Ziemeļkaukāzā, Krimas dien-

vidu piekrastē un veido pussavannas.

Etiķkoku 2 sugas kultivē arī mūsu republikā kā dekoratīvus

augus. Izplatītākā suga ir parastais etiķkoks (Rhus typhina) ar

plūksnaini saliktām lapām un zaļgandzelteniem līdz purpursarka-
niem ziediem skarās. Indīgais etiķkoks (Rh. toxicodendron) ar

trīsstaraini saliktām lapām un ļoti indīgiem dzeltenbaltiem aug-

ļiem ir ļoti rets augs; kultūrā P. Stučkas LVU Botāniskajā dārzā.

Mūsu republikas dekoratīvajos stādījumos sastopams parūk-
koks (Cotinus coggygria), kas savvaļā aug Kaukāzā, Ukrainā,

Dienvideiropā.
Balzamkoku dzimta (Burseraceae) ar apmēram 20 ģintīm un

600 sugām ir tropu koki un krūmi, izplatīti Amerikā un Ziemeļ-
austrumāfrikā. Sveķu ailes mizā izdala stipri gaistošas ēteriskas

eļļas.
Dzimtas svarīgākās ģintis ir Commiphora un Boswellia, no ku-

rām sen iegūst smaržvielas — balzamu, vīraku, mirres.

Rūtu dzimta (Rutaceae) ar apmēram 150 ģintīm un līdz

1600 sugām plaši izplatīta tropu zemēs, kā arī subtropos un mēre-

najās joslās. Vislielākā sugu koncentrācija ir Dienvidāfrikā un

Austrālijā. Koki, krūmi vai puskrūmi, paretam lakstaugi ar spirā-
liski, retāk pretēji sakārtotām, vienkāršām vai saliktām lapām.
Lapas gludas, ar caurspīdīgiem eļļas dziedzeriem. Vairākām su-

gām lapas metamorfozētas ērkšķos. Ziedi cimozās ziedkopās vai
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126. att. Parasta rūta (Ruta gra-
veolens):

1 — ziedoša auga daļa; 2 — zieds; 3 —

zieda gargriezums; 4 — zieda dia-

gramma.

vientuļi, parasti aktinomorfi,

divdzimumu, 5 (4 —2) locek-

ļu. Androcejs 2 gredzenos.
Ginecejs parasti ar 4 vai 5

augļlapām. Augļi ļoti da-

žādi — pogaļa, kaulenis, oga
vai kopauglis. 2n=l4; 16;

18; 22; 26; 28; 30; 32; 34; 38;

54; 64; 68; 70; 72; 108; 136

(x =7— 11; 13; 17; 19).
Pēc augļu uzbūves rūtu

dzimtu iedala 3 apakšdzim-
tās — rūtu (Ruioideae), to-

dāliju (Toddalioideae) un cit-

rusu apakšdzimtā (Aurantioi-
deae).

Rutu apakšdzimtas
(Ruioideae) augiem auglis
pogaļa. Tropu, subtropu un arī mēreno joslu augi. Rūtas (Ruta) ir

puskrūmi vai lakstaugi, ģintī 33 sugas. Parastā jeb dārzu rūta

(R. graveolens) ir zilganīgzaļš lakstaugs, izplatīts Kaukāzā, Vidus-

jūras zemēs un arī PSRS Eiropas daļas dienvidos (126. att.). Pie

mums audzē dārzos, bet sevišķi plaši to kultivē Lietuvā. Citas rūtu

sugas izplatītas Vidusāzijā. Lakstaugi ir arī diktamnes (Dictam-
nus), no kurām 5 sugas sastopamas arī PSRS florā — Kaukāzā,
PSRS Eiropas daļas dienvidaustrumos, Sibīrijā, Vidusāzijā un

Tālajos Austrumos. Diktamnes bagātīgi klātas ar dziedzermatiņiem
un izdala gaistošas ēteriskas eļļas.

Todāliju apakšdzimtas (Toddalioideae) augiem auglis
kaulenis. Pazīstams apakšdzimtas pārstāvis ir Tālajos Austru-

mos izplatītais Amūras korķakoks (Phellodendron amurense), no

kura iegūst korķi un sīkstu koksni. Tas sastopams arī vairākos

mūsu republikas parkos.
Citrusu apakšdzimtas (Aurantioideae) augiem ir og-

veida auglis. Apakšdzimtā vairākas ļoti nozīmīgas ģintis. Vissva-

rīgākā ir citrusi (Citrus) ar 16 sugām, no kurām daudzas kul-

tivē visas pasaules siltajos apgabalos. Citrusu dzimtene ir tropiskā

Dienvidaustrumāzijā (Indija, Ķīna), no kurienes cēlušās daudzās

citrusu kultūršķirnes. Citrusi ir mūžzaļi koki un krūmi ar ērkšķai-
nām vasām, spīdīgām, veselām lapām un smaržīgiem, baltiem vai

sārtiem ziediem.
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Citrusu ģintī daudz augļu koku — citroni (C. media no Ķīnas,

Indijas; C. limon no Dienvidaustrumāzijas un C. aurantifolia no

Malajas arhipelāga), apelsīni (C. auranticum un C. sinensis no

Dienvidaustrumāzijas); mandarīni (C. reticulata no Filipīnu sa-

lām), pampelmūzes (C. maxima no Dienvidaustrumāzijas). Visas

minētās sugas savvaļā nekur nav sastopamas. Citroni un apelsīni
ir ļoti sen pazīstami dienvidu augļu koki. Mezopotāmijā citronus

pazina jau 4000 gadu p. m. ēras, par ko liecina senās kultūras

centru izrakumi.

Citrusu kultūra izvērsta ari Padomju Savienība — Aizkaukaza

rietumu daļā, kur mandarīniem ir rūpnieciska nozīme.

Mahagoni dzimta (Meliaceae) ar 50 ģintīm un 1400 sugām iz-

platīta tropu, daļēji subtropu zemēs un tikai dažas sugas mērenā

klimata joslā Āzijā. Kokaugi, kas atšķiras no rindas pārējo dzimtu

augiem ar paplašinātu ziedgultni; augiem nav eļļas dziedzeru.

Dzimtā ir vairāki vērtīgi tropu lietus mežu koki ar ļoti augstvēr-
tīgu koksni. Indijas mahagons (Toona mahagoni) un īstais ma-

hagons (Swietenia mahagoni) aug Antiļu salās, Āfrikas mahagons
(Khaya senegalensis) — Āfrikā. Visiem šiem kokiem ir vērtīga un

dekoratīva, oranžsarkana vai sarkanbrūna, smalkšķiedraina kok-

sne. Tie ir iecienītākie finierkoki mēbeļu rūpniecībā.

Simarubu dzimta (Simaroubaceae). Rutu dzimtai radniecīgi koki

vai krūmi ar plūksnaini saliktām lapām, viendzimuma ziediem, bez

eļļas dziedzeriem. Dzimtā 30 ģintis ar apmēram 200 sugām, kas aug

galvenokārt tropu mūža mežos un ir lieli koki vai arī pameža koki.

Vairāki šīs dzimtas augi satur medicīnā izmantotas rūgtvielas.
No Ķīnas ievestais ailants (Ailanthus glandulosa) ir ļoti dekora-

tīvs koks ar lielām, līdz 1 m garām plūksnaini saliktām lapām. Dzel-

tenzaļie ziedi skarās dzinumu galā. Ailants sastopams arī mūsu ap-

stādījumos, bet ļoti reti, jo tas bieži apsalst.

10. Sapindu rinda — Sapindales

Koki un lakstaugi ar staraini saliktām, daivainām vai veselām,

retāk plūksnaini saliktām lapām. Ziedi divdzimumu vai retāk vien-

dzimuma, aktinomorfi, ar divkāršu apziedni un 5 gredzeniem.

Ginecejs sinkarps, retāk parakarps ar 2 vai 3 augļlapām.

Rinda 9 dzimtas, 160 ģintis un 1965 sugas, kas izplatītas tro-

pos, subtropos un mērenā klimata joslās.

Kļavu dzimta (Aceraceae) ar 2 ģintīm un apmēram 150 su-

gām izplatīta Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Dipteronia ģints
ar 2 sugām ir centrālās Ķīnas endēmi. Koki, retāk krūmi ar pre-

tējām, veselām, vienkāršām, daivainām, šķeltām vai arī saliktām

lapām, bez pielapēm. Ziedi divdzimumu vai reducēti — viendzi-

muma. Augļi ar spārniem, tos izplata vējš. 2rc = 26; 52, ap 104.

Bez Dipteronia ģints dzimtā vēl ir tikai kļavu ģints (Acer).
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Kļavas veido mežus vai biežāk ietilpst jaukto un lapu koku mežu

sastāvā. Eiropā pazīstamas 6 kļavu sugas. PSRS florā — 24, bet

mūsu republikā savvaļā aug tikai viena kļavu suga — platānu
jeb parastā kļava (A. plaianoides). Tā sastopama jauktos mežos,

gravās, upju krastos un sasniedz līdz 20—25 m augstumu. Bieži

to stāda arī parkos. Visas kļavu sugas ir dekoratīvi augi, it se-

višķi rudenī, kad to lapas krāsojas visdažādākos toņos — dzelte-

nos, sārtos, sarkanos, brūnganos. Kļavām ir ļoti vērtīga koksne,
tās ir arī vērtīgi nektāraugi. Mūsu republikas parkos un apstādī-

jumos sastopamas vēl citas kļavu sugas, to skaits pārsniedz 15.

Lielākā ir kalnu kļava (A. pseudoplatanus) — līdz 30 m augsts
koks ar apaļu lapotni, savvaļā aug Viduseiropā. Diezgan bieži stā-

dīta lauku kļava (A. campestre), Tatārijas kļava (A. tataricum),
tai radniecīgā Mandžūrijas kļava (A. ginnala) un vairākas Zie-

meļamerikas sugas — sarkanā kļava (A. rubrum), sudraba kļava
(A. saccharinum), ošlapu kļava (A. negundo). Apstādījumos iz-

manto arī mūsu parastās kļavas daudzās dārza formas, no kurām

sevišķi krāšņas ir f. schwedleri un f. reitenbachi.

Kļavu sula satur līdz 5% cukura, tāpēc dažas kļavu sugas iz-

manto cukura iegūšanai. Sevišķi piemērota šim nolūkam ir Ziemeļ-
amerikas cukura kļava (A. saccharum), kas introducēta arī mūsu

republikā.

Zirgkastaņu dzimta (Hippocastanaceae) ar 2 ģintīm un 25 su-

gām izplatīta no Balkāniem līdz Austrumāzijai, Ziemeļamerikā
un daļēji arī Dienvidamerikā. Mūžzaļi (Billia) un vasarzaļi

(Aesculus) koki, retāk krūmi ar pretējām, staraini saliktām lapām.
Ziedi lielās skarveida ziedkopās, zigomorfi, divdzimumu, retāk

viendzimuma (ziedkopas augšējie ziedi). Kauslapas 5. Vainagla-

pas 5 vai 4, nevienādas, ar īsu nadziņu. Putekšņlapas s—B. Nektā-

riju disks ekstrastamināls (ārpus putekšņlapu gredzena). Ginecejs
sinkarps, ar 3 augļlapām. Sēklotne augšēja, trīscirkņu. Auglis po-

gaļa. Sēklas lielas, bez endospermas. 2/2 =40; 60; 80.

Billia ģints ar 2 sugām aug Centrālamerikā un Venecuēlā.

Zirgkastaņu ģintī (Aesculus) ir 23 sugas, no kurām lielākā daļa

aug Ziemeļamerikā. Eiropā sastopama tikai viena suga — pa-

rastais zirgkastanis (A. hippocastanum). Sugas areāla centrs ir

Balkānu pussala, bet tā plaši izplatīta gandrīz pa visu Eiropu, arī

mūsu republikā dažādos, it sevišķi aleju stādījumos. Parastais

zirgkastanis ir skaists koks ar mīkstu, viegli pulējamu koksni.

Sēklas satur līdz 70% cietes, līdz 10% cukura, tikpat daudz sapo-

nīnu, 2—3% eļļas un rūgtvielas. Labs nektāraugs. Ziemeļamerika

augošajām zirgkastaņu sugām ir spilgti dzelteni vai sarkani ziedi.

Divas no šīm sugām — dzelteno zirgkastani (A. octandra, sin.

A. lutea) un sārto zirgkastani (A. carnea) audzē arī mūsu repub-
likā.

Sapindu dzimta (Sapindaceae) ir rindas lielākā dzimta ar

apmēram 140 ģintīm un apmēram 1600 sugām, kas izplatītas tro-

pos un subtropos, galvenokārt Āzijā un Amerikā. Tropu mūža mežu



264

koki, krūmi, retāk kokveida vai ļoti reti lakstainas liānas. Lapas
spirāliski sakārtotas, pārsvarā vienkāršas. Ziedi viendzimuma,

zigomorfi, 5 vai 4 locekļu. Starp vainaglapām un putekšņlapām
labi attīstīts ekstrastaminālais nektāriju disks. Ginecejs ar 3

(4 vai 2) augļlapām, sinkarps. Augļi dažāda tipa. 2n= 22; 24; 28;

30; 32; 40; 60; 80.

Ziepjkoku (Sapindus) sugas, kas izplatītas Dienvidāzijā un

Amerikā, satur daudz saponīnu. Augļus lieto drēbju mazgāšanai
kā ļoti labu mazgāšanas līdzekli. Dienvidamerikas mežos, Ama-

zonas apgabalā aug daudzas Paullinia un Serjanis sugas, kuru

augiem ziedi novietoti uz kailajām saknēm stumbra tuvumā. No

dažām sugām iegūst indi, kuru vietējie mednieki un makšķernieki
izmanto bultu saindēšanai. Citi dzimtas pārstāvji ir dekoratīvi

augi, piemēram, Ķoelreuteria paniculata (no Ķīnas), kas kultivēta

Aizkaukāzā, Melnās jūras piekrastē un Krimā. Vidusāzijā kultivē

vēl 2 sugas — K. bipinnata un K. intgrifolia.

11. Gandreņu rinda — Geraniales

Lakstaugi, retāk puskrūmi un krūmi ar spirāliskām vai retāk

pretējām, parasti vienkāršām lapām, ar vai bez pielapēm. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, retāk zigomorfi, pentacikliski. Putekšņ-
lapas 10, divos gredzenos vai, vienam gredzenam reducējoties, —

5. Ginecejs sinkarps ar 5—3 augļlapām. Sēklotne augšēja, 5—3

cirkņu. Sēklaizmetņi anatropi, nokareni. Auglis pogaļa vai skal-

denis.

Rindā 19 dzimtas, 146 ģintis, kas apvieno apmēram 4040 sugas.

Linu dzimta (Linaceae) ir viena no primitīvākajām rindas

dzimtām, kas ar 6_ ģintīm un apmēram 250 sugām izplatīta tropu
kalnos, subtropos Āzijā un mērenajā joslā Āzijā un Eiropā. Daudz-

gadīgi un viengadīgi lakstaugi, retāk puskrūmi un krūmi ar spirā-

liskām, retāk pretējām, veselām lapām. Ziedi cimozās ziedkopās,
divdzimumu, aktinomorfi, parasti 5 locekļu. Putekšņlapu kātiņi pie
pamatnes paplašināti gredzenā. Ginecejs ar 5—3 augļlapām. Aug-
lis pogaļa. 2n=l2; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 34; 36; 60; 72; 86

(x =6; 8—12; 14—17).
Dzimtas lielāka ģints ir lini (Linum), kas ar apmēram 200 su-

gām izplatīta subtropu un mērenā klimata joslās. Nozīmīgākā suga

ir sējas lini (L. usitatissimum), kas pazīstami kultūrā jau
5000 gadu kā šķiedraugi un eļļas augi. Arī mūsu republikā, it

sevišķi Latgalē lini ir viena no izplatītākajiem kultūraugiem. Vie-

tumis gar ceļmalām un apdzīvotu vietu tuvumā tie pāriet savvaļā.
Mitrās pļavās, norās savvaļā aug pļavas liniņi (L. catharticum) —

nelieli viengadīgi vai divgadīgi lakstaugi, kurus izmanto arī medi-

cīnā. Kā dekoratīvus augus diezgan bieži dārzos audzē puķu linus

(Linum grandiflorum), kas ievesti no Ziemeļāfrikas; zied ar sar-

kaniem vai rožsārtiem ziediem.
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Ļoti reti mitras smilšainas vietas mušu republika aug linu

starenīte (Radiola linoides).

Kokaīnaugu dzimtā (Erythroxylaceae) ir 4 ģintis un apmēram

200 sugas. Pantropiski augi, koncentrēti galvenokārt tropiskajā Ame-

rikā. Koki, krūmi ar ļoti sīkiem, aktinomorfiem ziediem un viencirkņa

sēklotni. Auglis kaulenis. 2n= 24.

Lielākā ģints — Erythroxylon ar nozīmīgāko sugu — E. coca, kas

aug Peru un Bolīvijā. No šī auga iegūst kokaīnu. Vietējie iedzīvotāji

augu lapas izmanto kā apreibināšanās līdzekli.

Malpīgiju dzimta (Malpighiaceae), kurā ap 60 ģinšu un 780 sugu,

izplatīta galvenokārt tropiskajā Amerikā, bet dažas sugas arī Āfrikā,

Āzijā un Austrālijā. Nelieli koki, visbiežāk tropu mūža mežu liānas ar

pretējām lapām, lieliem zigomorfiem ziediem un riekstveida vai kauleņ-

veida augļiem. Dzimtas praktiskā nozīme nav liela. Dažas Malpighia

sugas ir augļu koki. Banisteria ģints liānas satur dažas indīgas vielas,

kuru iespaidā cilvēks redz visādus rēgus.

Zaķskābeņu dzimta (Oxalidaceae) ar 5 ģintīm un vairāk par

900 sugām plaši izplatīta tropu un subtropu zemēs, it īpaši Dien-

vidāfrikā un Meksikā. Lakstaugi ar sulīgiem gurniem vai sīpoliem,
retāk puskrūmi vai krūmi. Lapas spirāliskas, parasti saliktas. Ziedi

cimozās ziedkopās vai vientuļi, pentacikliski, ar divkāršu apziedni.
Putekšņlapas 10, divos gredzenos. Putekšņlapu kātiņi pie pamat-

nes saauguši. Ginecejs ar 5 augļlapām. Auglis pogaļa vai ogveida.
2*1=10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 40; 42; 48; 56; 66; 70; ap 80

(x =b—9; 11; 12).

Lielākā ģints — zaķskābenes (Oxalis), kas ar apmēram 800 su-

gām visplašāk pārstāvēta Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Vai-

rākas sugas sastopamas mērenā klimata joslā Eiropā, arī mūsu

republikā. Ēnainos mežos, krūmājos bieži aug meža zaķskābene
(O. acetosella). Zieda vainaglapas baltas, ar iesārtām vai violetām

dzīsliņām un dzeltenu plankumu pie pamatnes. Augu lapas iz-

manto uzturā; tās satur daudz C vitamīna. Lielākos daudzumos

var izraisīt saindēšanos. Dārzos, parkos reti sastop stāvo zaķskā-
beni (O. stricta), kas ievesta no Ziemeļamerikas. Reta suga ir ra-

gainā zaķskābene (O. corniculata), kas ievesta no Dienvideiropas.

Abas pēdējās sugas ir adventīvi augi un zied dzelteniem ziediem.

Gandreņu dzimta (Geraniaceae) ar 8 ģintīm un apmēram
800 sugām plaši izplatīta mērenā klimata joslās un nedaudzas

sugas arī tropos. Daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi, retāk pus-

krūmi vai krūmi ar spirāliski vai pretēji sakārtotām, vienkāršam,

plūksnaini vai staraini daivainām, retāk saliktām lapām, ar pie-

lapēm. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu

5 locekļu apziedni. Putekšņlapas parasti 10, divos gredzenos, ne-

reti ārējā gredzena putekšņlapas sterilas (staminodijas), retāk

15 putekšņlapas 3 gredzenos. Ginecejs ar 5, retāk 3 augļlapām.

Sēklotne augšēja. Auglis skaldenis ar knābi, retāk pogaļa. 2n=l6;
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127. att. Geraniaceae.
Geranium sylvaticum: t

—

ziedoša auga dala, 2 —

sakneņa daļa, 3 — zieda

diagramma; 4 — Pelargo-
nium zonale zieda dia-

gramma; 5 — Geranium
sanguineum augļi; 6 —

Pelargonium zonale augļi;
7 — Erodium cicutarium

auglis.

18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50;
52; 56; 60; 64; 68; 72; 84; 88; 89; 128 (x =8— 13; 16).

Dzimtas lielāka ģints ir gandrenes (Geranium) ar apmēram
300 sugām, kas izplatītas mērenā joslā un daļēji tropos. Nogata-
vojies auglis uzplīst un sadalās 5 daļās, kas pēkšņi ieritinās un

izkaisa sēklas. Latvijā sastopamas 12 gandreņu sugas, no tām

mitrās pļavās, grāvjos bieži aug pļavu gandrene (G. pratense) ar

ziliem ziediem un purva gandrene (G. palustre) ar violetsarkaniem

ziediem. Nedaudz retāk mežos, mežmalās aug meža gandrene
(G. sglvaticum; 127. att.), bet sausos mežos, kaļķainās augsnēs

aug asinssārtā gandrene (G. sanguineum). Izplatīta lauku un

dārzu nezāle ir sīkā gandrene (G. pusillum). Retākas sugas ir

G. rotundifolium, G. purenacium, G. robertianum, G. columbinum,

G. molle, G. bohemicum un G. dissectum.

Izplatīta tīrumu nezāle ir velnrutku grābeklīte (Erodium cicu-

tarium). Tas ir autohors augs ar ļoti higroskopisku augļa piedevu,
kas, gaisa mitrumam mainoties, spirāliski saritinās un atritinās,

veicinot sēklas ieurbšanos zemē.

Vairākas pelargoniju (Pelargonium) sugas (no Dienvidāfrikas)

jau sen kultivē istabās, citas stāda arī paklājdobēs. Izplatītākā ir

joslainā pelargonija (P. zonale), vairogveida pelargonija (P. pel-

tatum) un lielziedu pelargonija (P. grandiflorum).
Krešu dzimta (Tropaeolaceae) ar 2 ģintīm, kas apvieno vairāk

par 80 sugām, izplatīta Dienvidamerikas kalnos no Meksikas līdz
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Čīlei. Kresēm atšķirībā no gandrenēm ir nekārtni ziedi un garš,
kresēm raksturīgs ziedgultnes piesis. Kā dekoratīvu augu pie mums

audzē garo kresi (Tropaeolum peltophorum), kas ir kāpelētājaugs
un izaug 2—3 m garš. 2n= 24; 28; 42.

Balzamīnu dzimta (Balsaminaceae) ar 2 ģintīm un apmēram
450 sugām izplatīta tropiskajā Āzijā un Āfrikā, bet nedaudzas su-

gas Eiropā un Ziemeļamerikā. Sulīgi lakstaugi ar caurspīdīgiem
stumbriem un vienkāršām, spirāliski, pretēji vai mieturos sakār-

totām lapām. Ziedi zigomorfi, ar divkāršu apziedni. Kauss nereti

vainagveida, ar 5—3 kauslapām, no tām viena ar piesi. Vainag-
lapas 5, 4 saaugušas pa pāriem, tāpēc vainags izskatās ar 3 vai-

naglapām. Putekšņlapas 5. Ginecejs ar 5 augļlapām un pieccirkņu
sēklotni. Auglis sulīga pogaļa. 2rc=l4; 16; 18; 20; 24; 26; 40.

Mūsu republikā savvaļā izplatītas spriganu (īmpatiens) su-

gas — meža sprigane (I. noli-tangere), kas aug mitros mežos,

krūmājos, ezeru, dīķu, upju krastos, un sīkziedu sprigane (7. parvi-
flora). Ļoti dekoratīvs viengadīgs augs ir balzama sprigane
(I. balsamina), kas ievesta no Indijas, un no Āfrikas ievestā /. sul-

tanii, kas zied ar lieliem, baltiem, sārtiem un sarkaniem ziediem.

12. Ziepenišu rinda — Polygalales

Nelielajā ziepenīšu rindā ir 4 dzimtas ar 24 ģintīm un apmēram
1150 sugām. Kokaugi (koki, krūmi, puskrūmi, liānas) aug galveno-
kārt tropu mežos un subtropos. Mērenā un pat aukstā klimata

joslās izplatījušies lakstaugi. Lapas veselas, spirāliskas. Ziedi

zigomorfi, divdzimumu, ar divkāršu 5 locekļu apziedni. Putekšņ-
lapas 8, ar kātiņiem saaugušas stobriņā. Ginecejs sinkarps, parasti

pseidomonomērs ar 5—3 (2) augļlapām. Sēklotne augšēja, div-

cirkņu. Auglis pogaļa vai kaulenis.

Ziepenīšu dzimta (Polygalaceae) ar 14 ģintīm un apmēram
900 sugām plaši sastopama tropos, subtropos, mērenā un arī

aukstā klimata joslās. Progresīvi augi ar dzīvības formu evolūciju

(nelieli koki-*■krūmiņ liānas-»- lakstaugi), izplatību (tropi-»-sub-

tropi-»-mērenā josla-*-aukstā josla), kā arī barošanās veidu (hlo-
rofila augi bezhlorofila saprofīti -*- parazīti) un uzbūves reduk-

tīvu vienkāršošanos. Ziepenītes (Polugala) — dzimtas tipiskākā
ģints ar 3 sugām bieži sastopama arī mūsu republikā. Pie mums

tie ir nelieli daudzgadīgi lakstaugi ar vienkāršām, spirāliski sa-

kārtotām lapām, bez pielapēm. Ziedi nekārtni, sakārtoti ķekaros.
Ļoti plašs areāls ir cekulainajai ziepenītei (P. comosa). Tā aug

Tālajos Austrumos, Sibīrijā, Korejā, Ķīnā, Mongolijā, Vidusāzijā,
Kaukāzā, Mazāzijā, kā arī Austrumeiropā un Viduseiropa. Musu

republikā cekulainā ziepenīte aug sausās pļavās, skrajos mežos,

krūmājos, zied violetziliem vai rožainiem ziediem. Izmanto kā ārst-

niecības augu (asinsvadu sašaurināšanas līdzeklis). Parastā ziepe-
nīte (P. vulgaris) bieži sastopama pļavās, norās, krūmājos. Zied
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ar ziliem ziediem. Bieži mitrās pļavās, kūdrainās augsnēs aug

rūgtā ziepenīte (P. amarella) ar ziliem, violetziliem, retāk izbalo-

jušiem baltiem ziediem. Ārstniecības augs (atklepošanas līdzeklis).

SEGLIŅU VIRSRINDA — CELASTRANAE

Virsrindā pārsvarā kokaugi. Ziedi sīki, divdzimumu vai viendzi-

muma, ar neuzkrītošu 5 vai 4 locekļu, divkāršu vai reducētu kaus-

veida apziedni. Putekšņlapas reducētas vienā gredzenā. Ginecejs
sinkarps vai sekundāri parakarps, ar progresīvu augļlapu (3 vai 2)
un sēklaizmetņu skaita samazināšanos. Labi attīstīts intrastami-

nāls nektāriju disks.

Virsrindā apvieno 6 rindas.

13. Segliņu rinda — Celastrales

Koki un krūmi, reti lakstaugi (Stackhousiaceae). Lapas vien-

kāršas, parasti veselas, ar spirālisku vai pretēju sakārtojumu un

sīkām pielapēm vai bez tām. Ziedi sīki, divdzimumu vai reducēti

viendzimuma, cimozās, retāk racemozās ziedkopās, ar divkāršu 5

vai 4 locekļu apziedni vai reducētu vainagu. Putekšņlapas 5 vai 4,

pieaugušas pie labi attīstīta intrastaminālā nektāriju diska malas.

Ginecejs sinkarps, ar 5—2 augļlapām. Sēklotne augšēja. Auglis
kauleņveida, pogaļveida vai ogveida. Līdz ar vainaga reducēšanos

rindai raksturīga arī vainaglapu saaugšanas tendence.

Rindā 13 dzimtas, 135 ģintis un apmēram 2050 sugas.

Akvifoliju dzimta (Aguifoliaceae) ir primitīvāka rindas dzimta, kas

ar 3 ģintīm un apmēram 440 sugām izplatīta tropos un mērenajā joslā

Amerikā, Āzijā un Austrālijā. Koki un krūmi ar spirāliski, retāk pretēji
sakārtotām lapām. Ziedi sīki, 4 locekļu, bez nektāriju diska. Auglis

kaulenis ar 5 vai 4 kauliņiem (atbilstoši augļlapu skaitam). 2n =36; 40.

Dzimtas lielāka un raksturīgākā ģints — akmeņozols (Ilex) izpla-

tīta Amerikā, Rietumeiropa, Dienvideiropā un Austrumāzijā.

Segliņu dzimta (Celastraceae) ar 58 ģintīm un apmēram 850

sugām izplatīta visā pasaulē, galvenokārt tropos un subtropos, kā

arī mērenā klimata joslā. Lielākā daļa tropu sugu ir mūžzaļi koki

un krūmi vai liānas. Mērenajā joslā izplatītas sugas galvenokārt
ir vasarzaļi krūmi ar veselām, vienkāršām lapām. Ziedi 5 vai 4

locekļu. Auglis pogaļveida, ar 5 vai 4 cirkņiem. Katrā cirknī 1 vai

2 sēklas ar spilgti krāsainu sēklsedzi — arilu. 2rc = 24; 32; 46;

54; 64; 80.

Lapu koku mežos, gravas, upju un ezeru krastos galvenokārt

republikas rietumdaļā un vidienē aug Eiropas segliņš (Evonumus
europaea). Ziedi zaļgandzelteni. Sēklas baltas, ar oranžsārtu sēkl-

sedzi. Dienvidu floras elements, kas mūsu republikā sasniedz
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128. att. Kārpainais segliņš
(Evonijmus verrucosa):

1 — ziedoša auga da|a; 2 —

zieds: 3 — diska un auglenīcas

gargriezums; 4 — atveries auglis.

areāla ziemeļu robežu. Otra suga — kārpainais segliņš (E. verru-

cosa) sastopams pārsvarā republikas austrumu daļā, jo tas ir

Austrumeiropas — pontiskās floras elements, kas pie mums sa-

sniedz sava areāla ziemeļrietumu robežu (128. att.). Kārpainā seg-

liņa vainaglapas ir zaļgandzeltenas vai brūnganvioletas ar sarka-

niem punktiņiem. Sēklas melnas, ar sarkanu sēklsedzi, bet zaļganie
vai pelēcīgie zari klāti ar asām, brūnganām kārpiņām. Segliņu
saknes satur gutaperču. Augļi indīgi. Dažas sugas — E. verrucosa,

E. maackii kultivē gutaperčas iegūšanai (kārpainā segliņa saknes
satur līdz 23% gutaperčas).

14. Pabērzu rinda — Rhamnales

Koki, krūmi, liānas ar spirāliskām vai pretēji sakārtotām, vien-

kāršām vai saliktām lapām. Ziedi sīki, aktinomorfi, divdzimumu,
retāk viendzimuma, ar divkāršu 5 vai 4 locekļu apziedni, retāk bez

vainaglapām. Putekšņlapas 5 vai 4 — pret vainaglapām (atšķi-
rībā no Celastrales). Nektāriju disks parasti intrastamināls. Gine-

cejs ar 5—2 augļlapām, sinkarps. Sēklotne augšēja vai apakšēja.
Rindā 3 dzimtas, 72 ģintis un apmēram 1670 sugas, kas izpla-

tītas pa visu pasauli, pārsvarā tropu un subtropu zemēs.

Pabērzu dzimta (Rhamnaceae) ir primitīvākā un plašākā rin-

das dzimta ar apmēram 60 ģintīm un vairāk par 900 sugām, kas

izplatītas visos kontinentos, it sevišķi tropos un subtropos. Krūmi

vai nelieli koki, retāk lakstaugi. Ziedi sīki, aktinomorfi, zaļgani
vai iedzelteni, ar plakanu vai ieliektu ziedgultni, kuras apmalei
piestiprinātas kauslapas un vainaglapas. Vainaglapas sīkas, pa-

rasti mazākas par kauslapām vai arī reducētas. Putekšņlapas 5

vai 4, vienā gredzenā. Starp putekšņlapām labi attīstīts nektāriju
disks. Ginecejs ar 3 vai 2 augļlapām. Sēklotne augšēja, vidēja vai

apakšēja. Auglis sulīgs — kaulenveida vai sauss — pogaļveida

2n=lB; 20; 22; 24; 26; 36; 40; 46; 48; 72; 96 (x= 9—12; 23).
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Dzimtas lielākajai ģintij — Rhamnus ir plašs areāls. Mūsu

republikā upju krastos, krūmājos, mežos aug parastais pabērzs
(Rh. cathartica) — augsts krūms vai neliels koks. Tam ir cieta,
dzeltenīga koksne, kuru izmanto sīkiem izstrādājumiem. Ārstnie-

cības augs. Trauslais krūklis (Frangula alnus) parasti kā krūms

aug upju krastos, krūmājos, mežos. Ārstniecības augs. Izmanto arī

apstādījumos. Miza bagāta ar miecvielām.

Lielākā daļa dzimtas ģinšu un sugu ir siltu un sausu apgabalu
augi, kas plaši pārstāvēti Ziemeļāfrikā un Vidusjūras zemēs. Vai-

rāki augi ar ērkšķiem veido necaurejamus krūmājus. Zyzyphus
sugām ir ēdami augļi, t. s. Ķīnas dateles.

Vīnkoku dzimta (Vitaceae). Kokveida liānas, retāk nelieli koki

vai krūmi, kas apmēram ar 11 ģintīm un vairāk par 700 sugām
izplatīti tropu un subtropu apgabalos, bet dažas ģintis (Vitis,

Ampelopsis, Parthenocisus) arī mērenā klimata joslās. Lapas dai-

vainas vai saliktas. Ziedi aktinomorfi, divdzimumu vai viendzi-

muma, cimozās ziedkopās. Kauss bieži vien reducēts. Putekšņlapas
5 vai 4, brīvas, piestiprinātas pie nektāriju diska. Ginecejs ap

2 augļlapām. Sēklotne augšēja. Auglis oga. 2rc = 22; 24; 26; 28; 32;

38; 40; 44; 52; ap 60; 76; 80 (x= 11 —14; 16; 19; 20).
Dzimtas sugām raksturīgas zaru parveidnes — vītnes, ar ku-

rām augs pieķeras pie balsta. Vairums ģinšu un sugu aug tropos.

Lielākajā ģintī — Cissus ir apmēram 300 sugas — tropu un sub-

tropu kāpelētāji augi. Dažas sugas, piemēram, C. discolor, kultivē

augu mājās.

Nozīmīgākā ģints ir vīnkoki (Vitis) ar apmēram 50 sugām.
Meža vīnkoks (V. sylvestris) aug savvaļā mežos no Atlantijas
okeāna piekrastes (Francijas dienvidos) līdz Turkmēnijas kal-

niem — Kopetdagam, Padomju Savienībā bieži Dņestras, Bugas,
Dņepras krastos, Krimā, Kaukāzā. No šīs sugas cēlušās daudzās

vīnkoku kultūršķirnes, kuras apvieno V. vinifera sugā. Vīnogulāju
kultivētās platības pasaulē pārsniedz 10 milj. ha. Vairums vīnogu
tiek pārstrādāts vīna rūpniecībā.

Vissenākās vīnkopības tradīcijas ir Gruzijā, kur audzē vairāk

par 400 aborigēnu (vietējo) vīnkoku šķirņu, Azerbaidžānā — ap-

mēram 200, Vidusāzijā — 200, Armēnijā — 90, Moldāvijā — 30,
Krimā — apmēram 50 šķirnes. levērojams vīnkopības centrs ir

Moldāvijā, bet labākās galda vīnogas iegūst Uzbekijā un Azer-

baidžānā.

Vīnkoki sasniedz ievērojamu vecumu, un to stumbri pieaug
līdz 1,5 m apkārtmērā. Zari kāpelējoši, pieķeras pie balsta ar zaru

vītnēm, kas atrodas pret lapām. Sīkie, zaļganie ziedi sakopoti skar-

veida ziedkopās, kas attīstās iepriekšējā gada vītņu vietās. Dau-

dzās vīnkoku šķirnes ir svešapputes, kā arī pašapputes augi.
Arī mūsu republikā vīnogu kultūra nav sveša. Kurzemē kādreiz

ražoja vīnus pat eksportam. Taču jāatzīst, ka mūsu vēsajās vasa-

rās brīvā dabā nav iespējams iegūt labas vīnogu ražas. Mūsu re-

publikā parasti vīnkokus audzē augu mājās.
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Vairākas Vitis sugas aug Tālajos Austrumos. Liela liāna ir

upju ielejās izplatītais Amūras vīnkoks (V. amurensis) ar sīkām,

melnām, skābām ogām. Amūras vīnkoks ir ļoti ziemcietīgs un iztur

līdz —40°Ctemperatūru. To kultivē arī mūsu republikā kā deko-

ratīvu augu. Piejūras novadā aug V. thunbergii ar viendzimuma

ziediem un sīkām, melnām neēdamām ogām. Daudzas vīnkoku su-

gas izplatītas Ziemeļamerikā. No tām nozīmīgākās ir Labruska

vīnkoks (V. labrusca) ar vairākām kultūršķirnēm, no kurām dažas

audzē arī Rietumgruzijā, smaržīgais vīnkoks (V. vulpina), pelēkais
vīnkoks (V. cinerea), apaļlapu vīnkoks (V. rotundifolia), kuru

Eiropā lieto par potcelmu vietējām kultūršķirnēm.
Pie mājām, balkonu un lapeņu apzaļumošanai republikā bieži

audzē pieclapu mežvīnu (Parthenocissus quinquefolia). Pēc vēstu-

riskām ziņām, pie mums to kultivē jau kopš 1630. gada. Augs

sevišķi krāšņs rudenī.

15. Santalaugu rinda — Santalales

Rindā apvienotas 14 dzimtas ar 129 ģintīm, kas ar apmēram
2250 sugām izplatītas tropu joslā visos kontinentos. Tikai 4 dzimtu

dažas sugas aug subtropos un daļēji arī mērenā klimata joslās.
Kokaugi vai lakstaugi ar spirāliski vai pretēji sakārtotām, vien-

kāršām lapām. Ziedi sīki, divdzimumu vai viendzimuma, aktino-

morfi, ar divkāršu vai biežāk vienkāršu 5(4) locekļu apziedni.
Kauslapas reducētas. Vainaglapas uzrāda saaugšanas tendenci.

Putekšņlapu skaits atbilst vainaglapu skaitam. Ginecejs sinkarps
vai lizikarps, ar 2 vai 3 augļlapām. Sēklotne apakšēja.

Rindā vairāki pusparazīti un parazīti, kas parazitē uz dažādu

koku virszemes daļām. Sakarā ar parazītisko dzīves veidu tiem

labi izteikta orgānu redukcija un deģenerācija.
Rindas primitīvākā dzimta — Olacaceae ar 20 ģintīm un 200 su-

gām izplatīta galvenokārt tropos.

Santalaugu dzimtā (Santalaceae) ir apmēram 30 ģintis un

vairāk par 400 sugām, kas izplatītas tropos, subtropos un daļēji
mērenā klimata joslās. Lakstaugi vai krūmi ar spirāliskām vai

pretējām lapām. Lielākoties zaļi pusparazīti ar saknēm, sīkiem

ziediem un vienkāršu apziedni. Sēklotne apakšēja, viencirkņa. Aug-
lis riekstiņš vai kaulenis. 2ai=lo; 14; 20; 24; 30; 38; 40; 72.

Mūsu republikas flora sastopamas linlapes (Thesium) ar 2 re-

tām sugām — pļavas linlapi (Th. ebracteatum) un alpu linlapi

(Th. alpinum).
levērojamākā dzimtas ģints ir Santalum (apm. 400 sugas),

kas izplatīta Dienvidāzijā un Austrālijā.
Āmuļu dzimtas (Loranthaceae) augi ir nelieli krūmi — pus-

parazīti, kas aug uz citu koku zariem, retāk uz saknēm un izpla-
tīti galvenokārt tropu zemēs. Eiropā sastop dažas Loranthus, Vis-

cum un Arceuthobium ģinšu sugas. Augiem raksturīgs neīsti
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dihotoms stumbra zarojums un ādainas, pretējas vai spirāliskas,
mūžzaļas lapas. Āmuļu dzimta ir pati lielākā rindas dzimta ar

apmēram 40 ģintīm un 1400 sugām. 2rc=l6; 18; 20; 24; 28.

Dzimtas lielākajā ģintī _—
Loranthus ir apmēram 500 sugas,

kas izplatītas galvenokārt Āzijas tropu zemēs. Eiropā sastopama
tikai viena suga — L. europaeus, kas Vidusjūras zemēs un Rietum-

eiropā parazitē uz kastaņiem un ozoliem.

Visā Rietumeiropā un arī mūsu republikā sastopams baltais

āmulis (Viscum album). Šis mūsu republikas floras retais mūž-

zaļais pusparazīts parazitē uz kļavām, bērziem, apsēm, liepām,

vītoliem, ābelēm, bumbierēm, gobām, vīksnām, retāk uz priedēm
un eglēm. Kā dabas retums tas ir ar likumu aizsargāts augs.

Izplatās ar lipīgajām sēklām, it sevišķi ar putnu palīdzību.

16. Proteju rinda — Proteales

Rindas vienīgā dzimta — Proteaceae ar 62 ģintīm un apmēram
1400 sugām izplatīta Centrālamerikā, Dienvidāfrikā, Dienvidaus-

trumāzijā, Austrālijā, Jaunzēlandē un daudzās Indijas okeāna un

Klusā okeāna salās. Pārsvarā krūmi ar spirāliski vai neīstos mie-

turos sakārtotām ļoti dažādām lapām, bez pielapēm. Ziedi vis-

biežāk divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi, cikliski, bez vai-

naglapām, dažāda veida ziedkopās. Zieda veidošanā bieži vien

piedalās augšlapas, kas ar savu spilgto krāsu it kā aizvieto

vainaglapas un padara ziedus labi saskatāmus.

Dzimtas augiem nav lielas praktiskas nozīmes. Grevilla sugas,
kas aug Austrālijā, izmanto sausu vietu apmežošanai. Leucaden-

dron argenteum, t. s. sudrabkoks, ir Dienvidāfrikā iecienīts krāš-

ņumkoks.
Proteju rindas filoģenētiskās saites vēl nav pilnīgi noskaidro-

tas šo augu uzbūves nepastāvības un daudzveidības dēļ. Taču

visticamāk, ka Proteales ir cēlušies kopīgi ar Celastrales un San-

talales.

17. Eleagnu rinda — Eleagnales

Rindā viena dzimta — Eleagnaceae, kas ar 3 ģintīm un ap-

mēram 65 sugām izplatīta galvenokārt ziemeļu mērenajos un sub-

tropu apgabalos. Dažas lielās Eleagnus sugas aug tropiskajā
Āzijā, bet 1 suga — Kvinslandes štata ziemeļaustrumos (Aus-

trālijā).
Krūmi, retāk koki ar plēkšņmatiņiem vai zvaigžņmatiņiem, spi-

rāliskām, retāk pretējām, veselām lapām, bez pielapēm. Ziedi ra-

cemozās ziedkopās vai vientuļi, divdzimumu, retāk poligāmi (Ele-
agnus) vai divmāju (Hippophaē), aktinomorfi, visbiežāk 4 locekļu,
bez vainaglapām. Putekšņlapas 4—B. Ginecejs ar 1 augļlapu.
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129. att. Smiltsērkšķis (Hippophaë
rhamnoides):

1 — zars ar ziediem; 2 — vīrišķais zieds;

3 — sievišķais zieds; 4 — sievišķā zieda

gargriezums; 5 — zars ar augļiem; 6 —

auglis.

Auglis sulīgs vai miltains,
kaulenveida. 2n=\2; 20; 22;

24; 26; 28 (*=6; 10; 11; 13;

14).
Lielāka ģints — Eleag-

nus ar apmēram 60 sugām
izplatīta Āzijā, Ziemeļame-
rikā un Dienvideiropā. Pare-

tam mūsu republikā kultivē

šaurlapu eleagnu (E. angus-

tifolia), kas savvaļā aug

Dienvideiropā, Vidusjūras zemēs, Kaukāzā, Rietumsibīrijā, Hima-

lajos, Ķīnā. Dekoratīvs augs ar ļoti smaržīgiem, dzelteniem zie-

diem. Labs nektāraugs. Lapās daudz C vitamīna. Augļi ēdami.

Plašāk kultivē Ziemeļamerikas sugu — sudraba eleagnu (E. com-

mutata), kas pie mums izplatīts ar sinonīma — E. argentea
nosaukumu.

Pēdējos gados arvien plašāk mūsu republikā kultivē parasto
smiltsērkšķi (Hippophae rhamnoides). Tas ir I—s m augsts dze-

loņains krūms ar brūnganzaļu vai dzeltenīgu mizu, gandrīz sē-

došām lineārām lapām (129. att.). Anemofils divmāju augs. Sie-

višķajiem eksemplāriem ļoti īss zieda kāts, tāpēc dzeltenās ogas

it kā sēdošas uz zariem. Smiltserkšķis ir lielisks vitamīnaugs, to

augļi satur daudz C vitamīna, kā arī citas vērtīgas organiskas
vielas.

18. Olīvu rinda — Oleales

Rindas vienīgā dzimta — Oleaceae ar 29 ģintīm un apmēram
600 sugām plaši izplatīta tropu, subtropu un mērenā klimata jos-
lās galvenokārt ziemeļu puslodē. Dzimtas lielākā sugu koncentrā-

cija ir Āzijā. Koki vai krūmi ar mūžzaļām vai vasarzaļām, vese-

lām, retāk saliktām lapām, bez pielapēm. Lapas ar plēkšņmati-
ņiem, kuriem ir sekrētfunkcija. Stumbros un lapās raksturīgi

kalcija oksalāta kristāli. Ziedi sīki, racemozās vai cimozās zied-

kopās, parasti divdzimumu, retāk poligāmi vai divmāju, aktino-

morfi, 4 locekļu. Kauss neliels, retāk tā nemaz nav (Fraxinus).

Vainags koplapains, četrdaivains, retāk 5—12-daivains. Putekšņ-

lapas 2, retāk 3—5. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis pogaļa, spārn-

auglis, oga vai kaulenis. 2n= 22; 24; 26; 28; 32; 40; 42; 44; 46;

48; 52; 92; 138 (x= 11— 14; 22—24).
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Olīvu dzimtas sugām ir svarīga saimnieciska nozīme. No

daudziem šīs dzimtas kokiem iegūst eļļu, kā arī ēteriskās eļļas.
Daudzas sugas — kā koki, tā krūmi ir izcili dekoratīvi augi.

Kopš seniem laikiem pazīstams eļļas augs ir Eiropas olīvkoks

(Olea europaea), kuru sauc arī par eļļas koku. Savvaļā tas iz-

platīts Mazāzijā, Priekšāzijā un it īpaši Vidusjūras zemēs. Olīv-

koks ir neliels koks vai krūms ar gaišpelēku mizu, pelēkzaļām
(olīvzaļām) lapām. To iegarenie augļi — oīīves ir kauleņi, no

kuriem iegūst vērtīgo olīveļļu. Arī t. s. provanseļļa tiek iegūta no

olīvkoka augļiem. Savvaļā Vidusjūras apgabalā aug O. oleaster.

Citas olīvkoku sugas aug Āfrikā, Indijā un citur.

Olīvkokiem radniecīgi ir ligustri (Ligustrum). Dienvideiropas
sugu — parasto ligustru (L. vulgare) diezgan bieži stāda dzīv-

žogos arī mūsu republikā.
Izcili dekoratīvi augi ir ceriņi (Syringa), kuru sugas savvaļā

izplatītas galvenokārt Austrumāzijā, it sevišķi Ķīnā. Balkānu un

Mazāzijas kalnos cēlies parastais ceriņš (S. vulgaris) — viens

no izplatītākajiem un iecienītākajiem krāšņumkrūmiem mūsu re-

publikā. Diezgan bieži kultivē arī Ungārijas ceriņu (S. josikaea).
Pazīstams arī Ķīnas ceriņš (S. chinensis), pūkainais ceriņš

(5. villosa), ļoti īpatnējais Amūras ceriņš (S. amurensis), Irānas

ceriņš (S. persica) v. c. Pavisam mūsu republikas dārzos audzē

ap 20 ceriņu sugu (neskaitot retās dažu eksemplāru kolekcijas).
Agri pavasarī ziedoši krūmi ir zeltpulkstenīši (Forsythia), kuru

vairākas sugas, visbiežāk F. suspensa (no Ķīnas) un F. europea

(no Albānijas) kultivē mūsu republikā. Reti kultivēti krāšņum-

augi ir sniegpārslu koki (Chionanthus), piemēram, Ch. virginiana
no Ziemeļamerikas.

Nozīmīgākā dzimtas ģints ir oši (Fraxinus), kas ar apmēram
60 sugām izplatīti ziemeļu puslodes mērenā klimata joslā, it īpaši

Āzijā un Ziemeļamerikā. Parastais osis (F. excelsior) ir viens no

vērtīgākajiem mūsu mežu kokiem, plaši stādīts arī parkos. Repub-
likā kultivē vēl citas ošu sugas — F. pennsylvanica, F. americana

no Ziemeļamerikas, F. rnandshurica no Austrumāzijas v. c.

ARĀLIJU VIRSRINDĀ — ARALIANAE

Virsrindā apvienoti lakstaugi, krūmi, puskrūmi, retāk koki.

Augu raksturīgākās pazīmes ir progresējoši vienkāršs zieds, epi-

gīns (virssēklotnes) nektāriju disks, episepālas (virskausa) pu-

tekšnīcas, piestiprinātas pie nektāriju diska vienā gredzenā; sēkl-

aizmetņu skaits samazinājies līdz 1; izveidojušies sekrētkanāli.

19. Grimoņu rinda — Cornales

Krūmi, retāk koki vai puskrūmi ar pretējām, retāk spirāliski
sakārtotām, vienkāršām, veselām vai zobainām lapām, bez piela-

pēm, ļoti reti pielapes nobirstošas. Ziedi sīki, dažāda veida cimo-
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zās ziedkopās, parasti divdzimumu, aktinomorfi, cikliski, retāk

5 locekļu, ar divkāršu vai vienkāršu vainagveida, retāk kausveida

apziedni. Putekšņlapas 4 vai 5, vienā gredzenā. Ginecejs sinkarps,

parasti pseidomonomērs, ar 2, reti vairākām augļlapām (Davidia).
Auglis kaulenis, retāk oga.

Rindā 7 dzimtas, 22 ģintis un 185 sugas ar plašu izplatību.
Lielākā daļa sugu aug tropos, tropu kalnos, subtropos, galveno-
kārt Dienvidaustrumāzijā, arī Amerikā, retāk Āfrikā, Austrālijā,
vairākas sugas — Austrumhimalajos. Nedaudzas sugas izplatītas
ziemeļu puslodes mērenajā joslā, dažas arī Arktikā.

Grimoņu dzimta (Cornaceae) ar 15 ģintīm un apmēram 110 su-

gām izplatīta ziemeļu puslodes subtropos un mērenā klimata ap-

gabalos, arī Arktikā. Dažas sugas aug Dienvidāfrikā, Madaga-
skarā, Jaunzēlandē, Brazīlijā un Cīlē. Mūžzaļi vai vasarzaļi krūmi

ar pretējām, veselām lapām un aktinomorfiem divdzimumu, retāk

divmāju ziediem, kas sakopoti dažāda tipa cimozās ziedkopās.
2n=l6; 18; 20; 22; 24; 28; 32; 36; 44; ap 72; 94; 120; 144

(x=8— 11).
Grimoņu (Cornus), t. s. ragkoku cieto koksni izmanto dažā-

diem izstrādājumiem (spieķiem, nūjām v. c). Cornus ģintī ir vai-

rāk par 50 sugu. Tās izplatītas ziemeļu puslodes mērenajā joslā
un pa vienai sugai Dienvidamerikā un Centrālāfrikā. PSRS florā

ir 13 sugu. Mūsu republikā upju krastos, krūmājos ne bieži aug

asinssārtais grimonis (C. sanguinea), kuru bieži arī kultivē. Bal-

tais grimonis (C. alba) kultivēts dārzos un parkos, pāriet arī sav-

vaļā. Kizilu (C. mas), kas savvaļā aug Kaukāzā un Dienvid-

eiropā, pie mums kultivē reti. Kizilam ir ēdami augļi (kauleņi).

Republikā kultivē vēl citas, retākas grimoņu sugas, kurām, tāpat
kā kizilam, mūsu apstākļos ir tikai dekoratīva nozīme.

Augu mājās, dzīvokļos audzē Japānas aukubu (Aucuba japo-

nica), t. s. zeltakoku. Tas ir neliels krūms ar vairākām interesan-

tām raiblapainām formām.

20. Arāliju rinda — Araliales

Koki, krūmi, lakstaugi. Stumbri ar spēcīgi attīstītu serdi vai

dobi, stāvi, pacili, ložņu vai kāpelējoši, dažkārt ar dzeloņiem. La-

pas spirāliskas, retāk pretējas, bieži vien pie pamata ar maksti,

dalītas, šķeltas vai veselas, ar pielapēm. Ziedi sīki, vienkāršos vai

saliktos čemuros, divdzimumu, cikliski, aktinomorfi vai čemura

malējie ziedi zigomorfi. Apziednis divkāršs, 5 (4) locekļu. Sakarā

ar apakšējās sēklotnes veidošanos raksturīga kauslapu daivu re-

ducēšanās. Putekšņlapas 5, vienā gredzenā. Ginecejs sinkarps, ar

2 augļlapām un vienu sēklaizmetņi katrā ligzdā. Sēklotne apak-

šēja. Augļi ogas, kauleņi vai nokareni divsēklu skaldaugļi — div-

sēkleņi ar dažādiem izaugumiem, gareniskām vai šķērseniskām
rievām.

Rinda 2 dzimtas, 370 ģintis un apmēram 3850 sugas, kas
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sastāda diezgan kompaktu augu grupu, izplatītu tropos, subtropos,
bet lakstainās formas pārsvarā mērenā klimata apgabalos ziemeļu
puslodē.

Arāliju dzimta (Araliaceae). Tropu un subtropu kokaugi, bieži

vien ar ložņu vai kāpelējošiem stumbriem, retāk lakstaugi ar sakņu
gurniem. Dzimtā apmēram 70 ģintis un 850 sugas. To lielākā kon-

centrācija Dienvidaustrumāzijā, Polinēzijā, Austrālijā un tropis-
kajā Amerikā. Dažas sugas izplatītas mērenā klimata joslā Aus-

trumāzijā, Kaukāzā un daļēji arī Eiropā.
Arāliju ģintī (Aralia) ir apmēram 35 sugas, kas izplatītas Āzi-

jas un Amerikas tropos un mērenā klimata apgabalos. PSRS florā

2 sugas: augstā arālija (A. elata), kas aug Dienvidsahalīnā un

Kuriļu salās, un Mandžūrijas arālija (A. mandshurica) — Tālajos
Austrumos. Arālijas ir līdz 15 m augsti koki ar āķainiem dzelo-

ņiem, plūksnaini saliktām lapām un sīkiem, lielos čemuros sakopo-
tiem ziediem.

Efeju ģintī (Hedera) ir apmēram 15 sugas, no kurām 6 sasto-

pamas arī PSRS florā, Kaukāzā — 4 sugas, PSRS Eiropas daļā —

H. taurica (Krimā) un H. helix. Vijīgā efeja (H. helix), kas ļoti
reti sastopama arī mūsu republikā (Rucavā un Slīterē), ir ar

likumu aizsargāts augs.
Panākšu ģints (Panax) pārstāvji ir lakstaugi ar sakņu gurniem,

kas satur tonizējošas vielas ar ārstnieciskām īpašībām. Vispopulā-
rākā suga ir P. schin-seng (žeņšeņs). Savvaļā tā aug Ķīnā, Ko-

rejā un arī PSRS — Tālajos Austrumos. Bieži kultivē un plaši
izmanto medicīnas praksē. Arī P. quinquefolia, kas aug Amerikā,
tiek kultivēta.

Citas arāliju dzimtas ģintis — ehinopanaksi (Echinopanax),
akantopanaksi (Acantopanax), kolopanaksi (Kolopanax), savva-

ļas pipari (Eleutherococus) ir koki vai krūmi, kas izplatīti Aus-

trumāzijā, galvenokārt Ķīnā un Tālajos Austrumos.

.Mūsu republikā paretam kultivē Ķīnas arāliju (Aralia chinen-

sis) un pieclapu akantopanaksu (Acanthopanax pentaphyllus). Abi

augi savvaļā aug Ķīnā.
Čemurziežu dzimta (Apiaceae, sin. Umbelliferae) izplatīta

visā pasaulē, galvenokārt ziemeļu mērenā klimata apgabalos, ma-

zāk tropu kalnos. Čemurzieži ir ļoti liela un īpatnēja ziedaugu

dzimta, kurā aprakstītas apmēram 300 ģintis, bet sugu skaits pār-
sniedz 3000. Parasti viengadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi, pus-

krūmi, paretam krūmi ar vertikālām, bieži vien sulīgām saknēm.

Stumbri stāvi, dažreiz pacili vai ložņājoši, parasti rievaini, retāk

gludi, ar lielu serdi vai dobi, ar labi izteiktiem mezgliem un pos-

miem. Lapas dalītas vai šķeltas, retāk veselas, ar spirālisku, retāk

pretēju sakārtojumu. Lapu kāti pie pamata ar labi attīstītām, uz-

pūstām makstīm. Ziedi sīki, ar 5 locekļu gredzeniem un stipri
reducētu kausu, sakopoti lielos, vienkāršos vai saliktos čemuros,

retāk galviņveida ziedkopās. Dažām sugām ziedkopas ārējie ziedi

ir vīrišķie, bet vidusdaļā divdzimumu vai sievišķie. Visbiežāk če-
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murziežu ziedi ir aktinomorfi, taču sakarā ar dzimumu diferencē-

šanos vērojams to dimorfisms — ārējie ziedi kļūst zigomorfi, bet

iekšējie paliek aktinomorfi. Putekšņlapas 5, ar gariem kātiņiem

piestiprinātas pie nektārija diska, pamīšus ar vainaglapām. Gine-

cejs sinkarps, ar 2 diezgan stipri reducētām augļlapām. Sēklotne

apakšēja, 2 cirkņu, ar dziedzerdisku, katrā cirknī pa vienam no-

karenam sēklaizmetnim. Virs sēklotnes labi attīstīts Aralianae rak-

sturīgais epigīnais nektāriju disks. Auglis skaldauglis, kas noga-

tavojies sadalās 2 daļās, katrā 1 sēkla. 2rc=lo; 12; 14; 16; 18; 20;

22; 24; 28; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 48; ap 50; 54; 64; 66; 72;

76; 96; 160 (x = 4— 12).
Dzimtas sugām raksturīgi sekrētkanāii visos orgānos. Bez pro-

gresīvām pazīmēm — vairāku orgānu un to daļu redukcijas, kas

liecina par šo augu evolūciju, dzimtai raksturīgas arī vairākas

primitīvas pazīmes, pirmām kārtām zieda vājā specializācija ap-

putei ar kukaiņiem. Nereti ziedus apmeklē vaboles, kas ēd putek-

šņus (primitīvā kantarofilija), kā arī mušas un citi kukaiņi, bet

bez izteiktas apputēs specializācijas. Primitīva pazīme ir arī ne-

noteiktā un bieži vien neekonomiskā sēklu uzbūve, visdažādākā to

forma ar dažāda veida piedevām, izaugumiem utt., kas pakļauti

diezgan stiprai redukcijai un turpina pilnveidoties.
Dzimtā daudz derīgu augu. Vairākus kultivē kā dārzeņus, garš-

augus, ārstniecības augus un krāšņumaugus. Vairāki ļoti indīgi
augi. Mūsu republikā dzimta pārstāvēta ar 35 ģintīm un 40 su-

gām, no tām savvaļā 32 ģintis ar 35 sugām.
Čemurziežu dzimtu pēc augļa un ziedkopu uzbūves iedala

3 apakšdzimtās:
1. apakšdzimtā — Hydrocotyloideae. Auglis ar koksnainu

endokarpu. Apakšdzimtas sugas izplatītas galvenokārt dienvidu

puslodē. Tie ir puskrūmi vai lakstaugi. No lielās Hydrocotyle ģints
viena suga — parastā vairoglape (H. vulgaris) sastopama arī

mūsu republikā.
2. apakšdzimtā — Saniculoideae. Auglis ar mīkstu paren-

himatisku endokarpu. Ziedi vienkāršos čemuros vai galviņveida

ziedkopās, kas veidojušās ziedu kāta redukcijas rezultāta.

Lielākā ģints — Eryngiutn ar apmēram 200 sugām izplatīta
Dienvidamerikā, Rietumāzijā un Dienvideiropā. Vairākas sugas

aug Kaukāzā, Sibīrijā. Mūsu republikā kā ļoti reta suga sasto-

pama jūrmalas zilpodze (E. mariiimum). Tā aug Baltijas juras
krastā Papes apkārtnē. Ēnainos lapu koku mežos un krūmājos

mūsu republikā aug Eiropas dziedenīte (Sanicula europaea).

3. apakšdzimtā — Apioideae. Auglis ar mīkstu parenhīmu.
Ziedi saliktos čemuros. Pie šīs apakšdzimtas pieder vairums

čemurziežu, arī kultivētie dārzeņi — burkāni (Daucus sativa), sele-

rijas (Apiutn graveolens), pētersīļi (Petroselinum sativum), pasti-

naki (Pastinaca sativa), dilles (Anethum graveolens) v. c. Sav-

vaļas burkāns (Daucus carota) ir bieži izplatīts augs musu repub-

likas florā. To krustojot ar D. maritima, izaudzēts lauka jeb sējas
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130. att. Indīgais velnarutks (Cicuta virosa):
1— auga daļa ar ziedkopām un lapām; 2 — sak-

neņa gargriezums; 3 — augļi: 4 — augļa šķērs-

griezums; 5 — zieds.

burkāns (D. sativus), kura dzimtene

Vidusjūras apgabals.
Gar ceļmalām, pļavās, krūmājos

bieži sastopama podagras gārša
(Aegopodium podagraria), klinšu no-

raga (Pimpinella saxifraga), purva

rūgtdille (Peucedanum palustre),
meža suņuburkšķis (Anthriscus syl-
vestris), meža zirdzene (Angelica
sylvestris). Republikā izplatīts arī

Sibīrijas latvānis (Heracleum sibīri-

etim) un tam līdzīgais meža pastinaks
(Pastinaca sylvestris). Mitrās, ēnaināsvietās aug smaržīgā kārvele

(Chaerophyllum aromaticum), bet meža izcirtumos, krūmājos ne

bieži sastopama platlapu bezgale (Laserpitium latifolium).
Stāvošos un lēni tekošos ūdeņos bieži aug ūdeņu padille

(Oenanthe aquatica), bet šādu ūdeņu krastmalās — platlapu ce-

mere (Sium latifolium). Dārzos, sētmalās aug suņpētersīlis
(Aethusa cynapium), kas ir indīgs augs, un no kultūras savvaļā
pārejošais ārstniecības lupstājs (Levisticum officinale), kuru lieto

medicīnā. Ļoti indīgs ir plankumainais suņstobrs (Conium macu-

latum) un indīgais velnarutks (Cicuta virosa; 130. att.).

G. ASTERU APAKŠKLASE — ASTERIDAE

(SYMPETALAE TETRACYCLICAE)

Visaugstāk organizētais un filoģenētiski jaunākais divdīgļ-
lapju evolūcijas zars. Tā izcelšanās saistīta ar rožu apakšklases
progresīvāko rindu diferencēšanos un apstākļiem, kas iezīmēja
zieda augstu specializāciju entomofilai apputei un koplapaina vai-

naga attīstīšanos. Apakšklases augiem ziedi tetracikliski, aktino-

morfi vai zigomorfi, apziednis ar saaugušiem locekļiem. Putekšņ-

lapas izomēras, novietotas pamīšus vainaga daivām vai to skaits

reducēts (A5-*4-2)- Tās pieaugušas pie vainaga stobriņa un uz-

rāda saaugšanas tendenci (Lamianae) vai saaugušas stobriņā,
kas apņem irbuli (Asteranae). Ginecejs vienmēr cenokarps (sin-

karps parakarps) ar (5) 2 augļlapām. Sēklaizmetņi ar vienu

integumentu. Raksturīga zieda formula — Ca^ļCo^AsļG^).

Apakšklase apvienotas 8 rindas, kas savukārt veido panatru
virsrindu (Lamianae) un asteru virsrindu (Asteranae).
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PANĀTRU VIRSRINDA —

LAMIANAE

Lamianae ir divdīgļlapju
entomofilās evolūcijas virsotne,

kurai raksturīga zieda daļu

oligomerizācija (locekļu skaita

redukcija). Putekšņlapas brī-

vas, pieaugušas pie vainaga
stobriņa un uzrāda saaugšanas
tendenci. Ginecejs cenokarps
(parakarps), galvenokārt ar

2 augļlapām. Pārsvarā lakst-

augi ar zigomorfiem ziediem.

Asteridae filoģenētiskās saites

1. Dipsaku rinda — Dipsacales

Rindā 4 dzimtas ar 43 ģintīm un apmēram 1150 sugām, kas

izplatītas galvenokārt ziemeļu puslodē Eirāzijas mērenā klimata

apgabalos. Primitīvākās un filoģenētiski vecākās ģintis ar vai-

rākām sugām aug Dienvidaustrumāzijā un arī Austrālijā, Jaun-

zēlandē, Āfrikā, Amerikā. Koki, krūmi un lakstaugi ar pretēji, retāk

mieturos sakārtotām veselām, daivainām vai plūksnaini saliktām

lapām, bez pielapēm. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi,
5 vai 4 locekļu, ar koplapainu vainagu. Putekšņlapas 5, 4 vai 3,

pieaugušas pie vainaga stobriņa, ar introrzām (pret auglenīcu
vērstām) putekšnīcām. Ginecejs cenokarps (parakarps) ar 5—2

augļlapām.

Kaprifoliju dzimta (Caprifoliaceae) izplatīta ziemeļu puslodes
mērenā klimata apgabalos. Dažas sugas aug Dienvidaustrumāzijā,
Austrālijā, Jaunzēlandē un Dienvidamerikā. Dzimtā apmēram
19 ģintis un vairāk par 450 sugām; to sistemātika vēl nepilnīgi iz-

strādāta. Krūmi, bieži vien ar vijīgiem liānveida stumbriem, vai

nelieli koki, retāk puskrūmi vai lakstaugi. Lapas pretējas, retāk

spirāliskas, veselas vai daivainas, retāk nepāra plūksnaini salik-

tas (Sambucus). Ziedi dažāda veida cimozās ziedkopās, divdzi-

mumu, aktinomorfi vai zigomorfi, 5 locekļu (4 vai 3 locekļu), ar

nelielu piecdaivainu kausu un piecdaivainu, bieži divlūpainu vai-

nagu. Putekšņlapas 5 (4 vai 3). Ginecejs ar (8) 5—2 nevienādi

attīstītām augļlapām. Sēklotne apakšēja, s—l5 —1 cirkņu, ar 1 līdz

daudziem sēklaizmetņiem katrā. Auglis pogaļa, kaulenis vai oga.

2m=l6; 18; 20; 22; 24; 32; 36; 38; 40; 48; 54; 72 (x =8—12; 16;

18; 19).
Sausseržu ģints (Lonicera) ar vairāk neka 150 sugām izplatīta

ziemeļu puslodes mērenajos apgabalos un Dienvidamerikā —

Andu kalnos. PSRS florā apmēram 30 sugas, mūsu republikā sav-

vaļā — 2 sugas. Meža sausserdis (L. xylosteum) aug lapu koku
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un jauktos mežos kā neliels krūms ar ļoti sīkstu koksni. Zilais

sausserdis (L. coerulea) mūsu republikā ir retāks augs, kas aug
mitros, kūdrainos krūmājos, galvenokārt gar jūrmalu. Dārzos, par-
kos bieži kultivē Tatārijas sausserdi (L. tatarica). Tas ir dekora-

tīvs krūms, bagātīgi zied ar sārtiem ziediem. Smaržīgais saus-

serdis (L. caprifolium) ir krūms ar vijīgiem stumbriem, pie mums

dārzos ļoti iecienīts krāšņumaugs ar ļoti smaržīgiem ziediem.

Irbenes (Viburnum) ar vairāk nekā 110 sugām un sausseržiem

līdzīgu izplatību ir lielāki krūmi ar baltiem ziedu čemuriem. PSRS

florā izplatītas 4 irbeņu sugas. Mūsu republikas florā mitros krū-

mājos aug parastā irbene (V. opulus). Tās ziedu čemuru malējie
ziedi lielāki par vidējiem. Dārzos bieži kultivē parastās irbenes

sterilo formu — sniega piku (V. opulus f. sterile) ar apaļām zied-

kopām, kas sastāv no lieliem, neauglīgiem ziediem. Audzē arī citas

sugas, it sevišķi pūkaino irbeni (V. lantana).
Jūrmalas priežu mežos, kā arī citur ēnainos jauktos mežos aug

ziemeļu linneja (Linnaea borealis) — Ziemeļeiropai raksturīgs
puskrūms ar ložņu stumbru. Pārējās linneju sugas izplatītas Kau-

kāza, Vidusāzijas kalnos, Austrumāzijā un Amerikā.

Dārzos un parkos aug plūškoki (Sambucus). Plašāk izplatīts ir

sarkanais plūškoks (S. racemosa) ar spilgti sarkanām ogām —

kauleņiem, retāk melnais plūškoks (S. nigra) ar melnvioletām,

spīdīgām ogām. Abas sugas, bet it sevišķi sarkanais plūškoks,
diezgan plaši izplatījušās savvaļā. Plūškoku serdi lieto mikrosko-

pijā, gatavojot plānus objekta griezumus.
Pie mums diezgan bieži arī kultivē ķekaraino sniegogu (Sym-

phoricarpus racemosus) no Ziemeļamerikas un daudzziedu veigē-
liju (Weigela florida) no Ziemeļķīnas.

Bezslavīšu dzimta (Adoxaceae) ar monotipo rAdoxa ģinti
izplatīta ziemeļu puslodes mērenā un aukstā klimata apgabalos.
Muskusa bezslavīte (Adoxa moschatellina) ēnainos mežos, krūmā-

jos sastopama arī mūsu republikā. Tā ir neliels lakstaugs ar ložņu
sakneni un trīsstaraini saliktām lapām. To zaļgandzeltenie vai

zaļganbaltie ziedi atrodas stumbra galā galviņā pa 5—7. Auglis
zaļgans, kausā ietverts kaulenis. 2n=36; 54; 56.

Baldriānu dzimta (Valerianaceae) ar 13 ģintīm un apmēram
420 sugām izplatīta Eirāzijas, Āfrikas un Amerikas mērenā klimata

joslā. Daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi, retāk puskrūmi vai

krūmi ar pretējām, veselām vai pūkaini saliktām lapām, bez pie-

lapēm. Ziedi stumbru galā, saliktos dihāzijos vai monohāzijos,
divdzimumu vai viendzimuma, parasti asimetriski, gandrīz aktino-

morfi vai zigomorfi. Putekšņlapas 3. Augļlapas 3. Auglis riekstiņš,
bieži vien ar lidspārnu. 2ri= 14; 16; 18; 22; 24; 28; 32; 42; 48;

56; 64; 70; 96; 98 (_x =7; 8; 9; 11; 12).
Dzimtas lielāka ģints — baldriāni (Valeriana) ar vairāk par

200 sugām izplatīta ziemeļu puslodē un Andu kalnos. PSRS flora

apmēram 20 sugas, galvenokārt Kaukāzā. Mūsu republikā bieži

mitros krūmājos, pļavās, mežmalās aug ārstniecības baldriāns
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(V. officinalis). Auga saknenī un saknēs ir ēteriskas eļļas ar

baldriānam raksturīgo smaržu. Tās plaši lieto medicīnā nervu sis-

tēmas nomierināšanai.

Baldriņi (Valerianella) ir viengadīgi lakstaugi ar vairākkārt

dihotomi zarotu stumbru un sīkiem divdzimumu ziediem, kas zaru

galā sakopoti dihaziālā skarā. Mūsu republikā aug 2 ļoti retas

baldriņu sugas — zobainais baldriņš (V. dentata) un salātu bal-

driņš (V. locusta).

Dipsaku dzimta (Dipsacaceae) ir progresīvākā dzimta, kas ar

10 ģintīm un apmēram 280 sugām izplatīta galvenokārt Vidusjūras
zemēs un Rietumāzijā. Dažas sugas sastopamas arī Himalajos,
Ķīnā, Japānā un Āfrikā. Daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi,
retāk krūmi (Scabiosa) ar pretējām vai mieturos sakārtotām la-

pām. Ziedi cimozās ziedkopās, kas ārēji atgādina kurvīšus, div-

dzimumu, aktinomorfi, ar 5 locekļu apziedni. Putekšņlapas 4. Gine-

cejs ar 2 augļlapām, tipiski pseidomonomērs. Auglis sēklenis.

2rc=lo; 14; 16; 18; 20; 32; 34; 36; 38; 40; 42—44; 48; 54 (*=s;
7; 8; 9; 10).

Dipsaku ģintī (Dipsacus) ir 12 sugas, kas izplatītas Vidus-

jūras apgabalā, Āfrikā un Eiropā. PSRS florā 5 sugas, galveno-
kārt Kaukāzā un Vidusāzijā. Dipsaki ir lieli lakstaugi ar ļoti

izturīgām, cietām un elastīgām pieziedlapām, kuras izmanto tek-

stilrūpniecībā. Kaukāzā, Vidusāzijā, Krimā un Rietumeiropā kul-

tivē D. sativus.

Latvijas flora paretam sastop divas skabiozu (Scabiosa) su-

gas — dzelteno skabiozu (S. ochroleuca) ar dzeltenbaltiem zie-

diem un baložu skabiozu (S. co-

lumbaria) ar zilgansarkaniem zie-

diem. Kaukāza skabiozu (S. cau-

casica) ar gaišziliem ziediem un

Septiņkalnes skabiozu (S. tran-

sglvanica) ar gaišdzelteniem zie-

diem kultivē dārzos. Tās ir iecie-

nītas ziemciešu puķes.

Pļavās, krūmājos, mežos bieži

sastopama pļavas vilkmēle (Suc-
cisa pratensis) ar zilām ziedu

galviņām. Ļoti izplatīta republikā
ir tīrumu pēterene (Ķnautia ar-

vensis) ar zilganvioletām ziedu

galviņām (131. att.). Pēterenes un

131. att. Tīrumu pēterene (Knautia arven-

sis):
1 — auga apakšējā dala; 2 — ziedkopa; 3 —

zieds.



282

vilkmēles ir arēji līdzīgi augi. Pēterenēm parasti ir plūksnaini
dalītas lapas un ziedkopas pamats ar vienkāršiem matiņiem, bet
vilkmēlēm veselas lapas un ziedkopas pamats ar zvīņveida seg-

lapām.

2. Genciānu rinda — Gentianales

Gencianu rindā ir 13 dzimtas, 1039 ģintis un apmēram
12585 sugas. No visām 13 dzimtām lielākā daļa (11) izplatītas
tropos un tropu kalnos. Koki, krūmi un lakstaugi ar pretējām, re-

tāk spirāliski vai mieturos sakārtotām veselām lapām, bez pie-
lapēm. Ziedi divdzimumu, reti viendzimuma, parasti aktinomorfi,
5 vai 4 locekļu. Putekšņlapas 6, retāk 4 vai mazāk. Ginecejs ar

2 augļlapām, parakarps. Rindas raksturīga pazīme ir pumpurā
spirāliski sagriezušās apziedņa lapas.

Strihnīnaugu dzimta (Loganiaceae) ar 6 ģintīm un vairāk par
100 sugām izplatīta Indijā, Ķīnā, Dienvidaustrumāzijā, Jaunzē-

landē, Austrālijā, tropiskajā Āfrikā un Amerikā. Koki, krūmi, liā-

nas un lakstaugi ar vienkāršām, pretējām lapām.
Viena no svarīgākajām dzimtas ģintīm ir strihnīnkoki (Struch-

nos). Ģints visas daudzās sugas ir ļoti indīgi augi. Indijā aug
«S. nux-vomica, kura indīgās sēklas satur strihnīnu un brucīnu; tās

sauc par dzērvacīm un izmanto medicīnā. No strihnīnkoku sēklām

vai mizas Āzijas un Āfrikas iedzimtie iegūst indi, ko izmanto bultu

saindēšanai. Strihnīnaugu dzimtai liela nozīme pārējo rindas

dzimtu evolūcijā.
Oleandru dzimta (Apocynaceae) ar apmēram 200 ģintīm un

vairāk nekā 2000 sugām izplatīta tropu un subtropu zemēs. Koki,

krūmi, lakstaugi ar pretējām, spirāliskām vai mieturos sakārto-

tām veselām lapām. Ziedi aktinomorfi, parasti 5 locekļu. Dzimtas

raksturīga īpatnība ir drīksnas īpatnējais galviņveida paplašinā-

jums, ar kuru salīp putekšnīcas, kā arī pienstobri stumbros un

lapās. Daudzas sugas izmanto kaučuka iegūšanai, citas kā ārstnie-

cības augus un šķiedraugus vai arī kā dekoratīvus augus. Labs

Rietumāfrikas kaučukaugs ir kiksija (Kickxia elastica), kuru arī

kultivē. Strophantus sugas, kas izplatītas tropiskajā Āfrikā, ir

Joti vērtīgi ārstniecības augi. No tiem iegūst strofantīnu, kuru

lieto sirdsdarbības regulēšanai. Strofantu sēklas, saknes un miza

ir ļoti indīgi. Vietējie Āfrikas iedzīvotāji tos izmanto bultu sa-

indēšanai.

Vidusjūras zemju upju ielejās aug oleandrs (Nerium oleander).
Tas zied ar lieliem, baltiem vai sārtiem ziediem. Pie mumsole-

andrs ir diezgan izplatīts krāšņumaugs dzīvokļos un augu mājās.

Diezgan plaši, it sevišķi kapsētās, kultivē mazo kapmirti (Vinca
minor), kas savvaļā aug Kaukāzā, Viduseiropā un Dienvideiropā.
Vietām tā jau diezgan plaši arī pie mums pārgājusi savvaļā.

Asklepju dzimta (Asclepiadaceae) ar apmēram 290 ģintīm un

2000 sugām izplatīta tropu un subtropu joslās un tikai nedaudzas
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sugas mērenā klimata zemēs. Vijīgi krūmi vai lakstaugi, retāk

nelieli koki ar vienkāršām, pretēji vai mieturos sakārtotām lapām,
bez pielapēm. Ziedi sīki, cimozās, retāk recemozās ziedkopās, div-

dzimumu, aktinomorfi, 5 locekļu. Putekšņlapas 5, sēdošas un pa-
rasti pieaugušas vai pielipušas pie gineceja, veidojot ginostegiju.
Putekšņi tetrādēs vai arī salipuši veido polīnijus (putekšņu ķerme-
ņus). Putekšnīcās veidojas īpaši translatori, kas veicina putekšņu
izbiršanu no putekšnīcām. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis some-

nis. Sēklas ar matiņu pušķi, kas veido lidpūku.
Dzimtas sugām nav lielas praktiskas nozīmes. No asklepju

(Asclepias) ģints, kas ar 80 sugām izplatīta Amerikā, iegūst celu-

lozi; sēklu matiņi tiek izmantoti t. s. augu zīda iegūšanai. Dažas

sugas arī kultivē, piemēram, ragaino asklepi (A. cornuti), kuras

piensula satur ap 2% kaučuka. Visas asklepes ir labi nektāraugi,
tām ir arī dekoratīva nozīme. Stapēliju (Stapelia) sugas, kas aug

Dienvidāfrikā, ir dekoratīvi augi ar sukulentiem stumbriem un

lieliem ziediem. Dzīvokļos un augu mājās audzē vaskapuķi (Hoya

carnosa), kura savvaļā aug Ķīnā. Paretam kultivē Grieķijas peri-
ploku (Periploca graeca), kas mūsu republikas apstākļos bieži

apsalst. Kaļķainās augsnēs upju ielejās savvaļā reti pie mums

aug ārstniecības indaine (Antitoxicum officinale). Viss augs ir

ļoti indīgs.
Gencianu dzimta (Gentianaceae) ar apmēram 70 ģintīm un

vairāk par 1100 sugām izplatīta visā pasaulē, it sevišķi mērenās

un subtropu joslās, kā arī kalnu rajonos. Pārsvarā daudzgadīgi
vai viengadīgi lakstaugi, bieži vien saprofīti, tikai nedaudzi pus-

krūmi, pavisam reti — nelieli koki. Lapas veselas, pretējas, retāk

mieturos. Ziedi cimozās, retāk racemozās ziedkopās vai vientuļi,
divdzimumu, aktinomorfi, retāk viegli zigomorfi, 5 vai 4 locekļu,
ar koplapainu apziedni, kas diferencēts kausā un vainagā. Pu-

tekšņlapu skaits atbilst vainaglapu skaitam. Ginecejs parakarps
ar 2 augļlapām. Auglis pogaļa. 2n =10; 14; un visi pāra skaitļi
līdz 46; 52; 54; 58; 62; 68; 72; 78; 102 (x =5—11; 13; 15; 17; 19).

Dzimtas lielākajā ģintī — genciānas (Gentiana) ir vairāk neka

500 sugas, no kurām vairums tipiski kalnu augi ar lieliem, ziliem,

violetiem, dzelteniem vai baltiem ziediem, zieda formula —

O * Ca
(4_7)Co(4_7)A(s)G ( 2). PSRS florā apmēram 90 genciānu sugu,

kas izplatītas Karpatu, Kaukāza un Vidusāzijas kalnu rajonos,
dažas, piemēram, tumšzilā genciāna (G. pneumonanthe) aug pļa-
vās PSRS Eiropas daļā un Sibīrijā, paretam sastopama arī mūsu

republikā (132. att.). Nedaudz biežāk mūsu republikā pļavās, upju
krastos aug" krustainā genciāna (G. cruciata) un rūgtā genciāna

(G. amarella); dūkstu genciāna (G. uliginosa) ir retāka suga.

Dzelteno genciānu (G. lutea) un bezstumbra genciānu (G. acaulis)
kultivē dārzos.

Diezgan parasti augi pļavās, norās ir augstiņi (Centaurium).
Mūsu republikā tie pārstāvēti ar 3 sugām, no kurām izplatītākais
ir čemuru augstiņš (C. umbellatum) ar sārtiem ziedu čemuriem.
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132. att. Gentianaceae:

1 — Gentiana pneumonanthe,
augs un zieda diagramma; 2 —

Centaurium umbellatum, augs un

zieda gargriezums.

Ziedi atveras tikai saulainā laikā. Noplūkts zieds aizveras un ne-

kad vairs neatveras. Augstiņi, tāpat kā daudzas genciānu sugas,
ir ārstniecības augi un satur rūgtvielas, glikozīdus, alkaloīdus

v. c. Tos lieto gremošanas orgānu ārstēšanai.

Mitrās, purvainās pļavās, zāļu purvos, dūkstainās vietās aug
trejlapu puplaksis (Mentjanthes trifoliata). Tam ir trīsstūraini

saliktas lapas un rožaini vai balti ziedu ķekari. Lapas satur rūgt-
vielas, no kurām svarīgākais ir meniantīns. Labs ārstniecības augs,

gremošanas un ēstgribas veicināšanas līdzeklis. Ļoti reti mūsu

floras genciānu dzimtas pārstāvji ir vairogu palēpe (Ntjmphoides
peltata) un ziemas svertija (Swertia perennis).

Rubiju dzimta (Rubiaceae) ir pati progresīvākā un lielākā

genciānu rindas dzimta, kas ar vairāk nekā 700 ģintīm un apmē-
ram 7000 sugām izplatīta tropos un subtropos. Vairāki dzimtas

pārstāvji tomēr sastopami arī mērenā un aukstā klimata joslās.
Koki, liānas vai puskrūmi un lakstaugi ar pretējām vai mieturos

sakārtotām veselām lapām, ar pielapēm. Ziedi cimozās ziedkopās,
divdzimumu, aktinomorfi vai viegli zigomorfi (divlūpaini), ar 4

vai 5 locekļiem gredzenā. Kauss parasti vāji attīstīts. Putekšņ-

lapas 4 vai 5. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis pogaļa, oga vai

kaulenis. 2/z =12; 16 un visi pāra skaitļi līdz 40; 42; 44; 48; 54; 64;

66; 68; 72; 84; 88; 96; 100; 102; 104; ap 132; 154; 220 (x =6— 15;
17; dominē 11).

Dzimtas kokveida formas izplatītas galvenokārt mitrā tropu
klimata apgabalos un tropu mūža mežos, bet mērenā klimata

joslā — gandrīz tikai lakstaugi. Dzimtas sugām liela praktiska
nozīme. Vairāki ļoti svarigi kultūraugi. No tiem visnozīmīgākie
ir kafijkoki (Coffea), kas ar apmēram 40 sugām izplatīti tropiskajā
Āfrikā. Kafijkoki savvaļā aug kā nelieli koki vai arī kā krūmi ar
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baltiem, smaržīgiem, lapu žāklēs pušķos sakopotiem ziediem. Augļi
kauleņi ar sulīgu perikarpu un pacietu sēklu, t. s. kafijas pupiņu,
kas satur līdz 2,5% kofeīna.

Kafijai ir sena vēsture. Par šo augu primāro izplatības centru uz-

skatāms Kafas apgabals Etiopijā. Kafijas uzbudinošo iedarbību uz

nervu sistēmu ievēroja jau vietējie gani, jo aitas un kazas, saēdušās

nokritušos savvaļas kafijas augļus, naktīs negulēja. Kafiju kā uzmun-

drinošu dzērienu pirmie sāka lietot arābi 15. gs. Kafijkoki no Etiopijas
tika aizvesti uz Dienvidarābiju. Par vienu no vecākiem kafijas kultūras

centriem kļuva Jemena. No Jemenas pilsētas Mokas cēlies arī smalk-

graudainās mokas kafijas nosaukums. Taču par kafijas otro dzimteni

kļuva Dienvidamerika, it īpaši Brazīlija, kur iegūst ap 75% no visas

pasaules kafijas produkcijas.

Visu vairumu kafijas — ap 90% iegūst no Arābijas kafijkoka
(C. arabica; 133. att.). Austrumāfrikā, Ceilonā un Indonēzijā
līdzenumos audzē Libērijas kafijkoku (C. liberica), bet ļoti ražīgā
C. canephora izplatīta Indonēzijā.

Ļoti nozīmīgi tropu koki ir hinīnkoki (Cinchona), kas savvaļā

aug Dienvidamerikā. Koka miza satur hinīnu, kuru plaši izmanto

medicīnā jau no 17. gs. Tā kā hinīna pieprasījums bija ļoti liels,
hinīnkokus sāka kultivēt. Pazīstamākās sugas — C. calisaua,

C. succirubra. Lielākās hinīnkoku plantācijas ir Javas salā un

Ceilonā.

Dzimtas lielākā un sugām bagātākā ir madaru ģints (Galium),
kas izplatīta pa visu pasauli. Pavisam ģintī apmēram 300 sugas.

Latvijas florā ir 10 madaru sugas, kas aug pļavās, tīrumos, krū-

mājos. Izplatītākās sugas — mīkstā madara (G. mollugo) un īstā

madara (G. verum), kā arī ziemeļu madara (G. boreale) un purva

madara (G. palustre). Diezgan izplatīta sakņu dārza nezāle ir

ķeraiņu madara (G. aparine), kuras stumbrs un lapu malas klātas

uz leju vērstiem dzelonīšiem. Miešķu ģints (Asperula) mūsu florā

pārstāvēta ar 3 sugām, no tām visizplatītākais ir smaržīgais mieš-

ķis (A. odorata), kas aug ēnainos lapu koku mežos. Šī auga virs-

zemes daļas satur dažādas specifiskas vielas, no kurām nozīmīgā-
kais ir kumarīns. Lieto dzē-

rienu un siera rūpniecībā.
Rubiju (Rubia) sugas iz-

platītas siltākās zemēs, PSRS

florā — Krimā, Kaukāzā un

Vidusāzijā. Rubijām ir sulīgi
ogveida augļi.

133. att. Arābijas kafijkoks (Coffea
arabica):

1
— zars ar augļiem; 2 — zieds; 3 —

divsēklu augļa gargriezums.
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3. Kāpnīšu rinda — Polemoniales

Lakstaugi, retāk kokaugi ar spirāliskām vai pretējām lapām,
bez pielapēm. Ziedi cimozās ziedkopās, divdzimumu, reti vien-

dzimuma, aktinomorfi vai retāk nepilnīgi zigomorfi, ar 5 locekļu

apziedni. Kauss ar gandrīz nesaaugušām vainaglapām. Putekšņ-
lapas 5, saaugušas ar vainaga stobriņu. Ginecejs sekundāri sin-

karps, retāk parakarps ar 2 vai 3 augļlapām, reti vairākām. Nek-

tāriju disks pie sēklotnes pamatnes.
Polemoniales ir ļoti tuva ar Gentianales. Tajā 8 dzimtas, 208

ģintis un apmēram 4520 sugas, kas izplatītas pa visu pasauli
tropu, subtropu, mazāk mērenā klimata joslās.

Kāpnīšu dzimta (Polemoniaceae) ar 18 ģintīm un apmēram
320 sugām izplatīta Ziemeļamerikā, it īpaši_ tās rietumdaļā, bet

nedaudzas sugas Dienvidamerikā, Eiropā un Āzijas kontinenta mē-

renā joslā un subtropos. Viengadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi vai

puskrūmi, retāk krūmi, liānas vai nelieli koki. Ziedi pa vienam

vai cimozās ziedkopās, divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi, ar

5 locekļu apziedni. Putekšņlapas 5. Ginecejs ar 3, retāk ar 2 vai

4 augļlapām. Sēklotne augšēja. Auglis pogaļa. 2n=\2; 14; 16; 18;

28; 36; 52 (*=6; 7; 8; 9).
Mūsu republikas flora sastopama tikai 1 suga — zila kapnīte

(Polemonium coerulea), kas aug upju krastos, birzīs, galvenokārt
republikas austrumdaļā. Augs ar plūksnaini dalītām lapām un lie-

liem, tumšziliem ziediem. Dekoratīvs, ārstniecības augs un nektār-

augs, kuru audzē arī dārzos.

Vienas no iecienītākajām ziemciešu puķēm ir flokši (Phlox).
No daudzajām Ziemeļamerikā izplatītajām sugām pie mums vis-

biežāk audzē skaraino floksi (Ph. paniculata).
Viengadīgs vīteņaugs ir kāpelējošā kobeja (Cobeae scandens).

Augs līdz 5 m garš, ar staraini vai plūksnaini dalītām lapām un

zilganvioletiem vai baltiem ziedu zvaniņiem, kas atrodas lapu
žāklēs. Tās dzimtene — Meksika.

Tīteņu dzimta (Convolvulaceae) ar apmēram 50 ģintīm un līdz

1500 sugām izplatīta tropu un subtropu zemēs, taču dažas sugas

aug arī mērenā klimata joslās abās puslodēs. Daudzgadīgi vai

viengadīgi lakstaugi, ļoti reti kokaugi. Vairumam šīs dzimtas augu

ir vīteņveida stumbrs ar spirāliskām, veselām, daivainām vai plūk-
snaini dalītām lapām. Lapām raksturīgi dziedzermatiņi. Lapās un

stumbros ir sekrētšūnas ar piensulu. Ziedi pa vienam vai dihāzijos,
reti viendzimuma, ar taurītes veida vai zvanveida vainagu. Pu-

tekšņlapas, kā arī apziedņa locekļi — 5. Ginecejs parasti ar 2,

retāk ar 5—3 augļlapām. Auglis pogaļa vai riekstiņš. 2rc=lß; 20;

22; 24; 26; 28; 30; 32; 36; 44; 46; 48; 50; 58; 60; 84; 90 (*= 8—15).

Viena no lielākajam ģintīm ir tīteņi (Convolvulus) ar vairāk

nekā 200 sugām. Mūsu republikas florā plaši izplatīts ir tīruma

tītenis (C. arvensis) ar lieliem, baltiem vai viegli sārtiem un

smaržīgiem ziediem. Tā ir grūti iznīcināma daudzgadīga nezāle,
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134. att. Vijas (Cuscuta).
Cuscuta europaea: 1 — ziedošs augs (parazitē uz

parastā apiņa), 2 — zieds, 3 — zieda gargriezums;
4 — C. epithymum zieda diagramma.

kas vairojas ar sēklām un sakneņiem.
Dārzos kultivē trīskrāsaino tīteni

(C. tricolor), kas savvaļā aug Dien-

videiropā. Tīteņiem tuvu radniecīgi ir

•dižtīteņi (Calystegia), kurus dažkārt

apvieno kopējā tīteņu ģintī. Mūsu re-

publikā krūmājos, upju un ezeru kras-

tos aug žogu dižtītenis (C. sepium).

Ipomeju ģintī (Ipomoea) ir apmēram 300 sugas, kas aug tropu
zemēs, bet dažas sugas arī Dienvideiropā un Austrumāzijā. Sva-

rīga ģints suga ir batātes jeb saldais kartupelis (7. batatas). Ba-

tātu dzimtene — Centrālamerika, bet tagad tās kultivē visas pa-
saules tropu un subtropu zemēs kā ļoti vērtīgu pārtikas augu.

Augsnē attīstās lieli I—21 —2 kg smagi bumbuļi, kas satur daudz cie-

tes un cukura. Bumbuļus izmanto pārtikai, kā arī cietes un spirta

rūpniecībā. Batātes ir ļoti pieticīgi augi, viegli kultivējami arī na-

badzīgās augsnēs. Mūsu republikā diezgan bieži kultivē sārto ipo-

meju (7. purpurea). Pie mums tas ir viengadīgs, vijīgs, ļoti deko-

ratīvs lakstaugs ar purpursārtu piltuvveida vai zvanveida vai-

nagu. Auga dzimtene tropiskā Amerika, no kurienes tas izplatījies
pa visu pasauli. Retāk kultivē /. rubrocoerulea, kas ir vēl dekora-

tīvāka suga un zied krāšņiem, debesziliem ziediem.

Viju dzimta (Cuscutaceae) ar 1 parazītisku viju ģinti (Cus-
cuta) un apmēram 170 sugām izplatīta tropu, subtropu un mē-

renā klimata apgabalos. Viengadīgi, retāk pārziemojoši parazītiski
vīteņaugi bez saknēm un bez lapām. Stumbri pavedienveida, za-

raini, apvijas saimniekaugam un ar haustorijām piesūcas pie tā.

Ziedi sīki, biezās galviņveida ziedkopās, divdzimumu, aktinomorfi,
5 retāk 4 locekļu. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis divcirkņu po-

gaļa; katrā cirknī 2 sēklas. 2n= 14; 28; 30, 32; 42; 56; 60 [x=7; 15).
Musu republikas florā ir 4 viju (Cuscuta) sugas. Diezgan bieži,

it īpaši Daugavas ielejā, sastopama Eiropas vija (C. europaea),
kas parazitē uz daudziem augiem, visbiežāk uz nātrēm, vīķiem,
lupinām, apiņiem, kaņepēm, upenēm v. c. (134. att.). Mārsilu vija
(C. epithymum) parazitē uz āboliņiem, liniem v. c. Bīstams ābo-

liņu parazīts ir tīruma vija (C. campestris), kas parazitē arī uz

citiem tauriņziežiem, bietēm un burkāniem. Linu vija (C. epilinum)
ir linu un linu nezāļu parazīts.

Udenslapju dzimta (Hydrophyllaceae) ar apmēram 20 ģintīm
un 275 sugām izplatīta Amerikā, bet dažas sugas arī Āfrikā, tropis-
kajā Āzijā, Austrālijā un Havaju salās. Viengadīgi vai daudzgadīgi

lakstaugi, retāk puskrūmi. Kserofīti ar difūzu koksni. Ziedi cimozās
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ziedkopās, divdzimumu, aktinomorfi, 5 locekļu. Putekšņlapas 5.

Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis pogaļa. 2n=lo; 12; 14; 16; 18; 20;
22; 24; 26; 28; 34; 36; 38; 40; 44; 48; 66; 76 (x=5—9; 11; 13;
19; 20).

Mūsu republikā plaši kultivēts nektāraugs ir bišu facēlija
(Phacelia tanacetifolia), kas vietām pāriet savvaļā. Auga dzim-

tene Kalifornija. Skaisto zilmalīti (Nemophila insignis) audzē dār-

zos kā viengadīgu augu, kas zied gaišziliem ziediem visu vasaru.

Skarblapju dzimta (Boraginaceae) plaši izplatīta visā pasaulē,
it sevišķi ziemeļu puslodes mērenajā joslā, Vidusjūras apgabalā,
Rietumāzijā, Vidusāzijā un Ziemeļamerikā. Lielā skarbjlapju
dzimta ar apmēram 100 ģintīm un 2000 sugām apvieno lakstaugus,
retāk krūmus un kokus ar spirāliskām, veselām lapām. Augu vasa,

it sevišķi lapas, parasti klāta ar skarbiem matiņiem. Ziedi cimozās

ziedkopās — vienkāršos vai divkāršos rituļos vai arī tie vientuļi,

divdzimumu, aktinomorfi vai viegli zigomorfi, ar divkāršu 5 lo-

cekļu apziedni un 5 putekšņlapām. Ginecejs ar 2 augļlapām. Aug-
lis skaldās 4 riekstiņos vai kauleņos. 2n=\o un visi pāra skaitļi
līdz 50; ap 54; 60; 64;' 70; ap 72; ap 80 (x =4— 13).

Dzimtas saimnieciskā nozīme nav liela. Dažiem tropu kokiem

ir laba koksne, no citiem augiem iegūst dabiskās krāsvielas. Dau-

dzas sugas ir labi ārstniecības augi un nektāraugi, taču visvairāk

ir dekoratīvo augu. Vairākas sugas, it sevišķi lakstaugi, ir nezāles.

Indijā un citās tropu zemēs izplatīta lielā kordiju ģints (Cor-

dia). Tie ir koki ar labu koksni, dažas sugas ar ēdamiem aug-

ļiem. Alkanna tinctoria, kas aug Vidusjūras zemēs, ir viens no

vērtīgākajiem krāsvielu augiem. No tā iegūst alkanīna krāsu.

Latvijas florā dzimta pārstāvēta ar 12 ģintīm un 23 sugām.
Visi tie ir viengadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi. Lielākā ģints
mūsu republikā ir neaizmirstules (Muosotis) ar 8 sugām. Izplatī-
tākā suga — purva neaizmirstule (M. palustris) ļoti bieži sasto-

pama mitrās pļavās, grāvjos, dīķu, ezeru krastmalās; zied ziliem

vai bālganiem ziediem. Sausākās vietās, tīrumos, ceļmalās arī ļoti
bieži sastopama lauku neaizmirstule (M. arvensis), kas zied sī-

kiem, gaišziliem ziediem, bet vēl sausākās vietās, smilšainos tīru-

mos arī ļoti bieži aug smilts neaizmirstule (M. micrantha). Skais-

tāka, bet retāka suga ir meža neaizmirstule (M. sulvatica). Šo

sugu bieži kultivē. Vairākas meža neaizmirstules atradnes mūsu

republikā ir vecos parkos, pie kapsētām, tāpēc var domāt, ka šie

augi ir pārgājuši savvaļā no kultūras.

Izplatītas tīrumu nezāles pie mums ir ārstniecības vēršmēle

(Anchusa officinalis) un lauku aitene (Lucopsis arvensis). Ļoti
labs nektāraugs, bet arī indīgs augs ir zilais daglītis (Echium
vulgare). Agri pavasara ziedaugi, kas izplatīti krūmājos, lapu
koku mežos ir lakači (Pulmonaria) ar 3 sugām. Izplatītākie ir

tumšais lakacis (P. obscura) un ārstniecības lakacis (P. offici-

nalis), retāk — šaurlapu lakacis (P. angustifolia). Abas pēdējās
sugas ir ārstniecības augi. Ārstniecības augs ir arī ārstniecības
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tauksakne (Symphytum officinale). Ārstniecības gurķeni (Borago
officinalis) audzē dārzos, bet tā pāriet savvaļā kā nezāle. Labs

garšaugs (svaigas lapas smaržo pēc gurķiem), salātu, ārstniecī-

bas augs un nektāraugs.
Smaržīgs krāšņumaugs ir heliotrops (Heliotropium peruvianum)

no Dienvidamerikas.

4. Cūknātru rinda — Scrophulariales

Lielā cūknātru rinda apvieno 16 dzimtas ar 852 ģintīm un ap-
mēram 11 490 sugām. Visu dzimtu pārstāvji sastopami tropu jos-
lās un tikai 6 dzimtu sugas mērenā klimata apgabalos. Pārsvarā

lakstaugi, retāk krūmi vai koki ar spirāliskām vai pretējām la-

pām, bez pielapēm. Ziedi divdzimumu, retāk viendzimuma, aktino-

morfi vai biežāk mediāli zigomorfi, ar 5 locekļu apziedni. Putekšņ-
lapas reducētas 5, 4 vai 2. Ginecejs cenokarps ar 2, retāk ar

5 augļlapām. Auglis pogaļa vai oga.

Nakteņu dzimta (Solanaceae) ir primitīvākā Scrophulariales
dzimta, kas ar 85 ģintīm un apmēram 2300 sugām izplatīta tropu,

subtropu un mērenajās joslās, galvenokārt Dienvidamerikā. Lakst-

augi, puskrūmi vai krūmi un nelieli koki ar stāviem vai ložņu
stumbriem un vienkāršām, spirāliski sakārtotām lapām. Ziedi pa

vienam vai cimozās ziedkopās, divdzimumu, aktinomorfi vai viegli
zigomorfi, ar divkāršu 5 locekļu, koplapainu, daivainu vai šķeltu
apziedni. Putekšņlapas parasti 5, bet var būt arī reducētas līdz

4 vai 2. Ginecejs ar 2 augļlapām, kas atrodas slīpi pret zieda

mediālo asi, tāpēc zieds nav īsti aktinomorfs. Auglis oga vai po-

gaļa. 2n=l4 un visi pāru skaitļi līdz 50 (izņemot 30), 54—56; 60;

64; 72; 82; 92; 96; 120; 144 (x =7— 12; 17; 18;'20—24).
Nakteņu dzimtai ir liela praktiska nozīme. Daudzas dzimtas

sugas ir nozīmīgi uzturaugi, piemēram, kartupeļi, tomāti, bakla-

žāni, paprika jeb dārzeņpipari v. c. No vairākām sugām iegūst

ļoti iedarbīgus ārstniecības līdzekļus, galvenokārt narkotiskas vie-

las; tabaku lieto kā apreibināšanās līdzekli. Dzimtā ir vairāki de-

koratīvi augi. Nakteņu dzimtas sugas satur alkaloīdus, tāpēc te

daudz indīgu augu. Arī kartupeļi, it sevišķi zaļie virs zemes augu-
šie bumbuļi un negatavi tomāti satur solanīnu, kas noārdās vārot.

Dzimtas tipiskā ģints — Solanum ir viena no lielākajām augu

valstī. Kopējais sugu skaits tajā pārsniedz 1500. Vairums ir tropu

augi, kuru izplatības centrs Dienvidamerika. PSRS florā sastopa-
mas 10 Solanum sugas, mūsu republikā tikai 3 sugas. Vislielākā

nozīme ir kartupeļiem. Pašlaik aprakstīta 201 Solanum suga, ku-

rām zemē attīstās bumbuļi. Tās apvienotas Solanum ģints Tubera-

rium sekcijā. Kartupeļu sistemātika nav pilnīgi izstrādāta. Līdz

šim izpētīta vēl tikai neliela daļa no visiem Dienvidamerikas kar-

tupeļiem. Pie mums audzētos kartupeļus apvieno Solanum tubero-

sum sugā, kas nav dabiska suga, bet gan kultigēns komplekss.
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No Dienvidamerikas kartupeļi ievesti Spānija un Vīnes botāniskajā

dārzā 1565. gadā, bet no turienes drīz Itālijā, Holandē, Vācijā. Krie-

vijā kartupeļus ieveda Pēteris I 1698. gadā. Tikai ap 1840. gadu kar-

tupeļi sāka izplatīties ar plašāku vērienu un ātri kļuva par nozīmīgu

pārtikas augu, lopbarības un tehnisko kultūru.

Mūsu republikas pārējās 2 Solanum sugas sastopamas savvaļā.
Tās ir bebrukārkliņš (S. dulcamara) — puskrūms ar resnu, daudz-

gadīgu ložņu sakneni un melnā naktene (S. nigrum) — vienga-
dīga sakņu dārzu nezāle. Abas sugas ir indīgi augi. Melnā nak-

tene ir kartupeļu vēža saimniekaugs.
Par nozīmīgiem kultūraugiem kļuvuši arī tomāti (Lycopersicon

esculentum), kas cēlušies no Dienvidamerikas. Arī tomātiem ir

sena kultūras vēsture. Eiropā pirmās ziņas par tomātiem — Poma

amoris, t. s. mīlestības āboliem, parādījās 1554. gadā, bet Krie-

vijā — 1780. gadā. Ilgu laiku tos stādīja tikai kā dekoratīvus

augus. Latvijā tomātus uzturā sāka lietot pirms apmēram 50—

60 gadiem.
Vēl mazāk pazīstams augs, it īpaši mūsu republikā ir paprika

(Capsicum annum), arī no Dienvidamerikas. Papriku kultūra se-

višķi labi izkopta Bulgārijā, Rumānijā, Ungārijā, no kurienes tā

pārceļojusi uz Moldāviju un Ukrainu.

Kā ļoti nozīmīgu ārstniecības augu pie mums kultivē beladonnu

jeb melno velnogu (Atropa belladonna; 135. att.). Visas auga

daļas satur atropīnu, kā arī citus alkaloīdus. Savvaļā aug Maz-

āzijā, Kaukāzā, Vidusjūras zemēs un arī Eiropā.
Pilsētu sakņu dārzos paretam ieviesusies nezāle — dzeloņai-

nais velnābols (Datura stramonium). Tas ir indīgs, bet arī ārstnie-

cības augs, satur atropīnu, skopolamīnu un citus alkaloīdus. Lie-

lāku apdzīvotu vietu tuvumā, ap ēkām un sakņu dārzos, sētmalas

aug ļoti indīga nezāle — melnā driģene (Hyoscyamus niger), kas

satur hiosciamīnu, atropīnu, skopolamīnu un citus alkaloīdus.

135. att. Beladonna (Atropa
belladonna):

1 — ziedoša auga dala; 2 —

zieds; 3 — zieda gargriezums;

4 — sēklotnes šķērsgriezums; 5 —

vainaga daļa ar putekšņlapām;
6 — auglis (oga) ar kausu; 7 —

sēkla; 8 — sēklas gargriezums.
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Diezgan bieži kultivē lampionpuķi (Physalis franchetti). Augļu
laikā zieda kauss izaug par lielu (līdz 8 cm garu un ap 5 cm

diametrā), plēvainu spilgti oranžsarkanu pūsli. Auga oranžsārtās

ogas ir ēdamas. Kā krāšņumaugus pie mums kultivē puķu tabaku

(Nicotiana alata) un hibrīdo petūniju (Petunia hubrida).
Apšaubāmas vērtības, bet plaši izplatīti un lietoti kultūraugi

ir smēķējamā īstā jeb Virdžīnijas tabaka (Nicotiana tabacum).
Tabaka ir ļoti indīgs augs, satur nikotīnu, anabazīnu un citus

alkaloīdus. No tabakas lapām, tās fermentējot, iegūst smēķējamo
tabaku.

Cūknātru dzimta (Scrophulariaceae) ir pati lielākā un tipis-
kākā rindas dzimta, kas ar vairāk par 200 ģintīm un apmēram
3000 sugām izplatīta visā pasaulē, galvenokārt mērenā klimata

joslās. Pārsvarā lakstaugi un puskrūmi, starp tiem saprofīti, pus-

parazīti un parazīti. Lapas spirāliskas, retāk pretējas vai mieturos,
veselas vai plūksnaini dalītas. Ziedi cimozās, racemozās ziedkopās
vai vientuļi, divdzimumu, zigomorfi, retāk aktinomorfi, ar 4 vai

5 locekļu apziedni. Putekšņlapas parasti 4 vai arī 5, 3, vai 2. Gine-

cejs parakarps, ar 2 augļlapām, kas atšķirībā no Solanaceae no-

vietotas taisni zieda mediālās ass plaknē. Auglis parasti pogaļa
vai kaulenveida. 2ra=l2 un visi pāra skaitļi līdz 60; 64; 68; 70; 72;

80; 84; 96; 100; 112; 120; 124; 168 (x =6—18; 20; 21; 23—30).
Cūknatru dzimtas sugas parasti aug atklātas cenozes, pļavas,

tīrumos, stepēs un tuksnešos, augstu kalnos un pat ūdenī. Dzim-

tas saimnieciskā nozīme nav liela. Vairumam sugu, kas aug pļa-
vās, ir maza barības vērtība; tās parasti uzskata par nezālēm. Vai-

rākas sugas ar spilgtiem ziediem kultivē kā dekoratīvus augus.

Spilgti, divlūpaini ziedi ir parastajai vīrcelei (Linaria vulga-
ris), kas bieži aug tīrumos, smiltājos, krastmalās (136. att.). Mūsu

republikas floras pārējās 3 vīrceļu sugas ir reti augi. Vīrceļu zieds

ir stipri specializēts entomofilai apputei. Nektārs sakrājas zieda

piesī, tam var piekļūt tikai, atverot sakļautās vainaglapas, ko pa-

rasti veic kamenes. Dārzos kultivē L. maroccana ar baltiem un

karmīnsarkaniem kombinējuma ziediem un L. aureo ar dzelteniem

ziediem, kas izraibināti ar purpursārtiem plankumiem.
Ļoti iecienīti krāšņumaugi — viengadīgas puķes ir vīrcelēm

radniecīgās lauvmutītes (Antirrhinum). Savvaļā Vidusjūras zemēs

un Dienvideiropā izplatītas vairāk nekā 30 lauvmutīšu sugas. Pie

mums audzē lielo lauvmutīti (A. majus) ar daudzām formām un

šķirnēm.
No cūknātru ģints (Scrophularia) mūsu florā ir 2 sugas. Krū-

mājos, mežos bieži aug gumainā cūknātre (S. nodosa). Tās zieds

divlūpains, apakšlūpa zaļganbrūna, augšlūpa sarkanbrūna. Ziedus

apputeksnē lapsenes. Spārnainā cūknātre (S. alata) ir ļoti rets

augs, atrasts Ventas krastos. Cūknātres ir indīgi augi, satur vai-

rākus alkaloīdus, un tās izmanto kā ārstniecības augus.

Pie lielākiem un skaistākiem mūsu floras augiem pieder uz-

pirkstītes (Digitalis). Ne visai bieži pļavās, mežmalās aug
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136. att. Scrophulariaceae.
Verbascum nigrum: 1 — lapa,
2

— ziedkopas dala, 3 —

zieds, 4 — putekšņlapa; Li-
naria vulgaris: 5 — ziedoša

vasa, 6 — zieda gargriezums;
Veronica chamaedris: 7 —

ziedoša auga daļa; 8 — zieds;
ziedu diagrammas: 9 — Ver-
bascum nigrum, 10 — Linaria

vulgaris, 11 — Veronica cha-

maedris.

lielziedu uzpirkstīte (D. grandiflora). Augs sasniedz līdz 80 cm un

pat 1 m augumu, zied dzelteniem, zigomorfiem, zvanveida ziediem.

Vēl krāšņāka ir sarkanā uzpirkstīte (D. purpurea) ar purpursar-
kaniem ziediem, kuriem sarkanbalti plankumi. Augu kultivē, bet

vietām tas pāriet savvaļā. Pazīstamas vairākas dārzu formas un

šķirnes. Uzpirkstītes ir labi ārstniecības augi.
Viengadīgi lakstaugi, pusparazīti ir zvaguļi (Rhinanthus) .

Mūsu florā tīrumos, pļavās aug 3 zvaguļu sugas, mežos un pļa-
vās — 5 nārbuļu (Melampurum) sugas, 5 žibulīšu (Euphrasia)
sugas un 2 sārtžibulīšu (Odontites) sugas. Pusparazīti ir arī jāņ-
eglītes (Pedicularis), no kurām mūsu republikas florā sastopamas
4 sugas, izplatītākā no tām — purva jāņeglīte (P. palustris).

Veroniku ģints (Veronica) ar vairāk nekā 250 sugām izplatīta

galvenokārt ziemeļu puslodē. Jaunzēlandē, Austrālijā sastopamas
vairākas veroniku kokveida sugas. Padomju Savienībā aug ap

150 veroniku sugu, bet mūsu republikā 19 sugas. Tie ir izplatīti
pļavu, krūmāju, ļoti mitru vietu augi un ūdensaugi. Mūsu florā
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izplatītākā suga ir birztalu veronika (V. chamaedris). Skaistākās

mūsu veroniku sugas ir vārpu veronika (V. spicata), krastu vero-

nika (V. teucrium) un garlapu veronika (V. longifolia), kuras aug

krastu pļavās un krūmājos. Sausākās vietās izplatīta mārsilu ve-

ronika (V. serpullifolia), tīrumu veronika (V. arvensis) un lauku

veronika (V. agrestis). Abas pēdējās sugas ir tīrumu un dārzu

nezāles. Mitrās vietās un bieži vien ūdeņos aug upmalu veronika

(V. anagalis-aquatica) un avotu veronika (V. beccabunga).
īpatnēji un paši lielākie šīs dzimtas augi mūsu florā ir deviņ-

vīruspēki (Verbascum). No republikā sastopamajām 3 sugām iz-

platītākie ir parastais deviņvīruspēks (V. thapsus) ar dzelteniem

ziediem un melnais deviņvīruspēks (V. nigrum) ar dzelteniem sar-

kanbrūni plankumainiem ziediem.

Kā dekoratīvus augus audzē kāpelējošo maurandiju (Maurandia

scandens) no Meksikas un M. barklauana. Maurandijas ir ļoti de-

koratīvi augi ar krāšņiem purpurkrāsas ziediem. Augu mājās no

kalceolārijām (Calceolaria) audzē zāļveida kalceolāriju (C. her-

beohubrida) un krūmu kalceolāriju (C. fruticosa). Kalceolāriju
dzimtene ir Cīle un Peru.

Bignoniju dzimta (Bignoniaceae) ļoti tuva cūknātru dzimtai.

Tajā 120 ģintis un vairāk par 800 sugām, kas izplatītas tropu ze-

mēs, it sevišķi Dienvidamerikā, bet dažas sugas Āfrikā, Āzijā un

Ziemeļamerika. Koki un krūmi ar pretējām, vienkāršām vai salik-

tām lapām un lieliem, irdenās ziedkopās sakārtotiem divdzimumu

zigomorfiem ziediem.

Republikā mēģina audzēt 2 šīs dzimtas ģintis — Catalpa un

Paulomnia. Katalpas ir lieli krūmi, kas savvaļā aug Austrumāzijā
un Ziemeļamerikā, zied baltiem vai iedzelteniem ziediem. Pie mums

audzē 3 Catalpa sugas, no tām perspektīvākā ir C. bignonioides
no Ziemeļamerikas. Pūkainā paulovnija (Paulomnia tomentosa)

savvaļā aug Ķīnā un Japānā. Tas ir neliels krūms ar zilganoran-

žiem, dzelteni punktainiem vai svītrainiem ziediem. Kā katalpas,
tā arī paulovnijas mūsu apstākļos stipri apsalst.

Budleju dzimta (Buddlejaceae) ar 10 ģintīm un apmēram

170 sugām izplatīta galvenokārt tropu un subtropu zemēs. Koki
un krūmi ar pretējām, retāk spirāliskām lapām un aktinomorfiem,

vientuļiem vai raremozās ziedkopās sakārtotiem ziediem.

Latvijas PSR ZA Botāniskajā dārzā audzē 4 budleju (Buddleja)

sugas. Budlejas ir dekoratīvi augi, kas nedaudz līdzīgi ceriņiem.

Mūsu ziemās parasti apsalst.

Gesnēriju dzimta (Gesneriaceae) ar apmēram 140 ģintīm un

vairāk par 1800 sugām izplatīta tropu un subtropu zemes. Lakst-

augi un puskrūmi, retāk krūmi, liānas un epifīti. Lapas parasti

pretējas. Ziedi zigomorfi vai gandrīz aktinomorfi. Auglis pogaļa.
Dzimtas sugām ir tikai dekoratīva nozīme. Interesanti un sav-

dabīgi augi ir Āfrikā un Madagaskarā izplatītas Streptocarpus

sugas ar vāji diferencētu vasu un saknēm. Šiem augiem attīstās
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tikai viena liela zemei pieguļoša lapa. No šīs vienīgās lapas uz

augšu paceļas ziedu .sastāts, bet uz leju — piesaknes.
Pie mums diezgan bieži augu mājās audzē gloksīnijas (Sinnin-

gia speciosa), kas ievestas no Brazīlijas. Gloksīnijām ir kamol-

veida saknenis, no kura virsdaļas attīstās lielu, pūkainu lapu ro-

zete, bet tās vidū paceļas lieli dažādas krāsas (sarkani, rožaini,

balti, zili, violeti) zvanveida ziedi. leviešas arī santpauliju jeb
Uzambaras vijolīšu (Saintpaulia ionantha) kultūra. Santpaulijas
zied ziliem vai violetiem ziediem, kas atgādina vijolīšu ziedus.

Brūnkātu dzimta (Orobanchaceae) ar 13 ģintīm un apmēram
160 sugām izplatīta gandrīz tikai ziemeļu puslodes subtropos un

mērenajā joslā, it sevišķi Eirāzijā. Tie ir bezhlorofila lakstaugi,
kas parazitē uz citu augu saknēm. Stumbrs sulīgs, vienkāršs vai

nedaudz zarains, ar brūndzeltenām plēkšņveida lapām. Ziedi vārp-
veida vai ķekara ziedkopās, divdzimumu, zigomorfi, parasti 4 lo-

cekļu. Ginecejs ar 2 mediālām, retāk ar 3 augļlapām. Auglis
pogaļa. 2n= 24; 36; 38; 40; 48; 72; 76 (x=l2; 18—20).

Mūsu republikas florā dzimta pārstāvēta ar 2 ģintīm. Brūnkā-

tes (Orobanche) pie mums ir reti augi. Parastā brūnkāte (O. vul-

garis) parazitē uz madaru sugām. Paretam sastop lielo brūnkāti

(0. major), kas parazitē uz kurvjziežiem. Bālziedu brūnkāte

(O. pallidiflora) parazitē uz dadžiem un usnēm, bet briežsakņu
brūnkāte (O. alsatica) parazitē uz čemurziežiem un Latvijā ir

ļoti reta suga.

Diezgan bieži visā republikā sastopama sārtā biezlape (Lath-
raea squamaria), kas mitros lapu koku mežos parazitē uz alk-

šņiem, lazdām un citiem lapu kokiem.

Pūsleņu dzimta (Lentibulariaceae) ar 5 ģintīm un apmēram
300 sugām izplatīta visā pasaulē. Viengadīgi vai daudzgadīgi
lakstaugi, kukaiņēdāji, kas aug purvainos ūdeņos vai mitrās vie-

tās, vai arī epifīti. Lapas rozetēs vai spirāliskas, parasti reducētas.

Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 5 locekļu. Vainags divlūpains, ar

piesi. Putekšņlapas 2. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis daudz-

sēklu pogaļa. 2m= 16; 22; 32; 36—40; ap 40; 44; 64 (*=8; 11; 16).
Divas lielākas dzimtas ģintis — puslenes (Utricularia) un

kreimules (Pinguicula) ar vairākām sugām sastopamas arī mūsu

republikā. Pūslenes ir nelieli peldoši vai guļoši mitru vietu augi
bez saknēm. Zarainais stumbrs klāts ar smalki šķeltām lapām,

starp kurām atrodas pūslīši kukaiņu ķeršanai. To dzeltenie ziedi

ķekarainā ziedkopā paceļas virs substrāta. Republikā izplatītākās

sugas ir parastā pūslene (Utricularia vulgaris; 137. att.), vidēja
pūslene (U. intermedia) un mazā pūslene (U. minor). Kreimules

ir daudzgadīgi kukaiņēdāji lakstaugi ar vienkāršām, rozetē sakār-

totām lapām, kas klātas ar dziedzermatiņiem un dziedzeriem, tā-

dēļ izskatās taukainas. Šāda lapa pievilina kukaiņus, bet ar dzie-

dzermatiņiem un izdalīto sekrētu saista tos. Pēc tam kukaiņa

ķermeņa mīkstās daļas lapa uzsūc kā barības vielas. Izplatītāka
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137. att. Parastā pūslene (Utricularia vulgaris):
1 — ziedošs augs; 2 — zieda gargriezums; 3 — auglis;

4 — zieda diagramma.

suga ir parastā kreimule (Pinguicula
vulgaris), kas zied zili violetiem ziediem

un diezgan bieži sastopama purvainās
pļavās.

Ceļteku dzimta {Plantaginaceae)
ar 3 ģintīm un apmēram 265 sugām
izplatīta abu pusložu mērenā klimata

joslās, bet dažas sugas aug arī tropos.
Lakstaugi vai krūmi, parasti ar rozetē

sakārtotām spirāliskām lapām. Rakstu-

rīga dzimtas pazīme ir lapu lokveida vai

gandrīz paralēlais dzīslojums. Ziedi sī-

ki, galviņveida vai vārpveida ziedkopās,
aktinomorfi, parasti divdzimumu. Vai-

rums sugu ir anemofilas, bet dažas arī entomofilās. Apziednis div-

kāršs, 4 locekļu. Putekšņlapas 4. Ginecejs ar 2 augļlapām. Auglis
pogaļa, atveras ar vāciņu. 2n =S; 10; 12; 12—14; 18; 20; 22; 24;

30; 36; 48; 72; 96.

Dzimtas lielākā ģints ir ceļtekas (Plantago). Tajā 260 sugu,
kas izplatītas mērenajās joslās. Mūsu florā ir 5 sugas, no tām

plaši izplatīta lielā ceļteka (P. major), vidējā ceļteka (P. media)
un šaurlapu ceļteka (P. lanceolata). Ļoti reti republikā sastopama
vienzieda krastene (Litorella uniflora), kuras areāls aptver gal-
venokārt Rietumeiropu.

5. Panātru rinda — Lamiales

Rinda ar 4 dzimtām, 302 ģintīm un apmēram 6128 sugām iz-

platīta pa visu pasauli, visās klimata joslās. Pārsvarā lakstaugi,
puskrūmi, retāk koki un krūmi. Lapas pretējas vai mieturos, gal-
venokārt vienkāršas, bez pielapēm. Ziedi mediāni, zigomorfi, ar

divkāršu 5 locekļu, retāk 4 locekļu koplapainu apziedni. Putekšņ-

lapas 4 vai 2, retāk 5 vai 1. Ginecejs cenokarps, ar 2 augļlapām.
Sēklotne augšēja, pie pamata ietverta diskā. Auglis kauleņveida
vai riekstiņveida skaldauglis, kas nogatavojoties sadalās 4 vien-

sēklas merikarpijos.
Verbenu dzimta (Verbenaceae) ir relatīvi primitīvākā rindas

dzimta, kas ar 100 ģintīm un apmēram 2600 sugām izplatīta tropu
un subtropu zemēs; tikai dažas sugas sastopamas mērenā klimata

apgabalos. Koki, krūmi un lakstaugi ar pretējām vai mieturos

sakārtotām, parasti vienkāršām lapām. Ziedi dažāda veida — vis-

biežāk cimozās ziedkopās, divdzimumu, retāk poligāmi, zigomorfi,
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retāk aktinomorfi, parasti 5 locekļu. Putekšņlapas 5, 4 vai 2. Gine-

cejs ar 2 augļlapām, parasti pseidomonomērs. Auglis kaulenis ar

4—2 kauliņiem vai arī sastāv no riekstinveida merikarpijierm
2rc=lo un visi pāra skaitļi līdz 48; 52; 56; 60; 66; 72; 92; 108; 120;
160; 184 (x =5—9; 11; 12).

Pazīstamāka dzimtas ģints_ ir verbēnas (Verbena), kuru izpla-
tības centrs Dienvidamerika. Ārstniecības verbēna (V. officinalis)
ir daudzgadīgs lakstaugs ar plūksnaini saliktām lapām un blāvi

violetām vārpveida ziedkopām, kuras savukārt sakārtotas skarā.

Gandrīz kosmopolīts, kas sastopams arī Eiropā. Augs satur ēte-

riskas eļļas ar kamparu, tāpēc to lietoja kā universālu ārstniecības

augu. Hibrīdās verbēnas (V. hgbrida) vairākas dārza formas kul-

tivē arī pie mums. Verbēnas ir ļoti izturīgi augi, it īpaši pret sau-

sumu un karstumu, tāpēc tās dēvē arī par dzelzszāli.

Dekoratīvs krūms ar ķekaros sakārtotiem violetiem ziediem ir

viteks (Vitex agnus-castus), kas izplatīts Vidusāzijā, Kaukāzā,
Krimā. To kultivē kā dekoratīvu augu. Citas šīs ģints sugas plaši
izplatītas Vidusjūras zemēs.

levērojamākais un arī nozīmīgākais dzimtas augs ir tīks (Tec-
tonia grandis), kas savvaļā aug Dienvidaustrumāzijā, it sevišķi
Indijā. Tīkam ir ļoti vērtīga koksne, kas satur kramskābi un da-

žādas eļļas. Tā ir brūna, ļoti cieta un izturīga pret pūšanu, it se-

višķi noderīga un neaizstājama kuģu būvniecībā. Tagad tīku tropu
zemēs plaši kultivē.

Panātru dzimtā (Lamiaceae) ir vairāk par 200 ģintīm un ap

3500 sugām, kas plaši izplatītas visā pasaulē, visās klimata jos-
lās, bet it sevišķi Vidusjūras zemēs, Priekšāzijā un Vidusāzijā.
Krūmi, puskrūmi, daudzgadīgi un viengadīgi lakstaugi ar četr-

šķautnainiem stumbriem, pretējām vai mieturos sakārtotām vien-

kāršām vai plūksnaini saliktām lapām. Ziedi dažādās ziedkopās,
divdzimumu vai poligāmi, zigomorfi, retāk gandrīz aktinomorfi,.

parasti ar divkāršu 5 locekļu apziedni (138. att.). Putekšņlapas 4;

2 no tām nereti pārvērtušās staminodijās. Ginecejs ar 2 augļ-
lapām. Sēklotne augšēja. Auglis sastāv no 4 viensēklas riekstin-

veida merikarpijiem. 2n=lo un visi pāra skaitli līdz 60; 64; 66; 68;

70; 72; 76; 78—80; 84; 92; ap 96; 100; 102; 108; 128; 144; ap 156;
180 (x = 5—11; 13; 17—20).

Panatru dzimtai ir liela saimnieciska nozīme. No vairākām

sugām iegūst ēteriskās eļļas, kuras izmanto medicīnā, parfimērijas,
kā arī pārtikas rūpniecībā. Dzimtā daudz vērtīgu ārstniecības un

dekoratīvo augu, nektāraugu un garšaugu ar plašām izmantoša-

nas iespējām. Vairākas sugas ir dārzu un lauku nezāles. Daudzas

ģintis un sugas ir ļoti specializēti augi, kas sasnieguši augstu evo-

lūcijas līmeni.

Daudz vērtīgu augu aug Vidusjūras zemēs, piemēram, rozma-

rīns (Rosmarinum officinalis). Tas ir neliels krūms ar smaržīgiem

zariem, lapām un zilganiem ziediem. No auga jaunākajiem zariem

iegūst ēterisku eļļu, kuru izmanto medicīnā un parfimērijas.
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138. att. Lamiaceae

ziedi.

Salvia sp.: 1 — ziedkopas
daļa (piemērošanas ento-

mofilijai), 2 — ziedu gar-

griezums,
3 — putekšņ-

lapa; Lamium album: 4 —

auga dala ar ziediem,
5 — zieds ar atvērtu

augšlūpu (no priekšas),

6 — zieds (no sāniem),
7 — zieda gargriezums,
8 — zieda diagramma;

Thymus sp.: 9 — ziedi,
10 — auglenīca ar irbuļa

pamatdaļu; 11 — Prunella
vulgaris zieds un putekšņ-

lapa; 12 — Ajuga reptaris
zieds; 13 — Melissa of-
ficinalis zieds; 14

— Leo-

nurus sp. zieda gargrie-
zums.

rūpniecībā. Rozmarīnu kultivē arī Padomju Savienībā. Rūpnieciska
nozīme ir ari lavandām (Lavanda vera, L. spica v. c), kas izpla-
tītas plašā joslā no Vidusjūras līdz Indijai. Lavandas ir puskrūmi
ar ļoti smaržīgām lapām un ziliem ziediem. No tām iegūst lavandu

eļļu, kuru ļoti lielā daudzumā patērē parfimērijas rūpniecībā. Rūp-
nieciska nozīme ir arī citiem panātru dzimtas augiem, piemēram,
muskata salvijai (Salvia sclarea), moldāvu pūķgalvei (Draco-

cephalum moldavica), kaķumētrai (Nepēta cataria var. citriodon),
zigiforai (Zigiphora clinopodioides) v. c. Antiseptiskā timola gal-
venais ieguves avots ir parastais mārsils (Thymus vulgaris) no

Vidusāzijas apgabala, kā arī citas mārsilu sugas. Sevišķa nozīme

ir piparmētrai (Mentha piperita), kā arī citām mētru sugām —

M. spicata, M. arvensis var. piperascens. Piparmētru tinktūru un

eļļu plaši izmanto medicīnā, parfimērijas, kā arī pārtikas rūpnie-
cībā.

Ļoti daudzas sugas ir seni ārstniecības augi. Atzīti garšaugi
ir dārza majorāns (Majorāna hortensis), ārstniecības izops (Hys-

sopus officinalis), baziliks (Ocimum basilicum), parastā raudene

(Origanum vulgare) v. c.
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Mūsu republikā panātru dzimta pārstāvēta ar 46 autohtonām

sugām. Lielākā mūsu florā ir panātru ģints (Latnium) ar 5 su-

gām. Visas tās ir bieži sastopami lakstaugi ar stāviem vai paci-
liem stumbriem, robainām vai zobainām lapām, baltiem vai biežāk

purpursārtiem, purpurvioletiem divlūpainiem ziediem. Pazīstamākā

ir baltā panātre (L. album), kuras ziedus lieto medicīnā. Tuvu

radniecīgas panātrēm ir sārmenes (Stachis). Republikā izplatītākā
ir purva sārmene (S. palustre) — parasta mitrāku sakņu dārzu

nezāle un meža sārmene (S. sglvatica). Šai radniecīgo ģinšu gru-

pai pieder arī ķiverenes (Scutellaria), no kurām izplatītākā suga
ir bruņu ķiverene (S. galericulata), brūngalvītes (Prunella) ar

izplatītāko sugu mazo brūngalvīti (P. vulgaris) un dzeltenā zelt-

nātrīte (Galeobdolon luteum).
Otru radniecīgu ģinšu grupu sastāda mētras (Mentha), mārsili

(Thijmus), raudenes (Origanum), melisas (Melissa), lavandas

(Lavanda) un izopi (Hussopus). Izplatītākā mētru suga ir tīruma

mētra (Mentha arvensis), parasta tīruma nezāle. Sausos, smilšai-

nos uzkalniņos bieži aug mazais mārsils (Thumus serptjllum), labs

nektāraugs un ārstniecības augs. Arī lielais mārsils (Th. pulegioi-
des) ir plaši izplatīts augs. Labs nektāraugs, ārstniecības augs

un garšaugs ir parastā raudene (Origanum vulgare). Ārstniecī-

bas melisu (Melissa officinalis) no Vidusjūras apgabala paretam
kultivē kā ārstniecības augu, nektāraugu un garšaugu.

No pūķgalvēm (Dracocephalum) mūsu republikā sastopamas
2 retas sugas, bet parastā kaķumētra (Nepēta cataria) ir labs

ārstniecības augs, nektāraugs un garšaugs. Augam raksturīga pa-
tīkama citronu smarža. Šai ģinšu grupai pieder arī republikā plaši

izplatītā efeju sētložņa (Glechoma hederacea) — daudzgadīgs
lakstaugs ar ložņu vai pacilu stumbru.

Dekoratīvi alpināriju augi, kā arī labi nektāraugi ir cekuliņi
(Ajuga).

Savrupa ir liela salviju ģints (Salvia). Zieda attīstās tikai

2 putekšņlapas. Salviju ģintī aprakstītas apmēram 500 sugas, kas

izplatītas mērenā un siltā klimata joslās, galvenokārt Vidusjūras
zemēs un Meksikā. PSRS florā ir apmēram 75 salviju sugas. Mūsu

republikā salvijas ir reti augi, no tām pazīstamākā ir pļavas sal-

vija (S. pratensis), bet ļoti bieži pie mums kultivē mirdzošo salviju

(S. splendens) ar spilgti sarkaniem ziediem.

ASTERU VIRSRINDA-ASTERANAE(SYNANDRAE)

Virsrindā apvienotas visaugstāk organizētās divdīgļlapju rin-

das. Šo augu raksturīgākās pazīmes ir 1) skaidri izteikta progre-

sējoša ziedu evolūcija (mēlziedi-^neīsti mēlziedi->-piltuvveida
ziedi->-stobrziedi), kausa reducēšanās un pārveidošanās lidpūkā
(sēklu izplatīšanai); 2) putekšņlapas sākumā saaugušas tikai ar

pamatnēm, bet tālākā attīstībā tās pakāpeniski saaug stobriņā,



299

kas apņem irbuli; 3) ziedkopu evolūcija, kas virzīta uz pilnīgāku
piemērošanos zieda apputei; 4) progresējoša piemērošanās augļu
un sēklu izplatei; 5) strauji pieaugošs sugu skaits, to plastiskums
un piemērošanās visdažādākajiem un ekstrēmiem ekoloģiskiem ap-

stākļiem, kas saistīts ar plašiem jaunu sugu veidošanās procesiem.

6. Pulkstenīšu rinda — Campanulales

Rindā 7 dzimtas, 87 ģintis un 2465 sugas, kas izplatītas pa
visu pasauli, galvenokārt mērenā klimata joslās, bet ir arī tropu
un subtropu, kā arī arktiskas un antarktiskas sugas. Pārsvarā

lakstaugi, ļoti reti puskrūmi vai krūmi. Lapas ar spirālisku vai

retāk pretēju sakārtojumu, visbiežāk vienkāršas. Ziedi parasti div-

dzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi, ar divkāršu, koplapainu 5 lo-

cekļu apziedni. Putekšņlapas 5, dažādā pakāpē saaugušas. Gine-

cejs cenokarps, morfoloģiski parakarps, taču placentu saaugšanas
rezultātā tas ir sekundāri sinkarps. Sēklotne apakšēja, paretam
vidēja vai gandrīz augšēja. Auglis pogaļa, riekstiņš vai sēklenis.

Pulkstenīšu dzimta (Campanulaceae) ir primitīvākā, bet lie-

lākā rindas dzimta, kas ar apmēram 40 ģintīm un 800 sugām
izplatīta mērenā klimata joslās, it sevišķi Vidusjūras zemēs, Eiro-

pas un Kaukāza kalnos, Priekšāzijā un Austrumāzijā. Dažas su-

gas sastopamas arī tropos, bet citas — aukstā klimata joslās.
Lakstaugi ar piensulu, retāk puskrūmi un krūmi. Lapas spirāliskas
vai pretējas, vienkāršas, bez pielapēm. Ziedi aktinomorfi, retāk

zigomorfi, divdzimumu, ar divkāršu 5 locekļu apziedni un brīvām

kauslapām. Vainaglapas saaugušas un veido zvanveida, stobr-

veida vai piltuvveida vainagu (139. att.). Putekšņlapas 5, pie pa-

matnes saaugušas, retāk brīvas. Ginecejs ar 5—2 augļlapām. Sēk-

lotne apakšēja. Auglis pogaļa vai ogveida. 2n=l2 un visi pāra
skaitļi līdz 40; 48; 54; 56; 58; 60; 64; 68; 72; 80; 90; 96; 102; 104;
112 (x=6— 10; 12—15; 17).

Zieda evolūcija dzimta saistīta ar augu entomofiliju un izpau-
žas ar galviņveida ziedkopu veidošanos tendenci, nektārija diska

paslēpšanu pie putekšņlapu
saaugušās pamatnes un ci-

tām pazīmēm. Daudziem

dzimtas pārstāvjiem rezerves

ogļhidrāti uzkrājas inulīna

139. att. Campanulaceae un Lobe-

liaceae ziedi.

Campanula sp.: 1
— neizplaukuša zieda

gargriezums, 2 — izplaukuša zieda gar-

griezums, 3—6 — auglenīcas un putekšņ-

lapu attīstības fāzes, 7 — zieda dia-

gramma; 5 — Lobelia sp. zieda dia-

gramma.
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Dzimtas saimnieciskā nozīme nav liela. Dažas sugas izmanto

pārtikā ar šauru vietēja rakstura nozīmi, citas ir ārstniecības augi.
levērojamāka ir dzimtas augu dekoratīvā nozīme kā dabas aina-

vās, tā arī alpinārijos, dārzos un parkos.
Dzimtā nozīmīgākā un lielākā ir pulkstenīšu ģints (Campa-

nula) ar vairāk nekā 250 sugām. Tā izplatīta mērenā klimata

joslā, galvenokārt ziemeļu puslodē, it sevišķi Vidusjūras apgabalā
un Eiropas, kā arī Kaukāza kalnos.

PSRS florā pazīstamas apmēram 150 Campanula sugas, mūsu

republikā — 10 sugas. Viena no mūsu republikas skaistākajām
pulkstenītēm ir dižā pulkstenīte (C. persicifolia) ar lieliem, noka-

reniem, ziliem zvanveida ziediem. Laukos, pļavās, ceļmalās ļoti
bieži aug kamolainā pulkstenīte (C. glomerata) ar galviņveida
vārpās sakārtotiem zili violetiem ziediem. Parasti pļavu augi ir

tīrumu pulkstenīte (C. rapunculoides) un pļavu pulkstenīte
(C. patula), bet sausos mežos, laukos, norās bieži aug apaļlapu
pulkstenīte (C. rotundifolia). Apaļlapu pulkstenītei stumbra lapas
ir šauras, lineāri lancentiskas, bet pie saknes atrodas garkātainu,
ieapaļu lapu rozete. Daudz krāšņu pulkstenīšu sugu aug kalnos.

Viena no lielākajām un bagātīgi ziedošām pulkstenītēm Kaukāza

kalnos ir C. lactiflora. Augam ļoti daudz, vismaz 100 krāšņu, gaiš-
zilu zvanveida ziedu. Vairākas pulkstenīšu sugas kultivē.

No dzimtas citām ģintīm mūsu florā krūmājos un ēnainos lapu
koku mežos vietumis lielas cenozes veido vārpainā septiņvīre

(Phuteuma spicatum), bet sausās norās, uzkalniņos bieži aug kalnu

norgalvīte (Jasione montana).
Lobēliju dzimta (Lobeliaceae) ar 35 ģintīm un apmēram

1200 sugām izplatīta galvenokārt dienvidu puslodes tropu un mē-

renā klimata joslās. Dažas sugas sastopamas arī ziemeļu mērenā

klimata joslā. Lakstaugi, reti puskrūmi vai krūmi ar spirāliski
sakārtotām veselām lapām. Atšķirībā no Campanulaceae ziedi pa-

rasti zigomorfi, retāk gandrīz aktinomorfi, ar piecdaivainu kausu

un divlūpainu vainagu (139. att.). Putekšņlapas 5. Ginecejs pa-

rasti tikai ar 2 mediālām augļlapām. Auglis oga. 2/z= 14; 16; 18;

22; 26; 28; 42; 70 {x =7—9; 11; 13).
Musu republikas flora dzimta pārstāvēta ar 1 retu sugu —

ūdeņu lobēliju (Lobelia dortmanna). Tas ir daudzgadīgs ūdens-

augs ar baltām bārkšu saknēm un rozetē sakārtotām lineārām,

sēdošām lapām, no kurām paceļas vienkāršs ziednesis ar skrajā
ķekarā sakārtotiem zilganiem vai baltiem ziediem. Aug oligotrofos
(barības vielām nabadzīgos) ezeros. Ūdeņu lobēlija ir indīgs augs,

satur lobelīnu. Dārzos ļoti bieži audzē zemo lobēliju (L. erinus) r

kas visu vasaru bagātīgi zied ziliem ziediem. Augs sevišķi iecienīts

paklājdobju stādījumiem. Paretam dārzos stāda arī L. fulgens,
kura pie mums ievesta no Meksikas. Augam brūnsarkanas lapas
un šarlaksarkani ziedi.

Campanulales pārejas dzimtas ir nelieli dažāda veida evolūci-

jas atzarojumi no diviem galvenajiem rindas celmiem — Campa-
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nulaceae un Lobeliaceae. Vairums to palikuši ka vaji diferencēti

endēmi ar nelielu sugu skaitu un šauriem areāliem.

Pulkstenīšu dzimtai tuva ir nelielā tropu dzimta — Spheno-
cleaceae ar vienu ģinti — Sphenoclea un 2 sugām (Rietumāfrikā
un Āzijā). Sphenoclea ir lakstaugi ar viegli sukulentiem stumbriem.

Radniecīgas dzimtas ir Donatiaceae un Stylidiaceae. Dona-

tiaceae ar Donatia ģinti un 2 sugām izplatīta Dienvidamerikā,
Jaunzēlandē un Tasmānijā. Tie ir nelieli, klājeniski vai spilven-
veida lakstaugi ar cieši spirāliski sakārtotām lineārām lapām.
Stglidaceae ar 5 ģintīm un apmēram 140 sugām ir nelieli kserofili

lakstaugi vai puskrūmi, izplatīti iepriekšējās dzimtas areālā, Aus-

trālijā un Āzijā.
Goodeniaceae ar 14 ģintīm un apmēram 320 sugām izplatīta

Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, tropiskajā Āzijā, Madagaskarā,
Āfrikā, Dienvidamerikā un vairākās Klusā okeāna salās. Tie ir

daudzgadīgi lakstaugi, puskrūmi, krūmi ar veselām, spirāliski sa-

kārtotām lapām un vientuļiem vai galviņās sakopotiem, zigomor-
fiem, divdzimumu ziediem.

Brunoniaceae ar monotipo Brunonia ģinti ir Austrālijas un

Tasmānijas endēmi.

Ar Goodeniaceae filoģenētiski ir saistīta savrupā Calyceraceae.
Tie ir lakstaugi, gandrīz puskrūmi ar divdzimumu aktinomorfiem

vai zigomorfiem ziediem, kas sakopoti galviņveida ziedkopās, ku-

ras apņem augšlapu jeb brakteju (bractea) vīkals, tā ir raksturīga
Asteraceae pazīme. Kauss stobriņveida, ar ragainiem izaugumiem
vai zobains, ar lapveida daivām. Dzimta ar 6 ģintīm un aptuveni
60 sugām izplatīta Dienvidamerikā. Calyceraceae ir daudz kopīga
ar Asteraceae, tāpēc tā jāuzskata par vienu no labākajiem locek-

ļiem, kas saista Campanulales ar Asterales.

7. Asteru rinda — Asterales

Asteru rinda ir divdīgļlapju evolūcijas visjaunākais, visprogre-
sīvākais atzarojums, kas mūsu dienās pārdzīvo visstraujāko at-

tīstību. Šo augu atsevišķie evolūcijas virzieni vēl nav pietiekami
diferencējušies un norobežojušies. Asteru rindā ir viena milzīga
dzimta — Asteraceae ar vairāk nekā 20000 sugu. Pēc ģinšu skaita

(>1000) tā ir vislielākā, bet pēc sugu skaita — otra lielākā (aiz

orhidejām) dzimta augu valstī.

Asteru rindas izcelšanās vēl nav pietiekami skaidra. To nevar

atvasināt monofilētiski no kādas divdīgļlapju rindas vai dzimtas.

Vistuvākā tai ir Calyceraceae, taču embrioloģiski Asteraceae sais-

tīta arī ar Campanulaceae un Goodeniaceae. Asteraceae ziedu

evolūcijā var saskatīt dažas kopīgas struktūras līnijas ar divlūpai-

najiem Lamiaceae un pat Scrophulariaceae ziediem. Tātad jā-
domā, ka Asteraceae izcelšanās ir cieši saistīta ar Dipsacales un
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Gentianales diferencēšanos, bet līdzība ar Campanulaceae, Goodi-

niaceae un Caltjceraceae ir paralēlas attīstības rezultāts.

Asteru augu ievērojamais progress izpaužas ziedu evolūcijā
pa atsevišķu ziedu apvienošanās līniju. Daudzi sīkie vientuļie ziedi

pa vairākiem simtiem un dažkārt pat tūkstošiem sakopoti blīvos

kurvīšos, kas bioloģiski ir līdzvērtīgi atsevišķam lielam ziedam —

antodijam (anthodium). Tātad materiāla ekonomija te sasniegusi
visaugstāko evolūcijas līmeni.

Asteru dzimta (Asteraceae, sin. Compositae) plaši izplatīta
pa visu pasauli — visos kontinentos, visās klimata joslās un sa-

stāda apmēram 10% no visas magnolijaugu segas pasaulē. Daudz-

gadīgi vai viengadīgi lakstaugi un puskrūmi, retāk sekundāri

krūmi, liānas vai nelieli koki. Lapas dažādas, veselas vai dalītas,
nereti reducētas, bez pielapēm, sakārtotas spirāliski, pretēji, mie-

turos vai rozetēs. Ziedi tetracikliski, sakopoti galviņās vai kur-

vīšos, kas apņemti ar augšlapu vīkalu. Vīkala lapu novietojums,
skaits, forma, krāsa ir svarīga dzimtas sugu noteikšanas un klasi-

fikācijas pazīme. Arī dažādās formas kurvīša vai galviņas pa-

matne ir svarīga dzimtas sistemātikas pazīme. Vienkāršās zied-

kopas — galviņas, kurvīši vairākām sugām ir līdzīgas atsevišķam
ziedam, bieži vien tās savukārt sakopotas saliktos vairogos, skarās,
čemuros. Zieda kauss pieczobains, pakāpeniski reducēts, pārveidots

par matkausu (pappus) un sastāv no kausmatiņiem, kas paliek
pie augļa, izveidodami lidaparātu augļu un sēklu izplatīšanai. Vai-

nags 5 locekļu, aktinomorfs vai zigomorfs. Putekšņlapas 5, sa-

augušas stobriņā, kas apņem irbuli, retāk brīvas. Ginecejs ar 2 me-

diālām augļlapām, parakarps. Sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis,

parasti ar paliekošiem kausmatiņiem, kas sekmē augļu izplatīša-
nos ar vēju.

Pēc uzbūves un evolūcijas pakāpes izšķir 4 'Asteraceae ziedu

tipus (140. att.).
1. Stobrziedi — aktinomorfi, divdzimumu, piecdaivaini,

ar 5 stobriņā saaugušām vainaglapām, piemēram, saulgriežu

140. att. Asteraceae ziedu

tipi:
I — stobrziedi; II — piltuv-

ziedi; III — mēlziedi; IV —

neīsti mēlziedi: 1,3 — Cen-

taurea cyanus; 2 — Artemisia

absinthium; 4 —
Centaurea

jacea; 5 — Cichoriurn inthy-
bus; 6 — Taraxacum offici-
nale; 7 — Achillea millefo-
lium; 8 — Helianthus annuus.
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141. att. Ziedu izvietojuma
shēmas Asteraceae ziedko-

pās:

1 — visi mēlziedi, divdzimumu

(Cichorium, Taraxacum u. c);
2 — malējie neīsti mēlziedi, sie-

višķi, vidējie — stobrziedi, div-
dzimumu (Achillea, Asier v. c);

3 — malējie neīsti mēlziedi, sie-

višķi, vidējie — stobrziedi, vīrišķi
(Tussilago); 4 — malējie piltuv-
ziedi, sterili (bezdzimuma), vi-

dējie — stobrziedi, divdzimumu

(Centaurea); divmāju augi ar

viendzimuma stobrziediem, 5 -

uz viena auga visas ziedkopas ar

vīrišķajiem ziediem, 6 — uz otra

auga visas ziedkopas ar sieviš-
ķajiem ziediem (Anthennaria).

(Helianthus annuus), kumelīšu (Matricaria) ziedkopu vidējie ziedi.

Pastāv arī pārejas formas ar divlūpainu vainagu, piemēram, Dien-

vidamerikas krūmiem — mutīzijām (Mutisia).
2. Neīstie mēlziedi — krasi zigomorfi, viendzimuma, bez

putekšņlapām vai bezdzimuma — sterili. Pēc būtības tie ir vien-

lūpas ziedi, kas attīstījušies zieda augšējās lūpas redukcijas rezul-

tātā. Vainags (apakšējā lūpa) sastāv no 3 .saaugušām vainag-
lapām ar 3 zobiņiem un vairāk vai mazāk

#

izteiktu mēlīti. Ļoti
bieži tie ir ziedkopas (kurvīša) malējie ziedi, bet pārējie kurvīša

ziedi ir stobrziedi, piemēram, saulgriezēm (Helianthus annuus),
staģēm (Inula), kumelītēm (Matricaria) v. c. Nereti neīstie mēl-

ziedi ir atšķirīgā krāsā, kas visu ziedkopu padara kontrastainu

(apputei).
3. Piltuvziedi — zigomorfi, neīsto mēlziedu variants. Vai-

nagam 5 dažāda lieluma zobiņi, tas izskatās divlūpains. Piltuv-

ziedi ir sterili un arī izvietoti ziedkopas malā, bet vidū atrodas

fertilie stobrziedi, piemēram, rudzupuķēm (Centaurea cyanus).
4. Mēlziedi — zigomorfi, divdzimumu, attīstījušies no stobr-

ziediem un ir progresīvākā asteru dzimtas ziedu evolūcijas pakāpe.
Šo ziedu pamatnē ir ļoti īss (reducēts) stobriņš, bet vainagu veido

5 vienā plaknē (mēlziedā) saaugušas vainaglapas ar 5 zobiņiem
galā, piemēram, ārstniecības pienenei (Taraxacum officinale), pa-

rastajam cigoriņam (Cichorium intybus) v. c.

Dzimumu sadalījums un izvietojums asteru dzimtas sugu zie-

dos ir ļoti dažāds (141. att.). Ir divdzimumu un viendzimuma

ziedi, pie tam abi dzimumi var būt izvietoti vienā vai arī sadalīti

dažādās ziedkopās. Sastopami arī augi divmājnieki, piemēram,

divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica). 2/2 =4; 6 un visi pāra
skaitļi līdz 68; 72; 76; 80; 84; 88; 90; 102; 106; 108; 112; 120; 126;

130—140; 144; 148; 150; 154; 160; ap 180; 198; 206; 212 (x=2— 19;
23—27; 29; 30).

Asteru dzimta ir ļoti plastiska, un tas sugas labi piemērojas
gandrīz jebkuriem ekoloģiskajiem apstākļiem. Tropu apgabalos šo
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augu nav daudz, tie pārsvarā atklātās zālainajās cenozēs — ste-

pēs, savannās, prērijās utt. Daudzas sugas ir kserofīti, bet ne ma-

zums ir mezofītu ar plašiem, progresējošiem areāliem, kas paceļas
augstu kalnos un iespiežas arī arktiskajos apgabalos. Daudzas

dzimtas sugas ir kosmopolīti. Dzimtā ļoti daudz adventīvu augu.
Dzimtas saimnieciskā nozīme ir liela, taču salīdzinājumā ar

lielo sugu skaitu tā ne sevišķi bagātinājusi cilvēci ar kultūraugiem.
Galvenā nozīme dzimtas sugām ir kā dekoratīviem augiem — va-

saras un ziemciešu puķēm. Dekoratīvo sugu, dārza formu un šķirņu
asteru dzimtā ir sevišķi daudz. Oriģinālas starp tām ir imorteles,
t. s. sauszieži (salmenes, kaķpēdiņas v. c). Daudzas dzimtas su-

gas ir ārstniecības augi un nektāraugi, kā arī pārtikā lietoti augi
ar ēdamām saknēm (topinambūrs, melnsakne), lapām (salāti),

ziedkopām (artišoki). Nozīmīgākais tehniskais augs ir saulgriezes.
No to sēklām iegūst pārtikā lietojamu eļļu, kā arī citus produktus
konditorejas izstrādājumiem v. c. Dzimtā ir vairāki kaučukaugi
(koksagīzs, tausagīzs, krimsagīzs, guajula v. c). Šo augu pien-
sula satur kaučuku, kas atrodas koagulētā stāvoklī. Gandrīz visi

dzimtas augi ir labi lopbarības augi, it sevišķi saulgriezes, topi-
nambūri. Vairākas sugas ir grūti iznīcināmas dārzu un tīrumu

nezāles. Kā divdīgļlapju evolūcijas jaunākajam zaram asteru

dzimtai ir ļoti liela teorētiska nozīme.

Mūsu republikas florā asteru dzimta pārstāvēta ar 130 autohto-

nām sugām, bet kultivēto sugu un dārza formu skaits republikā
sniedzas līdz tūkstotim.

Asteru dzimtu pēc ziedu uzbūves un citām pazīmēm iedala

2 apakšdzimtās.
Asteru jeb stobrziežu apakšdzimtā (Asteroideae,

sin. Tubiflorae) apvieno primitīvākās sugas un sastāda apmēram
2/3 no visas dzimtas. Aktinomorfie divdzimumu stobrziedi sakopoti
kurvīšos, kuru malās atrodas neīsti mēlziedi vai piltuvziedi, ste-

rili vai sievišķie. Bieži vien mēlziedu nemaz nav vai arī otrādi,

veidojoties pildītiem ziediem, mēlziedu skaits ziedkopā strauji

pieaug, bet stobrziedu — samazinās. Auga orgānos nav pienstobru,
bieži sastopamas eļļas ailes.

Nedaudzie dzimtas krūmi apvienoti Vernonia ģintī, kas ar ap-

mēram 450 sugām izplatīti Amerikas, Āfrikas un Āzijas tropos.
Neliels līdz 1 m augsts krūms ir arī guajula (Parthenium argen-

iatum), kas savvaļā aug Meksikā. Guajula ir labs kaučukaugs.
Auga pamataudu šūnās un sekundārajos serdes staros producējas
iedzelteni sveķi, kas satur 7—14% kaučuka. Guajulu kultivē Azer-

baidžānā un Turkmēnijā, kur vietām tā pārgājusi savvaļā.
Primitīvākie dzimtas lakstaugi ir Helianthus ģintī, kas ar 70 su-

gām savvaļā izplatīta Amerikas kontinentā. Dažas šīs ģints sugas

kļuvušas par plaši kultivētiem augiem. Padomju Savienībā par

vienu no nozīmīgākiem eļļas augiem kļuvusi vasaras saulgrieze
(H. annuus). Saulgriezes diezgan plaši audzē arī mūsu republikā,

galvenokārt kā lopbarības augu. Labi pazīstams ir arī topinam-
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būrs (H. tuberosus). Tas ir daudzgadīgs lakstaugs ar iegareniem
bumbuļiem, kas satur līdz 15% inulīna. Labs lopbarības augs.

Topinambūrs mūsu republikā jau daudzās vietās pārgājis savvaļā
un kļuvis par nezāli. No pārējām Helianthus sugām nozīmīgākā ir

H. lenticularis, kas savvaļā aug Ziemeļmeksikā, ASV līdz Kanādai.

Eupatorium ģints ar apmēram 400 sugām ir galvenokārt Zie-

meļamerikas augi. Lielā krastkaņepe (E. cannabinum) diezgan
bieži upju krastos, mitros krūmājos sastopama arī mūsu repub-
likā. Tas ir indīgs augs, kuru izmanto medicīnā un stāda arī kā

dekoratīvu augu. Arī zeltgalvītes (Solidago) plaši izplatītas Zie-

meļamerikā. Sausās mežmalās, krūmājos, pļavās ļoti bieži mūsu

republikā sastopama dzeltenā zeltgalvīte (S. virgaurea). Dārzos

bieži audzē Kanādas zeltgalvīti (S. canadensis), kas pāriet sav-

vaļā. Dažas zeltgalvīšu sugas (S. serotina, S. sempervirens v. c),
kuras aug Ziemeļamerikā, ir nozīmīgi kaučukaugi. To lapas satur

līdz_6% kaučuka.

īpatnēju augu grupu sastāda imorteles jeb sauszieži. Lielākā
šo augu ģints ir salmenes (Helichrusum), kas ar vairāk nekā

300 sugām izplatīta Dienvidamerikā un Eirāzijā. Latvijā sausos

pakalnos, norās bieži sastopama dzeltenā kaķpēdiņa (H. arena-

rium). Labs ārstniecības augs. Dārzos bieži kultivē seglapu sal-

meni (H. bracteatum) no Austrālijas. Pie mūsu savvaļas imorte-

lēm pieder arī divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica), bet tai

tuvu radniecīgas ir zaķpēdiņas (Gnaphalium), no kurām mūsu

republikā bieži sastopamas 2 sugas: dumbrāju zaķpēdiņa (G. uli-

ginosum) — mitrās vietās un meža zaķpēdiņa (G. sylvaticum) —

sausās mežmalās. Šīs grupas augiem radniecīgi ir arī ēdelveisi

jeb Alpu zvaigznītes (Leontopodium alpinum) — tipiski un ļoti
skaisti kalnu augi, izplatīti Eiropas un Āzijas kalnos.

Asteru ģints (Aster) ar vairāk par 200 sugām izplatīta galve-
nokārt Ziemeļamerikā, tikai nedaudzas sugas aug Eirāzijā. Aste-

rēm liela nozīme kā dekoratīviem augiem. Mūsu republikā savvaļā

sāļainās augsnēs gar jūrmalu (Liepājā, Daugavgrīvā, Bolderājā
v. c.) aug viena asteru suga — A. tripolium, t. s. jūrmalas miķe-
līte. Kā dekoratīvus augus kultivē vairākas asteru sugas ar dau-

dzām šķirnēm. Pie mums tie ir vēli rudens ziedaugi. Pazīstamākās

sugas ir A. alpinum, A. amellus, A. salignus, A. novi-belgii,
A. novae-angliae v. c.

Aster sugas pie mums pieņemts saukt par ziemasterēm, tur-

pretī par asterēm parasti sauc viengadīgas puķes, kuras jau pirms
140 gadiem izdalītas atsevišķā Callistephus ģintī ar C. chinensis

sugas epitetu. C. chinensis kā Ķīnas asteri (Aster chinensis) pir-
mais 1753. gadā aprakstīja K. Linnejs. Tās ātri izplatījās un kļuva

par populārām viengadīgām puķēm, bet Aster sugas — daudz-

gadīgie lakstaugi izplatījās lēnāk, bija mazāk pazīstamas untika

sauktas par miķelītēm, vēlāk — par ziemasterēm. Tādējādi
Callistephus ģints pēc ieraduma palika Ķīnas asteres vai

vienkārši — asteres. Ķīnas asteres (Callistephus chinensis) ar
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vairākām šķirņu grupām un loti daudzām šķirnēm ir vienas no

krāšņākajām rudens puķēm. Pie mums šie krāšņie ziedaugi ievesti

no Ķīnas 1826. gadā.
Krāšņi gurnu augi ir dālijas (Dahlia), kas ar 15 sugām izpla-

tītas Meksikā. Eiropā ievestas 1789. gadā.
Krizantēmu ģintī (Chrusanthemum) ir apmēram 200 sugas,

kas izplatītas galvenokārt Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Republikā ap-

stādījumos audzē vairākas sugas, no tām nozīmīgākās ir sējumu
krizantēma (Ch. segetum), vainagu krizantēma (Ch. coronarium),
kas vietām pāriet savvaļā, trejkrāsu krizantēma (Ch. carinatum)
un dzeltenlapu krizantēma (Ch. parthenium). Augu mājās audzē

cildotās krizantēmas (Ch. indicum) daudzas šķirnes. Krizantēmām

radniecīga ir parastā pīpene (Leucanthemum vulgare) — ļoti iz-

platīts mūsu lauku un pļavu augs. Sugai ļoti plašs areāls, kas ap-

tver gandrīz visu Eiropu, Kaukāzu un Rietumsibīriju. Austrum-

sibīrijā aug Sibīrijas pīpene (L. sibiricum) ar daudz lielākiem

ziediem. Pie šīs radniecīgo ģinšu grupas pieder arī zeltpīpenītes
(Pyrethrum). Tās satur ēteriskas eļļas, no kurām iegūst piretrīnu.
Piretrīna iegūšanai sevišķi nozīmīga ir Balkānos augošā Dalmā-

cijas zeltpīpenīte (P. cinerariaefolium). Šo augu kultivē Ukrainā,
Kaukāzā un nedaudz arī mūsu republikā. Padomju Savienībā sa-

stopamas 70 Purethrum sugas, no kurām nozīmīgākās ir P. roseum

un P. carneum, abas no Kaukāza. Kā dekoratīvu augu mūsu re-

publikā bieži audzē meiteņu zeltpīpenīti (P. parthenium). Zeltpīpe-
nītēm radniecīgas ir ilzītes (Anthemis), plaši izplatītas lauku ne-

zāles, no kurām 2 sugas — tīrumu ilzīte (A. arvensis) un dzel-

tenā ilzīte (A. tinctoria) plaši izplatītas visā mūsu republikā.
Viens no vecākajiem ārstniecības augiem ir parastais pelašķis

(Achillea millefolium), kas ļoti bieži sastopams visā republikā.
Vēl nozīmīgāks ārstniecības augs ir smaržīgā kumelīte (Matrica-
ria chamomilla). Adventīvs augs ir maura kumelīte (M. matricari-

oides), kas no Ziemeļamerikas tagad kā nezāle izplatījusies gan-
drīz pa visu pasauli.

Vībotņu ģints (Artemisia) ar vairāk nekā 200 sugām izplatīta
galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā joslā. PSRS florā apmē-
ram 180 sugas, Latvijā izplatītākā ir parastā vībotne (A. vulgaris)
un lauku vībotne (A. campestris). Abas kā nezāles aug tīrumos un

ap mājām. Dārzos diezgan bieži stāda dievkociņu (A. arbotanum).
Tas ir puskrūms ar ļoti smalkām un smaržīgām lapām. Kultivē

arī vērmeli (A. absinthium), kura vietām aug savvaļā. Vērmele

ir ārstniecības augs, bet tā satur absintolu, kas negatīvi ietekmē

nervu sistēmu. Vidusāzijā aug A. cina, kas satur santonīnu. Sēk-

las pazīstamas kā cērmju zāles. Vībotnes ir raksturīgi stepju augi.

Ļoti daudzveidīga un plaša ir krustaiņu ģints (Senecio). Ar

vairāk nekā 1300 sugām tā sastopama abās puslodēs, galveno-
kārt mērenā klimata joslās. Mūsu florā ir 8 krustaiņu sugas, no

tām izplatītākās — pavasara krustaine (S. vernalis), Jēkaba krus-

taine (S. jakobaea) un parastā krustaine (S. vulgaris). Krustai-
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nēm radniecīga ir māllēpe (Tussilago farfara) un tūsklapes (Peta-
sites). Pie mums izplatītākā ir neīstā tūsklape (P. spurius). Māl-

lēpes un arī tūsklapes ir ārstniecības augi.
Tīrumu un pļavu nezāles ir usnes (Cirsium), no kurām mūsu

florā sastopamas 6 sugas. Izplatītākā ir asā usne (C. vulgare),
tīrumu usne (C. arvense) un purva usne (C. palustre). Ļoti deko-

ratīvs pļavu un krūmāju augs ir dažādlapu usne (C. heterophyl-
lum), kurai lapu virspuse ir spīdīgi zaļa, bet apakšpuse — sud-

rabaini balta, matota. Ziedi purpursarkani. Labs lopbarības augs
ir lēdzerkste (C. oleraceum). Usnēm tuvi ir dzelkšņi (Carduus).
Izplatītākās sugas — C. crispus un C. nutans.

Centaurea ģints ar vairāk par 500 sugām izplatīta Vidusjūras
zemēs, Eirāzijā un Ziemeļamerikā. PSRS florā ir apmēram 150 su-

gas, visvairāk Vidusāzijā, Latvijā sastopamas 8 sugas. Pļavās,
ceļmalās, grāvmalās ļoti bieži aug pļavas dzelzene (C. jacea) un

lielā dzelzene (C. scabiosa), bet ziemāju sējumos un tīrumos no

Vidusjūras apgabala izplatījusies zilā rudzupuķe (C. cyanus).
Vairākas šīs ģints sugas ar baltiem, ziliem vai sarkaniem ziediem

kultivē kā dekoratīvus augus.

Cigoriņu jeb mēlziežu apakšdzimtā (Cichorioideae,
sin. Liguliftorae) ir progresīvākā asteru dzimtas daļa. Visi zied-

kopas ziedi divdzimumu, zigomorfi. Augu orgāni ar pienstobriem;
eļļas ailes ir ļoti reti. Visiem apakšdzimtas augiem ziedi dzelteni,

izņemot pavisam nedaudzas sugas, kurām tie zili vai sārti.

Zili ziedi ir cigoriņiem (Cichorium), kas ar 8 sugām izplatīti

Vidusjūras zemēs, Eiropā un Āzijas mērenā klimata joslā. Paras-

tais cigoriņš (C. intybus) savvaļā diezgan bieži sastopams arī

mūsu republikā. Tā saknes satur ap 23% ogļhidrātu, no tiem gal-
venais ir inulīns (ap 20%). īpatnējo cigoriņu kafijas garšu piedod
intibīns.

Liela un ļoti polimorfā ir mauragu ģints (Hieracium) ar ap-

mēram 400 sugām. Daudzām sugām vērojama apogāmija. Mūsu

florā ir 11 mauragu sugas, izplatītākās — mazā mauraga (H. pilo-

sella), lielā mauraga (H. piloselloides) un čemurainā mauraga

(H. umbellatum). No cietpienēm (Crepis) mūsu florā sastopamas
4 sugas. Labi pazīstama ir purva cietpiene (C. paludosa), tīrumu

cietpiene (C. tectorum) un divgadīgā cietpiene (C. biennis). Tī-

rumu un dārzu nezāles ir mīkstpienes (Sonchus). Republikā sa-

stopamas 3 bieži izplatītas sugas — 5. arvensis, ļoti agresīva

nezāle, jo viens augs gadā dod līdz 20000 augļu, S. oleraceus un

«S. asper. Mīkstpieņu lapas, kamēr augs ir jauns, var lietot salā-

tiem.

Pienenes (Taraxacum) ir nozīmīgākā ģints cigoriņu apakš-
dzimtā. Tajā ir vairāki kaučukaugi — koksagīzs (T. kok-saghyz),

krimsagīzs (T. megalorrhizon). Koksagīzs aug Kazahija, Tjanšana
kalnos. Tam ir gara mietsakne ar smalku elastīgu pavedienu kārtu

no koagulējoša kaučuka. Koksagīza saknes miza satur ap 20%,
bet centrālais cilindrs — ap 8% kaučuka. Mūsu florā ir 2 pieneņu
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sugas. Ārstniecības pienene, t. s. cūkpiene (T. officinale), ir ļoti
parasta tīrumu, pļavu un dārzu nezāle, labs ārstniecības augs, iz-

mantojams arī pārtikā. Jaunās lapas satur daudz C vitamīna un

olbaltumvielas; tās var lietot par salātiem.

Salātu ģintī (Lactuca) ir apmēram 100 sugu, no kurām nozī-

mīgākā ir kultivētie salāti (L. sativa).
Krūmājos, pļavās aug pļavas plostbārdis (Tragopogon praten-

sis), bet kāpās gar jūrmalu paretam pūkainais plostbārdis (T. he-

terospermus). Austrumu plostbārdis (T. orientalis) ir ļoti reta

suga. Plostbāržiem radniecīgā zemā raudupe (Scorzonera humilis)
izplatīta galvenokārt republikas rietumdaļā, bet 5. hispanica, kuru

sauc par melnsakni, paretam kultivē kā dārzeni. Tausagīzs
(S. tau-saghuz) ir labs kaučukaugs ar resnu, garu sakni, kuras

audos, tāpat kā koksagīzam, ir elastīgi koagulējoša kaučuka pa-
vedieni. Kaučuka daudzums saknēs sasniedz 40%- Savvaļā tausa-

gīzs aug Vidusāzijā (Karatau kalnos). Savvaļā tas ir daudzgadīgs

lakstaugs ar stipri saīsinātu vasu.

11. Viendīgļlapju jeb liliātu klase —

Liliatae (Monocotyledoneae)

Viendīgļlapji atšķiras no divdīgļlapjiem ar daudzu pazīmju
kompleksu (sk. 176. lpp.). Parasti tie ir lakstaugi, dažkārt kokaugi,
kas sekundāri izveidojušies no lakstaugiem.

Viendīgļlapju dīglim ir 1 dīgļlapa, kas bieži pārveidota par

sūcējorgānu barības vielu uzņemšanai no endospermas. Galvenā

sakne dzīvo īsu laiku, tās vietā izaug piesaknes. Bieži izveidoti

sakneņi, gurni, sīpoli un citi pazemes orgāni. Lapas sakārtotas

2 rindās vai spirāliski. Tās visbiežāk šauras, lineāras, ar paralēlu,
lokveida vai arī plūksnainu dzīslojumu, bez kāta, ar maksti un

veselām malām. Pielapju parasti nav. Ziedi visbiežāk 3 locekļu,
nekad nav 5 locekļu. Apziednis vienkāršs vai stipri reducēts.

Vadaudu kūlīši stumbrā izvietoti izklaidus (ataktostele). Tie

ir slēgti, jo nesatur kambiju, tādēļ viendīgļlapji nespēj sekundāri

pieaugt resnumā. Dažkārt tomēr novēro stumbra paresnināšanos,
bet tā saistīta ar meristēmas gredzenu, kas izveidojas ap vad-

audu kūlīšiem. Šis gredzens atšķirībā no tipiskā kambija sastāv no

parenhīmas šūnām. Toties viendīgļlapji parasti ilgstoši saglabā

spēju pieaugt garumā. To lūksnē nav parenhīmas, un sekundārajā
koksnē nav traheju.

Par viendīgļlapju izcelšanos ir izvirzītas visdažādākās hipotē-
zes. Daudzi 19. gs. sistemātiķi uzskatīja, ka viendīgļlapji ir pri-
mitīvāki nekā divdīgļlapji, tādēļ novietoja tos segsēkļu sistēmas

sākumā. Mūsu dienās vairums botāniķu attīsta jau 1872. gadā
E. Strasburgera izteikto ideju par to, ka viendīgļlapji cēlušies no

kādas primitīvas divdīgļlapju grupas. Tas noticis ļoti sen, jau
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ziedaugu evolūcijas sākumā. Par to liecina primitīvu pazīmju (apo-
karps ginecejs v. c.) saglabāšanās diezgan daudzās viendīgļlapju
dzimtās.

A. Tahtadžans izvirzījis domu, ka daudzas viendīgļlapju morfo-

loģiskās īpatnības var izskaidrot ar neotēniju — organismu spēju
sasniegt dzimumgatavību un vairoties agrā attīstības stadijā. Neo-

tēniju sevišķi sekmē organizācijas vienkāršošanās vienveidīgu vai

stipri vienpusīgu dzīves apstākļu ietekmē. Jau sen pastāv doma,
ka viendīgļlapji cēlušies no ūdenī vai mitrā vidē augošiem divdīgļ-
lapjiem. Pēc E. Sardžentes pētījumiem, daudzas viendīgļlapju pa-

zīmes varēja izveidoties, pielāgojoties dzīvei uz sauszemes. Vien-

dīgļlapju evolūcijā, iespējams, ir bijusi izšķiroša nozīme abiem

faktoriem — hidrofilijai un ģeofilijai. Ar ģeofiliju arī vieglāk
izskaidrot vienas dīgļlapas izveidošanos.

Ļoti plaši izplatīta un mūsu dienās ar jauniem embrioģenēzes
pētījumiem apstiprināta F. Hēgelmaijera 1874. gadā izvirzītā hipo-
tēze par 1 dīgļlapas nepilnīgu attīstību; tās rezultātā izveidojies
viendīgļlapjiem raksturīgais dīglis. Tas varēja notikt tieši tad,
kad viendīgļlapju senči pārgāja no hidroģeofilā uz ģeofilo dzīves

veidu. Viendīgļlapju ontoģenēzē sākumā vairāk vai mazāk skaidri

iezīmējas divu dīgļlapu aizmetņi, no kuriem tālāk attīstās tikai 1

un ieņem pseidoterminālu stāvokli.

Visticamāk, ka viendīgļlapji cēlušies no sen izmirušiem div-

dīgļlapju klases lakstaugiem, kuriem bijis apokarps ginecejs, spo-

ras apvalks ar 1 rievu, bet nav bijušas trahejas. Tie, iespējams,
bijuši tagadējās ūdensrožu rindas (Nymphaeales) senči, tikai pri-
mitīvāki un mazāk reducēti nekā tagadējie rindas augi. Šī uzskata

ticamību palielina daudzas kopīgās pazīmes, kādas ir primitīva-

jiem cirveņu rindas (Alismales) augiem ar Nymphaeales augiem.

Sugu skaita ziņā viendīgļlapju ir ievērojami mazāk par divdīgļ-
lapjiem. Dažādi autori viendīgļlapju klasei pieskaita Vs—

lk seg-

sēkļu, t. i., 60 000—100000 sugu. Tomēr tiem ļoti liela nozīme

dabiskajā augu segā, jo daudzās augtenēs tie sastopami lielā

skaitā un nosaka ainavas raksturu, — pļavās, stepēs, prērijās,

savannās, krastmalās, ūdeņos. Pie viendīgļlapjiem pieder graud-
zāļu dzimta (Poacae), no kuras galveno pārtiku iegūst mērenās

un subtropu joslas iedzīvotāji, palmu dzimta (Arecaceae), no ku-

ras tropu iedzīvotāji dabū gandrīz visu dzīvei nepieciešamo, ka

arī daudzas citas cilvēkam ļoti svarīgas dzimtas.

Viendīgļlapju sistēmas sākumā novietota cirveņu rinda (Alis-

males) vai arī vairākas rindas, kuras apvieno cirveņu apakšklasē
(Alismidae)/ Šiem augiem daudz primitīvu pazīmju — ziedi nav

pilnīgi cikliski, zieda daļu skaits nav nostabilizējies, ginecejs apo-

karps. Nākamā — liliju apakšklase (Liliidae) apvieno vairākas

rindas, kas tieši grupējas ap viendīgļlapju klases centrālo — liliju
rindu (Liliales). Liliju rindā visskaidrāk izpaužas_ viendīgļlapju
raksturīgās pazīmes. No liliju rindas attīstība gājusi vairākos

virzienos. Ingvēru rindas (Zingiberales) un orhideju rindas
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(Orchidales) evolūcijas gaitā notika zieda uzbūves sarežģīšanās un

izstrādājās dažādi pielāgošanās veidi entomofilijai un pat ornito-

filijai. Grīšļu rindas (Cuperales) evolūcija noveda pie zieda reduk-

cijas un anemofilijas. A. Tahtadžana izdalītās komelīnu apakš-
klases (Commelinidae) augu evolūcijā raksturīga anemofilijas
izveidošanās, kā ari bagātīga miltaina endospermā sēklās. Sav-

dabīgs attīstības ceļš bijis areku apakšklases (Arecidae) nedau-

dzajām rindām, kurām, šķiet, bijusi kopīga izcelšanās ar Liliales.

A. CIRVEŅU APAKŠKLASE - ALISMIDAE

Viena no primitīvākajām viendīgļlapju grupām. Vecākajām ģin-
tīm daudz kopīgu pazīmju ar divdīgļlapju klases ūdensrožu rindu

(Numphaeales), kuras liecina par to radniecīgajām saitēm. Gine-

cejs apokarps.

Cirveņu rinda — Alismales

(Helobiae)

Ūdeņu, purvu un citu mitru

vietu augi. Ziedi dažādas uzbū-

ves — hemicikliski vai cikliski,

parasti aktinomorfi, divdzimumu

vai viendzimuma. Apziednis div-

kāršs vai vienkāršs. Sakarā ar

anemofiliju vai hidrofiliju apziedņa
Alismidae filoģenētiskās saites. Var arī nebūt. Sēklotne augšēja,

retumis apakšēja. Putekšņlapas
daudzas līdz 1. Ginecejs apokarps. Augļlapas daudzas līdz 1, sa-

kārtotas spirāliski. Augļi someņi, riekstiņi vai kauleņi. Sēklas bez

endospermas.
Sena augu grupa, pazīstama no krīta perioda. Sakarā ar dzīvi

jūrās un saldūdeņos novērojama ziedu redukcija vairākās līni-

jās — no hemicikliskiem uz cikliskiem ziediem; no aktinomorfa ap-

ziedņa uz zigomorfu apziedni; no divkārša uz vienkāršu apziedni;
no 3 locekļu uz 1 locekļa ziedu; no divdzimumu uz šķirtdzimumu
ziedu; no augšējās uz apakšējo sēklotni; no apokarpijas uz para-

karpiju un cenokarpiju (piedaloties zieda asij); no entomofilijas
uz anemofiliju, hidrofiliju un autogāmiju.

Pēc A. Tahtadžana, cirveņu apakšklase sadalīta 3 rindās —

Alismales, Hgdrocharitales, Potamogetonales.
Puķumeldru dzimta (Butomaceae) ir viena no primitīvākajām

dzimtām cirveņu rindā. Tajā tikai 1 suga — čemuru puķumeldrs

(Butomus umbellatus), kas izplatīts Eiropas un Āzijas mērenajos

apgabalos. Mūsu republikā to bieži sastop upju, ezeru un citu

ūdeņu malās. Daudzgadīgs lakstaugs ar ložņājošu sakneni, kurā
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142. att. Čemuru puķumeldrs (Butotnus umbellatus):
1 — zieds; 2 — zieda diagramma.

daudz cietes. Lapas lineāras, apakšdaļā trīsšķaut-
nainas, ar maksti, sakārtotas rozetē. Ziedi čemur-

veida ziedkopā, aktinomorfi, divdzimumu, 3 locekļu,
ar divkāršu, bālsārtu apziedni. Zieda daļas sakār-

totas cikliski. Putekšņlapas 6—9. Ginecejs ar 6—9

gandrīz brīvām augļlapām (142. att.). Kopaugli
veido someņi. 2m=26.

Agrāk šo dzimtu visbiežāk uzskatīja par cirveņu dzimtas apakš
dzimtu vai tribu.

Cirveņu dzimta (Alismaceae) ar apmēram 10 ģintīm un ap
70 sugām plaši izplatīta galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā
un tropu joslā. Dažas sugas kosmopolītiskas.

Daudzgadīgi vai viengadīgi ūdens un mitru vietu augi. Lapas

parasti rozetē, bieži ar garu kātu, dažkārt peldošas. Gandrīz

visos virszemes (virsūdens) orgānos ir šizogēnas sekrētailes. Ziedi

saliktās zarainās ziedkopās, aktinomorfi, divdzimumu, retāk vien-

dzimuma, hemicikliski vai cikliski, 3 locekļu, parasti ar divkāršu

apziedni, retumis bez vainaglapām. Kauslapas 3, zaļas. Vainag-
lapas arī 3, baltas vai bāli krāsainas, ātri nobirst. Putekšņlapas 6,
pāros. Augļlapas 6 vai vairākas, brīvas vai retāk pie pamata sa-

augušas, sakārtotas spirāliski vai cikliski. Augļlapā 1 vai ne-

daudzi sēklaizmetņi. Augļi riekstiņu kopaugļi, izplatās ar ūdeni.

2rc=lo; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 26; 28; 30; 34; 42 (x =5— 13).
PSRS florā sastop 13 sugas, Latvijas flora — 3 sugas. Krast-

malās, grāvjos un citās mitrās vietās bieži izplatīta kosmopolītiskā
suga — parastā cirvene (Alisma plantago-aquatica), kuras lapas
atgādina ceļteku lapas (143. att.). Viena no lielākajām ģintīm ir

bultenes (Sagittaria). Parastā bultene (S. sagittifolia) bieži aug
lēni tekošos un stāvošos ūdeņos. Tai raksturīgi palieli balti ziedi

un heterofilija — vienam augam lapas variē no lineārām (zem-
ūdens) līdz garkātainām, ar bultveida plātni.

Cirveņu dzimtas augiem gandrīz nav praktiskas nozīmes. Bul-

teņu bumbuļi satur cieti, cukurus; tās kultivē Ķīnā, Japānā un

ASV. Ķīnā izaudzētas formas ar lieliem bumbuļiem, kurus izmanto

pārtikai un lopbarībai. Dažas cirveņu dzimtas sugas audzē akvā-

rijos.
Alisma un Sagittaria lapu un augļu atliekas atrastas Arktikā

terciāra fosilijās. Pēc A. Tahtadžana, Alismaceae cēlusies tieši no

Limnocharitaceae.

Mazlēpju dzimtā (Hydrocharitaceae) ir apmēram 100 sugas,
kas izplatītas tropu un mēreno apgabalu saldūdeņos un jūrās.

Daudzgadīgi, retāk viengadīgi lakstaugi, aug daļēji vai pilnīgi
ūdenī. Lapu sakārtojums dažāds. Ziedi pa 1 vai cimozās
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143. att. Parastā cirvene (Alisma plan-
tago-aquatica):

1— lapu rozete; 2 — ziedkopa; 3 — augļkopa
4 — zieda diagramma.

čemurveida ziedkopās, kuras sedz
2 saaugušas seglapas. Ziedi akti-

nomorfi vai nedaudz zigomorfi
(Vallisneria), viendzimuma (augi
divmāju), trīscikliski līdz daudz-

cikliski, 3 locekļu. Apziednis div-

kāršs, retāk vienkāršs, brīvs. Pu-

tekšņlapu daudz vai tās reducētas

līdz 3. Augļlapas 3—6 (2—15),
ginecejs parakarps; sēklotne apak-
šēja. Augļi ogveida, paliek ūdenī.

2ra=l4; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 40;

42; 44; 48; 66; 72; 100 (x=7—l2).
Spilgti izteikta veģetatīvā vairoša-

nās ar ziemas pumpuriem jeb turi-

oniem.

Padomju Savienībā sastopamas 7 sugas, Latvijas republikā
savvaļā 3 sugas. Kanādas elodeja (Elodea canadensis) ir sald-

ūdeņu augs ar mieturos pa 3 sakārtotām lapām (144. att.). Elo-

deja neapzināti ievesta no Amerikas, Eiropā pirmo reizi atzīmēta

1836. gadā Īrijā, bet 1872. gadā — Rīgā. levesti bija tikai sievišķie
eksemplāri, kas bez vīrišķajiem augiem ne-

spēj dot sēklas (arī ziedēšana novērojama
reti). Augi strauji savairojas veģetatīvi.
Izveidojot blīvas audzes zem ūdens, elo-

dejas traucē zveju un kuģošanu. Tās var

izmantot lauku mēslošanai, audzēt akvā-

rijos.

Dienvideiropas un PSRS Eiropas daļas
dienvidu ūdeņos sastopamo valisnēriju
(Vallisneria spiralis) bieži audzē akvāri-

jos. Novērojama īpatnēja hidrofilija. Sie-

višķie ziedi garos kātos paceļas virs ūdens,
bet vīrišķie ziedi ūdenī notrūkst, uzpeld
virs ūdens un tur apputeksnē sievišķos
ziedus. Pēc apaugļošanās sievišķo ziedu

kāti spirāliski saritinās, pavelkot ziedu zem

ūdens, kur nogatavojas augļi.

144. att. Kanādas elodeja (Elodea canadensis) ar

sievišķiem ziediem.
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145. att. Purva šeihcērija (Scheuchzeria palustris):
1 — habituss; 2 — zieds.

Seklos ezeru līčos, attekās, vecupēs vai

bedrēs aug parastais elsis (Stratiotes
aloides), izveidojot peldošas pļavas. Au-

gam ir rozetē sakārtotas lapas ar dze-

loņainām malām. Ziedi balti. Rudenī augs

nogrimst ūdensbaseina dibenā, bet pava-

sarī audi piepildās ar gaisu, un tas atkal

uzpeld.
Peldošs augs ar ieapaļām lapu plāt-

nēm un baltiem ziediem ir arī parastā maz-

lēpe (Hudrocharis morsus-ranae). Tā bieži

aug rāmos ūdeņos.

Mazlēpju dzimtas praktiskā nozīme

niecīga.

Seihcēriju dzimta (Scheuchzeriaceae)
ir monotipiska, primitīva dzimta. Tās vie-

nīgā suga — purva šeihcērija (Scheuchze-
ria palustris) izplatīta ziemeļu puslodes
mērenajos un aukstajos apgabalos. Latvi-

jas republikā to bieži sastop sūnu purvos

starp ciņiem (145. att.). Seihcērijas zieda

uzbūve līdzīga dažu āžloku dzimtas ģin-
šu zieda uzbūvei, bet putekšņu apvalka
morfoloģija tuva glīveņu dzimtas augu

putekšņu apvalka morfoloģijai. 2n=22

(*=11).
Āžloku dzimta (Juncaginaceae) ir ne-

liela, samērā primitīva dzimta ar apmēram
18 sugām, kas plaši izplatītas visos konti-

nentos, galvenokārt dienvidu puslodē mitrās vietās un purvos.

Daudzgadīgi un viengadīgi augi ar plakanām, lineārām lapām, kas-

sakārtotas rozetē. Ziedi sīki, vārpās vai ķekaros, divdzimumu vai

viendzimuma, aktinomorfi vai viegli zigomorfi, 3 locekļu, retāk.

2 vai 4 locekļu, anemofili, bez seglapām. Apziedni veido 6, pa
lielākai daļai vienādas brīvas daļas 2 gredzenos. Putekšņlapas
6, retāk 4, ar ļoti īsiem kātiņiem. Augļlapas arī 6, retāk 4, brīvas

vai pie pamata vairāk vai mazāk saaugušas savā starpā un ar

zieda asi. Auglis somenu kopauglis. Triglochin ģints 2n=l2; 24;
30; 32; 36; 48; 96; 144 (x =6: 8).

Padomju Savienība, ka arī Latvijas republika sastopamas 2 su-

gas. Visā republikā mitrās vietās bieži aug purva āžloks (Trig-
lochin palustre), bet jūrmalas halofītiskajās pļavās sastop jūr-
malas āžloku (T. maritimum).

Dzimtas praktiskā nozīme maza. Ir

norādījumi, ka āžloku sienam laba barības vērtība.
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146. att. Peldošā glīvene (Potamogeton natans):
1 — auga daļa ar iegremdētām (ie) un peldošām (p)

lapām; 2 — zieds; 3 — zieda diagramma.

Glīveņu dzimta (Potamogetona-
ceae). Daudzgadīgi ūdensaugi ar iegri-
mušām vai peldošām lapām. Lapas
spirāliskas vai mieturos, ar maksti. Ziedi

nelieli, vārpiņās, kas atrodas lapu žāk-

lēs vai stumbra galā, divcikliski vai trīs-

cikliski, 4—2 locekļu, bez apziedņa, pa-
rasti divdzimumu, retāk viendzimuma,
aktinomorfi vai zigomorfi. Novēro ane-

mofiliju, hidrofiliju vai kleistogāmiju.
Apziedni veido 4 vai 2 brīvas ieapaļas

vai trīsstūrainas lapas. Putekšņlapas 4 vai 2, pret apziedņa daļām.
Putekšņmaciņi gandrīz sēdoši. Pēc putekšņu apvalka uzbūves

Potamogetonaceae tuva Juncaginaceae, it sevišķi ar Triglochin.
Augļlapas 4, 6 vai vairāk, brīvas, pamīšus ar putekšņlapām.
Augļi 4 (vai mazāk) riekstiņi vai kauleni. 2rc=l6; 20; 24; 26; 28;

30; 40; 42; 52; 66; 78; ap 88 (x =8; 10; 13; 'l4; 15).

Glīveņu dzimtā apmēram 100 sugas, kas izplatītas abās pus-
lodēs. Dažas saldūdens sugas ir kosmopolīti. Padomju Savienībā

>40 sugas, Latvijas republikā — 17 sugas. Visbiežāk pie mums

sastop dažādas glīveņu sugas, kas aug pilnīgi ūdenī, tikai to

anemofilie ziedi paceļas virs ūdens. Pavedienveida glīvenei (Pota-
mogeton filiformis) ir ļoti šauras pavedienveida lapas, cauraugu-

šajai glīvenei (P. perfotiatus) lapas platākas, skaujošas, bet pel-
došajai glīvenei (P. natans) ir atšķirīgas iegremdētās un peldošās
lapas (146. att.). Daudzas glīveņu sugas izmanto lauku mēsloša-

nai, ūdensputnu un cūku barībai. Glīveņu audzēs labprāt uzturas

un nārsto zivis. Dažas sugas ASV kultivē. Glīvenes bieži vairojas
veģetatīvi ar turioniem. Glīveņu ģints augi stipri mainīgi, tie arī

viegli krustojas.
Vēl reducētāks apziednis nekā glīvenēm ir uz zemeslodes plaši

izplatītajām rūpijām (Ruppia). No 2 (3) sugām Rīgas jūras līča

Vidzemes piekrastes tuvumā ļoti reti sastop jūras rūpiju (R. ma-

ritima). Ziemeļamerikā to kultivē ūdensputnu barībai. A. Tahta-

džans rūpiju ģinti izdala atsevišķā dzimtā — Ruppiaceae.

Jūraszāļu dzimtas (Zosteraceae) augi ir daudzgadīgi lakst-

augi, kas aug mērenās joslas jūrās. Ziedi viendzimuma, apziednis
stipri reducēts. Dzimtā 2 ģintis ar 14 sugām. Latvijas republikas
piekrastē aug parastā jūraszāle (Zostera marina), kuru kopā ar

radniecīgās ģints Posidonia augiem un rūpijām izmantokā polster-
materiālu mēbelēm. ASV Zostera marina kultivē jūras pīļu barībai.

Pie Alismales pieder vēl vairākas nelielas dzimtas, piemēram,
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diedzeņu dzimta (Zannichelliaceae), najadu dzimta (Najadaceae)
un citas dzimtas ar abu pusložu jūrās un saldūdeņos izplatītiem
ūdensaugiem. Filoģenetiskitās saistās ar glīveņu dzimtu (Pota-
mogetonaceae). Šīm dzimtam raksturīgi stipri reducēti vadaudi

un ziedi.

B. LILIJU APAKŠKLASE - LILIIDAE

No viedokļa liliju apakšklase ir centrālā grupa

viendīgļlapju klasē. Tajā apvienotas vairākas lielas rindas. Zied-

kopa bez seglapas. Apziednis parasti vienkāršs, vainagveida. Sēk-
las gaļīga endospermā.

1. Liliju rinda — Liliales

(Liliiflorae)

Liela un daudzveidīga rinda ar

apmēram 17 dzimtām, no kurām da-

žas krasi atšķiras pēc zieda vai veģe-
tatīvo orgānu uzbūves. Tomēr filoģe-
nētiski šīs dzimtas savstarpēji cieši

saistītas, un liliju rinda uzskatāma

par vienotu veselu grupu. Tā ir pri-
mitīvākā rinda liliju apakšklasē. Li-

liju rindā vislabāk izpaužas viendīgļ-
lapjiem raksturīgā veģetatīvo orgānu

Liliidae filoģenētiskas
saites.

un zieda uzbūve. Rindā var novērot visas pārejas no tipiskiem
lakstaugiem uz sekundārām kokveida formām.

Ziedi ļoti lieli līdz sīki, sakopoti lielās ziedkopās, divdzimumu,
retāk viendzimuma, pa lielākai daļai aktinomorfi, bet dažās evo-

lūcijas līnijās izveidojas zigomorfi. Ziedā 5 gredzeni, ar 3, retāk

ar 2 vai vairākiem locekļiem. Apziednis brīvs vai saaudzis, vien-

kāršs, ļoti reti divkāršs, sastāv no 2 vairāk vai mazāk vienādiem

gredzeniem. Kauss visbiežāk vainagveida, retāk vainags kaus-

veida. Putekšņlapas parasti 6, retāk mazāk (līdz 1), pret apziedņa
daļām. Putekšņmaciņi atveras ar garenisku plaisu. Augļlapas 3,
ļoti reti 4 vai 5. Ginecejs sinkarps, dažkārt parakarps. Sēklotne

augšēja, vidēja vai apakšēja, parasti ar daudziem sēklaizmetņiem
katrā ligzdā. Sēklās daudz endospermas. Auglis pogaļa vai oga.

Liliju rindā novērojama evolūcija no divdzimumu uz viendzi-

muma ziediem ar zigomorfu un divlūpainu vainagu, uz saaugušu

apziedni; 3+3 putekšņlapu redukcija uz 3 pute*kšņlapām un 3 sta-

minodijām un tālāk uz 1 putekšņlapu; no apokarpa uz sinkarpu
gineceju; no augšējās uz apakšējo sēklotni; no brīviem uz saaugu-
šiem irbuļiem un drīksnām; no lielām ziedkopām uz atsevišķiem

ziediem; no sakneņu augiem un sīpolaugiem uz bumbuļaugiem;
no autotrofiem augiem uz saprofītiem.
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147. att. Liliaceae ziedu diagrammas:
1— Ornithogalum sp.; 2 —. Polygonatum sp.; 3 —

Majanthemum bifolium; 4 — Aspidistra elatior, d —

drīksna.

Liliju dzimta (Liliaceae) ir primi-
tīvākā un nozīmīgākā dzimta liliju
rindā. Tajā apmēram 170 ģintis ar vai-

rāk nekā 2500 sugām. Englera skolas

un citi botāniķi tajā apvieno līdz 220

ģintis ar 3500 sugām.
Daudzgadīgi lakstaugi ar dažādiem

pazemes orgāniem — sakneņiem, bum-

buļsīpoliem, sīpoliem. Sakneņu augi ir

primitīvāki, no tiem pa dažādām patstāvīgām evolūcijas līnijām
dzimtā izveidojušies sīpolaugi. Lapas rozetē vai visgarām uz

stumbra, veselas, parasti šauras, ar paralēlu vai lokveida dzīslo-

jumu. Zieda formula — $rP3+3A3-i-3G3. Dažkārt ziedi nedaudz zigo-

morfi. Putekšņlapas no 3 līdz 12. Sēklotne var būt vidēja. Retumis

ziedi arī 4 locekļu (147. att.). Apziednis brīvs vai saaudzis. Putekšņ-
lapu kātiņi brīvi vai pieauguši pie apziedņa stobriņa. Ginecejs
sinkarps vai ļoti reti gandrīz apokarps. Sēklaizmetni parasti vai-

rāki vai pat daudzi katrā ligzdā, reti pa 1. Auglis pogaļa, retāk

oga. Sēklās daudz endospermas. 2n =visi pāra skaitļi no 6 līdz 60;

64; 66; 70; 72; 76; 80; 84; 88; 90; 102; 106; 108; 112; 140

(x =3—27).
Liliju dzimtas augi plaši izplatīti tropu un mērenajos, kā arī

arktiskajos un antarktiskajos apgabalos. Dažām sugām un pat
ģintīm ir ļoti izolēti areāli, kas kopā ar vispārīgo izplatību norāda

uz dzimtas lielo vecumu. Fosili liliju dzimtas augi zināmi jau no

krīta perioda Eiropā, Grenlandē un Ziemeļamerikā. Padomju Savie-

nībā sastop apmēram 650 sugas, visvairāk stepēs un pustuksnešos.
Latvijā savvaļā aug 16 sugas, bez tām dažas sugas no kultūras

pāriet savvaļā.
Daudzi liliju dzimtas augi ir indīgi, jo satur dažādus alka-

loīdus. Dzimtai liela saimnieciska nozīme, jo daudzus augus

izmanto pārtikā, medicīnā un kā dekoratīvus augus.

1. apakšdzimtā — Melanthioideae. Augi ar sakneņiem, re-

tāk ar sīpoliem. Stumbrs ar lapām. Auglis pogaļa. Ziemeļu puslodē
mitrās pļavās aug veratres (Veratrum) — lieli augi ar plati elip-
tiskām, skaujošām lapām. Ziedkopas lielas, skarveida. Tie ir indīgi

augi. Baltās veratres (V. album) un lobēliju veratres (V. lobeli-

anum) pazemes daļas izmanto veterinārijā un medicīnā.

2. apakšdzimtā — Asphodeloideae. Pazemes daļas pares-

ninātas. Lapas pie stumbra pamata. Auglis pogaļa, dažreiz og-

veida.

Eremūru ģints (Eremurus) sastopama stepes rakstura veģeta-
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cija kalnos plaša teritorijā no Vidusjūras austrumu krastiem un

Krimas līdz Altajam un Himalajiem. Lielākais sugu un eksem-

plāru skaits ir Pamirā Alaja kalnu grēdas dienvidu daļā un Ziemel-

afganistānā. Padomju Savienībā aug 23 eremūru sugas. Tie ir vieni

no īpatnējākajiem un interesantākajiem PSRS floras augiem
(148. att.). No garo lapu rozetes paceļas līdz 2 m garš ziednesis ar

vairākiem simtiem ziedu vienā ķekarā. Spēcīgajam eremūram

(E. robustus) ir līdz 800 ziedu. Ziedi ļoti daudzveidīgi, balti, sar-

kani vai dzelteni. Ziedēšanas laikā novērojamas apziedņa daļu,
putekšņlapu un augļlapu sarežģītas kustības. Arī anatomiskajā
uzbūvē atzīmējamas īpatnības — lapās ir 2 vadaudu kūlīšu rindas

gar lapas abām pusēm. Daudzas eremūru sugas kultivē kā krāš-

ņumaugus. Tie visi ir labi nektāraugi. Jaunās lapas un saknes

izmanto pārtikā, no saknēm izgatavo labu tehnisko līmi. Visas

auga daļas izmanto tautas medicīnā un zīda, vilnas un kokvilnas
krāsošanai dzeltenos toņos.

Vērtīgu, līdz 1 m garu šķiedru iegūst no Jaunzēlandes linu

(Phortnium tenax) lapām. To izmanto galvenokārt trošu un virvju

148. att. Eremūrs

(Eremurus sp.).
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izgatavošanai. Savvaļā Jaunzēlandes lini aug Jaunzēlandē un

Norfolkas salā, bet kultivē tos visos kontinentos, it sevišķi daudz

sv. Helēnas salā, Brazīlijā un Jaunzēlandē. No 20. gs. sākuma

Jaunzēlandes linus nedaudz kultivē Aizkaukāzā, Melnās jūras pie-
krastē. Ziedi lieli, sarkani, smaržīgi. Labs ārstniecības, lopbarības
augs un nektāraugs.

Daudzgadīgi lapu sukulenti ir alvejas (Aloe), kas savvaļā aug
Āfrikas sausajos apgabalos. Dažas sugas te izveido necaurejamus
biezokņus, jo augi zaraini un to lapu malas dzeloņainas. Izmanto

galvenokārt kā ārstniecības un dekoratīvus augus, piemēram, kok-

veida alveju (A. arborescens). lecienīts un ļoti pieticīgs daudz-

gadīgs krāšņumaugs ir rūsganā dienziede (Hemerocallis fulva)
no Aizkaukāzā. Tās lielie, rūsganie ziedi atgādina lilijas ziedus.

Ziedi pašsterili. Gaišāki dzelteni ziedi ir dzeltenajai dienziedei

(H. flava) no Sibīrijas. Dārzos bieži audzē hostas (Hosta), gal-
venokārt dekoratīvo lapu dēļ. Ziedneši līdz 1 m augsti, ar skrajiem
ziedu ķekariem. lecienīti sukulenti telpās ir knifofijas, havortijas,
gastērijas, hlorofīti, kuru dabiskais areāls ir Āfrika, ieskaitot Kap-
zemi. Pušķu hlorofīts (Chlorophytum comosum) izveido garus, no-

karenus ziednešus, uz tiem attīstās īpaši pumpuri, kas dod sākumu

jaunam augam.
3. apakšdzimtā — Wurmbaeoideae. Pazemes daļas ir bum-

buļi, bumbuļsīpoli.
No Eiropas līdz Centrālajai Āzijai un Indijai izplatītas vēl-

ziedes (Colchicum). Tie ir daudzgadīgi augi ar bumbuļsīpoliem.
Vairums sugu zied rudenī, bet pogaļa nogatavojas nākamā gada
pavasarī, parādoties reizē ar lapām. Ziedi lieli, pa 1 uz katra auga.

Apmēram 10 sugas aug PSRS dienvidos. Dārzos audzē rudens

vēlziedi (C. autumnale) ar violeti rožainiem ziediem. Visas sugas

indīgas, jo satur kolhicīnu un citus alkaloīdus. Izmanto medicīnā,

kā arī poliploīdu un mutāciju iegūšanai. Dažās Eiropas valstīs

rudens vēlziedi kultivē kā ārstniecības augu.

4. apakšdzimtā — Lilioideae. Sīpolaugi. Apziednis brīvs,

krāsains. Ziedi lieli. Auglis pogaļa. Ziemeļu puslodes augi.

Apakšdzimtā ir vairākas ļoti ievērojamas krāšņumaugu ģintis.

Svarīgākā no tām lilijas (Lilium) ar apmēram 100 sugām. Tas

plaši izplatītas mērenā klimata meža zonā ziemeļu puslodē. Vai-

rums aug kalnos, Himalajos pat >3500 m augstumā. Pēc izplatī-
bas savvaļā izšķir 4 ģeogrāfiskas liliju grupas — Austrumāzijas,

Ziemeļamerikas, Eiropas un Kaukāza. Padomju Savienībā savvaļā

aug vairāk nekā 20 sugas, vairums Kaukāzā un Austrumāzijā.

Kopš seniem laikiem kultivē balto liliju (L. candidum) no Priekš-

āzijas. Tai ir balti ziedi ar patīkamu smaržu. Mūsu dienas plašāk
kultivē karalisko liliju (L. regale) no Ķīnas, jo to pavairot
ar sēklām. Izturīga un bagātīgi ziedoša ir Eiropā augoša safrāna

lilija (L. croceum) ar lieliem, sarkaniem ziediem. Pumpursīpolu

lilijai (L. bulbiferum), kas ievesta no Alpiem, lapu žaklēs attīstās

vairsīpoliņi, ar kuriem to var pavairot. Arī šai sugai ziedi lieli, sar-
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149. att. Martagonlilija (Lilium martagon):

1 — stumbra apakšējā da|a ar sīpolu; 2 — zied-

kopa; 3 — zieda diagramma.

kani. Martagonlilijai (L. martagon;
149. att.) un tai radniecīgām sugām
apziedņa lapas stipri atliektas, ziedi

parasti nokareni, skrajos piramidālos
daudzziedu ķekaros. Martagonlilijas
ziedi gaiši purpursarkani, ar tumšā-

kiem plankumiem. Tai plašs areāls

Eiropā un Sibīrijā, retumis to sastop
savvaļā arī mūsu republikā (Dauga-
vas ielejā). Āzijā augošajai tīģerlili-
jai (L. tigrinum) ziedi dzeltensarkani

ar melniem raibumiem.

Tulpes (Tulipa) ir vienas no skais-

tākajām un izplatītākajām sīpolpu-
ķēm, kas zied pavasarī un derīgas
uzziedināšanai ziemā. Ģintī 140 sugas, sastopamas Eiropas dien-

vidos, Ziemeļāfrikā, Padomju Savienībā un Japānā. Apmēram puse

sugu aug Vidusāzijā. Daudzas sugas kultivē jau vairākus gad-
simtus. Rietumeiropā tulpju kultūra nokļuva no Turcijas ap 16. gs.
vidu. Tagad sevišķi augsti attīstīta tā Holandē. Daudzas kultūr-

šķirnes un hibrīdus apvieno kopsugā — T. gesneriana. Kultūrā

pazīstamas apmēram 8000 tulpju šķirnes. Pēdējā laikā sāk kultivēt

daudzas tulpju sugas no Vidusāzijas, piemēram, Kaufmaņa tulpi
(T. kaufmanniana) no Tjanšana ar baltiem ziediem, milzu tulpi
(T. ingens) no Pamira ar tumšsarkaniem ziediem. PSRS stepēs
aug ļoti mainīgā Šrenka tulpe (T. schrenkii) ar sarkaniem ziediem

un Bīberšteina tulpe (T. biebersteiniana) ar dzelteniem ziediem,
kas pavasarī tur veido krāšņu aspektu. Latvijas PSR vecos parkos
un pļavās sastop meža tulpi (T. sulvestris) ar dzeltenām un smai-

lām apziedņa lapām.

Fritilārijas (Fritillaria) ir indīgi augi, jo satur dažādus alka-

loīdus. Dažas sugas kultivē ārstniecībai un dekoratīvām vajadzī-
bām. Latvijas republikā savvaļā sastop tikai rūtaino fritilāriju
(F. meleagris). Tā aug Lielupes krastu pļavās pie Jelgavas un

Kalnciema, kur sastopamas divas formas — ar brūnganvioletiem
un ar baltiem ziediem. Sīki augi ar dzelteniem vai zaļgandzelte-
niem ziediem ir zeltstarītes (Gagea), kas zied agri pavasarī.

5. apakšdzimtā — Alstroemerioideae. Augi ar simpodiālu
sakneni. Saknes daļēji paresninātas. Apziedņa ārējā gredzena
lapas pie pamata savā starpā un ar sēklotni saaugušas.

Kultūrā plaši izplatītas zilsniedzītes (Scilla), kas ar apmēram
100 sugām sastopamas galvenokārt Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Se-

višķi plaši kultūrā izplatījusies Sibīrijas zilsniedzīte (S. sibirica),
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kā arī divlapu zilsniedzīte (S. bifolia). Abām sugām ziedi zili, bet

ir arī varietātes ar baltiem ziediem. Baltstarītes (Ornithogalum)
savvaļā sastop Eiropas sausajos apgabalos. Mūsu republikā če-

muru baltstarīte (0. umbellatum) no kultūras vietām pārgājusi
savvaļā. Ziedi balti, sakopoti vairogos. Kopš seniem laikiem kulti-

vētas hiacintes (Huacinthus). Par pamatsugu uzskata austrumu

hiacinti (H. orientalis), kas izplatīta Vidusjūras apgabalā līdz

Mazāzijai. No tās izaudzētas daudzas smaržīgas hiacinšu šķirnes
ar dažādas krāsas ziediem. No ziediem iegūst ēterisko eļļu parfi-
mērijas vajadzībām. Bieži kultivē arī muskares (Muscari).

6. apakšdzimtā — Asparagioideae. Saknenis zarojās. Aug-
lis oga.

Ziemeļu puslodes mežos sastop parasto kreimeni jeb maijpuķīti
(Convallaria majalis) ar baltiem, smaržīgiem ziediem, kas sako-

poti ķekarā, un sarkanām ogām. Audzē kā dekoratīvu augu, kā arī

izmanto medicīnā sirds slimību ārstēšanai un parfimērijā. Augs
indīgs, satur dažādus glikozīdus.

Latvijas republikā priežu un jauktos mežos bieži sastop Eirāzi-

jas sugu — divlapu žagatiņu (Majanthemum bifolium) ar sīkiem,

baltiem, 4 locekļu ziediem. 4 locekļu ziedi ar kausveida apziedni ir

četrlapu čūskogai (Paris quadrifolia), kas aug auglīgos mežos un

krūmājos. To sastop Eiropā un uz austrumiem līdz Altajam. Cūsk-

ogas auglis — zilganmelna indīga oga. Mugurenes (Polugonatum)
ir dekoratīvi augi ar spirāliski sakārtotām olveida vai eliptiskām
lapām, kas daudzām sugām paceļas gar vienu stumbra pusi uz

augšu. Viens no izturīgākajiem un ēncietīgākajiem istabas augiem
ir dižā aspidistra jeb mājas svētība (Aspidistra elatior) ar lielām,

tumšzaļām ādainām lapām. Ziedi daļēji atrodas augsnē.

Sīpolu dzimtas (Alliaceae) augiem ir īpatnējas čemurveida

ziedkopas, kuras sedz 2 vai 3 seglapas (braktejas). Dzimtā apmē-
ram 30 ģintis un 550 sugas, kas izplatītas ziemeļu puslodē, kā arī

Amerikas un Āfrikas tropiskajos un mērenajos dienvidu apgabalos.
Daudz endēmisku ģinšu Cīlē un Peru.

Lielākā ir sīpolu ģints (Allium) ar apmēram 400 sugām. Sīpolu
dzimtene ir Ķīna, Vidusāzija un Priekšāzijā. Ziedi visbiežāk balti,
sarkani vai violeti, dažreiz zili vai dzelteni. Dažām sugām zied-

kopā attīstās vairsīpoliņi, piemēram, stobrainajam sīpolam (A. fis-
tulosum). Daudzas sīpolu sugas izmanto pārtikā, medicīnā, veteri-

nārijā, kā krāsvielu, dekoratīvus augus un nektāraugus. Tie satur

arī C un B vitamīnus. Jau vairāk nekā 2000 gadu pirms m. ē. kul-

tūrā pazīstams dārza sīpols (A. cepa; 150. att.), kura dzimtene ir

Priekšāzijā. Dārza sīpolam ir stobrveidā lapas, bet ziednesis vidus-

daļā uzpūsts. Ziedi galviņveida ziedkopā, sīki, zaļganbalti, pro-

tandriski (putekšņlapas nogatavojas pirms drīksnām). Pašlaik

pazīstamas vairāk nekā 1000 kultūršķirnes, kas atšķiras pēc gar-

šas, sīpola ārējo zvīņu krāsas, formas un lieluma. Sīpoliem asa

smarža.

Tikai kultūra pazīstami puravi (A. porrum; 150. att. 2), kurus
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150. att. Alliaceae:

1 — dārza sīpols (Allium cepa); 2 —

puravs (A. porrum); 3 — maurloki

(A. schoenoprasum); 4
— lakši

(A. ursinum).

audzēja jau senie grieķi un

romieši. Puraviem ir pla-
tas, plakanas lapas, slaidi

sīpoli un ļoti maiga sī-

polu garša. Visos konti-

nentos kultivē arī ķiplokus
(A. sativum), kas iecienīti

spēcīgo antibiotisko īpa-
šību dēļ.

Padomju Savienībā sav-

vaļā sastop apmēram 230

sīpolu sugas. Vairums su-

gu aug Vidusāzijas kal-

nos, kur vietējie iedzīvotāji
daudzas no tām lieto uz-

turā, piemēram, A. victo-

rialis. No mūsu repub-
likā savvaļā sastopamajām 6 sīpolu sugām savdabīgākā ir lakši

jeb mežloki (A. ursinum; 150. att. 4) ar platām, plakanām lapām,
kuras var lietot uzturā. Tie vietām auglīgu jaukto mežu zemsegā
veido pavasara aspektu. Lakšu sevišķi daudz Dundagas Zila-

jos kalnos Slīteres rezervātā. Maurlokus (A. schoenoprasum;
150. att. 3) sastop Daugavas un citu upju krastos. Tiem ir dekora-

tīvi, spilgti purpursārti ziedi. Loki sīki, ar labu garšu.
No sīpolu dzimtas krāšņākajiem augiem vēl bieži kultivē čemuru

agapantu (Agapanthus umbellatus) no Dienvidāfrikas.

Agāvu dzimtā (Agavaceae) ir apmēram 18 ģintis ar 560

sugām. Filoģenētiski agāvu dzimta izveidojusies no liliju dzimtas.

Kokveida augi ar sakneņiem, kuriem novērojama tendence uz

sekundāru pieaugumu resnumā. Stumbrs dažkārt sasniedz ievēro-

jamu augstumu. Lapas parasti pie stumbra pamata, sēdošas, šau-

ras, bieži resnas un gaļīgas. Ziedi lielās ziedkopās, divdzimumu,
retāk viendzimuma, aktinomorfi vai viegli zigomorfi. Apziednis
vainagveida, ar 6 brīvām vai vairāk vai mazāk saaugušām daļām.
Putekšņlapas 3+3, pieaugušas pie apziedņa. Ginecejs sinkarps.
Sēklotne augšēja vai apakšēja, parasti 3 cirkņu, retāk 1 cirkņa.
Auglis pogaļa vai oga. Sēklas plakanas, ar gaļīgu endospermu,
kas ietver sīku dīgli. 2rc=l2; 14; 16; 20; 24; 28 un visi pāra skaitļi
līdz 60; 90; 100; 102; 104; 108; 110; 114; 118; 120; 124; 134; 136;
138; 140; 150; 180; 190; 240. Augi nesatur alkaloīdus.

Agāvu dzimtas augi izplatīti tropos un subtropos, it sevišķi
.arīdos apgabalos. Amerikas sausajos rajonos daudz endēmisku
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ģinšu. Padomju Savienībā un Latvijas republikā agāvu dzimtas

augus kultivē augu mājās un citās telpās kā dekoratīvus augus.
Jukas (Yucca) savvaļā aug ASV un Centrālajā Amerikā. Tie ir

iecienīti krāšņumaugi lielo ziedkopu dēļ, kurās ir simtiem ziedu.

Tā kā jukas ir sausumizturīgas, tās noder smiltāju un nogāžu
nostiprināšanai, dzīvžogiem. No daudzām sugām iegūst šķiedru.
Dažu sugu lapās atrastas vielas, kas pēc ķīmiskās struktūras

līdzīgas hormoniem. Visbiežāk kultivē šķiedras juku (V. filamen-
tosa).

Pūķkoki (Dracaena) ir Āfrikas un Dienvidāzijas augi, kas iecie-

nīti savdabīgā habitusa dēļ. Tie sasniedz ievērojamu augstumu,
piemēram, D. draco Tenerifas salā izaug līdz 18 m augsts. Bez-

zarainā vai nedaudz zarainā stumbra galā ir garu lineāru lapu
pušķis. No pūķkoku mizas iegūst oranžu sulu, kuru izmanto krāsu

rūpniecībā. Pūķkoku fosilijas pazīstamas no terciāra sākuma. San-

sevjēras jeb līdakastes (Sanseviera) no Āfrikas un Dienvidāzijas
audzē istabās raibo, dekoratīvo zobenveida lapu dēļ. Daudzas san-

sevjēras izmanto šķiedras ieguvei. Lielākā ģints dzimtā ir agāves
(Agave), kas cēlusies Meksikā. Savvaļā agāves sastopamas Cen-

trālajā Amerikā un Dienvidamerikas ziemeļos. Tās izmanto šķied-
ras (sizaļas) un vaska ieguvei. No dažām sugām pagatavo alko-

holiskus dzērienus. Amerikas agāve (A. americana) no kultūras

pārgājusi savvaļā Vidusjūras apgabalā v. c. Indijā to stāda dzīv-

žogos gar dzelzceļiem un ap ciemiem, lai aizsargātos pret sav-

vaļas dzīvniekiem. Amerikas agāve aklimatizēta Melnās jūras pie-
krastē.

Augu mājas audze nolinas (Nolina), dazilirionus (Dasglirion)
un citus agāvu dzimtas augus.

Amariļļu dzimta (Amaryllidaceae) ir liela un plaši izplatīta
dzimta ar 65 ģintīm un apmēram 860 sugām. Spriežot pēc kario-

tipa, tā kopīgi ar agāvu dzimtu cēlusies tieši no liliju dzimtas.

Lielākā formu dažādība sastopama tropiskajā un Dienvidāfrikā,

Centrālajā Amerikā, Dienvidamerikā un daļēji Vidusjūras ap-

gabalā.
Daudzgadīgi sīpolaugi ar nedaudzām lineārām lapām. Ziedi

parasti lieli, divdzimumu, aktinomorfi vai viegli zigomorfi, vairāk

vai mazāk izteiktās čemurveida ziedkopās ziedneša galā, ar 2 vai

vairākām seglapām. Dažās evolūcijas līnijās ziedkopa reducējas
līdz 1 vai 2 ziediem. Apziednis vainagveida, ar 6 lapām 2 gredzenos,
brīvs vai vairāk vai mazāk saaudzis; bieži ir papildvainags.

Putekšņlapas arī 6, divos gredzenos, brīvas vai pieaugušas pie

apziedņa stobriņa. Augļlapas 3. Sēklotne apakšēja. Auglis pogaļa
vai retāk oga. Sēklu parasti daudz. Endospermā gaļīga un ietver

sīko dīgli. 2ai=l2 un visi pāra skaitļi līdz 38 un no 42 līdz 50; 54;

58; 60; 66; 68; 72; 92; 110; 120; 150; 180 (x= 6—12; 14; 15; 23).

Sīpolos un citās augu daļas ir alkaloīdi.

Padomju Savienība savvaļa sastop 28 amariļļu dzimtas sugas,

Latvijas republikā tās ir tikai kultūrā. Amariļļu dzimtas augus
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kultivē dārzos un istabās kā krāšņumaugus. Visplašāk kultūrā

sastop narcises (Narcissus). Dzejnieku narcisei (N. poeticus) ir

balti ziedi. Savvaļā tā aug Viduseiropā un Dienvideiropā, bet kul-

tūrā — gandrīz visā Eiropā un Ziemeļamerikā. Aizkarpatu apga-
balā Hustas apkārtnē savvaļā ap 15 ha platībā sastopama šaur-

lapu narcise (N. angustifolius), kas tuvu radniecīga dzejnieku
narcisei. Trompetnarcise (N. pseudonarcissus) ir ne tikai krāšņum-

augs, bet arī ārstniecības augs, kuru izmanto acu slimību ārstē-

šanai. No narcisēm iegūst ēterisko eļļu parfimērijai.
Lielākā ģints amariļļu dzimtā ir krīnijas (Črinum), no kurām

arī daudzas sugas kultivētas. Dienvidaustrumāzijā sastopamā
Āzijas krīnija (C. asiaticum) ir indīgs augs, kuru izmanto medi-

cīnā. Viduseiropā un Rietumeiropā līdz Melnajai jūrai savvaļā aug
baltā sniegpulkstenīte (Galanthus nivalis) un pavasara pienpulk-
stenīte (Leucojum vernum), kuras pie mums dārzos zied agri pa-

vasarī. Abām sugām ziedi balti, nokareni, smaržīgi. Pienpulkste-
nīšu ziediem ir skaista zvanveida forma, bet apziedņa lapas galā
zaļš plankumiņš. Padomju Savienībā savvaļā sastop 11 sniegpulk-
stenīšu sugas, no kurām vairums aug Kaukāza mežos. Telpās
audzē arī amariļļus (Amarullis), hipeastrus (Hippeastrum), klīvi-

jas (Clivia) un citus amariļļu dzimtas augus.

Asparāgu dzimta (Asparagaceae) ir savdabīga un diezgan

augsti specializēta dzimta, kurā apvienotas_ 4 ģintis ar apmēram
320 sugām. Tās sastopamas Eiropas un Āzijas tropu, subtropu
un mērenā klimata apgabalos, bet it sevišķi daudz Vidusjūras
apgabalā, Rietumu un Centrālajā Āzijā.

Daudzgadīgi sakneņu lakstaugi un krūmi ar reducētām lapām.

Lapu žāklēs parasti ir filoklādiji. Ziedkopas vai vientuļi ziedi atro-

das uz filoklādijiem, retāk zvīņveida lapu žāklēs. Ziedi sīki, div-

dzimumu vai viendzimuma. Vīrišķajos ziedos dažkārt ir rudimen-

tārs ginecejs. Auglis oga. 2rc =20;'30; 40; 60 (x=10; 20).

Visplašākais areāls ir lielākajai šīs dzimtas ģintij — aspara-

giem (Asparagus), kurā ir vairāk nekā 310 sugas, no tām 24 aug

151. att. Sparģelis
(Asparagus offici-

nalis):
I — sakneņi ar jauna-

jiem dzinumiem; 2 —

auga daļa ar ziediem;

3 — zieda gargrie-

zums; 4 — augļi.
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Padomju Savienībā. Asparāgu lapas sīkas, plēvaini zvīņainas.
Fotosintēzes funkciju veic stipri zarainie, zaļie stumbri un adat-

veida vai lineārie filoklādiji, kas veido mieturus reducēto lapu
žāklēs. Pie asparāgu ģints pieder jau senajā Ēģiptē pazīstams
dārzenis — sparģelis (A. officinalis; 151. att.), kuru kultivē jau
vairāk nekā 2000 gadu. Jaunos, etiolētos sparģeļu dzinumus vāra

vai konservē. Savvaļā sparģelis sastopams Eirāzijas un Ziemeļ-
āfrikas mērenajā daļā. Arī mūsu republikā tas vietām aug savvaļā,
galvenokārt Kurzemes jūrmalā kāpās. Šī ir vienīgā asparāgu dzim-

tas savvaļas suga Latvijā. Dažas citas sugas, galvenokārt smalko

asparāgu (A. plumosus) un Šprengera asparāgu (A. sprengeri)
audzē kā dekoratīvus istabas augus. Ruskusi (Ruscus) ir divmāju
puskrūmi ar asiem filoklādijiem. Tos audzē vēsajās augu mājās un

citās telpās. Dažas sugas sastop Kaukāza un Krimas mežos.

Dioskoreju dzimta (Dioscoreaceae) ir diezgan liela dzimta ar

vairāk nekā 650 sugām, kas izplatītas tropos un subtropos. Vienīgi
no apmēram 650 dioskoreju (Dioscorea) sugām dažas sugas sastop
arī mērenajā joslā Eiropā, Āzijā un Amerikā.

Lakstaugi ar vijīgu stumbru. Lapas veselas vai retāk staraini

daivainas vai šķeltas, ar kātu, kas parasti sagriezts. Dzimtas īpat-
nība — sakneņa spēja sekundāri pieaugt resnumā. Sēklotne apak-
šēja. Auglis pogaļa vai oga.

Vairākas sugas — ēdamo dioskoreju (D. esculenta), batātu

dioskoreju (D. batatas) un citas tropos kultivē pārtikai. To bum-

buļi sasniedz līdz 20 kg svaru un satur cieti. No tiem iegūst pār-
tikas produktu — jamsu. Dažām citām sugām bumbuļi ir indīgi,
jo satur alkaloīdu — dioskorīnu. Melnās jūras piekrastes mežos

un Kaukāzā aug Kaukāza dioskoreja (D. caucasica).

Pontedēriju dzimtā (Pontederiaceae) ir daudzgadīgi vai retāk

viengadīgi ūdensaugi vai purvu augi, kas brīvi peld pa ūdens virsu

vai sakņojas substrātā. Pēc ārējā izskata tie atgādina mazlēpju
dzimtas (Hudrocharitaceae) augus. Pontedēriju dzimtā ir 7 ģintis
ar apmēram 40 sugām, kas sastopamas galvenokārt tropos un sub-

tropos. Ūdensaugu mājās bieži audzē resnkātu eihhorniju (Eichhor-
nia crassipes) no Amerikas.

2. Skalbju rinda — Iridales

Skalbju rindas augi ir diezgan augsti attīstīti. Tiem ir apakšēja
sēklotne (izņemot 1 ģinti). Lapas bieži 2 rindās, viena otru pār-
sedz. Ziedi cimozās ziedkopās. Rindā 4 dzimtas, no tām lielāka ir

skalbju dzimta.

Skalbju dzimtā (Iridaceae) ir vairāk nekā 70 ģintis ar ap-

mēram 1500 sugām, kas izplatītas visos kontinentos, izņemot po-

lāros apgabalus; visvairāk sugu Āfrikā. Dzimta veidojusies divos

lielos attīstības centros — Kapzemē un tropiskajā, kā arī subtropis-
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152. att. Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus):
I — stumbra apakšējā daļa ar bumbuļsīpo!u; 2 — ziedkopa;

3 — drīksnas.

kajā Amerikā. Padomju Savienībā savvaļā
aug apmēram 116 sugas, Latvijas repub-
likā — 3 sugas.

Daudzgadīgi lakstaugi vai ļoti reti pus-
krūmi ar simpodiāliem sakneņiem, bumbu-

ļiem, bumbuļsīpoliem vai sīpoliem. Lapas
šauri lineāras, 2 rindās, cieši sakļautas.
Puskrūmi spēj sekundāri pieaugt resnumā.

Ziedi cimozās ziedkopās, retāk pa vienam,

aktinomorfi vai vairāk vai mazāk zigo-
morfi, divdzimumu. Apziedņa apakšējā
daļa saaugusi stobriņā. Apziednis sastāv

no 2 vainagveida gredzeniem, kas bieži

ievērojami atšķiras pēc formas un krāsas.

Sakarā ar iekšējā putekšņlapu gredzena
redukciju ir tikai 3 putekšņlapas. Ginecejs
sinkarps, ar tievu, trīsdaivainu irbuli, kura

daivas vainagveidā paplašinātas. Sēklotne

2 cirkņu vai reti ar 1 cirkni. Auglis pogaļa.
2tt =6 un visi pāra skaitļi līdz 44; 48; 50;
54; 56; 60; 64; 70; 72; 76; 80; 84; ap «6;

88; 90; 96; 120; 138; 180 (x =3— 19;

22; 25).

Viena no lielākajām ģintīm skalbju dzimtā ir skalbes jeb īrisi 1
,

kuru 200 sugas sastopamas ziemeļu puslodē. Skalbju ziedi sakār-

toti vēdeklī. Ļoti plaši kultivēts dekoratīvs augs ir cildotais īriss

(Iris germanica), kura dzimtene nav zināma. lecienītas ļoti dau-

dzas šķirnes ar visdažādākās krāsas ziediem. Latvijas republikā
slapjās vietās bieži sastop purva skalbi (7. pseudacorus) ar dzel-

teniem ziediem. Sibīrijas skalbe (7. sibirica) ar šaurām lapām un

ziliem ziediem pie mums sastopama daudz retāk, tā ir Latvijas
floras austrumu elements. Stepes zonā agri pavasarī zied zemais

īriss (I. pumila). Tā ziedi ir dažādās krāsās. Padomju Savienības

dienvidos plantācijās audzē vairākas īrisu sugas, t. s. vijolīšu sak-

nes iegūšanai, jo īrisu sakneņi satur ēteriskās eļļas, kuras izmanto

medicīnā, parfimērijā, vīnu aromatizācijai v. c. No īrisu ziediem

iegūst arī krāsvielu, gatavo zaļu tinti.

Gladiolām (Gladiolus) raksturīgi bumbuļsīpoli un vairāk vai

mazāk vienpusējā vārpā sakārtoti, nedaudz zigomorfi ziedi. Ģintī

1 Saskaņā ar terminoloģijas komisijas lēmumu, Iris savvaļas sugas sauc

par skalbēm, bet kultivētās sugas — par īrisiem.
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250 sugas, no kurām daudzas ir iecienīti krāšņumaugi. Vairums

sugu sastopamas Dienvidāfrikā. Mūsu republikā savvaļā aug jum-
stiņu gladiola (G. imbricatus) ar nelieliem, bet diezgan spilgtiem
purpurvioletiem ziediem. Biežāk tā sastopama republikas austrumu

daļas pļavās (152. att.).
No saimnieciski izmantojamiem augiem jāatzīmē safrāna kro-

kuss (Crocus sativus), kas bija pazīstams jau senajā Asīrijā, In-

dijā un Ēģiptē jau vairākus tūkstošus gadu p. m. ēras. Safrāna

krokusa drīksnas izmanto kā dzeltenu krāsvielu pārtikas produktu
un ādu krāsošanai. To lieto arī kā ārstniecības augu un garšaugu.
Savvaļā safrāna krokuss nav sastopams. Padomju Savienībā

safrāna ieguvei var izmantot krāšņo krokusu (C. speciosa), kas

savvaļā aug Krimā un Kaukāzā. Daudzus krokusus audzē kā

dekoratīvus augus. Tie zied agri pavasarī ar dažādas krāsas

ziediem. Dekoratīvos nolūkos audzē arī daudzus citus skalbju
dzimtas augus, piemēram, atliekto frēziju (Freesia refracta) no

Dienvidāfrikas, sizirinhijas (Sisyrinchium), iksijas (Ixia) v. c.

3. Ingveru rinda — Zingiberales (Scitamineae)

Daudzgadīgi sakneņu lakstaugi vai sekundāri kokaugi, kas sa-

stopami tropos un subtropos, galvenokārt mitros un purvainos
mežu rajonos. Stumbra galotnē racemoza vai cimoza ziedkopa. La-

pas lielas, ar maksti, kātu un eliptisku vai lancetisku plātni. Bieži

ir lapas mēlīte. Lapas dzīslojums neparasts viendīgļlapjiem — no

spēcīgas vidusdzīslas atiet savstarpēji paralēlas sānu dzīslas. Ziedi

zigomorfi vai pat asimetriski, pieccikliski. Apziednis divkāršs vai

vienkāršs — vainagveida, 3 locekļu. Sevišķi raksturīga ingvēru
rindas augiem androceja uzbūve. Nedaudzām sugām ir 6 normāli

attīstītas putekšņlapas. Pārējām sugām 1 vai 5 putekšņlapas pār-
veidotas lielās, spilgti krāsainās staminodijās (153. att.). Ginecejs

sinkarps. Sēklotne apakšēja, retāk augšēja, 3 cirkņu, retāk ar

1 cirkni. Apputeksnē kukaiņi vai putni. Auglis pogaļa vai ogveida.
Daudzām sugām sēklas ar sulīgu piedevu.

Ingvēru rinda izveidojusies no entomofiliem liliju rindas

augiem ar apakšējo sēklotni, ziedam tālāk evolucionējot. Sasnieg-
dama augstu pakāpi zieda specializācijā, rinda izveidojusies kā

patstāvīgs noslēgts attīstības zars blakus orhideju rindai. Rindā

153. att. Zingiberales
ziedu diagrammas:
1— Musa sp. (Musaceae);

2 — Kaempheria ovalifo-
lia (Zingiberaceae); 3 —

Canna indica (Canna-
ceae).
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154. att. Ceļotājkoks (Ravenala
madagascariensis).

apmēram 8 dzimtas. Ingvēru
rindas augiem atzīmējami vai-

rāki progresīvas attīstības vir-

zieni — no zigomorfiem uz asi-

metriskiem ziediem; no 5 auglī-
gām putekšņlapām uz 1 putekšņ-
lapu (dažkārt auglīga tikai 1

putekšņlapas puse); no mazām

staminodijām uz lielām, vainag-
lapām līdzīgām staminodijām;
no 3 cirkņu uz 1 cirkņa sēk-

lotni.

Strelīciju dzimta (Strelitzi-

aceae) ir primitīvākā dzimta

ingvēru rindā. Neliela tropu
dzimta ar 3 ģintīm un 7 sugām.
Lapas un seglapas 2 rindās. Ziedi zigomorfi, divdzimumu, vidēja
lieluma, laterālās vai terminālās ziedkopās. Seglapu žāklēs atrodas

saliktās ziedkopas daļas — rituļi. Apziedņa daļas vainagveida,
brīvas. Putekšņlapas 5 vai 6. Auglis pogaļa. Sēklas ar piedevu
(arillus). Dīglis taisns, to apņem miltaina perisperma un endo-

spermas palieka. 2n= 14; 18; 22.'

Ļoti īpatnējs ir ceļotājkoks (Ravenala madagascariensis)
,

kas

sastopams Madagaskarā savvaļā, bet citur tropos plaši kultivēts

kā dekoratīvs augs. Tas sasniedz 3—6 m, dažreiz 10 m augstumu.
Stumbra galā ir lielu, 2 rindās vēdekļveidā sakārtotu lapu pušķis
(154. att.). Ziedi viegli zigomorfi, balti. Ziedkopas veidojas lapu
žāklēs. Lapu makstis uzkrājas ūdens, ko var lietot dzeršanai.

Fenakospermu ģints (Phenakospermum) augiem ziedkopa vei-

dojas galotnē. Dienvidāfrikā sastopamas strelīcijas (Strelitzia).
Ziedi stipri zigomorfi. Stumbrs īss vai tā nav. Pie mums tās var

audzēt istabās.

Banānu dzimta (Musaceae). Lieli lakstaugi ar neīstu stumbru,
kuru veido cita pie citas blīvi pieguļošas lapu makstis. īstais

stumbrs ir īss un tikai nedaudz paceļas virs zemes. Lapas lielas,
sakārtotas 2 rindās vai spirāliski. Noteiktā gadalaikā stumbra galā
izveidojas racemoza ziedkopa, kas strauji aug uz augšu un izaug
no lapu makstu izveidotā stobra. Ziedi divdzimumu vai viendzi-

muma, zigomorfi, ar vienkāršu vai divkāršu apziedni. Apziedņa
lapas brīvas vai vairāk vai mazāk saaugušas. Putekšņlapas brīvas,
retumis 6, parasti 5, bet sestā pārveidota par staminodiju vai pat
līdzīga vainaglapai. Putekšņmaciņi lineāri. Sēklotne apakšēja. Aug-
lis ogveida, gaļīgs, ar biezu apvalku. To dažkārt izdala atsevišķā
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155. att. Banāns (Musa sapientum).

banānu tipā. 2n=lß; 20; 22; 32;

34; 44. Pēc augļu nogatavošanās
virszemes daļas atmirst, bet no

sakneņiem izaug jauni dzinumi.

Banānus pavairo galvenokārt ve-

ģetatīvi, jo kultūrā augļi bieži ir

bez sēklām.

Banānu dzimtā ir 2 ģintis ar

70 sugām. Lielākā praktiskā no-

zīme ir banāniem (Musa), kuru

augļus izmanto pārtikā. Garšīgā-
kie augļi ir sugām — M. sapien-
tum un M. paradisiaca (155. att.)
no Indo-Malajas apgabala. Labas

ēdamu augļu ražas dod arī au-

gumā nelielais Ķīnas banāns

(M. cavendishii), kura savvaļas
sencis ir smaillapu banāns

(M. acuminata). Pazīstamas vai-

rāk nekā 2000 banānu kultūršķirnes. Augļa apvalku izmanto lop-
barībai; tas satur tannīdus un karotīnu. No daudzu banānu sugu

lapām iegūst šķiedru. Filipīnu salu endēma — šķiedras banāna

(M. textilis) šķiedru sauc par abaku jeb maniļas šķiedru. Tā ir

ļoti izturīga, netrūd. Banānu lapas vietējie iedzīvotāji izmanto par

ietinamo materiālu un traukiem. Kā dekoratīvu augu PSRS Melnās

jūras piekrastē kultivē Japānas banānu (M. basjoo). Tā augļi nav

ēdami.

Ingvēru dzimtā (Zingiberaceae) ir apmēram 45 ģintis ar vai-

rāk nekā 1300 sugām, kas izplatītas galvenokārt Dienvidāzijā un

Dienvidaustrumāzijā. Daudzgadīgi lakstaugi ar gaļīgu simpodiālu
sakneni, bieži ar bumbuļiem. Stumbrs ļoti īss vai tā nav. Lapas
2 rindās, ar garām, vaļējām makstīm un kātu. Ir lapas mēlīte.

Ziedkopa termināla, vienkārša vai salikta, retumis ziedi vientuļi.
Ziedi ar vai bez seglapām, simetriski vai asimetriski, divdzimumu,

ar divkāršu apziedni. Kauss stobrveidā, zaļš. Vainaglapas vairāk

vai mazāk saaugušas, nevienādas, mediānā (aizmugurējā) parasti
vislielākā. Auglīga tikai 1 putekšņlapa no iekšējā gredzena, tā

pieaugusi pie vainaglapas. lekšējā gredzena 3 putekšņlapas steri-

las un saaugušas, izveido vainagveidalūpu. Daži au-tori uzskata,,
ka šo lūpu veido 2 putekšņlapas. Ārējā gredzena priekšējās

putekšņlapas nav; 2 pārējās nav vai arī tās pārveidotas 2 lielās sta-

minodijās, kas atrodas abās pusēs auglīgajai putekšņlapai. Gine-

cejs sinkarps, retāk parakarps. Sēklotne 3 cirkņu vai reducējusies,
līdz 1 cirknim.
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156. att. Ingveru (Zingiber) un kannu

(Canna) ziedi:

1— ārstniecības ingvēra (Zingiber officinale); 2 —

kannu (Canna sp.), k — kauslapa, v — vainaglapas,
st — staminodija, p — putekšņmaciņš, d — drīksna.

Ingvēru dzimtas augu virszemes

daļas satur aromātiskas vielas. Dzim-

tā daudz tropu kultūraugu, kurus

izmanto ļoti dažādi, galvenokārt kā

garšaugus. Tiem nozīme arī medicīnā

un veterinārijā (ziloņu ārstēšanā),

pārtikā (salāti, dārzeņi, augļi v. c), kosmētikā, papīra, apģērbu
un dažādu pinumu izgatavošanā. No tiem iegūst krāsvielas, indī-

gas vielas un ēteriskās eļļas. Tos audzē kā dekoratīvus augus, kā

arī aizsardzībai pret kukaiņiem. No sēklām izgatavo rotas lietas.

Dienvidaustrumāzijā, Indijā un Indonēzijā savvaļā sasto-

pama kultivētā kurkuma (Curcuma domestica); Āzijā, Āfrikā, Dien-

vidamerikā, kā arī Padomju Savienībā (Suhumi) to kultivē. Visās

auga daļās, it sevišķi sakneņos, ir krāsviela, ko izmanto vilnas,

zīda, kokvilnas krāsošanai dzeltenā un zaļā krāsā, kā arī pārtikas
produktu krāsošanai. Ķīmijā to izmanto kā sārmainas vides re-

aģentu. Gandrīz tikai kultūrā sastop ārstniecības ingvēru (Zingi-
ber officinate; 156. att.). Ingvērs ir viens no vecākajiem garš-
augiem, un tā kultūras centrs ir Indija. No auga saknēm iegūst
dažādas kvalitātes produkta šķirnes.

Kannu dzimta (Cannaceae) ir neotropiska dzimta ar 1 ģinti
un ap 50 sugām. Lieli, daudzgadīgi lakstaugi ar bumbuļveida sim-

podiāliem sakneņiem. Lapas lielas, 2 rindās, ar vaļēju maksti, bez

mēlītes. Lapas plātne pakāpeniski pāriet kātā. Ziedi lieli, terminā-

lās ķekarveida vai skarveida ziedkopās, kas sastāv no dihāzijiem,
kuriem katrā 2 ziedi. Ziedi divdzimumu, asimetriski, ar divkāršu

apziedni un īsu kātu seglapu žāklēs. Kauslapas 3, arī vai-

naglapas 3, tās saaugušas pie pamata un pieaugušas pie putekšņ-
lapu kolonnas. Putekšņlapas un staminodijas 6 vai 4, visas vainag-
veida un pie pamata īsi saaugušas. Fertilā ir tikai iekšējā gredzena
mediānās putekšņlapas puse. Viena no sterilajām putekšņlapām
ir lielāka un noliekusies uz leju; to sauc par lūpu, bet otru — par

spārnu. Ārējā gredzena putekšņlapas visas sterilas, un arī tās

sauc par spārniem. Dažkārt androcejs reducēts, un tajā ir tikai

1 putekšņlapa -un lūpa. Ginecejs sinkarps. Auglis trīsdaļīga po-

gaļa, dažkārt neveronis. Sēklas ar taisnu dīgli, kuru aptver cieta,
balta perisperma. 2n=lß; 36 (x=9).

Ēdamās kannas (Canna edulis) bumbuļus, kas satur cieti, iz-

manto pārtikā. Tā ir sena Peru kultūra, ko savvaļā sastop tropis-

kajā Amerikā. Var kultivēt Padomju Savienības subtropos. Visas

auga daļas var izmantot lopbarībā. Augs arī dekoratīvs. Purvos
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no Floridas līdz Dienvidkarolīnai sastop ļogano kannu (C. flac-
cida). Kā dekoratīvus augus plaši kultivē dažādu sugu hibrīdus,
kas apvienoti kopsugā — C. ģenerālis. Ziedi spilgti dzelteni,

oranži, sarkani. Kannas sevišķi piemērotas lieliem grupu stādī-

jumiem.

4. Orhideju rinda — Orchidales (Microspermae, Gynandrae)

Orhideju rinda ir viendīgļlapju evolūcijas entomofilā zara vir-

sotne. Rindā tikai orhideju dzimta (Orchidaceae) ar ļoti sav-

dabīgu zieda, it īpaši androceja un gineceja uzbūvi. Dzimtā līdz

800 ģinšu ar 20 000—30000 (35 000) sugām. Orhideju dzimtas augi
izplatīti visos kontinentos un zonas, izņemot polāros apgabalus
un tuksnešus. Visvairāk sugu koncentrējas mitrajos tropu mežos

Dienvidāzijā, Dienvidaustrumāzijā un Amerikā. Orhideju dzimtas

primitīvāko sugu ģeogrāfija liecina par šīs dzimtas izcelšanos Āzi-

jas tropos, visticamāk Dienvidaustrumāzijā.
Daudzgadīgi lakstaugi, parasti autotrofi, dažkārt saprofīti. Tro-

pos visbiežāk epifīti, retāk liānas. Uz zemes augošām orhidejām
ir sakneņi vai gurni. Epifītiskajām sugām spēcīgi attīstītas gaisa
saknes. Tās klātas ar nedzīvu parenhīmas šūnu slāni (velamen),
kas uzsūc mitrumu no gaisa. Dažām orhidejām gaisa saknes spēj
fotosintezēt. Stumbrs zarojās simpodiāli vai retāk monopodiāli.
Epifītiem parasti vairāki stumbra posmi stipri paplašināti, izveido-

jot virszemes bumbuļus (tuberīdijus), kas uzkrāj ūdeni un barī-

bas vielas. Lapas sakārtotas spirāliski, retāk pretēji un mieturos;

veselas, bieži ar maksti. Epifītiskajām orhidejām lapas reducētas

par sīkām, bezkrāsas zvīņām.
Ziedi seglapu žāklēs, sakopoti vārpās, ķekaros vai racemozās

skarās, kā arī vientuļi. Ziedi divdzimumu, retumis viendzimuma

(augi vienmājas vai divmāju). Zieds parasti attīstoties sagriežas

par 180° (notiek t. s. resupinācija), tādēļ tā atsevišķas izplaukušās
daļas stāv pretēji sākotnējam stāvoklim attiecībā pret seglapu.
Apziedņa krāsa un uzbūve ļoti daudzveidīga. Abi apziedņa gre-

dzeni parasti krāsaini, bet stipri atšķirīgi pēc formas. Dažkārt ir

3 zaļas kauslapas vai arī vidējā (morfoloģiski priekšējā) nedaudz

atšķiras pēc lieluma un krāsas. Apziedņa iekšējā gredzena (vai ari

vainaga) lapas atšķirīgas — 2 laterālās parasti sīkas un līdzīgas
ārējā gredzena lapām, bet vidējā (morfoloģiski pakaļējā) vainag-

lapa izveido t. s. lūpu (labellum). Orhideju ziedu dažādība atka-

rīga visvairāk tieši no lūpas izveidojuma. Lūpa ir lielāka par pārē-

jām apziedņa lapām, bieži daivaina, citā krāsā, pie pamata bieži

ar piesi. Zieda inversijas dēļ epifītiskajām formām ar nokarenām

ziedkopām vai arī resupinācijas dēļ orhidejām ar stāvām ziedko-

pām lūpa vairāk vai mazāk vērsta lejup un noder kukaiņiem-ap-

puteksnētājiem par ērtu uzmešanās vietu, bet piesī sakrājas nek-

tārs (157. att.). Orhideju zieda anatomijas dati pārliecinoši pie-
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157. att. Orchidaceae ziedu diagrammas:
1 — Neuwiedia (3 putekšņlapas); 2 — Cypripe-

dium (2 putekšņlapas un 1 staminodija); 3 —

Orchis (1 putekšņlapa un 2 staminodijas) pirms
resupinācijas, la — lūpa, st — staminodijas.

rāda, ka lūpa ir vienkāršs orgāns,
kas veidojas no vainaglapas
(B. Swomy).

Ziedā visbiežāk ir 1, retāk 2

putekšņlapas. Primitīvākajām or-

hidejām saglabājušās 3 putekšņ-
lapas — 1 no ārējā, 2 no iekšējā
gredzena. Vairumam orhideju funkcionē 1 vidējā putekšņlapa no

ārējā gredzena, bet abas malējās putekšņlapas reducētas pavisam
vai pārveidojušās sīkās staminodijās. Vienīgā auglīgā putekšņ-
lapa pilnīgi saaugusi ar irbuli uh drīksnu, izveidojot ginostēmiju.
Ginostēmija galu aptver putekšņmaciņš, kas atveras ar garenisku
plaisu. Putekšņi pa lielākai daļai tetrādēs, salipuši polīnijos. Katrā

putekšņmaciņā ir 2, 4, 6 vai 8 polīniji. Polīnija vienā vai otrā

galā bieži ir tieva diegveida kājiņa (caudicula), kas izveidojas,
polīnija daļai kļūstot sterilai (specializētākajām sugām). Putek-

snis sastāv no 2 šūnām. Kukainim lienot ziedā, polīniji pielīp tam

pie galvas un tiek aiznesti uz citu ziedu, kur kukainis ar galvu
uzspiež tos uz drīksnas. Orhideju ziedu apputeksnēšanās procesu

ir pētījis un speciālā darbā sīki aprakstījis Čarlzs Darvins.

Ginecejs veidojas no 3 augļlapām, parakarps, bet diezgan dau-

dzām sugām sekundāri sinkarps. Drīksna trīsdaivaina, pie tam

daļai sugu funkcionē visas 3 daivas, bet citām tikai 2 malējās.

Domājams, no vidējās daivas izveidojies knābītis (rostellum), kas

kavē pašapputi un noder par lipējķermenīti polīnijiem. Attīstītāka-

jām orhidejām knābītis pilnīgi saplūdis ar putekšņmaciņu un sa-

vieno kājiņu (caudicula) ar lipīgo disku (viscidium) vai diskiem,

pie kuriem piestiprināti polīniji. Polīniju kopā ar kājiņu un

lipīgo disku sauc par polinariju
(158. att.).

Sēklotne apakšēja. Endospermā
parasti neattīstās, bet, ja ir, tad vien-

mēr nukleāra tipa. Auglis pogaļa,
atveras ar 3—6 higroskopiskām vār-

snēm, kas augšdaļā paliek savienotas.

158. att. Dzegužpuķes (Orchis):

1
— auglenīca un putekšņlapa; 2 — polīnijukājiņas

ar lipējķermeņiem, s — saitīte, p
— polīniji, pk —

polīnija kājiņas, d — drīksna, l — lipejķermenis.
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Retumis auglis ogveida. Sēklu ļoti daudz — 3—4 miljoni vienā

pogaļā; tās ļoti sīkas, viegli izplatās ar vēju lielos attālumos.

Dīglis vāji attīstīts, olveida, nav diferencēts orgānos.
Sēklas dīgšanai nepieciešamas mikorizas sēnes (Rhizoctonia),

kas pārvērš dīglim grūti uzņemamās barības vielas par viegli uz-

ņemamām, piemēram, cieti par cukuru. Sīs sēnes dzīvo mātesauga
saknēs. Tikai tad, kad sēne iekļuvusi dīgļa šūnās, dīglis attīstās

tālāk un veido pirmvasu. Uz tās rodas sakņu un stumbra aiz-

metņi. Augs attīstās ļoti lēni un zied pēc vairākiem gadiem. Tā

kā orhidejas parastos apstākļos grūti ieaudzēt, tās savāc savvaļā
vai diedzē laboratorijās speciālos apstākļos.

Padomju Savienībā savvaļā sastop apmēram 120 orhideju su-

gas, Latvijas republikā apmēram 30 sugas. Visas tās sakņojas
augsnē. Daudzas sugas reti sastopamas un saudzējamas.

Orhideju pielāgošanās daudzveidīgiem ekoloģiskiem apstākļiem
un garais evolūcijas process ir par pamatu lielai formu daudz-

veidībai. Dažas orhidejas ir ļoti sīkas, piemēram, Bulbophgllum
minutissimum, kas kā epifīts aug uz koku mizas Austrālijā, ir

2—3 mm liels bumbulītis ar 1 reducētu zvīņveida lapu. Orhide-

jas — liānas izaug ļoti garas, piemēram, Javas salā augošā ga-

leola (Galeola) sasniedz 40 m garumu. Orhideju ziedi ir 0,2 —

25 cm diametrā. Zondu salās ir Grammatophullum ģints orhideja,
kurai uz 1 auga ir līdz 50 ziedkopu, katrā ziedkopā līdz 100 ziedu,
katrs ap 10 cm diametrā.

Krāšņākā, lielziedīgākā Latvijas orhideja ir dzegužkurpīte
(Ctjpripedium calceolus). Tās apziednis atgādina dzeltenu kurpīti
ar sarkanbrūnām saitītēm. Ziedā 2 putekšņlapas. Dzegužkurpīte
aug lapu koku un jauktos mežos auglīgā augsnē. Augs aizsargā-

jams. Sibīrijas taigā aug lielputekšņlapu dzegužkurpīte (C. maer-

anthera) ar sārtāku apziedni.
No dzegužpuķu ģints (Orchis), kas izplatīta Eirāzijā, Ziemeļ-

āfrikā un nedaudz Ziemeļamerikā, Latvijas republikā aug 9 sugas.

Tām ir veseli vai dalīti gurni. Visbiežāk purvainās pļavās, krū-

mājos sastop Baltijas dzegužpuķi (O. baltica), plankumaino dze-

gužpuķi (O. maculata) un platlapu dzegužpuķi (O. latifolia). Arī

dzeguzenes (Epipactis) ir ziemeļu puslodes mērenās joslas augi.
Tām ir sakneņi. Purva dzeguzene (E. palustris) ar baltiem zie-

diem bieži aug purvainās pļavās, bet tumšsarkanā dzeguzene

(E. atrorubens) bieži sausās smilts augsnēs, kāpās. Egļu un jauk-
tos mežos dažkārt sastop lizdeni (Neottia nidus-avis) ar gaļīgām,

ligzdveidā savītām saknēm. Augs bāls, bez hlorofila, jo barojas

saprofītiski. Naktsvijoles (Platanthera) izplatītas ziemeļu puslodē,
it sevišķi Ziemeļamerikā. To ziedi balti, smaržīgi, it sevišķi va-

karā. Mūsu republikā aug zaļziedu naktsvijole (P. chlorantha) un

divlapu naktsvijole (P. bifolia), kas atšķiras pēc putekšņu ligzdu
attāluma un pieša formas. Vienai no mūsu republika sastopama-

jām orhidejām — Lēzeļa liparei (Liparis loeselii) ir virszemes

bumbulis. Savdabīga ir mušu ofrīda (Ophrus muscifera), kuras



333

ziedi atgādina plēvspārņu kārtas kukaiņa — Gorgtes mystaceus
sievišķos īpatņus. Mušu ofrīdu apputeksnē kukaiņa vīrišķie īpatņi.
Tas ir viens no augstas specializācijas piemēriem zieda bioloģijā.
Mušu ofrīdu mūsu republikā sastop reti, un tā saudzējama.

Vistālāk uz ziemeļiem no orhideju dzimtas augiem izplatīta
ziemeļu kalipso (Calypso borealis), kas Padomju Savienībā un

Ziemeļamerikā sastopams līdz 66° z. pl. Augam ir tikai 1 lapa un

zieds.

Tā kā orhidejām ir krāšņi ziedi, tās iecienītas kā dekoratīvi

augi augu mājās. Bieži kultivē Paphiopedilum ģints sugas no

Āzijas. Viena no lielākajām ģintīm orhideju dzimtā ir dendrobijas
(Dendrobium) ar apmēram 1500 sugām, kas savvaļā sastopamas

tropiskajā Āzijā līdz Polinēzijai un Austrālijai. Tām ir gari ziedu

ķekari. Bieži audzē Himalajos sastopamo sekstaino celogīni (Coe-
logyne cristata) ar baltiem ziediem. Krāšņa orhideja griezto ziedu

ieguvei ir trejkrāsu vanda (Vanda tricolor) no Javas. Pie lēliju
ģints (Laelia), ko sastop Meksikā un Kubā, pieder mirmekofili

augi. Krāšņi dzelteni līdz brūni ziedi ar patīkamu rakstu ir oncī-

dijām (Oncidium), kas aug Dienvidfloridā līdz Argentīnai. No

Indomalajas līdz tropiskajai Austrālijai sastopama primitīvākā
orhideju ģints — Neuwiedia, kurai ir 3 putekšņlapas.

No orhideju dzimtas saimnieciski izmanto vienu sugu — vaniļu

(Vanilla planifolia). Tās izžāvēti un fermentēti augļi ir visā pa-
saulē pazīstamā garšviela, ko izmanto konditorejas rūpniecībā, kā

arī parfimērijā un medicīnā. 1858. gadā no vaniļas augļiem izda-

līts vanilīns, ko tagad iegūst sintētiski. Savvaļā vaniļa aug tropis-
kajā Amerikā no Meksikas līdz Dienvidamerikai un Antiļu salās,
bet to kultivē visā tropu zonā. Arī dažas citas vaniļu sugas iz-

manto vietējām vajadzībām. Orchis, Platanthera un Gymnadenia
sugu gurnus izmanto medicīnā.

Orhideju dzimtas evolūcijā atzīmējami progresijas virzieni —

no slaida sakneņa uz gaļīgu virszemes bumbuli; no simpodiāla uz

monopodiālu stumbru; no terminālas uz laterālu ziedkopu; no da-

ļēji ar irbuli saaugušām putekšņlapām uz pilnīgi izveidotu ginostē-

miju; no 3 uz 2 un uz 1 auglīgu putekšņlapu; no brīviem putek-
šņiem uz polīnijiem v. c.

C. KOMELĪNU APAKŠKLASE — COMMELINIDAE

Komelīnu apakšklasē apvienotās rindas cēlušās no liliju apakš-
klases, visticamāk — no liliju dzimtas rAsphodeloideae. Komelīnu

apakšklasē var izsekot visas pārejas no entomofilijas līdz anemo-

filijai. Sakarā ar to novērojamas izmaiņas zieda un ziedkopas

morfoloģijā, novērojama tendence uz apziedņa vienkāršošanos un

androceja redukciju, kas jau komelīnu rindā noved pie graudzālēm
ļoti tuvām formām. Sakarā ar anemofiliju sēklotne paliek augšēja.
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Svarīgākā grupas pazīme — daudz

miltainas endospermas, dīglis pie-
guļ pie endospermas no sāniem.

1. Doņu rinda — Juncales

Graudzālēm līdzīgi daudzga-
dīgi, retāk viengadīgi lakstaugi
vai sekundāri pārkoksnējušies augi
ar anemofiliem trīslocekļu ziediem

un sīku, neuzkrītošu apziedni. No-

zīmīgākā dzimta rindā ir doņu
dzimta (Juncaceae). Daudzi botā-

niķi doņu dzimtu pieskaita pie

liliju rindas.
Commelinidae filoģenētiskās saites.

Doņu dzimta (Juncaceae) ir

8 ģintis ar apmēram 350 sugām,
kas plaši izplatītas galvenokārt mērenajos un aukstajos apgaba
los, kā arī tropu kalnos.

Daudzgadīgi lakstaugi ar ložņājošu, simpodiālu sakneni un

stāvu, nezarotu stumbru, retāk viengadīgi vai krūmveida augi.

Lapas lineāras, plakanas vai cilindriskas, dažkārt reducētas līdz

plēkšņveida makstij. Ziedi dažāda vei-

da ziedkopās, parasti divdzimumu, reti

viendzimuma un divmāju, parasti ane-

mofili, retumis sekundāri entomofili

(dažas Luzula un Juncus sugas). Ap-
ziednis brīvs, sastāv no 6 brūnām vai

zaļganām, retāk spilgtāk krāsainām da-

ļām 2 gredzenos. Putekšņlapas 3+3 vai

3 (iekšējais gredzens reducējies). Augļ-
lapas 3, ginecejs sinkarps vai para-

karps. Sēklotne augšēja. Auglis gandrīz
vienmēr pogaļa. 2n=6; 12; 14; 16; 18;

20; 22; 24; 28; 30; 32; 36; 38; 40;

42; 46; 48; 50; 52; 54; 60; 62; 64; 66;

72; 74; 80; 84; ap 100; ap 120; 134

(x=3—36).

Padomju Savienībā sastopamas 90

doņu dzimtas sugas, Latvijas repub-
likā — 17 doņu (Juncus) un 5 zem-

zālīšu (Luzula) sugas. Ļoti bieži visā

159. att. Pūkaina zemzalīte (Luzula pilosa):
1 — habituss; 2 — zieds; 3 — zieda diagramma.
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republikā mitrās vietās aug plašais donis (I. effusus). Lapas
cilindriskas, ziedkopa zaraina čemurveida skara ar dažāda garuma

atzarojumiem. Ļoti līdzīgs ir kamolainais donis (7. conglomera-

tus), kuram cieša galviņveida ziedkopa. Doņus var izmantot pinu-
miem, dekoratīviem audumiem. No zemzālītēm republikā visbiežāk

sastop pūkaino zemzālīti (L. piloša; 159. att.), kas aug ziemeļu
puslodes mežos un krūmājos. Zemzālīte ir viens no ļoti agri pava-

sarī ziedošiem augiem.

2. Grīšļu rinda — Cyperales

Grīšļu rindā ir tikai grīšļu dzimta (Cyperaceae) ar apmēram
95 ģintīm un līdz 3800 sugām, kas plaši izplatītas uz sauszemes.

Vairums sugu ir tropos, bet masveidā tās sastopamas mērenajos
un aukstajos apgabalos, kur aug galvenokārt mitrās augtenēs.

Daudzgadīgi, retāk viengadīgi lakstaugi, pēc ārējā izskata

līdzīgi graudzālēm. Šī līdzība, kā pēdējā laikā botāniķi uzskata,
radusies konverģences, nevis filoģenētiskās radniecības dēļ.
Augiem parasti ir simpodiāli sakneņi, retāk bumbuļi. Stublājs trīs-

šķautnains, bieži bez lapām, ar pilnu vidu. Lapas lineāras, sakār-

totas spirāliski 3 rindās, jo diverģences leņķis starp tām ir 120°.

Atšķirībā no graudzāļu lapām makstis parasti slēgtas. Lapas bez

mēlītes.

Ziedi ļoti sīki, viendzimuma vai divdzimumu, anemofili, ļoti
reti entomofili. Tie sakopoti sīkās vārpiņās, kas savukārt veido

saliktas ziedkopas. Retumis ziedi vientuļi. Augi vienmājas vai

divmāju. Primitīvākajām ģintīm apziedni veido 6 daļas 2 gredze-
nos, bet parasti apziednis reducēts un sastāv no plēksnēm, sari-

ņiem vai matiņiem, vai arī tā nemaz nav. Putekšņlapas 3, retāk

mazāk vai vairāk (6). Putekšņmaciņi piestiprināti pie kātiņa ar

pamatni un atveras ar garenisku plaisu. Grīšļu dzimtas mikrospo-
ras veido t. s. pseidomonādas, jo savienotas īpašās tetrādēs (kripto-
tetrādēs), kurās attīstīta tikai 1 mikrosporā, bet pārējās 3 deģene-

rējušās. Gineceju veido 3 (2) augļlapas. Irbuļa galā 2 vai 3 drīk-

snas. Sēklotne augšēja. Auglis riekstiņš, brīvs vai ieslēgts pūslītī
(Carex). Sēklās sīks dīglis, kuru bagātīgi ietver miltaina vai ga-

ļīga endospermā. 2n=\o; 12; 14; 16; 18; 20; 24 un visi pāra skaitļi
līdz 92; 96; ap 100; ap 102; 104; 106; 108; 110; 112; 120; 136; 164

(x=5—13 v. c).
Grīšļu dzimta cēlusies no primitīvākajiem doņu dzimtas augiem.

Abas dzimtas diezgan tuvas arī palinoloģiski, jo grīšļu dzimtas

mikrosporu pseidomonādas ir doņu dzimtas putekšņu tetrādu tā-

lāko evolūcionāro izmaiņu rezultāts. Arī hromosomu uzbūve abām

dzimtām ir līdzīga. Stipri reducētie anemofilie ziedi un vīrišķais
gametofīts (mikrosporu mātšūna tieši kļūst par mikrosporu) pie-

rāda, ka grīšļu dzimta ir noslēgts evolūcijas zars, no kura tālāk

nevar atvasināt nevienu citu dzimtu.
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160. att. Ezera meldrs (Scirpus lacustris):
1 — zieds; 2 — zieda diagramma.

Padomju Savienībā sastopamas apmēram 540

grīšļu dzimtas sugas, no kurām apmēram 400 ir

grīšļu (Carex) sugas. Latvijas republikā ir 11 ģintis
ar 88 sugām, no tām 64 grīšļu sugas. Gandrīz kosmo-

polītiska suga ir ezera meldrs (Scirpus lacustris),
kas arī mūsu republikā ūdeņu malās veido lielas

audzes. Meldru ziedi ir divdzimumu. Apziedni veido

6 sariņi (160. att.). Arī purva pameldrs (Eleocharis
palustris) ir gandrīz kosmopolītiska suga, sa-

stopama slapjās pļavās un purvos, krastmalās. Spilvju (Eriopho-
rum) apziednis sastāv no daudziem pavedienveida matiņiem, kuri,

auglim nogatavojoties, stipri izaug garumā un veido lidpūku
(161. att.). Spilves izplatītas ziemeļu puslodes mērenajā joslā.
Slapjās pļavās, zemajos un pārejas purvos sastop šaurlapu spilvi
(E. angustifolium) un platlapu spilvi (E. latifolium), kurām zied-

kopā vairākas vārpiņas. Augstajos pur-

vos kopā ar sfagnu sūnām kūdras

veidošanā piedalās makstainā spilve
(E. vaginatum), kas aug blīvos ceros.

Stiebra pamatu klāj gaišbrūnas, spī-
dīgas makstis. Stiebra galā 1 vārpiņa.

Augsto purvu lāmām raksturīgs augs ir

parastais baltmeldrs (Rhynchospora
alba). Vārpiņā tam nedaudzi ziedi.

Dižmeldri (Cyperus) ar vairāk nekā

600 sugām izplatīti galvenokārt tropos

un subtropos. Pie dižmeldru ģints pie-
der pārtikā izmantojamā un tādēļ kul-

tivētā čufa jeb zemesmandele (C. escu-

lentus). Tās bumbuļus var ne tikai ēst,

bet izmantot arī cukura, spirta, eļļās un

citu produktu ieguvei. Arī Padomju Sa-

vienībā dienvidu rajonos to sāk kultivēt.

No papirusniedres (C. papyrus) stiebra

serdes senajā Ēģiptē ieguva papirusu.

Augu mājās bieži kultivē tropisko pa-

mīšlapu dižmeldru (C. alternifolius).

161. att. Makstainā spilve (Eriophorum vagina-
tum):

1 — habituss; 2 — zieds; 3 — auglis; 4 — zieda dia-

gramma.
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162. att. Grīšļu (Carex) ziedu diagrammas:
1 — putekšņlapu zieds; 2 — auglenīcu zieds ar 3

drīksnām; 3 — auglenīcu zieds ar 2 drīksnām,

s — seglapas, a — auglenīca, p — pūslītis.

Grīšļiem (Carex) raksturīgi vien-

dzimuma ziedi (162. att.), kas sako-

poti divdzimumu vai viendzimuma

vārpiņās. Dažkārt augi divmājnieki.
Ziedkopā 1 vai vairākas sēdošas vai

kātainas vārpiņas. Katrai vārpiņai
pie pamata seglapa, bieži ar maksti.

Ziedi atrodas segplēkšņu žāklēs.

Auglenīcu zieds, pēc tam auglis (riek-

stiņš) ieslēgts pūslītī. Pūslīša uzbūvei ļoti liela nozīme grīšļu sis-

temātikā un sugu noteikšanā. Pūslītis var būt ar vai bez knābīša,
kails vai ar matiņiem, ar dažāda daudzuma dzīslām, spārnains
utt." Pūslīša galā redzamas 2 vai 3 drīksnas. Putekšņlapu ziediem

aiz plēksnes atrodas putekšņlapas.
Grīšļu ģints ir kosmopolītiska, tā nav tikai Galapagu salās.

Visvairāk grīšļu sastop abu pusložu mērenajā joslā, kur daudzām

sugām liela nozīme dabiskajā veģetācijā. Arī mūsu republikā, tā-

pat kā visā savā plašajā areālā, lielas audzes mitrās vietās veido

pūslīšu grīslis (C. vesicaria), uzpūstais grīslis (C. rostrata) un

dzelzszāle (C. nigra). Pļavās ļoti bieži aug neliela auguma sāres

grīslis (C. panicea). Upju krastos un ezermalās grupās aug slai-

dais grīslis (C. gracilis). Smilšainās vietās, kāpās sastop smiltāju
grīsli (C. arenaria) ar gariem sakneņiem. Grīšļu siens ievērojami
mazvērtīgāks par graudzāļu un tauriņziežu sienu, tam nozīme tikai

ar pļavām nabadzīgos rajonos.

Grīšļiem radniecīgas ir kobrēzijas (Kobresia), kuru vairākas

sugas kalnu alpīnajā joslā veido stepes rakstura veģetāciju. Kob-

rēzijām pūslītis vaļējs.
Dažus grīšļu dzimtas augus izmanto medicīnā un arī kā deko-

ratīvus augus; no daudziem pagatavo pinumus.

3. Bromēliju rinda — Bromeliales

Bromēliju rindā ir tikai bromēliju dzimta (Bromeliaceae) ar

gandrīz 2000 sugām, kas izplatītas Amerikas tropos un daļēji sub-

tropos; tikai 1 suga aug tropiskajā Rietumāfrikā. Sevišķi daudz

sugu ir Amazones baseinā, tomēr par dzimtas attīstības ģeogrā-
fisko centru uzskata Andu kalnus.

Pie bromēliju dzimtas pieder galvenokārt epifītiski lakstaugi ar

ļoti īsu stumbru. Lapas pa lielākai daļai rozetē, cieši aptver cita

citu. Tās lielas, pie pamata paplašinātas, izveidojot it kā piltuvi,
kurā uzkrājas lietus ūdens. Ūdenī nokļūst un izšķīst barības vielas,
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163. att. Ananasa (Ananas sativus) augļkopa.

kuras uzsūc pie lapas pamatnes īpaši zvīņ-
veida matiņi. Tā augs uzņem ūdeni un papildus
slāpekļvielas. Lapu anatomiskā uzbūve liecina

par izteiktu kseromorfismu — tām stipri kuti-

nizēta epiderma, starp epidermu un mezofilu

ir ūdensuzkrājēja parenhīma. Ziedi galviņās,
vārpās, ķekaros vai skarās, retumis vientuļi.
Ziedkopu sedz spilgti krāsainas seglapas. Ziedi

parasti aktinomorfi vai ar vieglu tendenci uz

zigomorfiju, divdzimumu. Apziednis divkāršs,
3 locekļu. Apziedņa daļas brīvas vai vairāk vai mazāk saaugušas.
Vainaglapai pie pamata ir plāksnīšu pāris, kas pēc formas un lie-

luma dažādām sugām ir dažāds un dažkārt izpilda nektāriju fun-

kciju. Putekšņlapas 6, divos gredzenos. Ginecejs sinkarps, ar

3 augļlapām. Irbulis 1. Sēklotne augšēja, vidēja vai apakšēja. Bla-

kus esošās augļlapas gar saauguma vietu atdala septāli dziedzeri

uz šķērssienām. Auglis pogaļa vai oga. Sēklas sīkas, ar miltainu

endospermu, kurai no sāniem pieguļ sīks dīglis. 2ra= 32; 34; 36; vis-

biežāk 50; 54; 56; 64; 72; 96; ap 100; 108; ap 120; ap 126.

No bromēliju dzimtas augiem saimnieciski visnozīmīgākais ir

ananass (Ananas sativus; 163. att.), kura daudzās kultūršķirnes

tropos un subtropos audzē pārtikai. Izmanto visu augļkopu (ogas),
kas saaugusi ar sulīgajām seglapu pamatnēm un ziedkopas asi.

Tā ir sulīga, aromātiska, satur daudz cukura. Augļkopa parteno-

karpa. Kultūrā pavairo tikai veģetatīvi.
Ļoti īpatnēji augi ir tilandsijas (Tillandsia), kas aug kā epifīti

uz kokiem, arī uz kaktusiem, klintīm vai augsnes. Usneju tiland-

sija (T. usneoides) atgādina epifītiskos ķērpjus. Tā aug no Virdžī-

nijas austrumu daļas līdz Argentīnai. Usneju tilandsijai ir sīki,

vientuļi ziedi. Dzinumi bagāti ar sklerenhīmu, tādēļ no tiem iegūst
polstermateriālu, t. s. Luiziānas sūnu. Saliektā tilandsija (T. recur-

vata) Centrālamerikā un Dienvidamerikā aug pat uz telefona va-

diem. Ehmejas (Aechmea), bilbergijas (Bitlbergia) un citus bromē-

liju dzimtas augus kultivē augu mājās kā dekoratīvus augus. No

vairākiem šīs dzimtas augiem iegūst šķiedru.
Bromēliju dzimta cēlusies tieši no liliju rindas, visticamāk —

no Asphodeloideae, tātad kopīgi ar Juncales un Commelinales.

4. Komelīnu rinda — Commelinales (Enantioblastae)

Komelīnu rinda ir vairākas dzimtas, kas galvenokārt sastopa-
mas tropos un subtropos.

Komelīnu dzimta (Commelinaceae) ir relatīvi primitīva dzimta
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164. att. Parastās komelīnas (Commelina commu

nis) auga daļa.

ar 600 sugām. Daudzgadīgi vai retāk vien-

gadīgi lakstaugi, bieži sukulenti, dažkārt

vijīgi vai pat epifīti. Lapas spirāliski, ar

paralēlu dzīslojumu. Lapas maksts gan-
drīz vienmēr slēgta. Ziedi liliju tipa. Ap-
ziednis divkāršs, līdzīgs cirveņu rindas

augu apziednim. Dīgļa novietojums līdzīgs
graudzāļu dzimtas augu dīgļa novietoju-
mam.

Bieži kultivēti dekoratīvi augi no Ame-

rikas kontinenta ir tradeskancijas (Tra-
descantia), kā arī no tām atdalītās Zebrina

un Rhoeo ar ložņājošiem stumbriem un

sulīgām, bieži svītrainām lapām. Parastā

komelīna (Commelina communis) ir viengadīga nezāle, kas no

Tālajiem Austrumiem izplatījusies Sibīrijā un Kaukāzā. Tai ir

spilgti gaišzili ziedi (164. att.).

Eriokaulonu dzimta (Eriocaulaceae) cēlusies kopīgi ar kome-

līnu dzimtu. Galvenokārt nelieli daudzgadīgi purvu augi un ūdens-

augi ar lineārām lapām pie stumbra pamata, kuras vairāk vai

mazāk atgādina graudzāļu lapas. Ziedi ļoti sīki, terminālās galviņ-
veida ziedkopās. Ziedus sedz zvīņveida seglapas, pie tam malējās
seglapas izveido vīkalu tāpat kā asteru dzimtas augiem. Vīrišķajos
ziedos bieži novēro rudimentāru gineceju. Dzimtā apmēram
1200 sugas, kas sastopamas galvenokārt tropos. Padomju Savie-

nībā Tālajos Austrumos aug 4 sugas.

Filoģenētiski interesanta ir flagelāriju dzimta (Flagella-

riaceae) ar paleotropisku izplatību. Dzimtā 2 ģintis, kas sastopa-
mas Dienvidaustrumāzijā. Džoinvilejām (Joinvillea), tāpat kā

graudzālēm, ir lapu mēlīte. Arī lapu epidermas šūnu uzbūve, iz-

vietojums un atvārsnītes ļoti atgādina graudzāles.

Restiju dzimta (Restionaceae) tuva flagelāriju dzimtai. Daudz-

gadīgi, kserofītiski lakstaugi ar sakneņiem. Pēc ārējā izskata tie

atgādina grīšļu, daļēji doņu dzimtas augus. Stumbrs (stiebrs) ar

pilnu vai dobu vidu. Lapas reducētas, dažkārt ir tikai vaļējas
makstis. Dažām restiju (Restio) sugām ir lapas mēlīte tāpat kā

graudzālēm. Ziedi sīki, vārpiņās, kas savukārt veido skrajas zied-

kopas. Ziedi viendzimuma, augi pa lielākai daļai divmāju. Vīriš-

ķie ziedi bieži ar rudimentāru gineceju, bet sievišķie — ar 3 mazam

staminodijām. Apziedni veido 3—6 brīvas zvīņveida lapas, retumis

tas reducēts. Auglis pogaļa vai riekstiņš.

Restiju dzimta ir vairāk nekā 400 sugas, kas sastopamas
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gandrīz tikai dienvidu puslodē ārpus tropiem, it sevišķi Kapzemes
dienvidrietumu daļā un Austrālijā. Bieži aug lielās audzēs tāpat
kā graudzāles un grīšļi.

5. Graudzāļu rinda — Poales (Graminales)

Dabiska, krasi norobežota augu grupa, kuru grūti saistīt ar

citām rindām. Arējās līdzības dēļ sistemātiķi agrāk apvienoja
graudzāļu dzimtu ar grīšļu dzimtu plēkšņziedaino rindā (Glumi-
florae).

Graudzāļu rindā ir tikai graudzāļu dzimta (Poaceae, sin.

Gramineae) ar 8000—10 000 sugām, kas izplatītas visos kontinen-

tos. Graudzāles sastopamas gandrīz visur, kur vien iespējama aug-
stāko augu eksistence. Tās dominē savannu, stepju, pļavu un kāpu
veģetācijā. Graudzālēm liela nozīme cilvēka dzīvē, it sevišķi kā

pārtikas un lopbarības augiem.
Graudzāles ir daudzgadīgi, retāk viengadīgi vai divgadīgi

lakstaugi vai sekundāri kokaugi (bambusi). Stumbrs posmains, to

sauc par stiebru. Posmi vidū parasti dobi. Lapas sakārtotas

spirāliski 2 rindās, jo to diverģences leņķis ir 180°. Lapas apakš-
daļa cieši aptver stiebra posma apakšdaļu, izveidojot maksti

(165. att.). Maksts lielākoties vaļēja, jo lapas malas nav saaugu-

šas. Lapas augšējā daļa brīva, lineāra, ar paralēlu, retāk lokveida

dzīslojumu. Dažām tropu graudzālēm lapas platas, pat bultveida.

Bambusu lapām ir kāts. Uz robežas starp lapas plātni un maksti

atrodas mēlīte (ligula). Mēlīte var būt nelielas plēvītes veida, tās

vietā var būt matiņi; var nebūt arī ne plēvītes, ne matiņu. Mēlītes

morfoloģiskā daba nav īsti noskaidrota; daļa botāniķu to uzskata

par saaugušām pielapēm. Mēlīte, domājams, aizsargā maksti no

ūdens iekļūšanas.
Ziedi stipri reducēti, divdzimumu vai retāk viendzimuma, ane-

mofili, sakopoti elementārās ziedko-

pās — vārpiņās, kas savukārt veido

saliktas ziedkopas. Ja vārpiņas sēdošas

vai ar ļoti īsu kātiņu tieši uz zied-

kopas ass, ziedkopu sauc par saliktu

vārpu (rudziem, kviešiem). Vairākkārt

zarainu ziedkopu, kurā vārpiņas ir ar

kātiņu, sauc par skaru (skarenēm, auze-

nēm). Neīstā vārpā ziedkopas zari ir tik

165. att. Graudzāļu stiebrs:

1— stiebra daļa, s — stiebrs, mz — mezgls, ma —

lapas maksts; p — lapas plātne; m — mēlīte; 2 —

griezums caur mezglu (shēma), d — stiebra dobums,

ma — lapas maksts, v — vadaudu kūlītis, df — dia-

fragma.



341

166. att. Graudzāļu ziedkopas:
1 — salikta vārpa; 2 — skara; 3 — vārp-

skara; 4 — galvinveida; 5 — staraina;
6 — vienpusīgs ķekars.

īsi, ka ārēji ziedkopa atgādina
saliktu vārpu (timotiņš, laps-
astes). Retāk vārpiņas sakārto-
tas ķekarā (pumpursmilgai),
galvinveida ziedkopā (seslēri-
jai) vai starainā ziedkopā (pa-
sārēm; 166. att.).

Vārpiņa sastāv no ass (ra-
hilla), uz kuras ir 2 seglapu
rindas. Apakšējās 2 (retāk 1

līdz 6) seglapas ir sterilas, un

tās sauc par vārpiņas plēksnēm
(glumae). Pārējās seglapas
(1 vai vairākas) ir fertilās, jo to

žāklēs ir ziedi; tās sauc par
zieda ārējām jeb apakšējām
plēksnēm (palea inferior). Uz zieda ass ir zvīņveida lapa,
kuru sauc par zieda iekšējo jeb augšējo plēksni (palea superior).
Zieda augšējā plēksne atrodas pretī seglapai un vērsta ar mugur-

pusi pret vārpiņas asi. Virs zieda iekšējās plēksnes atrodas 2, retāk

3 sīkas bezkrāsainas zieda plēvītes (lodiculae). Ziedēšanas laikā

plēvītes uzbriest un atver ziedu, atbīdot plēksnes. Retumis zieda

plēvīšu nav (167. att.). Zieda iekšējā plēksne veidojusies, saaugot
apziedņa ārējā gredzena 2 daļām. Zieda plēvītes veidojušās no ap-

ziedņa iekšējā gredzena. Aiz zieda plēvītēm atrodas 3, retāk, 6,
2 vai 1 putekšņlapa (Ochlandra ģints augiem ir 6—120 putekšņ-
lapas ziedā). Ginecejs parakarps. Augļlapas 3. Primitīvākajām
graudzālēm (Streptochaeia un Bambusa) ir 3 drīksnas, pārējām —

2. Drīksnas plūksnainas, ar kārpiņām vai kailas. Auglis grauds,
retumis riekstiņš, kaulenis vai oga. 2n=6; 8; 14 un visi pāra skaitļi

līdz 72; 76; 80; 84; 86; 90; 92; 94;

96; 98; 100; 108; 110; 112; 114;

120; 124; 126; 130; 132; 140—160;
180 (,v =3-15; 17; 19; 20; 23).

167. att. Graudzāju vārpiņa:
1— uzbūves shēma; 2 — diagramma, za —

ziedkopas ass, va — vārpiņas ass, av — vār-

piņas ārējā plēksne, iv — vārpiņas iekšējā
plēksne, az — zieda ārējā plēksne, iz — zieda

iekšējā plēksne, zp — zieda plēvītes, p — pu-

tekšņlapas, a — auglenīca ar 2 drīksnām.
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168. att. Graudzāļu dzinumu veidošanās tipi:
1— ekstravagināls; 2 — intravagināls.

Graudzāļu augšanas veids atka-

rīgs no dzinumu veidošanās īpatnī-
bām. Graudzāļu stiebrs zarojās
cerošanas mezglā, kas atrodas pie
stiebra pamata, augsnē vai nedaudz

virs augsnes. Cerošanas mezglā tuvu

cits pie cita atrodas vairāki mezgli.
Katrā mezglā izveidojas pumpurs,

no kura izaug jauns dzinums. Vienā

cerošanas mezglā izveidojas no da-

žiem līdz vairākiem desmitiem

stiebru. Pumpurs, no kura veidojas
jaunais dzinums, atrodas starp

lapas maksti un stiebru. Dzinumi aug vai nu lapas makstī (intra-

vagināli), vai izlaužas caur to uz āru un tad aug garumā (ekstra-
vagināli; 168. att.).

Izšķir sakneņu, skrajceru un blīvceru graudzāles. Sakneņu

graudzālēm no cerošanas mezgla izaug sakneņi (ložņu vārpata,
bezakotu lāčauza). Uz jaunajiem sakneņiem redzamas reducētas

lapu makstis nelielu bālu zvīņu veidā. Mezglos veidojas piesaknes.
Cerojošām graudzālēm jaunie dzinumi var sākumā augt slīpi, pēc
tam vertikāli uz augšu (skrajceru graudzālēm) vai arī tūlīt augt
vertikāli, cieši blakus iepriekšējiem dzinumiem (blīvceru graud-
zālēm — parastajai ciņusmilgai, stāvajai vilkakūlai).

Graudzāļu dzimtu iedala daudzās tribās jeb ģinšu grupās, ku-

ras atšķiras pēc zieda uzbūves.

1. Bambusu triba — Bambuseae. Kokveida augi. Lapas
bieži ar īsu kātu. Vārpiņās daudz ziedu. Putekšņlapas 6 vai vairāk.

Auglis grauds, retumis riekstiņš vai oga. Augi izplatīti tropos un

subtropos, vairums Dienvidaustrumāzijā.
Bambusi (Bambusa) ar 75 sugām sastopami Āzijā un Amerikā.

Daudzas sugas izmanto celtniecībā, kā arī pinumu un papīra iz-

gatavošanai, bet augļus un jaunos dzinumus — pārtikā, lopbarībā,
medicīnā v. c. Daudzas dekoratīvas sugas kultivē arī Padomju Sa-

vienībā. Viena no nozīmīgākajām sugām ir niedru bambuss

(B. arundinacea) no Āzijas, kas zied pēc 30—32 gadiem. Viena

no lielākajām ģintīm ir arundinārijas (Arundinaria) ar 90 sugām,
kuras izplatītas Ziemeļamerikas dienvidos un Āzijā. Himalajos tās

aug līdz 3700 m augstu kalnos. Padomju Savienībā savvaļā sastop
3 sāzu (Sasa) sugas, piemēram, Kuriļu sāza (S. kurilensis) Saha-

līnā un Kuriļu salās aug skuju koku un jaukto mežu joslā, veidojot
grūti izbrienamas audzes.

2. Niedru triba — Arundineae. Vārpiņas nedaudz vai

daudz ziedu. Vārpiņas ass vai zieda ārējā plēksne ar matiņiem.
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Vārpiņas plēksnes īsākas vai tikpat garas kā vārpiņa. Putekšņ-
lapas 3. Lieli hidrofili augi.

Parastā niedre (Phragmites communis) ir gandrīz kosmopolī-
tiska suga, kas veido lielas audzes saldūdeņu un jūru krastos.

Nopļaujot pirms ziedēšanas, iegūst labu sienu. Izmanto arī jumtu

segšanai, vieglām celtnēm, pinumiem, papīra izgatavošanai. Rie-

tumeiropā audzē celulozes iegūšanai. Spāņu niedre (Arundo do-

nax) izplatīta Vidusjūras apgabalā no Kanāriju un Azoru salām

līdz Aizkaukāzam. Sena kultūra. Veido audzes purvos un krast-

malās; sasniedz 6 m augstumu. Izmanto kā vieglu būvmateriālu,

pinumu, mūzikas instrumentu un citu izstrādājumu gatavošanai.
Argentīnas pampasuzāle (Cortaderia argentea) aug lielos, līdz

7 m augstos ceros. Savvaļā tā sastopama Dienvidamerikas līdze-

numos. Izmanto lopbarībai v. c. Tropos un subtropos, arī Padomju
Savienībā audzē kā dekoratīvu augu. Līdz ziedēšanai augs satur

zilskābi, pēc noziedēšanas inde zūd. Zilganā molīnija (Molinia
coerulea) sastopama ziemeļu puslodē. Stiebram tikai 1 mezgls pie

pamata, bet stiebra pamats sīpolveidā paresnināts. Bieži aug mūsu

republikā slapjās minerālaugsnēs *mitrās, purvainās pļavās
(169. att.).

169. att. Zilganā molīnija (Molinia coerulea):
1 — auga apakšējā daļa; 2 — ziedkopa; 3 — vār-

piņa; 4 — lapas daļa (mēlītes vietā matiņi).

170. att. Sējas rīss (Oryza sativa):
1 — ziedkopas daļa; 2

— vārpiņa; 3 — zieds; 4
—

zieda diagramma.
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3. Risu triba — Oryzeae. Vārpiņas ar 1 ziedu, divdzimumu

vai viendzimuma. Putekšņlapas 3—6 vai daudzas, reti 1. Ļoti
sena bambusiem radniecīga triba.

Rīsu ģintī (Oryza) ir 28 sugas, no kurām 2 sugas kultivē —

sējas rīsu (0. sativa; 170. att.) Āzijā un kailo rīsu (O. glaberrima)
Āfrikā. Ģintij pantropiska izplatība. Rīsi ir vieni no svarīgākajiem
pasaules labību augiem, jo vairāk nekā puse zemeslodes iedzīvo-

tāju pārtiek galvenokārt no rīsiem. Rīsus kultivēja jau pirms ap-

mēram 5000 gadu Ķīnā un Indijā, kur arī tagad ir lielākās rīsu

sējumu platības. Abu kultivēto sugu sencis ir daudzgadīgais rīss

(O. perennis), kas sastopams plašā areālā Dienvidāzijā un Āfrikā.

Rīsi ir musonu klimata augi, tādēļ tos audzē tropos, subtropos un

mērenās zonas siltākos apgabalos abās puslodēs. Rīsus audzē gal-
venokārt applūdināmos laukos, bet kalnu rīsu var audzēt arī bez

applūdināšanas.
Sena indiāņu labība ir tuskarora jeb indiāņu rīss (Zizania aqua-

tica), kas savvaļā aug Ziemeļamerikas purvos, upju un dīķu kras-

tos. Dienvidkanādas un ASV indiāņi to izmanto pārtikā. Graudi

noder zivju un ūdensputnu barībai, tādēļ tuskaroru bieži kultivē.

Babītes, Engures un citos Latvijas PSR ezeros tas izveidojis lielas

audzes. Mūsu republikā savvaļā aug arī parīss (Leersia oryzoides).
Ziedi kleistogāmi, un mūsu klimatiskajos apstākļos skara paliek
paslēpta uzpūstā augšējās lapas makstī.

4. Kaviļu triba — Stipeae. Vārpiņā 1 zieds. Vārpiņas plēk-
snes 2, parasti garas. Zieda ārējā plēksne ar ieritinātām malām,

aptver zieda iekšējo plēksni un cieši pieguļ pie grauda. Parasti

garš akots. Ziedkopa skara.

Kaviļu ģintī (Stipa) ir 250 sugas, kas aug dažādu kontinentu

«sausos apgabalos, nosakot stepju, prēriju, tuksnešu ainavu rak-

sturu. Padomju Savienības stepēs izplatītas daudzas kaviļu sugas,

piemēram, Lesinga kaviļa (S. lessingiana), matveida kaviļa
(S. capillata) ar vienkāršu akotu, plūksnainā kaviļa (S. joan-

nis) ar spalvveidā plūksnainu akotu (171. att.) un citas sugas.

Grauds higroskopisks, un, nonācis uz mitras augsnes, tas ar aso

galu ieurbjas augsnē. Vidusjūras apgabala pustuksnešu zonā aug

halfazāle (S. tenacissima). No tās iegūst šķiedru, kuru izmanto

papīrrūpniecībā un lopbarībai. Cijzāle (Lasiagrostis splendens) sa-

stopama Centrālāzijas tuksnešos un pustuksnešos, it sevišķi iepla-
kās sāļainās augsnēs.

5. Auzeņu triba — Festuceae. Vārpiņās 3 līdz daudzi ziedi.

Vārpiņas plēksnes 2, retāk 1, parasti īsākas par apakšējās vārpi-

ņas ārējo plēksni. Putekšņlapas 3, retāk 2 vai 1. Ziedkopa skara

vai vārpa. Filoģenētiski sena grupa, no kuras, iespējams, veidoju-
šās miežu, auzu, smilgu un. miežabrāļu tribas. Auzeņu tribas augi

izplatīti galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā joslā, kur veido

lopkopībā izmantojamus dabiskos zālājus. Daudzas sugas kultivē

lopbarībai.
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171. att. Kaviļas (Stipa).
Siipa capillata: 1 — habituss,
2 — grauds ar akotu; S. joannis.
3 — grauds ar akotu, 4 — stiebra

da|a ar lapas mēlīti.

Skarenes (Poa) ar 300 sugām sastopamas abu pusložu mēre-

najā joslā. Padomju Savienībā aug apmēram 100 sugas. Mūsu re-

publikā lielākā nozīme pļavu veģetācijas veidošanā ir pļavas ska-
renei (P. pratensis), kurai raksturīgs cepurveidā saliekts lapas
gals, un parastajai skarenei (P. trivialis) ar raupju ziedkopas asi

un zariem. Pagalmos un ceļmalās bieži sastop kosmopolītisko
maura skareni (P. annua), kas veido zemu, mīkstu mauru.

Otra lielākā un nozīmīgākā ģints ir auzenes (Festuca) ar

200 sugām. Eiropā un Āzijā vērtīga lopbarības graudzāle ir pļavas
auzene (F. pratensis), kuru sastop ne tikai savvaļā, bet arī kultivē

(172. att.). Sausos, nabadzīgos mežos un atmatās aug aitu auzene

(F. ovina) ar šaurām, ieritinātām lapām. Tai ļoti līdzīgs tipčaks
(F. sulcata), viena no raksturīgākajām stepes graudzālēm.

Viena no vērtīgākajām savvaļas un kultūras lopbarības graud-
zālēm ir parastā kamolzāle (Dacttjlis glomerata) ar kamolainu

ziedkopu. Pat savvaļā tā dažkārt sasniedz 2 m augstumu un dod

lielu un vērtīgu virszemes masu. Zelmenī saglabājas līdz 10 gadu.

Eiropā, it sevišķi kalnos, pļavu fitocenozes veido zilganā seslērija
(Sesleria coerulea). Tai ir galvinveida ziedkopa, jo skaras sānzari
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172. att. Pļavas auzene (Festuca pra-
tensis):

1 — auga apakšējā daļa; 2 — ziedkopa;
3 — zieds; 4 — vārpiņa; 5 — lapas daļa ar

mēlīti.

īsi. Seslērijas pļavas sastopa-
mas arī Latvijas republikā, it

sevišķi rietumdaļā kaļķainās
augsnēs.

Arī vairākas lāčauzu (Bro-
mus) sugas ir vērtīgi lopbarī-
bas augi, piemēram, bezakotu

lāčauza (B. inermis, sin. Zema

inermis), kas no Eirāzijas iece-

ļojusi arī Ziemeļamerikā. Pa-

domju Savienībā tā sastopama
pat aiz polārā loka — Hibīnos.

Bezakotu lāčauzu kultivē vairā-

kos kontinentos; izveidotas dau-

dzas vērtīgas šķirnes. Daudzas

lāčauzu sugas ir tīrumu nezāles,

piemēram, rudzu lāčauza (B. se-

calinus) sastopama rudzu un

kviešu sējumos kopš to kultivē-

šanas sākuma.

Lopbarībai kultivē daudzga-
dīgo aireni (Lolium perenne).

Airenēm ir tikai 1 vāi pinas plēksne. Vārpiņas saspiestas un vērstas

pret ziedkopas asi ar šauro pusi. Sausās pļavās, atmatās pie mums

bieži sastop parasto trīseni (Briza media) ar raksturīgām sirds-

veida vārpiņām plašā skarā, kā arī parasto sekstaini (Cunosurus
cristatus), kurai pie katras vārpiņas pamata ir ķemmveida seglapa,

tādēļ ziedkopa atgādina seksti. Mitrās vietās aug ūdenszāles (Gly-

ceria) ar daudziem ziediem vārpiņās un plakanām lapu makstīm.

6. Auzu triba — Aveneae. Ziedkopa skara. Vārpiņās 1 līdz

daudzi (bieži 2) ziedi. Vārpiņas plēksnes vienāda garuma vai

garākas par zieda plēksnēm. Zieda ārējai plēksnei parasti 5 vai

vairāk dzīslu un akots. Pļavu un stepes graudzāles, kas izplatītas
galvenokārt ziemeļu puslodē.

Viena no labākajām lopbarības graudzālēm ir Eiropā sasto-

pamā augstā dižauza (Arrhenatherum elatius), kas savvaļā un

kultūrā aug arī mūsu republikā. Ciņusmilgām (Deschampsia) rak-

sturīgas vārpiņas ar 2 ziediem. Parastā ciņusmilga (D. caespiiosa)
plaši izplatīta mitrās pļavās un mežos. Tā aug blīvā cerā, izvei-

dojot ar laiku ciņainu mikroreljefu. Mazvērtīga graudzāle ar asām

lapām.
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7. Spulgzaļu triba — Phalarideae. Vārpiņas plēksnes 4.

Vārpiņā 1 zieds.

Spulgzāles (Phalaris) savvaļā augVidusjūras apgabalā. Grau-

dus izmanto putnu barībai, tādēļ augus kultivē, it īpaši Kanāriju
spulgzāli (P. canariensis). Spulgzālēm radniecīgs ir parastais
miežabrālis (Digraphis arundinacea, sin. Thuphoides arundina-

cea), kura dabiskais areāls plašāks. Tas sastopams upju krastos,

applūstošās pļavās. PSRS ziemeļu rajonos parastais miežabrālis

ir viena no vērtīgākajām lopbarības graudzālēm, kas dod augstas
siena ražas. Kā dekoratīvu augu kultivē varietāti ar svītrainām

lapām — D. arundinacea var. picta.
Daudzas pie spulgzāļu tribas piederošās graudzāles ir smaržī-

gas, jo to virszemes daļas satur kumarīnu. Smaržīgo mārsmilgu
(Hierochloe odorata) izmanto dzērienu aromatizēšanai. Ļoti bieži

mūsu republikas pļavās sastopama parastā smaržzāle (Anthoxan-
thum odoratum).

8. Smilgu triba — Agrostideae. Vārpiņā 1 zieds. Ziedkopa
skara vai neīsta vārpa. Mezofītiski pļavu augi.

Ļoti sīkas vārpiņas ir smilgām (Agrostis). Smilgas plaši iz-

platītas galvenokārt ziemeļu puslodes mērenajā joslā. Parastā

smilga (A. tenuis) bieži dominē ganībās, atmatās, piešķirot veģetā-
cijai rūsganu nokrāsu, jo vārpiņas plēksnes ir sarkanbrūnas. Cie-

sām (Calamagrostis) ir ļoti šauras vārpiņas plēksnes un zieda

plēksnes. Smilšainās augsnēs lielas audzes veido smiltāju ciesa

(C. epigeios) ar cietām, zilganām lapām. Mežos, it sevišķi izcirtu-

mos ceros aug niedru ciesa (C. arundinacea) ar dzeltenīgi zaļām,,
spīdīgām lapām. Vecās, atmirušās lapas izveido blīvu segu uz

augsnes un traucē meža dabiskās atjaunošanās procesu. Plaši iz-

platīta viengadīga tīrumu nezāle ir parastā rudzusmilga (Apera
spica-venti). Tai ir sīkas vārpiņas un zieda ārējā plēksne ar tievu,

garu akotu.

Pie smilgu tribas pieder vērtīgi lopbarības augi — pļavas timo-

tiņš (Phleum pratense), kas aug savvaļā, kā arī kultūrā abu pus-

ložu mērenajā joslā, un pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis),.
kura aug mitrās pļavās Eiropā un Āzijā. Timotiņa kultūra cēlusies

ASV. Timotiņa un lapsastes ziedkopa ir vārpskara. Vārpiņas plēk-

šņu forma tiem atšķirīga (173. att.).
9. Miežu triba — Hordeae. Ziedkopa salikta vārpa. Vārpi-

ņās 1 līdz daudzi ziedi. Vārpiņas pa 1 vai vairākām pie katra

mezgla, vērstas pret ziedkopas asi ar plakano pusi. Miežu tribā ir

daudz kultūraugu.
Kviešu ģintī {Triticum) ir vairāk nekā 20 sugu. Vairums no

tām sastopamas Gruzijā un Armēnijā, kur aug arī 8 endēmiskas

sugas. Savvaļas kviešu sugas atrodamas vēl tagad sausos stepju
un pustuksnešu apgabalos. Tie ir viengadīgi augi. Kvieši ir ļoti

sena kultūra, kuras izcelšanās vieta vēl nav noskaidrota. Mūsu die-

nās kviešu kultūras areāls aptver visus kontinentus. Tomēr plaši

izplatītas kultūrā ir tikai 2 sugas — mīkstie kvieši (T. aestivum)
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173. att. Pļavas timotiņš (Phleum pratense) ar zie-

du (1) un pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis)
ar ziedu (2).

un cietie kvieši (T. durum). Mīkstos kvie-

šus audzē no polārā loka līdz kontinentu

dienvidu krastiem, izņemot Antarktīdu,
kalnos līdz 4000 m (Peru). Mīkstie kvieši

kā suga samērā jauna, ar milzīgu ekolo-

ģisku un ģenētisku potenciālu, ļoti poli-
morfā, atsevišķas šķirnes šauri lokalizētas.

Pašlaik pazīstamas vairāk nekā 4000 kvie-
šu šķirnes. Siltākos dienvidu un mēreni

vēsos rajonos kviešus audzē kā ziemājus, bet kontinentālā kli-

matā — kā vasarājus. Padomju Savienībā ir pasaulē lielākās

kviešu kultūras platības, kā arī visvairāk kultūršķirņu.

Vārpatu ģints (Agropuron) ar 100 sugām izplatīta ziemeļu pus-
lodē un Dienvidamerikas dienvidos. Daudzas sugas ir augstvērtīgi
lopbarības augi Padomju Savienības sausos rajonos, kur sāļainas

augsnes, piemēram, tuksneša vārpata (A. desertorum). Vidējo vār-

patu (A. intermedium) akad. V. Cicins izmantojis krustošanai ar

kviešiem. Ložņu vārpata (A. repens) ir vērtīgs lopbarības augs, bet

arī grūti iznīcināma nezāle, jo vairojas veģetatīvi ar sakneņiem.
Rudzu ģintī (Secale), pēc P. Zukovska, ir 7 sugas, bet vienīgā

kultivētā suga — sējas rudzi (S. cereale). Kultūras areāls aizņem
visu mēreno joslu gandrīz līdz zemkopības robežai. Rudzus audzē

kā ziemāju kultūru. Vasaras rudzi Padomju Savienībā aug tikai

Austrumsibīrijā un Eiropas ziemeļos. Rudzus izmanto ne tikai kā

maizes labību, bet ari kā tehnisku kultūru — spirta un cietes iegu-
vei, kā lopbarības augu v. c. Kultūras rudzu tiešs sencis ir 5. sc-

getale — tīrumu nezāle, kura sastopama Mazāzijā un Aizkaukāzā.

Tas ir labs selekcijas izejmateriāls, kas vēl nav izmantots. Sējas
rudzi ir maz polimorfi.

Miežiem (Hordeum) vārpiņā 1 zieds un pie katra ziedkopas
ass mezgla pa 3 vārpiņām. Ģintī apmēram 40 sugas. Galvenais

sugu veidošanās centrs ir Amerikas kontinents, bet kultūrformu

veidošanās vēsturiskie centri ir Vidusjūras apgabals, Priekšāzijā,
Vidusāzija. Parastie mieži (H. vulgare) pazīstami tikai kultūrā

Eiropā, Āzijā, Āfrikas Vidusjū/as piekrastē, Amerikā un Jaunzē-

landē. Tā kā mieži ir ātraudzīga un aukstumizturīga vasarāju kul-

tūra, tos audzē tālu aiz polārā loka un zemkopības visaugstākajos
rajonos — Tibetā, Pendžabā pat līdz 5000 m augstu kalnos. Iz-

platītākās ir plēkšņainās formas. Kultivē divkanšu un seškanšu

miežus. Kailgraudu miežus audzē galvenokārt Āzijas kalnos. Mie-

žus izmanto lopbarībai, putraimu izgatavošanai, alus darīšanai

v. c. Āfrikā kultivē Etiopijas miežus (H. aethiopicum).
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Eiropas piekrastes kāpās aug liela auguma dekoratīva graud-
zāle — smiltāju kāpukviesis (Leymus arenarius), kuru izmanto

kāpu nostiprināšanai. Arī mūsu republikā jūrmalas kāpās atroda-

mas lielas audzes. Stāvā vilkakūla (Nārdus stricta) ir kserofītiska

oligotrofa graudzāle, sastopama Eiropā, Āzijā un Grenlandē. Vār-

piņas ļoti šauras, ar 1 ziedu, sakopotas vienpusīgā vārpā.
10. Prosu triba'— Paniceae. Vārpiņas ar 1 ziedu un 3 vār-

piņas plēksnēm. Dažkārt ir otrs zieds tikai ar putekšņlapām. Tribas

augi izplatīti galvenokārt tropos un subtropos.
Parastā prosa (Panicum miliaceum) ir ļoti sausumizturīga un

ražīga īsās dienas kultūra, kuru audzē galvenokārt ziemeļu puslo-
des tropu, subtropu un mērenajā joslā. Kalnos prosa nereaģē uz

dienas garumu, Tibetā to audzē līdz 3850 m augstumam. Eiropā

prosa ievesta no Ķīnas. Prosu izmanto pārtikā, lopbarībā, tehniskai

pārstrādei. Amerikā un Āzijā izmanto arī citas savvaļas un kultū-

ras sugas.

Parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli) ir bieži sastopama
nezāle, bet paiza (E. frumentacea) senos laikos bija maizes augs

Ķīnā un Korejā. To pazīst tikai kultūrā Āzijā, Dienvidāfrikā, ASV

un Austrālijā. Sena Indijas kultūra ir arī mohars (Setaria italica

ssp. moharica) un čumiza (S. italica ssp. maxima), kas cēlušās no

zaļās sarenes (S. viridis), kura aug kā nezāle arī mūsu republikā.
Moharu un čumizu kultivē gandrīz visos kontinentos, arī Padomju
Savienībā no Ukrainas līdz Tālajiem Austrumiem un izmanto pār-
tikai un lopbarībai. Pasāru (Digitaria) sugas kultivē Āfrikā, Āzijā
un ASV pārtikai, bet galvenokārt lopbarībai. Ziedkopa pasārēm

staraina, sastāv no vairākām tievām, garām vārpiņām.

11. Andropogoņu triba — Andropogoneae. Vārpiņās 1

vai 2 ziedi, tad apakšējais zieds ir vīrišķs un augšējais divdzi-

mumu. Vārpiņas pa pāriem.
Daudzas sorgo (Sorghum) sugas kultivē tropos un subtropos

pārtikai un lopbarībai. Tās var augt arī sāļainās augsnēs. Sorgo
dzimtene ir Āfrika. No S. saccharatum graudiem iegūst cukuru un

spirtu, jo tie satur 12—18% glikozes. Diezgan plaši lopbarībai
audzē ari Vidusjūras apgabalā sastopamo nezāli Alepo sorgo

(S. halepense). Ļoti vērtīgs lopbarības augs ir Sudānas sorgo

(S. sudanense), kuru audzē arī PSRS dienvidos. Gaoļans (S. ner-

vosum) ir Ķīnas ziemeļaustrumu daļā svarīgākā graudaugu kul-

tūra.

Pārtikā un lopbarībai izmanto vairākas cukurniedru sugas, no

kurām Saccharum officinarum pazīstama tikai kultūrā tropos. Cu-

kurs (saharoze) atrodas galvenokārt stiebra parenhīmā (14—18%).
No lapu epidermas iegūst vasku. Vetivēriju (Vetiveria zizanoides)
un dažas cimbopogoņu (Cymbopogon) sugas kultivē siltajā kli-

matā ēterisko eļļu ieguvei.
12. Kukurūzu triba — Maydeae. Ziedi viendzimuma; vī-

rišķās un sievišķās ziedkopas bieži atsevišķi. Sēklās liels dīglis.
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Tikai īsas dienas augi. Tribas formu daudzveidības centrs ir

Meksika.

Kukurūza (Zea maijs) ir polimorfā suga, kas pazīstama tikai

kultūrā ar daudzām pasugām un šķirnēm. Vīrišķie ziedi sakopoti
lielā terminālā skarā, sievišķie —■ lapu žāklēs vālītē. Vālīte morfo-

loģiski ir sānzara galotnes ziedkopa ar ļoti īsiem posmiem. Kuku-

rūza, iespējams, ir vissenākā maizes labība. Jaunākie pētījumi un

atklājumi pierāda, ka kukurūza cēlusies no savvaļas formas, kas

tālāk stipri pārveidojusies un pēc tam vēl dabiskā ceļā krustoju-
sies ar kādu tripsaku (Tripsacum) sugu un teosinti (Euchlaena).

Kukurūza ir spilgtākais objekts heterozes pētīšanā un praktiskā
izmantošanā. Dabiskās heterozes rezultātā Meksikā var sastapt
līdz 6 m garus augus.

D. AREKU APAKŠKLASE — ARECIDAE

Viens no spēcīgākajiem viendīgļlapju zariem ar īpatnēju struk-

tūras un ekoloģijas evolūciju. Attīstības procesā notikusi zieda

redukcija, kuru kompensē lielu, saliktu ziedkopu izveidošanās. Zied-

Arecidae filoģenētiskas sai-

tes.

kopu parasti sedz spēcīgi attīstīta seg-

lapa. Veģetatīvo orgānu evolūcijas rak-

sturīga iezīme — īpatnējas kokveida jeb

palmu formas izveidošanās. Areku

apakšklasei ir kopīga izcelšanās ar

Liliales.

1. Palmu rinda — Arecales

(Palmales, Principes)

Primitīvākā un vecākā rinda areku

apakšklasē. Tajā tikai palmu dzimta

(Arecaceae, sin. Palmae) ar apmēram
3400 sugām.

Kokveida augi ar slaidiem stum-

briem, kas viscaur vienāda resnuma.

Stumbri sasniedz līdz 60 m aug-

stumu, bet nespēj sekundāri pieaugt
resnumā. Dažām palmām tomēr periciklā veidojas kambijs

un notiek sekundārā pieaugšana resnuma. Parasti stumbrs ne-

zarojas, vienīgi dumpalmām (Huphaene) tas dihotomiski zarojās.
Ir arī krūmveida augi ar tieviem stumbriem un liānas. Kokveida

palmām lapas atrodas tikai stumbra augšdaļā, sakārtotas spirā-

liski, bet liānām un krūmveida formām tās izklaidus uz visa stum-

bra. Ir arī palmas ar ļoti īsu stumbru, piemēram, Nipa un Phyte-

lephas sugas. Lapas palmām lielas. To plātne sākumā vesela, pēc

tam plūksnaini vai staraini dalās. Lapas kāts labi izveidots; pie
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174. att. Eiropas pundurpalma (Chamaerops
humilis).

pamata ir maksts, kas vairāk vai mazāk

aptver stumbru. Lapās bieži atrodami kal-

cija oksalāta kristāli rafīdu kūlīšu veidā.

Vairums palmu ir polikarpi augi, izņe-
mot monokarpo Corijpha ģinti. Daudzie

ziedi sakopoti lielās vairāk vai mazāk za-

rainās racemozās ziedkopās, kas attīstās

lapu žāklēs, retumis auga galotnē (Co-
rypha). Ziedkopa pa lielākai daļai skara,
kuras zari ir vārpas ar resnām asīm. Jau-

nās ziedkopas ietver 1 liela un vairākas
mazākas seglapas. Ziedi sīki, ar īsiem kā-

tiem, sēdoši vai pat iegremdēti gaļīgā zied-

kopas asī, divdzimumu vai biežāk viendzimuma. Augi parasti vien-

mājas vai retāk divmāju. Ziedi aktinomorfi vai retāk viegli zigo-
morfi, 3 locekļu. Apziednis 2 gredzenos vai spirālisks, brīvs vai

daļēji saaudzis, ādains vai sulīgs, dzeltens vai balts.

Vīrišķajos ziedos apziedņa ārējā gredzena lapas mazākas. Pu-

tekšņlapas 2 gredzenos pa 3, dažkārt ir tikai 1 gredzens vai arī

putekšņlapas 9 līdz daudzas, bet vienmēr pa 3 gredzenā. Putekšņ-
lapu kātiņi parasti īsi, brīvi. Putekšņmaciņi atveras ar vertikālām

plaisām. Palmas ir anemofili augi, bet dažām konstatēta entomo-

liīija un pat ornitofilija. Augļlapas 3, ginecejs parasti sinkarps,
dažkārt apokarps. Auglis sauss vai sulīgs sinkarps kaulenis. Endo-

karps pieaudzis pie sēklas. Retāk auglis ogveida. Sēklās daudz

endospermas, bet dīglis ļoti mazs. Sēklai dīgstot, dīgļlapas paliek
sēklā. 2n = ap 12; 16; 24; 26; 28; 32; 36; 38 (visbiežāk 32 un 36).

Palmas ļoti izplatītas visu kontinentu tropos un subtropos, it

sevišķi daudz sugu Dienvidaustrumāzijā un Dienvidamerikā Ama-

zones baseinā. Ārpus tropiem sastop nedaudzas sugas. Eiropas
dienvidos aug tikai 1 suga — Eiropas pundurpalma (Chamaerops
humilis). So palmu audzē telpās kā dekoratīvu augu (174. att.).

Pie palmu dzimtas pieder ziedaugi ar vairākiem augu valsts re-

kordskaitļiem. Dienvidāzijā augošajām rotangpalmām (Calamus) ir

ļoti gari un relatīvi tievi stumbri — līdz 300 m gari un 3 cm, diametrā.

Lielākās lapas ir Amazones baseinā sastopamajām rafijām (Raphia).

Lapas kāts 4—5 m garš, bet lapas plātne 19—22 m gara un 12 m

plata. Dienvidāzijas palmai Corypha umbraculifera ir lielākā ziedkopa —

14 m gara un 12 m plata, bet smagākie augļi (10—25 kg) ir Seišeļu

palmai (Lodoicea seychellanum).

Palmu dzimta pārspēj citas ziedaugu dzimtas izmantošanas

daudzveidības ziņā, bet pēc nozīmes cilvēka dzīvē tā ieņem
2. vietu — tūlīt aiz graudzāļu dzimtas. Pat viena suga tiek ļoti
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dažādi izmantota. Tā, piemēram, Borassus flabellifer, kas savvaļā
un kultūrā sastopama tropiskajā Āzijā, atzīmēti 800 izmantošanas

veidi — no tās iegūst cukuru, spirtu, etiķi, vīnu, dažāda veida

šķiedru, celtniecības materiālus, atsevišķas auga daļas izmanto

medicīnā utt.

Viena no nozīmīgākajām palmām ir kokospalma (Cocos nuci-

fera), kas Polinēzijā, iespējams, vēl sastopama savvaļā. To kultivē

abu pusložu tropos, galvenokārt piekrastē un salās. Suga poli-
morfā. Tās auglim ir gluds ādveida eksokarps, biezs, šķiedrains
mezokarps un ļoti ciets endokarps. Sēkla liela, un tās barības audos

(koprā) ir 65—67% eļļas. Sēklas centrā ir kokospiens. Tas izman-

tojams kā dzēriens. Tropu iedzīvotāji izmanto visas auga daļas

visdažādākajos veidos.

Dateļpalma (Phoenix dactulifera) mūsu dienās pazīstama tikai

kultūrā. Tā izplatīta no Kanāriju salām līdz Indijai, jo var augt
tikai karstajā tuksnešu klimatā ar maksimālo saulaino dienu

skaitu gadā. Sugai apmēram 5000 šķirņu, kuru veidošanās centrs ir

Dienvidāfrikā. Augļi — dateles ir augstvērtīgs, barojošs produkts,
ko izmanto svaigā, žāvētā, vārītā, ceptā un citā veidā. Dateles ir

galvenais tuksnešu iedzīvotāju pārtikas produkts. No 1935. gada

dateļpalmas kultivē arī Turkmēnijā. Visizturīgākā pret aukstumu

ir meža dateļpalma (P. sylvestris), kas Āzijā sastopama arī sav-

vaļā.

Visā tropu joslā kā svarīgu eļļas augu kultivē Gvinejas eļļas

palmu (Elaeis guineensis). Savvaļā tā aug Āfrikas rietumos, sa-

sniedzot 30 m augstumu, bet kultūrā tikai līdz 15 m. Tās mūžs

80—120 gadu. No augļapvalka iegūtā eļļa ir netīrā oranžsārta

krāsā, jo satur karotinoīdus, bet no rieksta kodola iegūtā eļļa ir

gaiša. No eļļas izgatavo margarīnu, glicerīnu, sveces, ziepes v. c.

Amerikas kontinentā līdzīgi izmanto Amerikas eļļas palmu (Cororo
oleifera). Tai ir mazāks augums, tādēļ ērtāka ražas novākšana.

No sāgo palmu (Metroxylon) stumbru serdes iegūst sāgo. Sāgo
ir galvenais rīsa aizvietotājs salu iedzīvotājiem. Labāko sāgo

iegūst no M. sagu Kalimantanas salā. Arī no dažu citu palmu
stumbriem var iegūt sāgo.

No ļoti daudzu sugu palmu stumbriem un lapām iegūst šķiedru
visdažādāko izstrādājumu izgatavošanai. Tropiskās Āfrikas rietum-

daļā aug daudzas rafiju (Raphia) sugas. No vīna rafijas (R. vini-

fera) lapām iegūst šķiedru — rafiju, kuru izmantoja dārzkopībā
potējumu pārsiešanai. Nogriežot ziedkopas, izdalās sula, no kuras

izgatavo vīnu. Dzērienu pagatavošanai izmanto arī daudzu citu

palmu sievišķās vai vīrišķās ziedkopas un stumbrus.

Daudzu palmu sēklas ir cietas, tās sastāv gandrīz no tīras celu-

lozes, un no tām izgatavo pogas un rotas lietas (augu ziloņkauls).
Tā izmanto Phytelephas macrocarpa un citu palmu sēklas. No

beteļpalmas (Areca calechu) riekstiem iegūst mastiku, kas ir sti-

mulējošs un narkotisks līdzeklis. Vaska palmai (Ceroxylon andi-

cola) stumbrs klāts ar vasku, kas ir izmantojams. Daudzu palmu
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galotnes pumpuru ēd kā salātus un sauc par «palmu kāpostiem».
No cukura palmas (Arenga saccharifera) iegūst palmu cukuru, kā

ari citus pārtikas produktus.
Daudzas palmas audzē kā dekoratīvus augus apstādījumos un

telpās. Krimā un Kaukāzā visbiežāk audzē Trachucarpus fortunei
ar vēdekļveida lapām un augstiem stumbriem. Dienvidamerikas

pilsētās kā aleju koku audzē Oreodoxa regia.
Dažas palmas aug īpatnējās augtenēs. Tā, piemēram, krūm-

veida nipa (Nipa fruticans) veido audzes Indonēzijas piekrastē
sālainās augsnēs, t. s. mangrovu veģetācijā, kas pakļauta paisuma
un bēguma iedarbībai. Centrālajā Amerikā līdz Atlantiskajai
Ziemeļamerikai sastopama Sabal palmetto, kas kā sīks kociņš aug

priežu mežos.

Krīta periodā un terciārā palmas auga daudz tālāk uz zieme-

ļiem, tās bija bieži sastopamas arī Viduseiropā. Baltijas jūras
apgabalā auga Phoenix, Nipa un citas palmas. Fosilijas atrod jau
augšējos krīta un apakšējos terciāra nogulumos pat Grenlandē,
Viduseiropā, tagad sausajos Āfrikas un Indijas tuksnešu rajonos
un arī citur dienvidu puslodē.

2. Kallu rinda — Arales (Spathiflorae, Spadiciflorae)

Sauszemes lakstaugi vai retāk ūdensaugi ar ļoti sīkiem, redu-

cētiem ziediem. Ziedi sakopoti vālītēs, kuras sedz īpaša seglapa
(spatha). Tā dažkārt krāsaina, it kā aizstāj iztrūkstošo vai sīko

apziedni. Ginecejs cenokarps. Sēklotne parasti augšēja. Endosper-
mas daudz. Rindā 2 dzimtas.

Kallu dzimta (Araceae) ir primitīvākā dzimta rindā. Tajā
sauszemes un purvainu vietu lakstaugi ar pazemes bumbuļiem vai

gariem sakneņiem, dažkārt liānas un epifīti, retāk — ūdensaugi.
Stumbrs bieži pārkoksnējas, zarojās simpodiāli. Lapas sakārtotas

rozetē vai spirāliski visgarām stumbram. Parasti lapas ar kātu.

Lapas plātne vienmēr aizmetas vesela, bet daļai sugu pēc tam

sadalās. Lapas dzīslojums ļoti daudzveidīgs. Vadaudu kūlīšos

daudzām ģintīm ir zaraini vai vienkārši pienstobri un sveķu ailes.

Audos parasti ir kalcija oksalāta kristāli. Atvārsnītes ar 2, 6 vai

daudzām blakusšūnām. Ziedi vālītēs, kurām labi izveidota seg-

lapa, bet primitīvākajām sugām tā neatšķiras no parastajām veģe-

tatīvajām lapām. Vislielāko seglapas specializāciju novēro Vidus-

jūras apgabalā sastopamajām ambrozīnijām (Ambrosinia), kurām

seglapas stobriņš dalīts 2 daļās: viena daļa sedz vientuļo sievišķo
ziedu, bet otra — vīrišķo ziedu vālīti.

Ziedi sīki, bez seglapām, divdzimumu vai viendzimuma.

Vīrišķie ziedi parasti ir vālītes augšdaļā, bet sievišķie — apakšdaļā.
Ziedi 3 vai 2 locekļu. Divdzimumu ziedos attīstīts apziednis, kas

dažreiz ļoti spilgts. Tas sastāv no 6 vai 4, retumis vairāk daļām
2 gredzenos, brīvs vai saaudzis. Viendzimuma ziedos apziedņa



354

175. att. Purva cūkausis (Calla palustris)
1 — habituss; 2 — augļkopa ar seglapu; 3 -

zieds.

parasti nav. Putekšņlapas 6 vai 4

(1 —8), arī 2 gredzenos, pret ap-

ziedņa lapām, brīvas vai apvieno-
tas sinandrijos. Putekšņmaciņi at-

veras ar porām vai plaisām.
Putekšņu apvalks ļoti dažāds. Sie-

višķajos ziedos dažkārt ir stamino-

dijas. Ginecejs sinkarps, sastāv no

3 augļlapām, dažkārt pseidomono-
mērs. Irbulis dažāds, dažkārt tā

nav. Sēklotne augšēja vai iegrem-
dēta ziedkopas asī. Auglis oga vai

sauss auglis ar ādainu apvalku un

1 līdz daudzām sēklām. Sēklās pa-
rasti daudz endospermas. 2n=\6

un visi pāra skaitļi līdz 36; 40—44;
48; 52; 54; 56; ap 64; 70; 72; 80; 84; 88; 112; 116; 126; 128; ap 140

(x = 7—9; 11 — 17; 22).
Dzimta līdz 2000 sugu, kas izplatītas galvenokārt tropos un

subtropos. Padomju Savienībā sastopamas 13 sugas, Latvijā sav-

vaļā 2 sugas.
Parastā kalme (Acorus calamus) aug ziemeļu puslodes mēre-

najā un subtropu joslā. Tās dzimtene ir Āzijas dienvidaustrumu

daļa. Himalajos parastā kalme aug līdz 1900 m augstu kalnos.

Mūsu republikā tā veido lielas audzes upju un ezeru krastos. Ziedi

divdzimumu. Ziedkopas seglapa ir it kā tiešs stumbra turpinājums.
Sēklas mūsu klimatiskajos apstākļos neienākas, jo putekšņi un

sēklaizmetņi neattīstās pilnīgi; augs vairojas veģetatīvi ar sakne-

ņiem. Visas auga daļas ir aromātiskas, jo satur ēteriskās eļļas.

Sakneņus izmanto medicīnā, parfimērijā, kā arī liķieru rūpniecībā.
Purva cūkausis (Calla palustris) izplatīts Eirāzijā un Ziemeļ-

amerikas Atlantijas piekrastē. Bieži tas sastopams arī mūsu repub-
likā purvainās vietās. Tas ir daudzgadīgs augs ar ložņājošu sak-

neni un mīkstām, spīdīgām sirdsveida lapām. Ziedi divdzimumu,

vālītē, kuru sedz iekšpusē balta seglapa (175. att.). Viss augs

svaigā veidā indīgs. Purva cūkauši piedalās ūdeņu aizaugšanā un

pāraugšanā.
lecienīts istabas augs ir cūkaušiem līdzīgā, bet krāšņākā

kalla (Zantedeschia aethiopica). Tā cēlusies Dienvidāfrikā, kur

aug purvainās vietās, bet vasarās sausuma dēļ pārcieš miera

periodu. Istabās audzē arī monstēru (Monstera deliciosa) no

Gvatemalas un Meksikas. Tas ir kāpelētājaugs ar lielām, robai-

nām un caurumainām lapām un gaisa saknēm, kas sniedzas līdz
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pat zemei un pārveidojas par īstām saknēm. Gaisa saknes var

izmantot pinumiem. Augļkopa pēc izskata un garšas atgādina
ananasu, bet satur daudz rafīdu, kas var radīt kakla iekaisumu.

Augu izmanto arī medicīnā. Antūriju ģints (Anthurium) ar 500 su-

gām izplatīta Dienvidamerikas tropiskajos apvidos. Daudzas sugas
kultivē augu mājās griezto ziedu iegūšanai vai dekoratīvu, rak-

stainu lapu dēļ.

Eiropā tropos un subtropos iedzīvotāji plaši kultivē un lieto

pārtikā taro (Colocasia esculenta), kas savvaļā sastopams Āzijas
dienvidaustrumu daļā. Tā ir sena Indijas un Ēģiptes kultūra. Suga
polimorfā, kultūrā daudz šķirņu. No bumbuļiem iegūst miltus,
stumbrus lieto kā dārzeņus. Padomju Savienībā izmēģinājumu
kultūras ierīkotas Suhumi un Batumi. Viens no lielākajiem kallu

dzimtas augiem ir lielsakņu alokāzija (Alocasia macrorrhiza),
kuru izmanto pārtikā un medicīnā.

Vairums botāniķu pēdējā laikā uzskata, ka kallu dzimta attīs-

tījusies paralēli ar palmu rindu no liliju rindas tuvākajiem sen-

čiem. Progresija notikusi ziedkopas seglapas un vālītes izveido-

šanās virzienā.

Ūdensziedu dzimta (Lemnaceae) cēlusies tieši no kallu dzimtas.

To pierāda embrioloģiski pētījumi, kā arī līdz mūsu dienām sa-

glabājusies monotipiskā tropu pisciju ģints (Pistia), kura saista

abas dzimtas. Ūdensziedu dzimtas attīstība gājusi tālu hidrofilijas
virzienā, un sakarā ar to notikusi veģetatīvo un ģeneratīvo orgānu
redukcija. Ūdensziedi ir visspilgtākais ziedaugu redukcijas pie-
mērs. Tie ir sīki augi, kas peld pa ūdens virsu vai aug pilnīgi
iegremdēti ūdenī. Sakņu tiem nav nemaz vai ļoti reducētas, pie-
mēram, Lemna ģintī ir 1, bet Spirodela — vairākas vienkāršas pa-
vedienveida saknes. Tās, liekas, palīdz augam saglabāt noteiktu

stāvokli, jo ūdeni un barības vielas ūdesziedi uzņem ar visu vir-

smu, kas saskaras ar ūdeni. Stumbrs un lapas nav diferencēti,

augs līdzīgs zemāko augu laponim, nelielas plātnītes veida. Dau-

dzi morfologi uzskata šīs plātnītes par auga lapām, bet, tā kā no

tām izaug jaunas plātnītes, tad tas var būt tikai stumbrs. Bez tam

Spirodela augiem pie plātnītes pamata ir 2 ļoti sīkas plēkšņveida

lapas.
Ūdensziedi vairojas gandrīz tikai veģetatīvi, pie tam ļoti ātri.

Ziedēšanu novēro reti. Ziedkopa ļoti sīka, reducēta vālīte. Zied-

kopu sākumā sedz rudimentāra plēvaina seglapa vai arī tās nav.

Ziedkopā ir tikai 1 vai 2 vīrišķie ziedi un 1 sievišķais zieds. Ap-
ziedņa nav. Vīrišķajā ziedā ir 1 vai retumis 2 putekšņlapas. Putek-

šņi atgādina kallu dzimtas augu putekšņus. Sievišķajā ziedā ir

1 pseidomonomērs ginecejs (1 augļlapa). Auglis pūslīšveida. Sēklas

bez endospermas vai tās nedaudz. Ziemai iestājoties, palielinās
ūdensziedu īpatnējais svars, jo veidojas ciete, un augi nogrimst
ūdenī. Daudzsakņu ūdensziediem (Spirodela polurrhiza) izveido-

jas speciāli ziemojoši dzinumi. Pavasarī tie piepildās ar gaisu, daļa
cietes sadalās, un augi atkal uzpeld.
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176. ati. Mazie ūdensziedi (Lemna minor):
1 — habituss; 2 — ziedkopa ar 2 putekšņlapu zie-

diem un 1 (novītušu) auglenīcu ziedu.

Dzimtas augi izplatīti pa visu ze-

meslodi. Padomju Savienībā sastopa-

mas 5 sugas, bet Latvijā — 4 sugas.
Visbiežāk pie mums sastop mazos

ūdensziedus (Lemna minor; 176. att.),
kas peld pa ūdens virsu, kā arī ūdenī iegrimušos trīsdaivu ūdens-
ziedus (L. trisulca). Tie izveido lielas kolonijas, jo veģetatīvi
savairojušies indivīdi paliek ilgi saistīti kopā. Bezsakņu volfija
(Wolffia arrhiza) ir 1 — 1,5 mm liela, ieplakana lodīte bez saknēm;
ta sastopama galvenokārt tropu josla.

3. Pandānu rinda — Pandanales

Specializētākā rinda areku apakšklasē. Ūdens un purvu lakst-

augi, kā arī sekundāri kokaugi ar lineārām lapām. Ziedi vienmēr

aktinomorfi, viendzimuma, ar rudimentāru apziedni vai bez tā.

Vīrišķajos ziedos 1 līdz daudzas putekšņlapas, retumis rudimentārs

ginecejs. Putekšņi veido diādes. Sievišķajos ziedos 1 līdz daudzas

augļlapas, ginecejs cenokarps. Sēklotne augšēja. Raksturīga sie-

višķā gametofīta īpatnība — tanī daudz antipodu — līdz 150.

Sēklās ir endospermā un mazs dīglis.
Primitīvākā ir pandānu dzimta; ežgalvīšu un vilkvālīšu dzim-

tas ir viena otrai tuvākas nekā pandānu dzimtai. To sistemātiskie

sakari vēl diezgan neskaidri. Abas pēdējās dzimtas dažkārt siste-

mātiķi (Hatčinsons, Tahtadžans) izdala atsevišķā — vilkvālīšu

rindā (Tuphales) vai pat (Kronkvists) pārnes to uz komelīnu

apakšklasi.
Pandānu dzimta (Pandanaceae) ir primitīvākā rindas dzimta.

Koki, krūmi vai liānas, kas kāpelē ar piesakņu palīdzību. Stumbri

vienkārši vai neīsti dihotomi zaraini. Bieži augstu virs zemes

izveidojas gaisa saknes, uz kurām augs turas kā uz staklēm pēc

tam, kad ir atmiruši stumbra apakšdaļa. Lapas šauras, līdz 4 m

garas, cietas, gar malām un vidusdzīslu ar zobiņiem. Lapas sakār-

totas 2—4 rindās, kas, stumbra galotnei sagriežoties, kļūst spirā-
liskas. Daudzām sugām lapas atrodas pušķos zaru galos. Ziedi

sakopoti vālītēs vai galviņās, kas savukārt izveido saliktas skar-

veida ziedkopas. Visu ziedkopu apņem seglapa, kas bieži ir spilgtā
krāsā. Augļi ogveida vai kauleni, bieži veido kopaugli. 2n=54;

60; 62; 64.

Pandanu dzimtas augi izplatīti tropu josla Vecaja Pasaule, pie
tam dienvidu puslodē iesniedzas arī mērenajā joslā. Dzimtā 3 ģin-
tis ar 880 sugām.
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Freicinēcija (Freucinetia) ir liāna, kuras jaunās ziedkopas
Klusā okeāna salu iedzīvotāji lieto pārtikā. Lielāka un vairāk

pazīstama ir pandānu ģints (Pandanus; 177. att.) ar vairāk nekā

600 sugām. Tie ir okeānu un upju krastu, arī mežu augi. Vietējie
iedzīvotāji tos izmanto visdažādākajā veidā — dažādas auga daļas

pārtikā, medicīnā; no lapām izgatavo pinumus, iegūst šķiedru;
koksne noder kā kurināmais un plostu būvei. Pulpas pandāna
(P. pulposus) augļi ir līdz 12 kg smagi, aromātiski. Suga ir Mikro-

nēzijas endēms, no kura izveidotas daudzas kultūrformas. Jumtu

pandāns (P. tectorius) Indijas un Klusā okeāna salās bieži ir

vienīgā augļu kultūra.

Ežgalvīšu dzimtā (Sparganiaceae) ir nelieli krastmalu augi
un ūdensaugi ar sakneņiem un vienkāršiem vai zarainiem stum-

briem. Lapas sakārtotas spirāliski 2 rindās, lineāras, ar veselām

malām un maksti. Ziedi sīki, viendzimuma galviņās, kas veido

mazzarainu, saliktu ziedkopu. Ziedkopas augšdaļā ir vīrišķo ziedu

galviņas, apakšdaļā — sievišķo ziedu galviņas (178. att.). Apziedni
veido 3—6 sīkas plēksnītes. Putekšņlapas 3 vai vairāk, pa lielākai

daļai brīvas. Sievišķajiem ziediem ir seglapa. Apziednis kausveida.

Ginecejs pseidomonomērs, to veido 2 augļlapas, no kurām tikai

1 ir auglīga. Sēklotne augšēja. Apputeksnē vējš. Dažkārt iespē-

jama geitonogāmija — ziedus apputeksnē putekšņi, kas izbirst no

177. att. Pandāns (Pandanus sp.).

178. att. Novārtā ežgalvīte (Sparga-
nium neglectum):

1 — auga daļa ar ziedkopu; 2 — auglenīcu
zieds; 3 — putekšņlapu zieds; 4 — auglkopa.



tā paša auga vīrišķajiem ziediem. Auglis kaulenis ar parenhima-
tisku eksokarpu un cietu endokarpu.

Ežgalvīšu dzimtā ir tikai ežgalvīšu ģints (Sparganium) ar ap-

mēram 20 sugām, kas izplatītas galvenokārt ziemeļu puslodes mē-

renajā un aukstajā joslā. Padomju Savienībā sastop 13 sugas,

Latvijā — 8 sugas. Ļoti bieži krastmalās aug neievērotā ežgalvīte
(S. neglectum).

Vilkvālīšu dzimta (Typhaceae). Lakstaugi ar sakneņiem un

stāviem, vienkāršiem stumbriem. Lapas sakārtotas spirāliski 2 rin-

dās, šauras, garas. Ziedi sīki, viendzimuma, sakopoti cilindriskās

vālītēs, pie tam vīrišķie ziedi atrodas ziedkopas augšdaļā, sievišķie
ziedi — apakšdaļā, ātri nobirstošu seglapu žāklēs. Ap ziedu ir

matiņi, kurus uzskata par reducētu apziedni. Putekšņlapas 3

(1 —7), brīvas vai saaugušas. Putekšņi tetrādēs vai atsevišķi.

Augļlapa 1. Apputeksnē vējš. Auglis riekstiņš. Irbulis garš, paliek
pie augļa, bet apziedņa matiņi kļūst garāki un izveido lidpūku.

Dzimtā 1 ģints ar apmēram 15 sugām, no kurām 8 aug arī

Padomju Savienībā un 2 mūsu republikā. Vilkvālītes (Tupha) iz-

platītas visā ziemeļu puslodē un Dienvidāfrikā. Izplatītākā ir plat-

lapu vilkvālīte (T. latifolia) un šaurlapu vilkvālīte (T. angusti-

folia), kas seklos ūdeņos dažkārt izveido lielas audzes. Sakneņi
satur daudz cietes, tādēļ vietām tos lieto uzturā. No lapām iegūst

šķiedru, izgatavo pinumus. Visu augu var izmantot papīra ga-

tavošanai, bet augļa matiņus izmanto kā polstermateriālu.
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Augstāko augu filoģenēze

Augstākie augi cēlušies no zaļaļģēm (Chlorophuta), un to

tālākā evolūcija bija saistīta ar piemērošanos dzīvei uz sauszemes.

Pirmie sauszemes augi bija psilofīti, kuri plašāku attīstību sa-

sniedza silūra periodā apmēram pirms 400 milj. gadu. Devona

periodā psilofīti izmira, dodami 3 galvenos augstāko augu evolū-

cijas zarus (sk. priekšlapā).
Viens no vecākajiem augstāko augu evolūcijas zariem, kas

virzījās par mikrofilijas līniju, bija protolepidodendri (Protolepido-
dendrales). No tiem tālāk evolucionēja lepidodendri (Lepidoden-
drales), ezerenes (īsoetales), staipekņi (Lgcopodiales) un selagi-
nellas (Selaginellales).

Mezofils evolūcijas zars sākās ar hienijām (Hueniales). No tā

evolucionēja pseidoborniji (Pseudoborniales), ķījlapji (Spheno-
phullales), kalamīti (Calamitales) un kosas (Equisetales).

Trešais, visnozīmīgākais augstāko augu evolūcijas zars atzaro-

jās no rīnijām (Rhynia) un deva 2 atzarojumus. Viens no tiem

sākās ar pirmpapardēm (Primofilices), no kurām pa makrofilijas
līniju tālāk attīstījās visas papardes. Otrs atzarojums — Pro-

gymnospermae — arhaiski koki, eksistēja apmēram pirms 300 milj.
gadu un deva sākumu sēklaugiem (Spermatophyta). Sēklaugi
savukārt evolucionēja pa 2 ceļiem. Mikrofilo evolūcijas līniju aiz-

sāka kordaīti (Cordaitales), no kuriem savu attīstību sāka ginki
(Ginkgoales), skuju koki (Pinales) un īves (Taxidales). Sēklaugu
makrofilās evolūcijas līnijas pamatā attīstījās sēklpapardes (Lygi-
nopteridales). No tām evolucionēja cikadejas (Cycadales), benetīti

(Bennettitales) un apvalksēkļi (Gnetales, Ephedrales, Welwit-

schiales). Sēklpapardes uzskatāmas arī par magnolijaugu (Mag-

noliophytina) tiešiem priekštečiem, kuri savu attīstību sāka apmē-
ram pirms 160 milj. gadu.

Ļoti savrupa augstāko augu evolūcijas līnija (ar dominējošu

gametofītu) ir sūnaugi (Bryophyta). Sūnaugu evolūcija noti-

kusi patstāvīgi un arī sākusies no zaļaļģēm (Chlorophyta).
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AUGU LATVISKO NOSAUKUMU

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Ābele, agrā, 241
— austrumu 241
— Cenoska 241

— Formozas 241
— Hisāra 241
— Kirgīzijas 241

— Laosas 241

— mājābele 241*, 242

— meža 241
— ogu 241

— plūmjlapu 242

— Sikkimas 241
— vainaga 242
— Zīversa 241

Ābeles 241

Ābeļu apakšdzimta 240

Āboliņi 252

Āboliņš, Alpu, 252

— baltais 252

— bastarda 252
— brūnais 252

— dzeltenais 252

— kalnu 13, 252

— ložņu 252
— matainais 252

— pļavu 252

— sarkanais 252
— sīkais 252

— tīrumu252

— zemeņu 252
— zirgu 252

Agapants, čemuru, 321

Agāve, Amerikas, 322

Agāvu dzimta 321

Ailants 262

Airene, daudzgadīga, 346

— lauku 288

Akācija, Arābijas, 245
— blā\ā 245
— čemuru 245

— melnā 245

— Senegalas 245

Akantopanaksi 276

Akmenlauzīšu apakšrinda 233, 235

— dzimta 236

— rinda 233

Akmenlauzīte, dzeltenā, 236

— pļavu 236, 237

— trejzobu 236

Akmenlauzītes 236

Aknu sūnas 31, 32, 38, 41, 66

— sūnu klase 31, 45

Aktinīdija, parastā, 228

Aktinīdiju dzimta 228

Akvifoliju dzimta 268

Alkšņi 198

Alokazija, lielsakņu, 355

Alpu rozes 229

— vijolītes 232

— zvaigznītes 305

Alveja, kokveida, 318

Amaranti 204

Amarantu dzimta 204

Amariļļi 323

Amarijju dzimta 322

Amblistēgiju dzimta 63

Ambrozīnijas 353

Amoliņi 252

Amoliņš, ārstniecības, 252

— augstais 252

— baltais 252

Amorfa 249

Amulis, baltais, 272

Amuļu dzimta 271

Anakardiju dzimta 260

Ar zvaigznīti (*) atzīmētā lappusē atrodas attiecīgā auga attēls.
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Ananass 338*

Ancītis, ārstniecības, 240

Andreja, akmens, 54

Andrejas 54

Andreju apakšklase 54—55

Andromeda, palejlapu, 229

Andropogonu triba 349

Aneirofītu dzimta 102—103
— rinda 102

Aneiru dzimta 40

Anonas 179

Anonu dzimta 179

Antocerotas 45—47

Antocerotu apakšklase 45

— dzimta 45

— rinda 45—47

Antūrijas 355

Apdziras 81

Apelsīni 262

Apinis, parastais, 195

Aprikozes 244

Apse, baltā, 221

— balzama 221
— drebošā 221

Apses 220

Apvalksēkļu klase 167

Arālija, augstā, 276
— Ķīnas 276
— Mandžurijas 276

Arālijas 276

Arāliju dzimta 276
— rinda 275
— virsrinda 274

Araukārija, Brazīlijas, 142
— Cīles 141—142

Araukārijas 138, 141—142

Araukāriju dzimta 134, 140—142

Arbūzs, galda, 215

Arbūzi 215

Areku apakšklase 310, 350

Arhegoniāti 28

Arheopteridu rinda 104—105

Aristolohiju dzimta 181
— rinda 181

Armērija, jūrmalas, 208

Aronija 242

Arundinārijas 342

Asinszāle, divšķautņu, 211
— plankumainā 211
— pūkainā 211

Asinszāļu dzimta 211

Asklepe, ragainā, 283

A?klepju dzimta 282

Asklepes 283

Asparāgs, smalkais, 324

— Šprengera 324

Asparāgu dzimta 323

Aspidistra, dižā, 320

Asteres 305
— Ķīnas 305

Asterokalamīti 94, 96

Asteru dzimta 302*, 303*
— rinda 301

Astilbes 236

Atalene, purva, 237

Atālenes 237

Atāleņu dzimta 237

Atraitnīte, dārza, 213

Augstākie augi 27—29, 66, 68, 7D

Augstiiji 283

Augstiņš, čemuru, 283, 284*

Aukuba, Japānas, 275

Aulakomnija, purva, 62

Aulakomnijas 62

Aulakomniju dzimta 62

Auzene, aitu, 345

— pļavas 345, 346*

Auzenes 345

Auzeņu triba 344

Auzu triba 346

Avene 239
— ziemeļu 240

Avokado 180

Avotsūna, antipirētiskā, 56

Azimina, trīsdaivu, 179

Balanda, baltā, 205

Balandas 205

Balandu dzimta 205

Baldriāni 280

Baldriāns, ārstniecības, 280

Baldriānu dzimta 280

Baldriņi 281

Baldriņš, salātu, 281

— zobainais 281

Balodenes 205

Baltalksnis 198

Baltegle, balzāma, 143

— Eiropas 143
— Nordmaņa 143

— Sibīrijas 143

— vienkrāsainā 143

Baltegles 138, 143

Baltegļu apakšdzimta 143—Ī4S

Baltmeldrs, parastais, 336

Baltstarīte, čemuru, 320

Balzamīnu dzimta 267

Balzamkoku dzimta 260

Bambuss, niedru, 342

Bambusu triba 342

Banāni 328
— Japānas 328

— Ķīnas 328
— smaillapu 328

— šķiedras 328

Banānu dzimta 327

Banjans, Indijas, 194

Baobabs 223

Bārbele, parasta, 188

— Tunberga* 188
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Bārbeļu dzimta 188

Barbilofozija, bārkšainā, 43

Barbilofozijas 43

Batātes 287

Baziliks 297

Bebrukārkliņš 290

Begonijas 216

Begoniju dzimta 216

Begoniju rinda 216

Beladonna 290

Benetīti 166

Benetītu klase 165—167

Bērzs, āra, 197

— dzeltenais 198
— kārpainais 197

— papīra 198

— pundurbērzs 198
— zemais 198

Bērzu dzimta 197
— rinda 197

Beteļi 181

Betejpalma 352

Bezgale, platlapu, 278

Bezslavīte, muskata, 280

Bezslavīšu dzimta 280

Bietes 206
— cukurbietes 206
— galda dzeltenās 206
—

— sarkanās 206

— lopbarības 206

Biezlape, sārtā, 294

Bignoniju dzimta 293

Bilbergijas 338

Bitene, pilsētas, 240

— pļavu 240

Blāzija, sīkā, 41

Blāziju dzimta 41

Blīgzna 220

Brionijas 215

Bromēliju dzimta 337

— rinda 337

Brūklenes 229

Brūnaļģes 65, 123

Brūngalvīte, mazā, 297*, 298

Brūngalvītes 298

Brūnkāte, bālziedu, 294

— briežsakņu 294

— lielā 294

— parasta 294

Brūnkātes 294

Brūnkātu dzimta 294

Brūnvālīte, ārstniecības, 240

Budlejas 293

Budleju dzimta 293

Buksbaumija, bezlapu, 48, 56

Buksis, mūžzaļais, 226

Bukskoku dzimta 226

Bultene, parastā, 311

Bumbiere, parastā, 241

Bumbieres 240

Burkāni 277

Burkāns, savvaļas, 277

Burvjlazdu apakšklase 190

— dzimta 192
— rinda 191
— virsrinda 191

Cefalotaksu dzimta 155

Cekuliņi 298

Celogīne, sekstainā, 333

Ceļotājkoks 327*

Ceļteka, lielā, 295

— šaurlapu 295
— vidējā 295

Ceļtekas 295

Ceļteku dzimta 295

Cemere, platlapu, 278

Ceratonija 247

Cercidifilu rinda 191

Ceriņi 274

Ceriņš, Amūras, 274

— Irānas 274
— Ķīnas 274

— parastais 274
— pūkainais 274
— Ungārijas 274

Cezalpīniju dzimta 247

Cidonija, Japānas, 243

Ciedri 145—146

Ciedrs, atlasa, 146

— Himalaju 146

— Libāna 145—146

Ciesa, niedru, 347

— smiltāju 347

Cietpiene, divgadīgā, 307

— purva 307
— tīrumu 307

Cigoriņi 303*, 307

Cigoriņš, parastais, 303, 307

Cikadejas 131, 161, 162

Cikadeju klase 161

— rinda 161

Ciklamenes 232

Cimbopogones 349

Ciņusmilga, parastā, 346

Ciprese, mūžzaļā, 151—152

— zemā, Japānas, 152

Lavsona, 152

Cipreses 138, 151

— piramidālā forma, 151

— zemās, 152

Ciprešu dzimta, 134, 151—154

Cirvene, parasta, 311, 312"

Cirveņu apakšklase 309, 310

— dzimta 311

— rinda 309, 310

Citroni 262

Citrusi 261

Citrusu apakšdzimta 261
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Cīrulīši, dobie. 190

— Hallera 190

— vidējie 190

Cukurniedres 349

Cūkausis, purva, 354*

Cūknātre, gumainā, 291

— spārnainā 291

Cūknātru dzimta 291

— rinda 289

Cūkpiene 308

Čemurziežu dzimta 276

Cijzāle 344

Cufa 336

Cumiza 349

Cužas 240

Cūskoga, četrlapu, 320

Cūskmēlīšu rinda 105—107, 108, 123

Cuskmelīte, parasta, 107

Cūskmēlītes 105, 106

Daglītis, zilais, 288

Dālijas 306

Datejpalma 352

— meža 352

Datelplūme 231

Daudzlape, mieturu, 259
— pamīšziedu 259

— vārpainā 259

Daudzlapju dzimta 259

Dazilirioni 322

Dedestiņa, bumbuļu, 13

— jūrmalas 251

— kalnu 251

— meža 251
— pļavas 251

— purva 251

— smaržīgā 251

Dedestiņas 251

Deicija, skarbā, 235

— smuidrā 235

Deicijas 235

Dendrobijas 333

Deodara koks 146

Deviņvīruspēks, melnais, 292*, 293

— parastais 293

Diapensiju rinda 230

Dicentra, krāšņā, 189

Didimēliju rinda 191

Dievkociņš 306

Diedzeņu dzimta 315

Dienziede, dzeltenā, 318

— rūsganā 318

Diktamnes 261

Dilēniju apakšklase 209

— dzimta 210

— rinda 210
— virsrinda 209

Dilles 277

Dioskoreja, batatu, 324

— ēdamā 324

— Kaukāza 324

Dioskoreju dzimta 324

Dipsaki 281

Dipsaku dzimta 281

— rinda 279

Divdīgļlapju klase 178

Divspārnaugļu dzimta 210

Divzobe, slotiņu, 60

— viļņainā 60

Divzobes 60

Divzobju rinda 60

Dižauza, augstā, 346

Dižegles 143

Dižpērkone 218

Dižskābardis, meža, 199*, 200

Dižskābaržu dzimta 199

— rinda 198

Dižtītenis, žogu, 287

Dižtīteņi 287

Docīnijas 240

Donis, kamolainais, 335

— plašais 335

Doni 334

Donu dzimta 334, 335

— 'rinda 334

Driģene, melna, 290

Drojenīte, parastā, 218

Duglāzija, parastā, 143—144

Duglāzijas 143

Dumbrenītes 63

Dumpalmas 350

Duriāns 223

Dzeguzene, purva, 332

—
tumšsarkanā 332

Dzeguzenes 332

Dzegužkurpīte 332

— lielputekšņlapu 332

Dzegužlini, parastie, 56

Dzegužlinu dzimta 64—65

— rinda 64

Dzegužpuķe, Baltijas, 332

— plankumainā 332

— platlapu 332

Dzegužpukes 332

Dzelkšņi 307

Dzelkva 193

Dzeloņgurķis 216

Dzeltenais koks 194

Dzelzene, lielā, 307

— pļavas 307

Dzelzskoks, Austrālijas, 196

— Persijas 192

Dzelzszāle 337

Dzērvenes 229

Dziedenīte, Eiropas, 277

Dzirkstelīte 204

Dzīvībaskoki 152
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Dzīvībaskoks, milzu, 152

— rietumu 152

Džoinvilejas 339

Džuta 223

Džuzguni 207

Ebenkoki 231

Ebenu dzimta 231
— rinda 231

Edelveisi 305

Efedras 167—168

Efedru rinda 167—168

Efeja, vijīga, 276

Efejas 276

Egle, asa, 145

— Engelmaņa 145
— Kanādas 145

— parastā 144—145

— Sibīrijas 145

Egles 135, 138, 142, 144, 145

Ehinopanaksi 276

Ehmejas 338

Eiforbijas 226, 227

Eiforbiju dzimta 226

— rinda 225

Eihhornija, resnkātu, 324

Eikalipti 28, 256

Eipteliju rinda 191

Eleagni 272, 273

Eleagns, sudraba, 273
— šaurlapu 273

Eleagnu dzimta 272

— rinda 272

Elodeja, Kanādas, 312*

Elsis, parastais, 313

EJlas palma, Amerikas, 352

— — Gvinejas 352

Entada 247

Entodontu dzimta 64

Eremūri 316, 317*

Eremurs, spēcīgais, 317

Ērgļpaparde, parastā, 110, 116, 117

Ērikas 229

Ēriku dzimta 228
— rinda 228

— virsrinda 228

Eriokaulonu dzimta 339

Ērkšķogas 234

Esparsete, smiltāju, 250

Esparsetes 250

Ešolcijas 189

Etiķkoks, indīgais, 260

— parastais 260

Etiopijas piparkoks 179

Ezerene, dzeloņsporu, 89

— gludsporu 89

Ezerenes 77, 87, 89—90, 123, 359

Ezerenu dzimta 88

—
rinda 88

Ezerrieksts 258*

Ezerriekstu dzimta 258

Ežgalvīšu dzimta 357

Ežgalvīte, novārtā, 357*, 358

Facēlija, bišu, 288

Feihoja, Urugvajas, 257

Fenakospermi 327

Filadelfi 234

Filadelfs, parastais, 234

Filanti 228

Fizokarps, irbeņlapu, 238

Flagelāriju dzimta 339

Floksis, skarainais, 286

Flokši 286

Fosombronijas 40

Fosombroniju dzimta 40

Freicinēcija 357

Frēzija, atliektā, 326

Fritilārija, rūtainā, 319

Frullānija, izplestā, 44

Frullāniju dzimta 44

Fuksija, spožā, 258

— šarlaksarkanā 258

Fuksijas 258

Fumanas 214

Funārija, higrometriskā, 61

Funāriju dzimta 61
— rinda 61

Gaiļsāre, parastā, 349

Galeola 332

Gandrene, asinssārtā, 266

— meža 266

— pļavu 266

— purva 266
— sīkā 266

Gandreņu dzimta 265

— īinda 264

Gaoļans 349

Gārša, podagras, 278

Gaurenītes 204

Gaurs, tīruma, 204

Genciāna, bezstumbra, 283

— dūkstu 283

— dzeltenā 283
— krustainā 283

— rūgtā 283

— tumšzilā 283, 284*

Genciānu dzimta 283, 284

— rinda 282

Geotallas 32

Gesnēriju dzimta 293

Gimnospermi 127

Ginks 130-132

Ginku klase 130, 156

Gladiola, jumstiņu, 325*, 326

Gladiolas 325
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Glaucija, ragainā, 189

Gledlčija, Kaspijas, 247
— trīsērkšķu 247

Gledlčijas 247

Gleihēnijas 114

Glicīnijas 249

Glīvene, cauraugušā, 314

— pavedienveida 314

— peldošā 314*

Glīveņu dzimta 314

Gloksīnijas 294

Gneti 170

Gnetu rinda 170

Goba 193

Godēcijas 258

Grābeklīte, velnarutku, 266

Granātas 255

Granātu dzimta 255

Graudzāļu dzimta 309, 340
— rinda 340

Griķis, sējas, 208
— vēja 207

Grimmijas 60

Grimmiju dzimta 60
— rinda 60

Grimonis, asinssārtais, 275
— baltais 275

Grimoņi 275

Grimoņu dzimta 275
— rinda 274

Grīslis, pūslīšu, 337

— sāres 337
— slaidais 337

— smiltāju 337
— uzpūstais 337

Grīšļi 336, 337*

Grīšļu dzimta 335
— rinda 310, 335

Guajula 304

Gurnijkoks 194

Gurķene, ārstniecības, 289

Gurķi 215

Gutaperčas koki 231

Gundega, Breina, 186
— bumbuļu 186
— garlapu 186
— izplestā 186
— Kasubijas 186
— kodīgā 13, 186
— ļaunā 186
— ložņu 186
— rāvas 186

— Sardīnijas 186
— villainē 186
— zeltainā 186

Gundegu apakšklase 183

— dzimta 185
— rinda 185
— virsrinda 184

Halfazāle 344

Haplomitrija, Hūkera, 44

Haplomitrijas 45

Haplomitriju dzimta 44

Havajas puķe 224

Hedvigija, baltmirdzošā, 63

Hedvigiju dzimta 63

Heliotrops 289

Helmintostahi 105

Hemlokegle, Kanādas, 144

Hemlokegles 138, 144

Henomele, zemā, 243

Hiacinte, austrumu, 320

Hienijas 92, 96, 359

Hieniju rinda 91

Hikori 201

Himafila, čemuru, 230

Hinīnkoki 285

Hipeastri 323

Hipni, cipresveida, 64

Hipnu dzimta 64

— rinda 63

Hlorofīts, pušķu, 318

Hortenzijas 234

Hortenziju dzimta 234

Hosta 318

Hurma, Japānas, 231
— Kaukāza 231

leva, parastā, 244

levas 244

Iksijas 326

Ilīciju rinda 184

Ilzīte, dzeltenā, 306
— tīrumu 306

Ilzītes 306

Indaine, ārstniecības, 283

Ingvers, ārstniecības, 329

Ingvēru dzimta 328
— rinda 309, 326

Ipomeja, sārtā, 287

Ipomejas 287

Irbene, parastā, 280
— pūkainā 280

īrisi 325

īriss, cildotais, 325

— zemais 325

Isvācelīšsūnas 63

Isvācelīšsūnu dzimta 63

īve, ogu, 155—156

īves 138, 155

īvju apakšklase 132, 155
— dzimta 155

Izopi 298

Izops, ārstniecības, 297

Jāņeglīte, purva, 292

Jāņeglītes 292
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Jāņoga, Alpu, 234

— melnā 234

— pūkainā 234
— sarkanā 234

— zelta 234

Jāņogas 234

Jāņogu dzimta 234

Jasmīni, neīstie, 234

Juka, šķiedras, 322

Jūdaskoks 247
— Kanādas 247

Jungermanijas 42

— akrogīnās 41, 42, 51

— anakrogīnās 41

Jungermaniju, anakrogīno, rinda 38
— apakšklase 38
— rinda 42, 43

Jūraszāle, parastā, 314

Jūraszāļu dzimta 314

Kadiķi 153 '

Kafijkoki 284

Kafijkoks, Arabijas, 285*
— Libērijas 285

Kailsēkli 126

— liellapainie 126

— megafilie 103, 125, 126, 157, 171

— mikrofilie 125, 126, 128, 130, 156, 157

— sīklapainie 126

Kailsēklu, megafilo, rinda, 107

Kailzares 247

Kakaoaugu dzimta 222

Kakaokoks 222, 223

Kakiplūme 231

Kaķpēdiņa, divmāju, 305

— dzeltenā 305

Kaktusu dzimta 202

Kaķumētra 297

Kal'amīti 94—96, 359

Kalamītu dzimta 94—96

— rinda 94, 96

Kalceolārija, krūmu, 293

— zāļveida 293

Kalipso, ziemeļu, 333

Kalla 354

Kallu dzimta 353

— rinda 353

Kalme, parasta, 354

Kalnrozīšu dzimta 213

Kalobrijas 45

Kalobriju dzimta 45

— rinda 44—45

Kamēlija 211

Kamieļzāle, jūrmalas, 206

Kamieļzāles 205

Kamolzāle, parastā, 345

Kamparkoks 180

Kampešs 247

Kanēļkoks 180

Kaņepe, sējas, 194

Kaņepene, daudzgadīgā, 227

Kaņepenes 227

Kaņepju dzimta 194

Kanna, ēdamā. 329

— ļoganā 330

Kannu dzimta 329

Kapera, dzeltenā, 217

Kaperu dzimta 217
— rinda 216

Kapmirte, mazā, 282

Kāpnīte, zilā, 286

Kāpnīšu dzimta 286

— rinda 286

Kapoki 223

Kapoku dzimta 223

Kāposti 217

Kāposts, Briseles, 218
— galviņu 217

— rožu 218
— ziedu 217

Kāpostu dzimta 217

Kaprifoliju dzimta 279

Kāpukviesis, smiltāju, 349

Karagana, kokveida, 250

— krūmveida 250

Karia 201

Karkasi 193

Kārkli 220

Kārkls, klūdziņu, 220
— pelēkais 220

Kartupelis, saldais, 287

Kartupeļi 289

Karvele, smaržīgā, 278

Kasandra, ārkausa, 229

Kasija, Marilandes, 247

— šaurlapu 247

Kasijas 247

Kastāņi 200

Kausiņsuna, izplesta, 44

Kausiņsūnu dzimta 44

Kaviļa, Lesinga, 344

— matveida 344

— plūksnainā 344

Kaviļas 345*

Kaviju triba 344

Kazāboliņi 248

Kazenes 240

Kazroze, kalnu, 257
— pūkainā 257

— purva 258

— sīkziedu 258

Kazrozes 257

Keitoniju dzimta 161

— rinda 161

Kenafs 224

Kiksija 282

Kizils 275

Kladoksilonu rinda 103
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K]ava, cukura, 263

— kalnu 263

— lauku 263

— Mandžurijas 263

— ošlapu 263
— parastā 263

— sarkanā 263

— sudraba 263

— Tatārijas 263

Klīvijas 323

Knābīšsuna, svītrainā, 63

Kobeja, kāpelējošā, 286

Kobrēzijas 337

Kociņsūna 63

Kociņsūnu dzimta 63

Kokaīnaugu dzimta 265

Kokalis, lauka, 204, 205

Kokospalma 352

Kokroze, ārstniecības, 225

— rožu 225

Koksagīzs 307

Kokvilna 224
— skarbmataina 224

Kola 222

Kolopanaksi 276

Komelīna, parastā, 339*

Komelīnu apakšklase 310, 333

— dzimta 338, 339
— rinda 338

Konāriju dzimta 253

— rinda 253

Konusgalvīte, parastā, 37

Konusgalvīšu dzimta 37

Kopalkoki 247

Kordaīti 132—133, 134, 138, 141

Kordaītu apakšklase 132

Kordijas 288

Korinte, Kanādas, 242

— vārpainā 242

Korintes 242

Korkakoks, Amūras, 261

Kormofīti 27, 28, 123

Kosa, lielā 99

— meža 99
— p]avas 98, 99
— purva 99

— tīruma 97, 99

— upes 99
— ziemzajā 99

Kosas 67, 70, 71, 91, 96—100, 359

Kosu dzimta 96

— rinda 96

Krastene, vienzieda, 295

Krastkaņepe, lielā, 305

Krauklene, vārpainā. 157

Kreimene, parastā 320

Kreimule, parastā, 295

Kreimules 294

Krese, garā. 267

Krešu dzimta 266

Krimsagīzs 307

Krēnija, Āzijas, 323

Kriptomērija, Japānas, 151

Kriptomērijas 151

Krizantēma, cildota, 306

— dzeltenlapu 306

— sējumu 306

— trejkrāsu 306

— vainagu 306

Krizantēmas 306

Krokuss, krāšņais, 326

—
safrāna 326

Krūklis, trauslais, 270

Krustaine, Jēkaba, 306

— parastā 306

— pavasara 306

Krustaines 306

Kukurūza 350

Kukurūzu triba 349

Kumelīte, maura, 306

— smaržīgā 306

Kumelītes 303

Kunoniju apakšrinda 233

— dzimta 233

Kurkuma, kultivētā, 329

Kurpīte, dzeltenā, 187

— zilā 187

Kvieši 347

— cietie 348

— mīkstie 347

Kekarpaparde, pusmēness, 107

Ķekarpapardes 105, 107

Kērsas 218

Ķīllapji 93—94, 359

Kījlapju rinda 91, 93

Kīllapjveidīgie 77, 91, 123

Kījlapjveidīgo klase 71, 91, 93

Ķīnas dateles 270

— roze 224

Ķiplocene, ārstniecības, 218

Ķiploki 321

Ķirbis, lielaugļu, 215

— parastais 215

Ķirbju dzimta 214

— rinda 214

Ķirsis, krūmu, 244

— saldais 243

—
skābais 243

Ķiverene, bruņu, 298

Ķiverenes 298

Lāčauza, bezakotu, 346

— rudzu 346

Lācene 240

Lācīte, viļņaina, 65

Lāčsūna, paegļu, 65

— parastā 56, 64

Kvieši 347



Lāčsūna, stāvā, 65

Lāčsūnas 57, 58, 64

Lāčsūnu dzimta 64—65

— rinda 64

Lāčtauce, eg]u, 230

Lagenārija 215

Laimiņi 235

Laimiņš, kodīgais, 235

— purpursarkanais 235

Lakacis, ārstniecības, 288

— šaurlapu 288

— tumšais 288

Lakači 288

Lakricsakne 249

Lakši 321*

Lampionpuķe 291

Lapegle, Daurijas, 145

— Eiropas 145

— Japānas 145

— Sibīrijas 145

— Sukačova 145

Lapegles 145

Lapegļu apakšdzimta 143, 145

Lapoņaugi 27, 31

Lapsaste, pļavas, 347, 348*

Lapu sūnas 31, 47 —50, 55

— sūnu klase 47—50, 66

Latvānis, Sibīrijas, 278

Laurs 180

Lauru dzimta 180

— rinda 180

Lauvmutīte, lielā, 291

Lauvmutītes 291

Lavandas 297

Lavateras 225

Lazda, parastā, 198

Lebahiju dzimta 139—140

Lēcas 251

Lēdzerkste 307

Lefkojas 219

Lēlijas 333

Lēpe, dzeltenā, 183

— sīkā 183

Lepidodendri 91, 132, 359

Lepidodendru rinda 85

Lepidospermu rinda 88

Ležēnija, doblapainā, 43

Ležēniju dzimta 43

Līdakastes 322

Liepa, Amerikas, 222

— dažādlapu 222

— Krimas 222

— parastā 222
— platlapu 222

— sudraba 222

Liepas 222

Liepu dzimta 221

Ligustri 274

Ligustrs, parastais, 274

Liliātu klase 308

Lilija, baltā, 318
— karaliska 318

— martagonlilija 319*

— pumpursīpolu 318

— safrāna 318
— tīģerlilija 318

Liliju apakšklase 309, 315, 333

— dzimta 316, 333
— rinda 309, 315, 326, 338

Lini 264
— Jaunzēlandes 317

— puķu 264

— sējas 264

Liniņi, pļavas, 264

Linu dzimta 264

Linlape, Alpu, 271
— pļavas 271

Linneja, ziemeļu, 280 ,
Lipare, Lēzeļa, 332

Lizdene 332

Lobelija, ūdeņu, 300

—
zemā 300

Lobēliju dzimta 299*. 300

Lodvācelītes 32

Lodvācelīšu dzimta 32, 33

— rinda 31, 32

Lofozijas 43

Lofoziju dzimta 43

Lotoss, Indijas, 184, 185

Lotosu dzimta 184

— rinda 184

Lucerna, apiņveida, 252

— sējas 252
— sirpjveida 252

Lucernas 252

Lufa 216

Lupina, balta, 249

— daudzgadīgā 249

— dzeltenā 249

— šaurlapu 249

Lupīnas 249

Lupstājs, ārstniecības, 278

Madara, īstā, 285

— keraiņu 285

— mīkstā 285

— purva 285

— ziemeļu 285

Madaras 285

Magnoliātu klase 178

Magnolija, lielziedu, 179

Magnolijaugi 69, 126, 171"

— 177, 359

Magnoliju apakšklase 178

— dzimta 178

— rinda 178

Magone, austrumu, 189

— lauka 189

— miega 188, 189

— saraina 189
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Magone, zīda, 189

Magoņu dzimta 188

— rinda 188

Mahagoni dzimta 262

Mahagons, Āfrikas, 262

— Indijas 262

— īstais 262

Mahonija, šaurlapu, 188

Maijpukīte 320

Maijrozīte 239

Maizeskoki 193

Maizeskoks, pērtiķu, 223

Mājas svētība 320

Majorāns, dārza, 297

Māllēpe 307

Malpigiju dzimta 265

Malva, cirtainā, 225

—
mazā 225

— novārtā 225
— smaržīgā 225

Malvas 225

Malvu dzimta 223, 221

— rinda 221
— virsrinda 221

Mamutkoki 149

Mamutkoks, milzu, 149

Mandarīni 262

Mandeles 244

Manioks 227

Maratiju rinda 105, 107—108, 123

Marsilejas 119—120

Marsilejas dzimta 114, 120

— rinda 118

Mārsili 298

Mārsils, mazais, 298
— parastais 297

Mārsmilga, smaržīgā, 347

Maršancija, parastā, 33—37

Maršanciju apakšklase 31

— dzimta 37

— rinda 33—38

Matiolas 218

Matuzāle, ārstniecības, 190

Matuzāļu dzimta 190

Mauraga, čemurainā, 307

— lielā 307

—
mazā 307

Mauragas 307

Maurandija, kāpelējošā, 293

Maurloki 321*

Mazlepe, parasta, 313

Mazlēpju dzimta 311

Mecgēriju rinda 38

Melastomu dzimta 257

Meldrs, ezera, 336*

Melisa, ārstniecības, 297*, 298

Mellenes 229, 230

Melnais koks, Āfrikas, 253

Melnalksnis 198 ,
Melnodze 204

Melnsakne 308

Melone, deserta, 215
— līkā 215
— nezāļu 215

Melones 215

Mēnesene, daudzgadīgā, 218

Metasekvojas 149

Mežloki 321*

Mežvīns, pieclapu, 271

Miadesmijas 84

Miadesmiju dzimta 81

Miešķi 285

Miešķis, smaržīgais, 285

Miežabrālis, parastais, 347

Mieži, Etiopijas, 348

— parastie 348

Miežu triba 347

Mīkstpienes 307

Miķelīte, jūrmalas, 305

Miltene, parastā, 229

Mimoza, kautrā, 246*

Mimozas 246

Mimozu dzimta 244, 245, 246*

Mimoziņa 247

Miršu dzimta 256

— rinda 255
— virsrinda 255

Mirte, parastā, 257, 257*

Mohars 349

Molīnija, zilgana, 343*

Monstēra 354

Mugurenes 320

Muskares 320

Muskatu dzimta 179

Mutīzijas 303

Nagliņkoks 256

Najadu dzimta 315

Naktene, melnā, 290

Naktssvece, divgadīgā, 258

Naktssveces 258

Naktssveču dzimta 257

Naktsvijole, divlapu, 332

— zaļziedu 332

Naktsvijoles 332

Nārbuļi 292

Narcise, dzejnieku, 323

— šaurlapu 323

— trompetnarcise 323

Nātre, lielā, 195, 196
— maza 196

Nātru dzimta 195

— rinda 193

Naudulis, tīruma, 218

Neaizmirstule, lauku, 288

— meža 288
— purva 288
— smilts 288

Neaizmirstules 288

Neķeras 63
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Neķeru dzimta 63
— rinda 62

Neļķes 204

Neļķu apakšklase 201

— dzimta 203
— rinda 202
— virsrinda 202

Niedre, parastā, 343

— spāņu 343

Niedru'triba 342

Nipa, krūmveida, 353

Nolinas 322

Noraga, klinšu, 278

Norgalvīte, kalnu, 300

Nototilas 47

Nototilu dzimta 45, 47

Ofrīda, mušu, 332

Oleandru dzimta 282

Oleandrs 282

Olīvkoki 274

Olīvkoks, Eiropas, 274

Olīvu dzimta 273
— rinda 273

Oncīdijas 333,

Orhideju dzimta 330

— rinda 309, 326, 330

Ozoli 199

Ozols, akmens, 199

— korķa 199
— parastais 199

— ziemeļu 199

Ozolpaparde, dzeloņaina, 117

— melnā 117
— purva 111, 117

Ozolpapardes 117

Pabērzs, parastais, 270

Pabērzu dzimta 269

— rinda 269

Padille, ūdeņu, 278

Paeglis, augstais, 154

— kazāku 154

— parastais 153

— sarkanais 154

— Virdžīnijas 154

Paegļi 151, 153, 154

Pagauri 204

Pagaurs, jūrmalas, 204

— rožainais 204

Paiza 349

Pakrēslīte, pamīša, 236

Pākšaugu rinda 244

Paķērsa, jūrmalas, 218

Palēcīte, laimes, 230

Palēpe, vairogu, 284

Palma, cukura, 353

— sāgo 352

— seišeļu 351

— vaska 352

Palmu dzimta 309, 350

— rinda 350

Pameldrs, purva, 336

Pampasuzāle, Argentīnas, 343

Pampelmūzes 262

Panāksi 276

Panātre, baltā, 297*, 298

Panātres 298

Panatru dzimta 296
— rinda 295

Pandāns 357*

— jumtu 357
— pulpas 357

Pandānu dzimta 356

— rinda 356

Paparde, Jāņa, 116
— Valmieras 117

Papardes 67, 70, 71, 100, 106, 108, 109,

110, 112, 116
— eisporangiātās 101, 108—109, 112,

128
— leptosporangiātās 101, 105, 107, 108,

123

Paparžaugi 28, 29, 66, 67—71, 78, 100,
123, 124, 125, 126, 128

Paparžveidīgie 91, 100—101, 123

Paparžveidīgo klase 71, 100—101, 109

Paparžu, eisporangiato, apakšklase 105

— leptosporangiāto apakšklase 108—

109

— rinda 109—112

Papīrkoks 193

Papirusniedre 336

Paprika 290

Parīss 344

Parūkkoks 260

Pasāres 349

Passioziedu dzimta 214

— rinda 214

Pastinaki 277

Pastinaks, meža, 278

Pelargonija, joslainā, 266

— lielziedu 266
— vairogveida 266

Pelargonijas 266

Peļastīte, sīkā, 175, 187

Pelašķis, parastais, 306

Pelēcītis, portulaku, 255

Pellija, parastā, 39—40

Pelliju dzimta 39

Peonija, ārstniecības, 210

— kokveida 210

— Ķīnas 210

— meža 210

Peoniju rinda 210

Periploka, Grieķijas, 283

Pērkonkamoliņš 252

Pērkone 218

Persiki 244
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Pēterene, tīrumu, 281*

Pētersīli 277

Pienpulkstenīte, pavasara, 323

Pīlādzis, parastais, 242

— saldais 242

—
zviedru 242

Pīlādži 242

Pienene, ārstniecības, 302*, 303*, 308

Pienkoks 194

Pienzāle, jūrmalas, 232

Pilulārijas 120

Pīnija 146, 148

Pipari, savvajas, 276

Piparmētra 297

Pipars, melnais, 181*

Piparu dzimta 181

— rinda 181

Pīpene, parastā, 306

— Sibīrijas 306

Pirmpapardes 101-102, 105, 108, 109,

114, 123, 359

Piscijas 355

Pistācija, īstā, 260

Pistācijas 260

Plagiohila, liela, 43

Plagiohilu dzimta 44

Platāni 192

Platānu dzimta 192

Platkājiņi 240

Platkājiņš, maura, 240

— sudrabainais 240

Platpaeglis 155

Plaukškene, nokarena, 204

— platlapu 204

Pleiromejas 87—88, 91

Plikstiņš, parastais, 218

Plostbārdis, austrumu, 308

— pļavas .308

— pūkainais 308

Plūksnīšu dzimta 43

Plumbagu dzimta 208

— rinda 208

Plūme, Amerikas, 243

— ērkšķu 243

— mājas 243

— melnā 243

Plūmes 243

Plūmju apakšdzimta 243

Plūškoks, melnais, 280

—
sarkanais 280

Podokarpu dzimta 134, 136, 154-155

Podostēmu rinda 254

Pontedēriju dzimta 324

Portulaku dzimta 202

Preisija, kvadrātiska, 37

Priede, ciedru, Eiropas, 147

Korejas 148

pundura 148

Sibīrijas 147

— cukura 148

— dzeltenā 148

— dzintara 148

— Eldarijas 148

— kalnu 146

— parastā 146, 147

— Pitsunda 148

— Rīgas 147

— Veimuta 148

Priedes 124, 134, 135, 138, 142, 146,

147

Priežu apakšdzimta 143, 146—148

— dzimta 134, 136, 142-143

— rinda 140

Prīmulas 232

Prīmulu dzimta 231

— rinda 231

Progimnospermi 127, 128, 130

Prosa, parastā, 349

Prosu triba 349

Proteju dzimta 272

— rinda 272

Protolepidodendri 359

Protolepidodendru rinda 77—78

Protopterīdiju dzimta 102

— rinda 102

Pseidoborniji 359

Psilofīti 66, 73, 74, 75, 77, 93, 103, 123

128, 156

Psilofītu rinda 72—75

Psilofītveidīgie 68, 69, 71, 74, 76, 77

91, 126

Psilofītveidīgo klase 71—72

Psiloti 75

Psilotu rinda 75—77

Psilotveidīgie 77, 91

Psilotveidīgo klase 71, 75—77

Pterokārija, spārnauglu, 201

Ptilīdiju dzimta 43

Pūkgalve, moldāvu, 297

Pūķgalves 298

Pūķkoki 322

Puķumeldrs, čemuru, 310, 311*

Puķumeldru dzimta 310

Puķuzirnīši 251
,

Pulkstenīšu dzimta 299

—
rinda 299

Pulkstenīte, apaļlapu, 300

— dižā 300

— kamolainā 300

— p|avu 300

— tīrumu 300

Pundurpalma, Eiropas, 351*

Puplaksis, trejlapu, 284

Pūpolvītols 220

Puravi 320, 321*

Purene, purva, 186

Purvmiršu rinda 200

—
dzimta 200

Purvciprese, Meksikas, 151

— Virdžīnijas 150
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Purvcipreses 149, 150

Purvciprešu dzimta 134, 148—151

Pusdienziedu dzimta 202

Pūslene, mazā, 294
— parastā 294
— vidējā 294

Pūslenes 294

Pusleņu dzimta 294

Rabarberi 207

Radula, plakanā, 44

Radulas 44

Radulu dzimta 44

Radzenes 204

Rafija, vīna, 352

Rafijas 351

Raflēziju dzimta 182

Raganzālīte, lielā, 258
— mazā 258
— vidējā 258

Ragkoks 247

Ramija 196

Rasainais 192

Rasene, apaļlapu, 254

— garlapu 254
— ieapaļā 254

Rasenes 254

Raseņu dzimta 254

Raskrēsliņi 240

Raudene, parastā, 297, 298

Raudenes 298

Raudupe, zemā, 308

Redīsi 218

Restijas 339

Restiju dzimta 339

Retējs, meža, 240

— sudrabainais 25

Rezēdas 219

Rezēdu dzimta 219

Ričija, peldošā, 38
— zilganā 38

Ričijas 37

Ričijkarpija, peldošā, 38

Ričijkarpijas 37, 38

Ričiju dzimta 37—38

Riellas 33

Riellu dzimta 33

Rīnijas 66, 72, 359

Riniju dzimta 72

Rīss, daudzgadīgais, 344
— indiāņu 344

— kailais 344

— sējas 343*, 344

Rīsu triba 344

Rizoforu dzimta 256

Robīnija, baltā, 249

Rododendri 229

RotangDalmas 351

Roze, ābolu, 239

— daudzziedu 239
— dzeltenā 239
— krokainā 239
— Ķīnas 239
— mīkstā 239
— muskusa 239
— rudā 239
— simtlapu 239
— smaržlapu 239
—

suņu 13
— zilganā 239

Rozes 239

Rozmarīns 296

Rožu apakšdzimta 238
— apakšklase 232
— dzimta 237 1
— rinda 237
— virsrinda 233

Rubijas 285

Rubiju dzimta 284

Rudzi, sējas, 348

Rudzupuķe, zilā, 303, 307

Rudzupuķes 303

Rudzusmilga, parastā, 347

Rūgtdille, purva, 278

Rūpija, jūras, 314

Rūsaine, Šrēbera, 64

Ruskusi 324

Rutki 218

Rutu apakšdzimta 261
— dzimta 260
— rinda 260
— virsrinda 259

Sāgo koki 162

Saksauls 205

Salāti 308
— kultivētie 308

Saldsaknite, parastā, 118

Saldsaknītes 118

Saldsaknīšu dzimta 116—118

Salmene, seglapu, 305

Salmenes 305

Salvīnijas 120—122

Salvīniju rinda 120

Sālszāle, kālija, 205

Salvija, mirdzošā, 298

— muskata 297
— pjavu 298

Santalaugu dzimta 271

— rinda 271

Santpaulija 294

Sapindu dzimta 263

— rinda 262

Sarene, zaļa, 349

Sarkanais koks, Āzijas, 253

Sārmene, meža, 298
— purva 298

Sārmenes 298
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Sarmenīte, parastā, 60

Sarmenītes 60

Sārtene, Grīņu, 229

Sārtžibulīši 292

Saulgriezes 303

Saulkrēsliņš, dzeltenais, 187

— mazais 187

— ozolīšu 187

— spožais 187
— vienkāršais 187

Saulpurene, Eiropas, 186

Saulrietenis, atvašu, 235

Saulrozītes 214

Sausserdis, meža, 279

— smaržīgais 280
— Tatārijas 280

— zilais 280

Sāza, Kuriļu, 342

Segliņš, Eiropas, 268

— kārpainais 269*

Segliņu dzimta 268
— rinda 268

— virsrinda 268

Segsēkļi 126, 171—177

Sēklaugi 28, 29, 69, 70, 123—128, 359

Sēklpapardes 103, 158, 171

Seklpaparžu klase 158

— rinda 158, 171

Seklzviņkoku rinda 88

Sekstaine, parastā, 346

Sekvoja, krastu, 149

Sekvojas 149

Selaginellas 77, 82, 83, 123, 359

Selaginellu dzimta 81, 82—84

— rinda 81

Selerijas 277

Septiņstarīte, Eiropas, 232

Septinvīre, vārpainā, 300

Sērmūkšļi 242

Sērmūkšspireja, parastā, 238

Sermulīte, purva, 232

Seslērija, zilganā, 345

Sētložna, efeju, 298

Sētvija, baltā, 215

Sētvijas 215

Sfagni 50—54, 55
— Baltijas 53

— brūnie 53
— centrālie 53
— garsmaiļu 53

— gludie 54

— iesarkanie 53
— īssmaiļu 53

— Magelāna 53

—
meža 53

— Varnstorfa 54

Sfagnu apakšklase 47, 50

Sfenofiļu rinda 91, 93

Shizejas 114

Shizeju dzimta 120

Sievpapardes 117

Sigillārijas 86—87, 91, 132

Sīkpaparde, mūru, 117

— plūksnainā 117

Sīkpapardes 117

Simarubu dzimta 262

Sinepe, baltā, 218
— tīrumu 218

Sīpols, dārza, 320, 321*
— stobrainais 320

Sīpolu dzimta 320

Sīrijas roze 224

Sirmene, parastā, 218

Sirpjsūnas 63

Sizirinhijas 326

Skābardis, parastais, 198

Skābarži 198

Skābene, maza, 207
— parastā 207

Skabioza, baložu, 281
— dzeltenā 281

— Kaukāza 281
— septiņkalnes 281

Skalbe, purva, 325

— Sibīrijas 325

Skalbju dzimta 324

— rinda 324

Skarblapju dzimta 288

Skarenes 345

Skarene, maura, 345
— parastā 345

— pļavas 345

Skarenes 344

Skrajlape, garsmaiļu, 62

— radniecīgā 62

— viļņainā 62

Skrajlapes 62

Skrajlapju dzimta 62

Skujene, parastā, 259

Skujenu dzimta 259
— rinda 259

Skuju koki 126, 133—139, 141, 146

— koku apakšklase 132, 133

klase 132, 156

rinda 157

Smaržzāle, parastā, 12, 347

Smilga, parastā, 347

Smilgu triba 347

Smiltsērkšķis 273, 273*

Smiltsķersa, parasta, 218

Sniegoga, ķekarainā, 280

Sniegpārslu koki 274

Sniegpulkstenīte, baltā, 323

Sofors, Japānas, 248

Soja, sarmatainā, 253
— Usūrijas 253

Sojas 253

Sorgo, Alepo, 349

— Sudānas 349

Sparģelis 323*. 324
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Spārnsūna, adiantu, 60

— īvjlapu 60

Spārnsūnas 60

Spārnsūnu rinda 60

Spilve, makstainā, 336*

— platlapu 336

— šaurlapu 336

Spilves 336

Spināti 206

Spireja, asinszāļu, 238

— vītollapu 238

Spirejas 238

Spradzene 240

Sprigane, balzama, 267

— meža 267

— sīkziedu 267

Spulgnaglene 204

Spulgotne, baltā, 204

Spulgzāle, Kanāriju, 347

Spulgzāļu triba 347

Spuraine, atskabargu, 64

— trīsšķautņu 64

Spurainu dzimta 64

Stabkoku dzimta 85, 87—88

Staģes 303

Staipeknis, gada, 81

— palu 81

— plakanais 79, 81

— vālīšu 79, 80—81

Staipekni 67, 70, 71, 77, 78, 79-81,

123, 358

Staipekņveidīgie 77, 91, 123, 128

Staipekņveidīgo klase 71, 77

Staipekņu dzimta 77, 79

— rinda 78—81

Stapēlijas 283

Starenīte, linu, 265

Stauropteridu dzimta 104

Stāvusūna, spīdīgā, 64

Stāvusūnu dzimta 64

Storaksi 192

Strauspaparde 110, 117

Straussūna, parastā, 64

Strelīcijas 327

Strelīciju dzimta 327

Strihnīnaugu dzimta 282

Strihnīnkoki 282

Strutene, liela, 189

Sudrabegle 145

Sudrabkoks 272

Sūnactiņa, vienzieda, 230

Sūnaugi' 28, 29—31, 65—67, 69, 71, 123

Suņpētersīlis 278

Suņstobrs, plankumainais, 278

Suņuburkšķis, meža, 278

Suņumirte 226

Sūrene, abinieku, 207

— blusu 207

— Japānas 207

— maura 207

—
Sahalīnas 207

— skarbā 207

— zalkšu 207

Sūreņu dzimta 207

— rinda 206

Sveķene, parastā, 204

Svertija, ziemas, 284

Sāvējgurķis 216

Šeihcērija, purva, 313*

Šeihcēriju dzimta 313

Skēpene, jūrmalas, 218

Sketra 220

Šokolādes koks 222, 223

Tabaka, īstā, 291

— puķu 291
— smēķējama 291

— Virdžīnijas 291

Talofīti 27

Tamariksi 219

Tamariksu dzimta 219

— rinda 219

Taro 355

Tauksakne, ārstniecības, 289

Tauriņziežu dzimta 248

Tausagizs, 308

Tējasaugu dzimta 211

— rinda 210

Tējaskrums, Ķīnas, 211

Teligonu dzimta 209

— rinda 209

Teosinte 350

Termopsis 248

Tiks 296

TUandsija, saliekta, 338

— usneju 338

Timotiņš, pļavas, 347, 348*

Tipčaks 345

Tītenis, tīruma, 286

— trīskrāsainais 287

Tīteņi 286

Tīteņu dzimta 286

Tladiants, mainīgais, 216

Tmesipteri 75, 76

Todāliju apakšdzimta 261

Tomāti 290

Tornītis, kailais, 218

Tradeskancijas 339

Tragantzirnis, Dānijas, 24!?

— saldlapu 249

— smiltāju 249

Tragantzirņi 249

Trauku ķirbis 215

Tripsaki 350

Trīsene, parastā, 346

Trohodendru rinda 191

Trūkumzālīte 204

Taro 355
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Tūjsūna, Filibera, 63

— sausieņu 63

Tūjsūnu dzimta 63

Tūjas 152

Tulpe, Bīberšteina, 319
— Kaufmaņa 319

— meža 319

— milzu 319
— Srenka 319

Tulpjukoks 179

Tunga, Forda, 227
— Japānas 227

Tuskarora 344

Tūsklape, neīstā, 307

Tūsklapes 307

Odensgundegas 187

Odenslapju dzimta 287

Ūdensroze, baltā, 182

— dzeltenā 183
— sniegbaltā 182, 183

— Ēģiptes 182

— zilā 183

Ūdensrožu dzimta 182

— rinda 182, 308, 310

Odensvirza 203

Ūdenszāles 346

Ūdensziedi, daudzsakņu, 355

— mazie 356

— trīsdaivu 356

Ūdensziedu dzimta 355

Upenes 234

Usne, asā, 307

— dažādlapu 307

— purva 307
— tīruma 307

Usnes 307

Uzpirkstīte, lielziedu, 292
— sarkana 292

Uzpirkstītes 291

Vainadzīte, mainīgā, 250

Vainadzītes 250

Vairoglape, parastā, 277

Vaivariņš, purva, 229

Vakarene 218

Valisnērija 312

Valrieksti 200

Valrieksts, Grieķijas, 200, 201

Valriekstu dzimta 200
— rinda 200

VanagnadziņŠ, ragainais, 252

Vanda, trejkrāsu, 333

Vanija 333

Vārnkāja, purva, 240

Vārpata, ložņu, 348
— tuksneša 348
— vidējā 348

Usnes 307

Vaskapuķe 283

Vāverastīšu dzimta 63

Vāverastīte, parastā, 63

Veigēltja, daudzziedu, 280

Vējmietiņš, parastais, 255

Vējmietiņu dzimta 255

Velnābols, dzeloņainais, 290

Velnarutks, indīgais, 278, 278*

Velnoga, melnā, 290

Velvičija 169

Velvičiju rinda 168—170

Vēlziede, rudens, 318

Veratre, baltā, 316

— lobeliju 316

Veratres 316

Verbēna, ārstniecības, 296

— hibrīdā 296

Verbēnas 296

Verbēnu dzimta 295

Veronika, avotu, 293
— birztalu 292*, 293

— garlapu 293

— krastu 293

— lauku 293
— mārsilu 293

— tīrumu 293

— upmalu 293

— vārpu 293

Vērene, Alpu, 234

Vērmele 306

Vēršmēle, ārstniecības, 288

Vetivērija 349

Vībotne, lauku, 306

— parasta 306

Vībotnes 306

Viendīgllapju klase 308

Vīģeskoks 194

Vīgrieze, lielziedu, 240

— parastā 240

Vija, Eiropas, 287

— linu 287

— mārsilu 287

— tīrumu 287

Vijas 287

Viju dzimta 287

Vijolīšu dzimta 213

— rinda 212

Vijolīte, Altaja, 213

— bīnumaina 213

— lauku 213

— purva 213

— smiltāju 213

— suņu 213

— sūnāju 213

— trejkrāsu 213

— virsāju 213

Vīksna 193

— korķa 193

Vīksnu dzimta 193

Viktorija, karaliskā, 183
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Vīķi 13, 250, 251

Vilkābele, līkkausa, 242

Vilkābeles 242

Vilkakūla, stāvā, 349

Vilkmēle, pļavas, 281

Vilkvālīšu dzimta 358

Vilkvālīte, platlapu, 358

— šaurlapu 358

Vīnkoki 270

Vīnkoks, Amūras, 271

— apaļlapu 271

— Labruska 271

— meža 270

— pelēkais 271

Vīnkoku dzimta 270

Vinteru dzimta 180

Vīrcele, parastā, 291, 292*

Virsis, sila, 229

Virši 229

Virza, biezlapu, 203

— birztalu 203

— cietā 203

— parastā 203

— purva 203

— skrajā 203

— šaurlapu 203

Vistene, melnā, 230

Vistenu dzimta 230

Viteks 296

Vītoli 220

Vītols, baltais, 220

— pūpolu 220

— trauslais 220

Vītolu dzimta 219

— rinda 219

Vizbulis, baltais, 186

— Daugavas 186

— dzeltenais 186

Vizbulīte, zilā, 186

Volciju dzimta 140

— rinda 139

Volfija, bezsakņu, 356

Zaķpēdiņa, dumbrāju, 305

— meža 305

Zaķskābene, meža, 265

— ragainā 265

— stāvā 265

Zaķskābenes 265

Zaķskābenu dzimta 265

Zalaļģes 65, 123, 359

Zaļas sūnas 55—59

Zaļo sūnu apakšklase 55—59

dzimta 62

rinda 61—62

Zaļsūna, ciņainā, 62

—
sudrabainā 62

Zalktene, parastā, 225

Zalkteņu dzimta 225

— rinda 225

Zeltakoks 275

Zeltene, parasta, 232

— pļavas 232

Zeltgalvīte, dzeltenā, 305

— Kanādas 305

Zeltnātrīte, dzeltenā, 298

Zeltpīpenīte, Dalmācijas, 306

— meiteņu 306

Zeltpīpenītes 306

Zeltpulkstenīši 274

Zeltstarītes 319

Zemākie augi 27

Zemene, dārza, 240

— meža 240

— smaržīgā 240

Zemenes 240

Zemesmandele 336

Zemesrieksts 250

Zemzālīte, pūkainā, 334*, 335

Zemzālītes 334

Zīdakācijas 246

Zīdkoks, baltais, 193

— melnais 193

Zīdkoku dzimta 193

Ziemciešu dzimta 230

Ziemciete, apaļlapu, 230

Ziemcietes 230

Ziepenīšu dzimta 267

— rinda 267

Ziepenīte, cekulainā, 267

— rūgtā 268

— parasta 267

Ziepjkoki 264

Zigifora, 297

Zigopteridu dzimta 104

— rinda 103—104

Zilausis, tīruma, 187

Zilenes 229

Zilmalīte, skaistā, 288

Zilpodze, jūrmalas, 277

Zilsniedzīte, divlapu, 320

— Sibīrijas 319

Zīmogkoku dzimta 85, 86—87

Zirgkastanis, dzeltenais, 263

— parastais 263

— sārtais 263

Zirgkastaņi 263

Zirgkastaņu dzimta 263

Zirņi 250

Zvaguji 292

Zvērene, parastā, 218

Zvīņciedri 152

Zvīnciedrs, Kalifornijas, 153

Zvīņkoki 85—86

Zvīņkoku dzimta 85—86

— rinda 85

Zagatiņa, divlapu, 320

Žeņšeņs 276

Zibulīši 292
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AUGU LATĪNISKO NOSAUKUMU

ALFABĒTISKAIS RADĪTĀJS

/ļbies 143

— a/fea 143

— balsamea 143

— concolor 143
— nordmanniana 143, 144*
— sibirica

Abietoideae 143—145, 146

Abutilon avicennae 224

/4caa'a 245
— arabica 245

— dealbata 245
— lophantha 246*
— melanoxylon 245
— senegal 245, 246
— spirocarpa 245

Acantholimon 208

Acanthopanax 276
— peniaphyllum 276

,4cer 262

— campestre 263
— ginala 263
— negundo 263
— platanoides 263
— — f. reitenbachi 263

f. schmedleri 263
— pseudoplatanus 263
— rubrum 263

— saccharinum 263
— saccharum 263
— tataricum 263

/Iceraceae 262

Achillea millefolium 302*. 306

Aconitum lasiostomum 187
— napellus 187

Acorus calamus 354

Acroschisma 54

Actaea spicata 187

Actinidia 228

— argu/a 228
— kolomicta 228

— polygama 228

Actinidiaceae228

Ac(inoxylon 127
— banksii 127*

Adansonia digitata 223

Adiantum 117

— capillus-veneris 117
— pedatum 117

,4doA:a 280
— moschatellina280

/ldoxaceae 280
Aechmea 338

Aegopodium podagraria 278

Aesculus 263
— carnea 263
— hippocastanum 263
— /utea 263
— octandra 263

Aethusa cynapium 278

Agapanthus 321
— umbellatus 321

Agathis 140, 142
— australis 142

— macrostachys 141*
— orientalis 142

321

4gaue 322
— americana 322

Agrimonia eupatoria 240

Agropyron desertorurn 348
— intermedium 348

— repens 348

Agrostemma githago 204, 205

Agrostideae 347

Agrostis tenuis 347

Ailanthus glandulosa 262

,4i>oaceae202

/l/«ga298
— reptans 297*

Alchemilla 240

Aleurites cordata 227
— fordi» 227
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Alhagi camelorum250

Alisma 311

— planiago-aquatica 311, 312*

Alismaceae 311

Alismales 309, 310, 314

Alismidae 309, 310

AIkanna tinctoria 288

Alliaceae 320

Alliaria officinalis 218

4//twm 320, 321
— cepa 320, 321*
— fistulosttm 320
— porrum 320, 321*
— sativum 321

— schoenoprasum 321
— ursinum 321*

— victorialis 321

Almizzia 246
— julibrissin 246

198
— glutinosa 198

— incana 198

,4/ocasia macrorrhiza 355
318

— arborescens 318

Alopecurus pratensis 347, 348

Alsophila 109
— crinita 110*

Alsinoideae203

Alstroemerioideae 319

Althaea officinalis 225
— rosea 225

Altingia excelsa 192

Amaranthaceae204, 209

Amaranthus 204
— caudatus 205
— paniculatus 205

Amarullidaceae 322

Amaryllis 323

Amblystegiaceae 63

Ambrosinia 353

Amelanchier 242

— canadensis 242
— spicata 242

Ammodeniapeploides 204

Amorpha fruticosa 249

Amygdalus 244
— narca 244

Anacardiaceae 260

/Imznas sativus 338*

Anchusa officinalis 288

Andreaea 54

— petrophila 54

— rupestris 55*

Andreaeaceae54

Andreaeales 54—55

Andreaeidae 54, 55

Andromeda polyfolia 229

Andropogoneae 349

Aneimia 114

Anemone nemorosa 186
— ranunculoides 186

— sylvestris 186

Anethum graveolens 227

Aneuraceae 40

Aneurophytaceae 102

Aneurophytales 102

Aneurophyton 102—103, 127

— germanicum 102*

Angiopteris 108

— euec/a 108*

Angiospermae 126, 128, 171—177

Anonaceae 176, 179

/1/iona cheirimolia 179
— reticulata 179
— squamosa 179
Antennaria dioica 303*, 305

Anthemis 306

— arvensis 306
— tinctoria 306

Anthoceros 45

— husnoti 46*

— /aem's 45, 46*

— pearsoni 46*
— punctatus 45, 46*

— vicentianus 46*

Anthocerotaceae 45—47

Anthocerotales 45—47

Anthocerotidae 45, 47, 66

Anthoxanthum odoratum 12, 347

Anthriscus sylvestris 278

Anthurium 355

Anthyllis 251

— vulneraria 252

Antirrhinum 291

— majus 291

Antitoxicum officinale 283

/Ipera spica-venti 347

276

Apioideae 277

Apium graveolens 277

Apocynaceae 282

Aquifoliaceae 268

/4raceae 353

Arachis hypogaea 250

/Ira/es 353

Aralia 276

— chinensis 276

— e/a/a 276

— rnandshurica 276

Araliaceae 276

Araliales 275

Aralianea 274

Araucaria 140, 141—142

— araucana 142

— brasiliensis 141*, 142
— excelsa 142

var. glauca 142

Araucariaceae 140—142

Arceuthobium 271
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Archaeopteridaceae 104

Archaeopteridales 104—105, 128

Archaeopteris 104, 127
— hibernica 105*
— latifolia 105*

Archaeosperma 126

Archegoniatae 28

Archidium 59

Areca catechu 352

Arecaceae 309, 350

Arecales 350

Arecidae 310, 350

Arenga saccharifera 353

Arctostaphulos uva-ursi 229

Aristolochiaceae 181

Aristolochiales 181

Aristolochia clematis 182

— macrophulla 182
— manschuriensis 182
— tomentosa 182
Armeniaca 244

Armeria elongata 208

/4rorcia melanocarpa 242

Arrhenatherumelatius 346

Artemisia 306

— abrotanum 306
— absinthium 302*, 306
— campesiris 306
— cma 306
— vulgaris 306

Articulatae 91

Arundinaria 342

Arundineae 342

Arundo 343
— donax 343

Asarum europaeum 182

Asclepiadaceae 282

Asclepias 283
— cornuti283

Asimina trilobata 179

Asparagaceae 323

Asparagioideae 320

Asparagus 323

— officinalis 323*, 324
— plumosus 324
— sprengeri 324

Asperula 285
— odorata 285

Asphodeloideae 316, 333, 338

Aspidiaceae 109, 116

Aspidistra elatior 316*, 320

Aspleniaceae 109, 116

Asplenium 101*, 117
— ruta-muraria 117
— trichomanes 117

Astragalus 249

— arenarius 249
— danicus 249
— glycyphyllus 249

26, 303*. 305

— alpinum 305
— amellus 305
— chinensis 305
— novae-angliae 305
— novi-belgii 305
— salignus 305
— tripolium 305

Asteraceae 301, 302*

Asterales 301

Asteridae 26, 278

Asterocalamiiaceae 94

Asterocalamites 94, 95*

Asteroideae 304

Asteroxylaceae 72, 74, 79

Asteroxylon 74, 77, 78, 123
— elberfeldense 74*, 75

Astilbe 236
— arendsii236
— davidii 236
— japonica 236

Athrotaxis 148

Athyrium 117

— filix-femina 117

Atrichum undulatum 65

Airipiex 205

Atrocarpus 193

Atropa belladonna290*

Aucuba japonica 275

Aulacomniaceae 62

Aulacomnium 62
— androgijnum 59*
— palustre 61*, 62

Aulacotlieca 159, 160*

Aurantioideae261

346

Baiera muensterana 130*

Balanopales 201

Balsaminaceae 267

Bambusa 341, 342

— arundinacea 342

Bambuseae 342

Banisteria 265

Baragvvanathia 84
— longifolia 78

Baragwanathiaceae 78

Baragmanathiales 123

Barbarea vulgaris 218

Barbetjales 201

Barbilophosia 43
— barbata 43

Barrandeina 128
— dusliana 127*

Batrachium 187

Begonia 216
— boliviensis 216
— davisii216
— maculata 216
— metalica 216
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Begonia rex 216
— ricinifolia 216

— roseflora 216

— semperflorens 216

Begoniaceae 216

Begoniales 216

Bennettitales 165, 166, 359

Bennettitatae 126, 165—167, 171

Bennettites 165

Bennettitidae 165

Berberidaceae 188

Berberis thunbergii 188

— vulgaris 188

Berteroa incana 218

/ieta vulgaris 206

var. altissima 206

var. conditiva 206

— — var. crassa 206

var. /u/ea 206

Betula humilis 198

— /utea 198
— narca 198
— papyrifera 198

— pendula 197
— pubescens 198
— verrucosa 197

Betulaceae 176, 177, 197

Betulales 197

Bignoniaceae 293

Billbergia 338

fli/Zia 263

Blasia pusilla 41*

Blasiaceae 41

Boehmeria nivea 196

Bombacaceae 223

Bombax 223

Boraginaceae 288

Borago officinalis 289

Borassus flabellifer 352

Bosvellia 260

Botrychium 105, 106, 107

—
lunaria 107

Bowenia 162

Brachytheciaceae 63

Brachijthecium 63

Brassica 26, 217
— oleracea 217

var. botrytis 217

var. capitata 217

var. caulorapa 218

var. gemmifera 218

— napus 218

var. oleifera 218

— m'gra 218

Brassicaceae 26, 177, 218

Bn'za media 346

Bromeliaceae 337

Bromeliales 337

Bromus inermis 346

— secalinus 346

Broussonetiapapijrifera 193

Bruonia 301

Bruoniaceae 301

Bruaceae 62

Bnjales 61

Brgidae 54, 55—59

Bryonia 215
— fl/feo 215

Bryophyllum 236

— calycinum 236

Bryophyta 26, 28, 29—31, 359

Bryopsida 31, 47

Bn/um 62

— argenteum 62
— caespiticum 62

— eriļihrocarpum 59*
Bwo&ia 180

Buddleja 293

Buddlejaceae 293

Bulbophyllum 332

— minutissimum 332

Bunias orientālis 218

Burseraceae 260

Butomaceae 310

Butomus 310

— umbellaius 310, 311*

Buxaceae 226

Swxus 226
— colchica 226

— hyrcana 226

— sempervirens 226

Buxbaumia aphylla 48, 56, 61*

Cactaceae 202

Caesalpinia 247

Caesalpiniaceae 247

Cakile maritima 218

Calamagrostis 347

— arundinaceae 347

— epigeios 347

Calamitaceae 94—96

Calamitales 94—96, 359

Calamites 94

— carinatus 95*

Calamophyton 91, 92, 93

— primaevum 92*

Calamus 351

Calathospermum scoticum 160*

Calceolaria fruticosa 293

— herbeohybrida 293

Co/to palustris 354*

Calliergon 63

Calligonum 207

Callistephus chinensis 305

Callixylon 127

Calluna 229

— vulgaris 229

Calobryaceae 45

Calobryales 44—45

Calobrijum 45
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Caltha palustris 186

Calyceraceae 301, 302

Calijpogeia trichomanis 43*

Calypso borealis 333

Calystegia 287

— sepium 287

Camelia 211
— japonica 211

Campanula 299*, 300

— glomerata 300
— lactiflora 300
— parn/a 300
— persicifolia 300

— rapunculoides 300

— rotundifolia 300

Campanulaceae 299*, 300

Campanulales 299, 300

Canna 329

—
edw/is 329

— flaccida 330

— ģenerālis 330

— indica 326*

Cannabinaceae 194

Cannabis sativa 194

var. indica 195

Cannaceae 326*, 329

Capparaceae 217, 219

Capparales 216

Capparis spinosa 217

Caprifoliaceae 279

Capsella bursa-pastoris 218

Capsicum annum 290

Caragana arborescens 250

— /rute* 250

Cardamine 218

Cardaminopsis arenosa 218

Carduus 307
— crispus 307

— nutans 307

Care* 336, 337*

— arenaria 337

— gracilis 337

— nīgra 337

— panicea 337

— rostrata 337

— vesicaria 337

Carpinus 198
— betulus 198

Cari/a 201

Caryophyllaceae 201

Caryophyllales 202

Caryophyllidae 183, 201
Cassia 247
— angustifolia 247

— marylandica 247

Castanea 200
— crenata 200
— dentata200

— pumila 200

Castilloa elastica 194

Casuarina equisetifotia 196, 197

Casuarinales 196

Catalpa 293
— bignonioides 293

Catļtonia semardii 161*

Cautoniaceae 161

Caijtoniales 161, 171

Cedn/s 134, 145—146

— atlantica 146
— deodara 146*

— /ioani 145—146

Ceiba 223

— pentandra 223

Celastraceae 268

Celastrales 268, 272

Celasiranae 268

Celtis caucasica 193

— glabrata 193

Centaurea 303*, 307

— q/an«s 302*, 303, 307
— /acea 302*, 307
— scabiosa 307

Centaurium 283
— umbellatum 283, 284*

Cephalotaxaceae 155

Cephalotaxus 155

— drupacea 155
— fortunei 155

Cerastium 204

Cerasus 243
— avium 243
— fruticosa 244

— X vulgaris 243

Ceratonia siliqua 247

Ceratopteris 116—117

Ceratozamia 164*
— mexicana 162*

Cercidiphullales 191

Cercis canadensis 247
— siliquastrum 247

Cereus 203
— giganteus 203
— grandiflora 203

Cephalotaceae 254

Ceroxylon andicola 352

Chaenomeles japonica 243

Chaerophyllum aromaticum 278

Chamaecijparis 152

— lawsoniana 152
— pisifera 152

Chamaedaphne calcyculata 229

Chamaerops humilis 351*

Cheirolepis muensteri 140*

Chelidoniummajus 189

Chenopodiaceae 177, 205, 209

Chenopodium 205
— a/6am 205

Chimaphila umbellata230

Chionanthus 274

— virginiana 274
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Chlamgdospermae 126, 157, 167, 171

Chlorophora excelsa 194

— tinctoria 194

Chlorophyceae 27, 123

Chlorophyta 359

Chlorophytum 318

— comosum 318

Christensenia aesctdifolia 108*

Chrysanthemum 306
— carinatum 306

— coronarium 306

— indicum 306

— parthenium 306

— segetum 306

Chrijsobalanaceae 244

Chrijsosplenium alternifolium 236

Cichorioideae 307

Cichorium 303*, 307

— inthibus 302*, 303, 307

Ci'cu/a turoša 278, 278*

Cinchona 285
— calisaija 285

— succirubra 285

Cinnamomum catnphora 180

— cassia 180
— zeylanicum 180

Circaea 258

— atpina 258
— intermedia 258

— lutetiana258

Cirsium 307

— arvense 307
— heterophyllum 307

—
oleraceum 307

— palustre 307

— vulgare 307

Ct'ssus 270

— discolor 270

Ci'sras 213
— ladaniferus 214

— salvifolius 213

— tauricus 213

Citrullus 215

— lanatus 215

D'rras 261
— auranticum 262

— aurantifolia 262

—
/imon 262

— maxima 262

— media 262

— reticulata 262

—
sinensis 262

Cladoxylaceae 103

Cladoxylales 103

Cladoxylon 103

— scoparium 103*

Climaciaceae 63

Climacium dendroides 61*, 63

C/iwa 323

Clusia 212

Cobeae scandens 286

Cocos nucifera 352

Coelogune cristata 333

Coffea 284

— arabica 285*
— canephora 285
— liberica 285

Co/a 222
— accuminata 223

— m'rirfa 223
— vera 223

Colchicum 318

— autumnale 318

Coleochaete 65

Colocasia esculenta 355

Comarum palustre 240

Commelina communis 339*

Commelinaceae 338

Commelinales338

Commelinidae 310, 333

Commophora 260

Compositae 302

Coniferae 132, 133

Coniferophijtina 128, 156, 158

Conium maculatum 278

Connaraceae 253

Connarales 253

Conocephalaceae 37

Conocephalutn conicum 37

Consolida arvensis 187

Convallaria 320

— majalis 320

Convolvulaceae 286

Convolvulus 286

— arvensis 286
— rrico/or 287

Copaifera 247

Corchorus capsularis 222

— olitorius 222

Cordaianthus concinnus 133*

— penjonii 133*

— pseudofluitans 133*

Cordaitaceae 132

Cordaitales 359

Cordaites 132, 133

— /aeuis 133*

Cordaitidae 127, 132-133, 136, 157

Cordi'a 288

Corispermum 205

— intermedium206

Cormobionta 27, 28

Cormophyta 27—29, 123

Cornaceae 275

Cornales 274

Cornus 275

— a/fca 275
— mas 275

— sanguinea 275

Coronaria ļlos-cuculi 204
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Coronilla 250
— Dana 250

Coronilleae 250

Cororo oleifera 352

Cortaderia 343
— argentea 343

Corydalis cava 190

— fabacea 190
— /ia//eri 190

Corylopsis 192

Corylus 198

— avelana 198
— colurna 198

— maxima 198

Corypha 351
— umbraculifera 351

Cotinus coggygria 260

Crassula pyramidalis 236

Crassulaceae 235

Crataegus 242
— curvisepala 242
— monogyna 242

Crepts 307
— biennis 307

— padulosa 307
— tectorum 307

Crinum 323
— asiaticum 323

Crocas 326

— sativus 326
— speciosa 326

Crossosomataceae 210

Cruciferae 217

Cryptomeria japonica 151

Cucubalus baccifer 204

Cucumis 215
— me/o 215

ssp. agrestis 215

ssp. me/o 215

ssp. flexuosus 215

— sativus 215

Cucurbita 215
— maxima 215
— pepo 215

Cucurbitaceae 177, 214

Cucurbitales 214

Cunoniaceae 233, 253

Cunoniales233

Cunonineae233

Cuphea 255

Cupressaceae 135, 151—154

Cupressus 151

— sempervirens 151

Curcuma 329
— domestica 329

Cuscuta 287
— campestris 287
— epilinum 287
— epithymum 287
— europaea 287

Cuscutaceae 287

Cyatheaceae 109, 114, 115

Cycadales 107, 161—165, 359

Cycadatae 126, 161, 165, 171

Cijcadeoidea 165, 166

Cycadeoidea albiana 166*
— dacotensis 166*

Cycadicae 157

Cycadofilicales 158

Cycadophytina 126, 128, 129, 157—158,
171

Q/cas 161, 163
— circinalis 162*
— revoluta 162*, 163, 164

Cyclamen 232
— coam 232
— persicum 232

Cijdonia 240

Cymbopogon 349

Cynosurus cristatus 346

Cyperaceae 335

Cyperales 310, 335

Cyperus 336

— alternifolius 336

— esculentus 336
— papyrus 336

Cypripedium 331*
— calceolus 332
— macranthera 332

Cytisus 248

— capitatus 248
— elongatus 248
— nigricans 248
— ratisbonensis 248

Dacrydium 154

Dactylis glomerata 345

Da/i/t'a 306

Dalbergia latifolia 253

Dalbergieae 253

Danaea 107—108

Daniella 247

Daphne mezereum 225

Dasylirion 322

Daturastramonium290

Daucus carota 277
— maritima 277
— sativa 277, 278

Dawsonia superba 56

Dendrobium 333

Dendroceros crispus 46*

Deschampsia caespitosa 346

Deutzia 235
— gracilis 235
— scabra 235

Dianthus 204
— deltoides 204

Diapensiales 230

Dicentra spectabilis 189



Dicksonia 109, 115

— antarctica 115

Dicksoniaceae 109, 115

Dicranaceae 60

Dicranales 60

Dicranum 60

— scoparium 60, 61*

— undulatum 60

Dictamnus 261

Didumelales 191

Digitalis 291

— grandiflora 292

— purpurea 292

Digitaria 349

Digraphis arundinacea 347

var. picia 347

Dilleniaceae210

Dilleniales 210, 233

Dillenianae209

Dilleniidae209

Dioon edu/c 162*, 165

Dioscorea 324

— oaratas 324

— caucasica 324

— esculenta 324

Dioscoreaceae 324

Diospurus 231

— ebenum 231

— fca&t 231

— /orus 231

— melanoxylon 231

Dipterideae 109

Dipterocarpaceae 210

Dipteronia 262

Dipsacaceae 281

Dipsacales 279, 301

Dipsacus 281

— sativus 281

Docynia 240

Donatia 301

Donatiaceae 301

Dosiphora fruticosa 240

Dracaena 322

— draco 322

Dracocephalum 298

— moldavica 297

Drepanocladus 63

Drepanophycus spinaeformis 78

Drimys 180

Drosera 254
— anglica 254

— intermedia254

— obovata 254

— rotundifolia 254

Droseraceae 254

Dryopteris 117

— austriaca ssp. spinulosa 117

— filix-mas 111*, 117

Durto zibethinus 223

Ebenales 231

Ebenaceae 231

Ecballium elaterium 216

Echinochloa crus-galli 349

— frumentacea 349

Echinoctjstis 216

— echinata 216

Echinopanax 276

Echium vulgare 288

Ectocarpus 65

Eichhornia crassipes 324

Elaeis guineensis 352

Eleagnaceae 272

Eleagnales 272

Eleagnus 272, 273

— angustifolia 273

— argentea 273

— commutata 273

Eleocharis palustris 336

Eleutherococcus 276

£/odea 312
— canadensis 312*

Empetraceae 230

Empetrum nigrum 230

Enantioblastae 338

Encephalartos 164

— altensteinii 163*

— caffer 165

Entanda pursaotha 247

Entodontaceae64

Ephedra 167, 168*. 171

— equisetina 168

Ephedraceae 167

Ephedrales 167, 359

Ephemerum 59

Epilobium 257

— hirsutum257

— montanum257

— palustre 258

— parviflorum 258

Epipactis 332

— atrorubens 332

— palustris 332

Equisetaceae 96

Equisetales 96, 359

Equisetatae 71, 77, 91, 126

Equisetum 91, 96

_ aruense 96, 97*. 98*, 99

_ fluviatile 99

— giganteum 97

— hiemale99

— maximum 110

— palustre 99

— pratense 98*, 99

— schaffneri 97

— sulvaticum 99

— telmateja 100

Eretnurus 316, 317*

— robustus 317

38525 —
Augstāko augu sistemātika
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Erica 229
— tetralix 229

Ericaceae 177, 228

Ericales 228

Ericanae 228

Eriocaulaceae 339

Eriophorum 336

— angustifoliurn 336
— latiļolium 336

— vaginatum 336*

Erodium cicutarium 266*

Erophila verna 218

Eryngium maritimum 277

Erythroxylaceae 265

Erythroxylon 265
— coca 265

Escalloniaceae 234

Eschscholtzia californica 189
— crocea 189

Eucalyptus 256
— alpina 256
— amygdalina 256
— gunnii 256

— verniciosa 256

Euchlaena 350

Eucomia 201

Eucominales 201

Eugenia 256
— caryophyllata 256

Eupatorium 305
— cannabinum305

Euphorbia 226
— esu/a 227
— helioscopia 226
— lathyrus 227
— peplus 227
— virgata 227

Euphorbiaceae 117, 226

Euphorbiales 225

Euphrasia 292

Eupteleales 191

Eurhynchium striatum 63—64

Eurya 211

Eurystoma angulare 160*

Eusporangiatae 101

Evonymus europaea 268

— verrucosa 269*

Faoa 26
— vulgaris 250

Fabaceae 177, 248, 253

Fabales 26, 244

Fagaceae 176, 177, 198, 199

Fagalēs 198

Fagopijrum sagittatutn 208

Fagus 199
— sylvatica 199*. 200

Festuca ovina 345
— pratensis 345, 346*
— sulcata 345

Festuceae 344

Ft'cus bengalensis 194
— can'a 194
— elastica 194
— laccifera 194

Filicales 109—112, 114, 116

Filicatae 71, 100—101, 108, 126

Filicopsida 100

Filipendula hexapetala 240
— ulmaria 240

Fissidens 48, 56, 60
— adiantoides 60

— bryoides 61*
— taxifolius 60

Fissidentaceae 60

Fissidentales 60

Flagellariaceae 339

Fontinalis antipyretica 56

Forsythia 274

— europaea 274
— suspensa 274

Fossombronia 40, 41*

Fossombroniaceae 40

Fragaria 240

— ananassa 240
— chiloensis 240

— moschata 240
— uesca 240

— virginiana 240

— viridis 240

Frangula alnus 270

Franklina 211

Fraxinus 273, 274

— americana 273
— excelsior 274
— mandshurica 274

— pennsylvanica 274

Freesia 326
— refracta 328

Freycinetia 357

Fritillaria 319

— meleagris 319

Frullania 42, 44

— dilatata 43*, 44

Frullaniaceae 44

Fuchsia 258
— coccines 258

— fulgens 258
— procumbens 258

Fumana 214

— procumbens 214
— viscidula 214

Fumaria officinalis 190

Fumariaceae 190

Funaria 58

— hygrometrica 49*, 61*

Funariaceae 61

Funariales 61
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Gagea 319

Galactodendron utile 194

Galanthus 323
— nivalis 323

Galeobdolon luteum 298

Galeola 332

Galium 285
— boreale 285
— mollugo 285
— palustre 285

— verum 285

Garcinia 212

— mangostana 212

Genista 248

—
tinctoria 249

Genisteae 248

Genomosperma kidstonii 160*

— Zarens 160*

Gentiana 283
— acaulis 283

— amarella 283

— cruciata 283

— /«/ea 283
— pneumonanthe 283, 283*
— uliginosa 283

Gentianaceae 283, 284*

Gentianales 282, 302

Geothallus 32, 33
— californicus 32

Geraniaceae 265, 266*

Geraniales 264

Geranium 266
— bohemicum 266

— columbinum 266

— dissectum 266
— rao/Ze 266
— palustre 266

— pratense 266

— purenacium 266

— robertianum 266

— rotundifolium 266

«r- sanguineum 266*
— sulvaticum 266*

Gesneriaceae 293

Geum rivale 240
— urbanum 240

Ginkgo 164
— 6t700a 130*—132

Ginkgoales 359

Ginkgoatae 126, 127, 128, 130, 156

Gladiolus 325

— imbricatus 325*, 326

Glaucium corniculatum 189

Glaux maritima232

Glechoma hederacea 298

Gleditschia 247
— caspica 247
— triacanthos 247

Gleicheniaceae 109, 114, 115, 116, 118

Glossopteridaceae 159

Glossopteris 159*

Glumiflorae 340

Glyceria 346

Glycine 253
— hispida 253
— ussuriensis 253

Glycyrrhiza glabra 249

Glyptolepis 140*

Glyptostrobus 148

Gnaphalium 305
— sylvaticum 305
— uliginosum 305

Gnetaceae 170

Gnetales 167, 170, 359

Gnetatae 167

Gnetopsis elliptica 160*

Gnetum 170*
—

gnemon 171

Godetia 258

Goniolium 208

Goodeniaceae 301

Gorytes 333
— mystaceus 333

Gossypium 224
— herbaceum 225
— hirsutum 224
— peruvianum 225

Graminales 340

Gramineae 340

Grammatophijllum 332

Grevilla 272

Grimmia 60
— pulvinata 61*

Grimmiaceae 60

Grimmiales 60

Grossularia 234
— reclinata 234
Grossulariaceae 234

Gymnadenia 333

Gymnocladus 247

— dioica 247

Gijmnospermae 126

Gijnandrae 330

Haematoxylon campechianum 247

Haloragaceae 259

Haloragales 259

Haloxylon ammodendron 205

— apixyllum 205
— persicum 205

Hamamelidaceae 192

Hamamelidales 191

Hamamelidanae 191

Hamamelididae 190

Hamamelis 192

Haplomitriaceae 44—45

Haplomitrium hookeri 44—45

//eaera 276
— ZieZi* 276
— taurica 276

Grimmia 60
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Hedvigia albicans 61*, 63

Hedvigiaceae 63

Heliathemum 214

— nummularium 214

Helianthus 304
— annus 302, 304
— lenticularis 305
— tuberosus 305

Helichrysum 305
— arenarium 305

— bracteatum 305

Heliotropium peruvianum 289

Helminthostachys, 105, 106, 107
— zeylanica 107

Helobiae 310

Hemerocallis 318
— //aua 318

— fu/t»fl 318

Hepatica nobilis 186

Hepaticae 31, 66

Hepaticopsida 31

Heracleum sibiricum 278

Herniaria glabra 204

Hespēris matronalis 218

Hevea brasiliensis 227

Hibiscus 224
— cannabius 224
— rosa-sinensis 224

— syricus 224

— trionum 224

Hieracium 307

-* pilosella 307
— piloselloides 307
— umbellatum 307

Hierochloe odorata 347

Hippeastrum 323

Hippocastanaceae 263

Hippophaē rhamnoides 273, 273*

Hippuridaceae 259

Hippuridales 259

Hippuris vulgaris 259

Hordeae 347

Hordeum aethiopicum 348

— vulgare 348

Horneophyton 73*. 73

— lignieri 73*, 73

tfosra 318

Hottonia palustris 232

//ot/a carnosa 283
Humulus lupulus 195

Hyacinthus 320
— orientalis 320

Hydrangea 234
— arborescens 234
— opuloides 234
— o/oxa 234
— paniculata 234

Hydrangeaceae 234

Hijdrocharis 313
— morsus-ranae 313

Hydrocharitaceae 311, 324

Hijdrocharitales 310

Hydrocotyle vulgaris 277

Hydrocotyloideae 277

Hydrophyllaceae 287

Hyenia 91—93
— elegans 92*

Hyeniaceae 91 —93

Hyeniales 91—93, 96, 123, 359

Hylocomiaceae 64

Hylocomium splendens 61*, 64

Hijmenaea 247

Hymenophyllaceae 109, 114—115, 121,
122

Hymenophyllum 114, 115
— tunbridgense 115
— dilatatum 113*

Hyoscyamus niger 290

Hyperiaceae 210, 212

Hijpericum 212
— hirsutum 212
— maculatum 212
— perforatum 212

Hijphaene 350

Hypnaceae 64

Hijpnales 63

Hijpnum cupressiforme 64

Hypopitys monotropa 230

Hysoopus 298

— officinalis 297

Illiciaceae 184

llliciales 184

Impatiens balsamina 267
— noli-tangere 267
— parviflora 267
— sultanii 267

Indigofera tinctoria 250

/n«/a 303

Ipomea 287

batatas 287
— purpurea 287
— rubrocoerulea 287

Iridaceae 324

Iridales 324

/ris 325

— germanica 325
— pseudacorus 325

— pumila 325

— sibirica 325

Isodendron 113

fsoētaceae 88

Isoētales 88, 90, 91, 359

/soētes 87, 88, 89—90
— echinospora 89

— japonica 89

— lacustris 89, 90*
— malinverniana 90*

— setacea 90*

/xt'a 326
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Jasione montana 300

Joinvillea 339

Juglandaceae 200

Juglandales 200

luglans 200
— cinerea 201
— mandschurica 201

— m'gra 201
— regi'a 200
— sieboldiana 201

Juncaceae 334

Juncaginaceae 313

Juncales 334, 338

Juncus 334

— conglomeratus 335
— effusus 335

Jungermaniales 41, 42—44, 45

— acrogynae 42

— anacrogijnae 42

Jungermaniidae 38, 49, 66

Juniperus communis 153*

— excelsa 154

— oxycedrus 154

— sabina 154

— virginiana 154

Jussiena 257

Kaempheria ovalifolia 326*

Khaya senegalensis 262

Ķickxia elastica 282

Knautia arvensis 281, 281*

Kobresia 337

Kochia scoparia 206

Koelreuteria bipinnata 264
— intgrifolia 264
— paniculata 264

Kolopanax 276

Lactuca 308
—

sa/taa 308

Lae/i'a 333

Lagenaria siceraria 215

Lagonychium farctum 247

Lamiaceae 296, 297*

Lamiales 295

Lamianae 177, 278, 279

Lamium 298
— a/oum 297*, 298

Laportea 196

Laricoideae 143, 145

Lari* 134, 135, 142, 145

— dahurica 145
— decidua 145, 146*
— leptolepis 145

— sibirica 145

— sukaczewii 145

Laserpitium latifolium 278

Lasiagrostis splendens 344

Lathraea squamaria 294

Lathyrus 251
— maritimus 251

—
montanus 251

— odoratus 251
— palustris 251
— pratensis 251

— sijlvestris 251
— tuberosus 13

Lauraceae 180

Laurales 180

Laurus nobilis 180

Lavanda 298
— spj'ca 297

— cera 297

Lavatera thuringiaca 225

Lebachia 139

— hypnoides 139*
— piniformis 139*

Lebachiaceae 139, 140, 141

Ledum palustre 229

Leersia orijzoides 344

Leitneria 201

Leitneriales 201

Lejeunea cavifolia 43

Lejeuneaceae 43

Lemna 355

— mirtor 356

— trisulca 356

Lemnaceae 355

Lens esculenta 251

Lentibulariaceae294

Leontopodium alpinum 305

Lepidocarpaceae 88

Lepidocarpaies 88

Lepidocarpon 88

Lepidodendraceae 85—86

Lepidodendrales 85, 86, 359

Lepidodendron 86*

— lomaxii 88*

Leptofilices 108

Leptopteris 113

Leptospermum 257

Leptosporangiatae 101, 108—109

Lepuropetalon 237

Leucadendron argenteum 272

Leucanthemum sibiricum 306

— vulgare 306

Leucodon sciuroides 61*, 63

Leucodontaceae 63

Leucojum 323

— vernum 323

Levisticum officinale 278

Leymus arenarius 349

Libocedrus 152
— decurrens 152

Liguliflorae 307

Ligustrum 274
— vulgare 274

Liliaceae 316
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Li/ta/es 309, 315, 326, 350

Liliatae 26, 308

Liliidae 309, 315

Liliiflorae 315

Lilioideae 318

L/7;'«m 26, 318

— bulbiferurn 318
— candidum 318

— croceum 318
— martagon 318
— regale 318
— trigrinum 319

Limonium 208

Linaria aureo 291
— maroccana 291
— vulgaris 291, 292*

Linnaea borealis 280

Linam 264
— calliarticum 264
— grandiflorum 264
— usitatissimum 264

Liparis 332
— loeselii 332

Liriodendron tulipifera 179

Litorella uniflora 295

Liquidambar styraciflura 192

Lobelia dortmanna 300
— erinus 300
— fulgens 300

Lobeliaceae 299*. 300, 301

Lodoicea seychellanum 351

Loganiaceae 282

Lolium perenne 346

Lonicera 279
— caprifolium 280
— coerulea 280
— tatarica 280

— xylosteum 279

Lophozia 43

Lophoziaceae 43

Loranthaceae 271

Loranthus 271, 272
— europaeus 272

Loieae 251

Z.o/t/s 251

— corniculatus 252

Ln/fa acutangula 216
— cylindrica 216

Lunaria rediviva 218

Lapinus 248
— a/oa 249
— angustifolia 249
— fttfeā 249
— polypliyllus 249

L«2w/a 334
— pi/osa 334*. 335

Lijcopersicon esculentum 290

Lycopodiaceae 77

Lijcopodiales 78, 359

Lijcopodiatae 71, 77, 78*, 91, 126

Ltjcopodites 78

Lijcopodium 78, 79

— annoiinum 79, 81
— cernum 79

— clavatum 79*, 80

— complanatum 81

ssp. anceps 79, 81
— — ssp. chamaecuparissus 81
— inundatum 80, 81
— volubile 79

Lijcopsida 77

Li/copsis arvensis 288

Lijginopteridaceae 158

Lijginopteridales 158, 359

Lyginopteridatae 127, 158, 159*, 160,

165, 171, 176

Lyginopteris hoeninghausii 158—159,
160*

Lygodium articulatum 110

Lysimachia nummularia232
— vulgaris 232

Lijthraceae 255, 257

Lijthrum salicaria 255

Macrozamia 162
— denisonii 163

Madotheca 42

Magnolia 26, 178
— grandiflora 179, 179*

Magnoliaceae 178

Magnoliales 190, 178

Magnolianae 178

Magnoliatae 26, 178

Magnoliophijtina 126, 128,171— 177,359
Mahonia aquifolium 188

Maianthemum 316

— 'bifolium 316, 320

Majorāna hortensis 297

Malachium aquaticum 203

Maloideae240

Malpighia 265

Malpighiaceae 265

Mo/«s 241
— baccata 241
— coronaria 242
— domestica 241*, 242
— formosana 241

— hissarica 241
— kansuensis 241
— kirghisorum 241

— laosensis 241
— orientalis 241
— praecox 241
— X prunifolia 242
— sieversii 241

— sikkimensis 241
— sylvestris 241
— transitoria 241
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Mālus tschonoskii 241

— yunnanensis 241

Ma/ua 225

— crispa 225
— moschata 225

— neglecta 225

— pusilla 225

Matoaceae 173, 221, 223

Malvales 221

Malvanae 221

Manihot 227

— utilissima 227

Marattia 108

Marattiaceae 107

Marattiales 107—108

Marchantia polymorplia 33—37

Marchantiaceae 37

Marchantiales 31, 33—38

Marchantiidae 31, 49, 66

Marsilea 119—120

— quadrifolia 119*, 120

— salvatrix 119*

Marsileaceae 114, 119—120

Marsileales 109, 118

Matonia 115

— pectinata 115

Matoniaceae 109, 114, 115—116, 118

Matricaria 303

— chamomilla 306

— matricarioides 306

Matteucia 117

— struthiopteris 110, 117, 118*

Matthiola annua 219

— bicornis 218

Maurandia barklayana 293

— scandens 293

Maydeae 349

Meclicago 252

— /a/cara 245, 252

— lupulina 252
— sativa 252

Medullosaceae 159

Melampyrum 292

Melandrium vulgaris 204

Melanthioideae315

Melastomataceae257

Meliaceae 262

Melilotus 252

— a/oa 252

— altissimus 252

— officinalis 252

Me/tssa 298
— officinalis 297*, 298

Mentha 298

— arvensis var. piperascens 297

— piperita 297
— spicata 297

Menyanthes trifoliata 284

Mercurialis 227

— annua 227

— perennis 227

Mesembryanthemum 202

— tricolor 202

Metasequoia 134, 135, 148, 14!?

— glyptostroboides 149, 160*

Metrosideros 257

Metroxylon 352

— sagu 352

Metzgeriales 33, 38, 41, 45

Miadesmia 84*

Miadesmiaceae 81, 84

Microspermae 330

Molinia coerulea 343*

Mimosa 246

— p«dica 246, 246*

Mimosaceae 244, 245, 246*

Mimusops 231

— oa/a/a 231

Mniaceae 62

Mnium 62

— cuspidaium 62

— punctaium 48*, 62

—
undulatum 49*, 56, 62

Mo/ieses uniflora 230

Monocottjledoneae 308

Monstera deliciosa 354

Moraceoe 193

Morus alba 193

— nīgra 193

Masa 326

—
acuminata 328

— feos/oo 328

— cavendishii 328

— paradisiaca 328

— sapientum 328*

— rexri'/is 328

Musaceae 326*, 327

Muscan 320

Alusci 31, 47—50, 66

Afnrism 303

Myrica gale 200

Myricaceae 200

Mtjricales 200

Myriophyllum 259

— oltemiflorutn 259

— spicaium 259

— verticillatum259

Myristica 180
— fragrans 180

Mi/risticaceae 176, 179

Myosoiis 288

— arvensis 288

— micrantha 288

— palustris 288

— sylvatica 288

Mtjosurus minimus 175, 187

Mijrtaceae 256

Myrtales 255

Myrtanae 255

Myrtus communis 257, 257*
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Najadaceae 315

Narcissus 323
— angustifolius 323

— poeticus 323
— pseudonarcissus 323

Nārdus stricta 349

Nathorstiana 88, 89, 91
— arborea 89*

Neckera 63
— complanata 59

Neckeraceae 63

Neckerales 62

Nelumbo lutea 184
— nucifera 184, 185

Nelumbonaceae 184

Nclumbonales 184

Nemophila insignis 288

Neottia 332
— nidus-avis 332

Nepenthaceae 254

Nepēta cataria 298
— — var. citriodon 297

Nerium oleander 282

Neuradaceae 244

Ncuroloma 54

Neuwiedia 331*, 333

Nicotiana alata 291
— tabacum 291

M>a 350

— fruticans 353

jVo/ma 322

Nostoc 46

Nothofagus 200

Notothulaceae 45, 47

Notothylas 47

Nuphar luteum 183
— pumilum 183

Nymphaea alba 182

— candida 182, 183
— coerulea 183
— /oros 182

N ymphaeaceae 182

Nymphaeales 182, 308, 310

Nymphoides peltata 284

Ochlanobra 341

Ocimum basilicum 297

Odontites 292

Oenanthe aquatica 278

Oenothera 258
— biennis 258
— lamerckiana 258

Olacaceae 271
O/ea 274

— europaea 274
— oleaster 274

Oleaceae 273

O/ea/es 273

Onagraceae 257

Oncidium 333

Onobrychis 250
— arenaria 250
— sa/taa 250

Ophioglossaceae 105—107

Ophioglossaies 105—107

Ophioglossum 105, 506, 507
— simplex 106

— vulgatum 107

Ophrys 332
— muscifera 332

Opuntia 203
— ficus-indica 203

Orchidaceae 330

Orchidales 310, 330
Orc/iis 331*, 332, 333
— oa/rica 332
— latifolia 332
— maculata 332

Oreodoxa regia 353

Origanum 298
— vulgare 297, 298

Ornithogalum 316*
— umbellatum 320

Orobanchaceae 294

Orobanche 294
— alsatica 294
— ma/'or 294
— pallidiflora 294
— vulgaris 294

Ort/za 12
— glaberrima 344
— perennis 344
— sart'ua 343*, 344

Oryzeae 344

Osmunda 112
— cinnamomea 113

— rega/is 110, 112*—113

Oxalidaceae 265

Oxa/t's 265
— acetosella 265
— corniculata 265
— srncra 265

Oxycoccus 229
— microcarpus 229
— quadripetalus 229

Podus 244
— maakii 244
— pensylvanica 244

— racemosa 244
— serotina 244
— serrulata 244
— virginiana 244

Paeonia 210
— albiflora 210
— anomāla 210
— officinalis 210
— suffruticosa 210
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Palaquinum 231

— borneense 231

— gu/Za 231

Pa/mae 350

Palmales 350

Pana* 276

— quinquefolia 276

— schin-seng 276

Pandanaceae 356

Pandanales 365

Pandanus 357*

— pulposus 357

— tectorum 357

Paniceae 349

Panicum miliaceum 349

Papaver argemone 189

— dubium 189

— orientale 189

— rhoeas 189
— somniferum 188, 189

Papaveraceae 188

Papaverales 188

Paphiopedilum 333

Papilionaceae 248

Por/s 320

— quadrifolia 320

Parnassia 237

— palustris 237

Parnassiaceae 237

Paronychioideae 204

Parrotia persica 192

Parthenium argentatum 304

Parthenocissus quinquefolia 271

Pasania 199

Passiofloraceae 214

Passioflorales 214

Pastinaca sativa 277

— sylvestris 278

Paullinia 264

Paulownia 293

— tomentosa 293

Pecopteris plucknetii 160*

Pedicularis 292

— palustris 292

Pelargonium 266

— grandiflorum 266

— peltatum 266

— zonale 266

Pe/Z/a epiphylla 39—40

Pelliaceae 39

Peltaspermaceae 160

Peltaspermum rotula 160*

Pentaphyllacaceae 210

Peperomia 181

Peplis portulaca 255

Periploca graeca 283

Persea drimifolia 180

— gratissima 180

Persica 244

Petasites 307

— spurius 307

Petroselinum sativu/n 277

Peucedanum palustre 278

Phacelia tanacetifolia 288

Phalarideae 347

Phalaris canariensis 347

Phanerosorus 115

Phascum 59

Phaseoleae 253

Phaseolus 253

— coccineus 253

— vulgaris 253

var. vulgaris 253

var. nanus 253

Phellodendron atnurense 261

Phenakospermum 327

Philadelphus 234

— coronarius 234

— pallidus 234

Phleum pratense 347, 348*

PnZox 286
— paniculata 286

Phoenix 353

— dactijlifera 352

— sylvestris 352

Phorrnium 317

— rēna* 317

Phragmites communis 343

Phyllanthus 228

— speciosus 228

Phyllocladus 154

Physalis franchetti 291

Physocarpus amurensis 238

— monogyna 238

— opulifolia 238

Phytelephas 350

— macrocarpa 352

Phyteuma spicatum 300

Phytolacaceae 209

Pi'cea 144

— obt'es 144—145

—
canadensis 145

— engelmannii 145

— excelsa 144

— obovata 145

— pungens 145

— sibirica 145

Pilularia 120

— globulifera 119*, 120

Pimpinella saxifraga 278

Pinaceae 135, 137. 142-143, 144

Pma/es 139, 140, 157, 359

Pma/ae 132, 137, 156, 157

Pinguicula 294

— vulgaris 295

Pimdae 126, 132, 133, 157

Pinoideae 146—148

Pinophytina 128—130

Pjnifc 124*, 146

—
cembra 147
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eldarica 148
— koraiensis 148
— lambertiana 148
— merkusii 146
— mugo 135*, 146
— palustris 135*, 146
—

pmea 146, 148

— pithijusa 148
— ponderosa 148
— pumila 148
— sibirica 147
— strobus 148
— succinifera 148
— sylvestris 135*, 138, 146, 147

var. rigensis 147

Piperaceae 181

A>?r &e>te/e 181
— nigrum 181
Pistacia 260
— mutica 260
— tera 260
Pisfta 355

Pisum 250
— arvense 250
— sativa 250

Plagiochila major 44*

Plagiochilaceae 44

Plagiogijriaceae 109

Planlaginaceae 295

Plantago 295
— ma/'or 295
— merfia 295
— lanceolata 295
Platanaceae 192
Platonus digitata 192
— occidentalis 192
— orientalis 192
Platanthera 332, 333
— b/fo/ūz 332
— chlorantha 332

Platycerium 118*
— alcicorne 118
— grande 118

Pleuromeia 87, 91
— sternbergii 87*

Pleuromeiaceae 85, 87—88
Pleuromeiales 85
Pleurozium schreberi 61*, 64

Plumbaginaceae 208

Plumabaginales 208

Poa 26. 345
— annua 345
— pratensis 345

— trivialis 345

Poaceae 26, 309, 340

Poa/es 340

Podahjreae 248

Podocarpaceae 154—155

Podocarpus 135, 154, 155
— andinus 140, 154

— spicatus 140, 154
Podostemales 254
Polemoniaceae 286
Polemoniales 286
Polemonium coerulea

Polygala 267
— amarella 268
—

comosa 276
— vulgaris 267

Polggalaceae 267

Polygalales 267

Polygonaceae 207, 209

Polygonales 206

Polygonatum 316*. 320

Polygonum 207
— amphibium 207
— aviculare 207
— bistorta 207
— convolvulus 207
— cuspidatum 207
— persicaria 207

— sachalinense 207
— scabrum 207

Polypodiaceae 109, 114, 115, 116—118
Polypodium 101*, 118
— aureum 118

— vulgare 118

Polytrichaceae 64

Polytrichales 64

Polytrichum 57*, 58*, 59, 64, 65
— commune 56, 64
— juniperinutn 65
— strictum 65
Pomoideae 240
Pontederiaceae 324

Populus 220
— a/oa 221
— balsamifera 221
— m'gra 221
— tremula 221
— trichocarpa 221

Portolaca grandiflora 202
Portulacaceae 202, 207
Posidonia 314

Potamogeton 314
— filiformis 314

— natans 314*
— perfoliatus 314

Potamogetonaceae 314, 315

Potamogetonales 310
Potentilla 240
— anserina 240
— argentea 25, 240
— erec/a 240

Potoniea 159, 160*

Preissia quadrata 37

Primofilices 101—102, 109 P3 127
359

Primula 232
— acaulis 232
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Primula auricula 232

— e/a/i'or 232
— farinosa 232
— /utfa 232
— obconica 232
— officinalis 232

— sieboldii 232

Primulaceae 177, 231

Primulales 231

Principos 350

Progumnospermae 6, 127, 156, 171, 359

Protolepidodendraceae 78

Protolepidodendrales 77—78, 359

Protolepidodendron scharuanum 78

Protopteridiaceae 102

Protopteridiales 102, 128

Protopteridium 102, 103, 127

— hostimense 120*

Prolosphagnum 6

Prunella 298

— vulgaris 297*, 298

Prunoideae243

Prunus 243
— americana 243

— divaricata 243

— X domestica 243
— /ugra 243
— spinosa 243

Pseudolarix 134, 135, 142

Pseudoborniales 359

Pseudosporochnaceae 72

Pseudosporochnus 73

Pseudotsuga 142, 143

— taxifolia 143—144*

Psilophļjtaceae 72

Psilophijtales 72—75

Psilophytatae 71—72, 78*. 127

Psilophijton 73, 79, 93

— princeps 73*

Psilophytopsida 71

Psilotaceae 76

Psilotales 75—77

Psilotatae 71, 75, 77, 127

Psilotopsida 75

Psilotum 75
— flaccidum 75

— triquetrum 75, 76*

Pteridiaceae 109, 116

Pteridium 116
— aquilinum 109, 116, 117*

Pteridophyta 26, 28, 29, 65, 67—71

Pteridospermae 158

Prem 116
— cretica 116

Pterocarpus santalinus 253

Pterocarya carpinifolia 201

Ptilidium 42, 43

— pulcherrimum 43*

Ptilium crista-castrensis 64

Pulmonaria 288

— angustifolia 288
— obscura 288
— officinalis 288

Punica 255

— granatum 255

— protopunica 256

Pulsatilla palēns 186
— pratensis 186

Pijrethrum 306
— carneum 306
— cinerariaefolium 306
— parthenium 306

— roseum 306

Pj/ro/a 230
— rotundifolia 230

Pijrolaceae 230

Pvr«s 240
— communis 241

Ģuercus 199
— borealis 199
—

j'/e.v 199

— roour 199
— swoer 199

Radiola linoides 265

Tvadu/a 42, 44
— complanata 43*, 44

Radulaceae 44

Ranunculaceae 185

Ranunculales 185

Ranunculanae 184

Ranunculidae26, 183

Ranunculus 26, 186
— aoY 13, 186
— auricomus 186
— breunius 186

— bulbosus 186
— cassubicus 186

— flammula 186

— lanuginosus 186
— lingua 186
— repens 186

— reptans 186

— sardous 186
— sceleratus 186

— stevens 186

Rafflesia arnoldii 182

Rafflesiaceae 182

Ramischia secunda 230

Raphanus 218

— raphanistrum 218

Raphia 351

— vinifera 352

Ravenala madagascariensis 327*

tfeserfa 219

— /urea 219

—
■odorata 219
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Resedaceae 219

Restio 339

Resiionaceae 339

Rhacomitrium 60

— canescens 60

Rhacopteris 105
— paniculifera 105*

Rhamnaceae 269

Rhamnales 269

Rhamnus 270
— cathartica 270

/?/ie«m 207
— officinale 207
— palmatum 207
— rhaponticum 207

Rhinanthus 292

Rhizobium leguminosarum 244
Rhizoctonia 332

Rhizophora mangle 256
— mucronata 256

Rhizophoraceae 256
Rhododendron 229
— catadi'biense 229
— caucasicum 229
— flavum 229
— japonicum 229
— /ute«m 229
— ponticu/n 229

fl/zoeo 339

#/2«s 260
— toxicodendron 260
— tļjphina 260

Rhunchospora alba 336

fl/ij/m'a 72*, 73, 78, 359
— gwynne-vaughanii 72*, 73
— ma/or 72*, 73

Rhijniaceae 72, 123

Rhytidiaceae 64

Rhytidiadelphus squarrosus 64

— triquetrus 64

tft'oes 234
— alpinum 234
— aureum 234
— nigrum 234
— pubescens 234
— rubrum 234

Ribesiaceae 234

Riccardia bogotensis 40, 41*

— eriocaulis 40, 41*
— palmata 40, 41*

tficaa 37, 38
— fluitans 37*, 38

— g/auca 37*, 38

Ricciocarpus 37, 38
— narans 37*, 38

#/e//a 33
— helicophylla 32*

Riellaceae 33

Rinorea 113

Robinia pseudoacacia 249

tfosa 26, 239
— afzeliana 239
— canina 239
— centifolia 239
— chinensis 239
— cinnamomea 239
— eglanteria 239
— /«tea 239
— mo//i's 239
— moschata 239
— multiflora 239
— pomifera 239
— rugosa 239
— spinosissima 239

Rosaceae 26, 177, 237

Rosales 26, 237
Rosanae 233

Rosidae 26, 232

Rosoideae 238

Rosmarinum officinalis 296

Rorippa amphibia 218
/?«oi'a 285

Rubiaceae 177, 284

/?w6us 239
— arcticus 240
— caesius 240

»— chamaemorus 240
— laaeus 239

— nessensis 240
— saxatilis 240

Rumex 207

— acetosa 207
— acetosella 207
— aquaticus 207
— crispus 207
— domesticus 207
— hydrolapathum 207
— obtusifolius 207
— thyrsiflorus 207

Ruppia 314
— maritima 314

Ruppiaceae 314

Ruscus 324

/?«/a graveolens 261*

Rutaceae 260

Rutales 260

Rutanae 259

Rutoideae 261

Sabal palmetto 353

Saccharum officinarum 349

Sagenopteris 161*

Sagina 204

Sagittaria 311
— sagittifolia 311

Saintpaulia ionantha294

Salicaceae 177, 219

Salicales 219
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Salix 12, 220
— alba 220
— caprea 220
— cinerea 220
— fragalis 220

— pentandra 220
— viminalis 220

Salsola 205
— fca/i 205

Salvia 297*, 298
— praiensis 298
— sclarea 297
— splendens 298

Salvinia 120—122
— minima 122

— norc/js 121*, 122*

Salviniaceae 120—122

Salviniales 109, 120

Sambucus 280
— m'gra 280
— racemosa 280

Sanguisorba officinalis 240

Sanicula europaea 277

Saniculoideae 277

Sanseviera 322

Santalaceae 271

Santalales 271, 272

Santalum 271

Sapindaceae 263

Sapindales 262

Sapindus 264

Sapotaceae 231

Sarraceniaceae 254

Sarraceniales 254

Sasa kurilensis 342

Saxegothaea 155

Saxifraga 236

— granulata 236, 237

— hirculus 236
— tridactijlites 236

Saxifragaceae 236

Saxifragales 233, 245, 254

Saxifragineae 235, 233

Scabiosa caucasica 281

— columbaria 281

— ochroleuca 281
— transijlvanica 281

Scheuchzeria 313

— palustris 313*

Scheuchzeriaceae 313

Schisandra chinensis 184

Schisandraceae 184

Schistoslega osmundacea 56

Schizaea 111, 114, 120

— Of'ft'do 113*
— elegans 113*

— pusi//a 113*, 114

Schizaeaceae 109, 113—114, 115, 120

Sci7/a 320
— oi'/o/ia 320

Sct7/a sibirica 320

Scirpus lacustris 336*

Scitamineae 326

Scorzonera hispanica 308

— humilis 308

— tau-saghyz 308

Scrophularia 291
— a/a/a 291
— nodosa 291

Scrophulariaceae 291, 292*, 301

Scrophulariales 289

Scutellaria 298

— galericulata 298

Secale cereale 348

— segetale 348

Sedum 235

— acre 235

— faoris 235
— maximum 235
— purpureum 235

— telephium 235

Selaginella 67*, 83

— aous 84

— cuspidata 84
— kraussiana 84

— martensii 83*, 84

— rupestris 84

— selaginoides 82*

— stolonifera 83*

Selaginellaceae 81

Selaginellales 81, 84, 359

Selaginellites 82

Sempervivum soboliferum 235

Senecio 306
— jakobaea 306

— vernalis 306
— vulgaris 306

Sequoia 136, 149

— setnpervirens 149

Sequoiadendron 149

— giganteum 149*

Serjanis 264

Sesleria coerulea 345

Skarta 349

— t7a/īca ssp. maxima 349

— — SSp. moharica 349

— viridis 349

Sigillaria 86*, 91

— reniformis 86

Sigillariaceae 85, 86—87

St7e«e 204

— cucubalus 204
— nutans 204

Silenoideae 204

Simaroubaceae262

Sinapis alba 218 .
— arvensis 218

Sinningia speciosa 294

Sisyrinchiutn 326

St«m latifolium 278
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Solanaceae 289

Solanum 289
— dulcamara 290

— nigrum 290
— sect. Tuberarium 289

— tuberosum 289

Solidago 305
— canadensis 305

— sempervirens 305

— serotina 305

— virgaurea 305

Sonchus 307
— asper 307

— arvensis 307

— oleraceus 307

Sophora japonica 248

Sophoraceae 248

Sorbaria sorbifolia 238

Sorbus 242
— aucuparia 242

var. edulis 242
— intermedia 242

Sorghum halepense 349

— nervosum 349

— saccharaium 349

— sudanense 349

Spadicijlorae 353

Sparganiaccae 357

Sparganium neglectum 357*, 358

Spathiflorae 353

Spergula arvensis 204

Spergularia 204
— rubra 204
— saliņa 204

Spermatophyta 26,28,29, 65, 123—128,

359

Sphaerocarpaceae 32

Sphaerocarpaies 31, 32—33

Sphaerocarpus 32, 33
— michelii 32*

Sphagnaceae 50

Sphagnales 50—54

Sphagnidae 47, 50, 55

Sphagnum 50, 51*
— apiculatum 53

— balticum 53

— centrāle 53

— cuspidaium 53

— fuscutn 53

— magellanicum 53

— molluscum 51*

— nemoreum 51*, 53
— rubellum 53

— squarrosum 51*

— /eres 54
— ivarnstorfii 54

Sphenoclea 301

Sphenocleaceae 301

Sphenopl'ijllaceae 93

Sphenophyllales 93, 359

Sphenophtjllum 93—94

Sphenopsida 91

Spitiacia oleracea 206

Spiraea 238

— X arguta 238
— hypericifolia 238
— salicifolia 238
— X van-houttei238

Spiraeoideae 238

Spirodela polyrrhiza 355

Stachys 298
— palustre 298
— sylvatica 298

Stackhousiaceae 268

Stamnostoma huttonense 160*

Stangeria 162

Stapelia 283

5/a/ice 208

Stauropteridaceae 104

Stauropteris 104

Stellaria 203

— crassifolia 203

— dt'/fusa 203
— graminea 203
— holostea 203
— merfi'a 203

— nemorum 203
— palustris 203

Sterculiaceae 222

Stewartia 211

S/t'pa capillata 344, 345*

S/i'pa joannis 344, 345*
— lessingiana 344
— tenacissima 344

Stipeae 344

Stratiotes 313

— aloides 313

Strelitzia 327

Strelitziaceae 327

Streptocarpus 293

Streptochaeta 341

Strophantus 282

Strychnos nux-vomica 282

Stijlidiaceae 301

Stijlites 88, 90

Succisa pratensis 281

Svertia perennis 284

Sivietenia mahagoni 262

Sympetalae 278

Symphoricarpus racemosus 280

Symphytum officinale 289

Sijringa 274
— amurensis 274

— chinensis 274
— josikaea 274
— persica 274

— villosa 274

— vulgaris 274



399

Tamaricaceae 219

Tamaricales 219

Tamarix 219
— florida 219
— hallsii 219
— taxa 219

Taraxacurn 307
— kok-saghuz 307
— megalorrhizon 307
— officinale 302*, 303*, 307, 308

Taxaceae 137, 155—156

Taxidae 132, 155, 157

Taxidales 359

Taxodiaceae 148—151

Taxodium 148, 149—151
— distichum 150*, 151

—
mucronatum 151

Taxus 155
— baccata 155—156*

— cuspidata 156

Tectonia grandis 296

Tetracentron 191

Tetracentraceae 191

Tetracijclicae 278

Tetragonia expansa 202

Tetraphis 59*
— pellucida 56

Tetrathalamus 180

Tetraxylcpteris schmidtii 127*

Thalictrum aquilegifoliutn 187
— flavum 187
— lucidum 187
—

tninus 187
— simplex 187

Thallophyta 27

77zea sinensis 211

Theaceae 210, 211

Theales 211, 233

Theligonaceae 209

Theligonales 209

Theligonum 209

Thelijpteris 117
— palustris 1 !7

Theobroma 222
— cacao 222
— leiocarpa 222

— pentagona 222

— sagitata 222
— sativa 222

— sphaerocarpa 222

Thermopsis lanceolata 248

Thesium alpinum 271
— ebracteatum 271

Thtaspi arvense 218

Thuidiaceae 63

Thuidium 56, 63
— abietinum 59, 63

— philibertii 63

77w/a 152

— occidentalis 152

— plicata 152

Thujopsis 152

— dolabrata 152

Thymelacaceae 225

Thymelacales 225

Thijmus 297*, 298
— pulegioides 298
— serpijllum 298
— vulgaris 297

Thyphoides arundinacea 347

77/i'a 222
— americana 222

— cordata 222
— euchlora 222

— heterophylla 222
— platyphyllos 222
— tomentosa 222

Tiliaceae 221

Tillandsia 338
— recurvaia 338
— usneoides 338

Tladianta 215

— aubīa 216

Tmesipteris 75
— tannensis 75, 76*

— viellardii 75

Toddalioideae261

Torfea 113

Toona mahagoni 262

Torreija 156

Trachycarpus fortunci 353

Trachylobium 247

— verrucosum 247

Tradescantia 339

Tragopogon heterospermus 308

— orientalis 308
— pratensis 308

7Vapa 258
— natans 258*

Trapaceae 258

Treubia 40

— - insignis 40—41

Trichocolea 43

Trichotnanes 109, 111, 114, 122

— reniforme 113*

Trichosanthes 215

Trientalis europaea 232

Trifoleae 252

Trifolium 252

— alpestre 252

— arvense 252

— campestre 252

— dubium 252
— fragiferum 252

— hybridum 252

— medium 252
— montanum 13, 252

— pratense 252
— repens 252
— spadiceum 252
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Trifolium strepens 252

Triglochin 313

— maritimum 313
— palustre 313

Trimerophyton 127
— robustius 127*

Tripsacum 350

Triticum 347

—
aestivum 347

— durum 348

Trochodendraceae 191

Trochodendrales 191

Trochodendron 191

Trollius altaicus 186
— asiaticus 186
— europaeus 186

Tropaeolaceae 266

Tropaeolum peltophorum 267

Tsuga 142, 144

— canadensis 144

Tubiflorae 304

7«/t>a 319
— bieberšteiniana 319

— gesneriana 319

— ingens 319

— kaufmanniana 319
— schrenkii 319
— sylvestris 319

Turritis glabra 218

Tussilago farfara 303*, 307

Typha angustifolia 358
— latifolia 358

Ti/phaceae 358

Tijphales 356

Ullmannia 140

Ulmus laevis 193

— seabra 193

l— suberosa 193

č//o/a phyllantha 59*

Umbelliferae 276

Urera 196

č/r/ica dtotca 195, 196

— urens 196

Urticaceae 176, 177, 195

Urticales 193

Vaccinium 229
— murtillus 229, 230
— uliginosum 229
— vitis-idaea 229

Valeriana 280
— officinalis 281

Valerianaceae280

Valerianella 281
— dentata 281
—

locusia 281

Vallisneria 312
— spiralis 312

Vanda tricolor 333

Vanilla planifolia 333

Veratrum 316
— album 316

— lobelianum 316

Verbascum nigrum 292*, 293
— thapsus 293

Verbena 296
— hybrida 296
— officinalis 296

Verbenaceae 295

Veronica 292, 304
— agrestis 293
— anagalis-aquatica 293
— arvensis 293
— beccabunga 293
— chamaedris 292*, 293
— longifolia 293
— serpyllifolia 293
— spicaia 293
—

teucrium 293

Vetiveria zizanoides 349

Viburnum 280
— lantana 280
— opulus 280

f. steri/c 280

Vieta 250
— angustifolia 13
— eraeca 251

— faoa 251
— sepium 251
— sylvatica 251
— tetrasperma 251

— villosa 251

Vtcieae 250

Victoria regia 183

Vinca minor 282

Vto/a 213
— arvensis 213
— canina 213
— £ollina213

—
cornuta 213

— epipsila 213
— erecta 213

—
ericetorum 213

— nirta 213
— mirabilis 213
— odorata 213
— palustris 213
— rupestris 213
— stagnina 213

— tricolor 113

— — var maxima 113

— uliginosum 213

Viscum 271

— a/btim 272

Viscart'a vulgaris 204

Vitaceae 270



Vi7ex agnus-castus 296

Viris 270

— amurensis 271

—
cinerea 271

— labrusca 271
— rotundifolia 271

— sylvestris 270

— thunbergii 271

— vinifera 270
— vulpina 271

Vo/fzta 140*

Voltziaceae 140

Vo/Zzia/es 136, 138, 139, 140, 157

Voltziopsis 140

— africana 140*

Weigela florida 280

Welwitschia bainesii 168

— mirabilis 168—170

Welwitschiaceae 168

Welwitschiales 167, 168—170, 169*, 359

Whittleseya 159, 160*

Wielandiella 165

Williamsonia .165, 166

— sewardiana 165*

Williamsoniella 165, 166

— coronata 165*

Winteraceae 176, 180, 183

Wistaria 249
— frutescens 249
— sinensis 249

Wotffia arrhiza 356

Wurmbaeoideae 318

Xylopia aethiopica 179

Yucca 322
— filamentosa 322

Zamia 163

— pijgmaea 162

— skinneri 162*

Zannichelliaceae315

Zantedeschia aethiopica 354

Zea mat/s 350

Zebrina 339

Zeilleria 159, 160*

Zelkova acuminata 193

— carpinifolia 193

Zema inermis 346

Zigiphora clinopodioides 297

Zingiber 329

— officinale 329*

Zingiberaceae 326*, 328

Zingiberales 309, 326

Zizania aquatica 344

Zostera 314
—

marina 314

Zosteraceae 314

Zosterophyllaceae 72

Zosterophyllum 73

— rhenanum 74, 75

Zygogynum 180

Zygopteridaceae 104

Zygopteridales 103—104, 106, 109

Zygopteris 104

Zyzyphus 270

26
— Augstāko augu sistemātika
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SATURS

Priekšvārds (V. Langenf c 1 d s) 5

levads 7

Pārskats par augu sistemātikas attīstību 8

Augu filoģenētiskas sistemātikas metodes 19

Augu valsts sistemātiskās vienības — taksoni 23

AUGSTĀKIE AUGI JEB KORMOFITI — CORMOPHYTA

(CORMOBJONTA) (E. Ozoliņa) 27

Pirmais nodalījums. Sunaugi — Bryophyta 29

I. Aknu sūnu klase — Hepaticae (Hepaticopsida)
...

31

A. Maršanciju apakšklase — Marchantiidae 31

1. Lodvācelīšu rinda — Sphaerocarpaies .... 32

2. Maršanciju rinda — Marchantiales 33

B. Jungermaniju apakšklase — Jungermaniidae .... 38

1. Mecgēriju rinda — Metzgeriales 38

2. Jungermaniju rinda — Jungermaniales .... 42

3. Kalobriju rinda — Calobrijales 44

C. Antocerotu apakšklase — Anthocerotidae 45

Antocerotu rinda — Anthocerotales 45

11. Lapu sūnu klase — Musci (Bn/opsida) ..... 47

A. Sfagnu apakšklase — Sphagnidae 50

Sfagnu rinda — Sphagnales 50

B. Andreju apakšklase — Andreaeidae 54

Andreju rinda — Andreaeales 54

Ļr C Zaļo sunu apakšklase — Brijidae 55

1. Divzobju rinda — Dicranales 60

2. Sparnsunu rinda — Fissidentales 60

3. Grimmiju rinda — Grimmiales 60

4. Funāriju rinda — Funariales 61

5. Zaļsūnu rinda — Bnjales 61

6. Neķeru rinda — Neckerales 62
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7. Hipnu rinda — Hijpnales 63

8. Lačsunu jeb dzegužlinu rinda — Polutrichales . . 64

Sunaugu izcelšanas 65

Sunaugu praktiskā nozīme
*

66

Otrais nodalījums. Paparžaugi — Pteridophyta ....
67

I. Psilofītveidīgo klase — Psilophutatae (Psiloplii/topsida) .
71

Psilofītu rinda — Psilophijtales 72

11. Psilotveidīgo klase — Psilotatae (Psiloiopsida) ...
75

Psilotu rinda — Psilotales 75

111. Staipekņveidīgo klase — Lucopodiatae (Lucopsida)
. .

77

1. Protolepidodendru rinda — Protolepidodendrales . 77

2. Staipekņu rinda — Lijcopodiales 78

3. Selaginellu rinda — Selaginellales 81

4. Lepidodendru jeb zvīņkoku rinda — Lepidodendrales 85

5. Lepidospermu jeb sēklzvīņkoku rinda — Lepido-

spermales 88

6. Ezereņu rinda — īsoetales 88

IV. Ķīļlapjveidīgo klase — Eguisetatae (Sphenopsida, Articu-

latae) 91

1. Hieniju rinda — Hyeniales ....... 91

2. Ķīļlapju jeb sfenofilu rinda — Sphenophyllales . . 93

3. Kalamītu rinda — Calamitales 94

4. Kosu rinda — Equisetales 96

V. Paparžveidīgo klase — Filicatae (Filicopsida) . . . 100

A. Pirmpapardes — Primofilices 101

1. Protopterīdiju (aneirofītu) rinda — Protopieridiales

(Aneurophytales) 102

2. Kladoksilonu rinda — Cladoxylales 103

3. Zigopteridu rinda — Zygopteridales 103

4. Arheopteridu rinda — Archaeopteridales . . 104

B. Eisporangiāto paparžu apakšklase — Eusporangiatae

(Eufilices) 105

1. Cūskmēlīšu rinda — Ophioglossales 105

2. Maratiju rinda — Marattiales 107

C. Leptosporangiāto paparžu apakšklase — Leptosporan-

giatae (Leptofilices) 108

1. Paparžu rinda — Filicales 109

2. Marsileju rinda — Marsileales 118

3. Salvīniju rinda — Salviniales 120

Paparžaugu filoģenēze 123

Trešais nodalījums. Sēklaugi — Spermatophyta .
.

123

1. apakšnodalījums. Mikrofilie kailsēkļi — Pinophytina (Coni-

\erophytina) 128

I. Ginku klase — Ginkgoatae 130
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11. Skuju koku klase — Pinatae 132

A. Kordaītu apakšklase — Cordaitidae 132

B. Skuju koku apakšklase — Pinidae (Coniferae)
...

133

1. Volciju rinda — Voltziales 139

2. Priežu rinda — Pinales 140

C. īvju apakšklase — Taxidae 155

Mikrofilo kailsēkļu filoģenēze 156

2. apakšnodalījums. Megafilie kailsekļi — Cycadophytina (Cyca-

dicae) 157

I. Sēklpaparžu klase — Lijginopteridatae (Pteridospermae) 158

1. Sēklpaparžu rinda — Lyginopteridales (Cijcadofili-

cales) . 158

2. Keitoniju rinda — Caytoniales 161

11. Cikadeju klase — Cycadatae 161

Cikadeju rinda — Cijcadales 161

111. Benetītu klase — Bennettitatae 165

IV. Apvalksēkļu klase — Chlamijdospermae (Gnetatae)
.
. 167

1. Efedru rinda — Ephedrales 167

2. Velvičiju rinda — Welwitschiales 168

3. Gnetu rinda — Gnetales 170

y Megafilo kailsēkļu filoģenēze 171

3. apakšnodalījums. Magnolijaugi jeb segsekļi — Magnoliophy-

tina (Angiospermae) (V. Langen f c 1 d s) 171

Magnolijaugu izcelšanas un sistemātika 173

I. Divdīgļlapju jeb magnoliatu klase — Magnoliatae (Dicotij-

ledoneae) 178

A. Magnoliju apakšklase — Magnoliidae (Polijcarpicae) .
178

Magnoliju virsrindā — Magnoliane 178

l. Magnoliju rinda — Magnoliales 178

2. Lauru rinda — Laurales 180

3. Piparu rinda — Piperales 181

4. Aristolohiju rinda — Aristolochiales 181

5. Ūdensrožu rinda — Nijmphaeales 182

B. Gundegu apakšklase — Ranunculidae 183

Gundegu virsrindā — Ranunculanae 184

1. Illīciju rinda — Jlliciales 184

2. Lotosu rinda — Nelurnbonales 184

3. Gundegu rinda — Ranunculales 185

4. Magoņu rinda — Papaverales (Rhoedales)
.
. . 188

C. Burvjlazdu apakšklase — Hamamelididae
....

190

Burvjlazdu virsrindā — Hamamelidanae 191

1. Trohodendru rinda — Trochodendrales . . . . 191

2. Ceridifilu rinda — Ceridiplujllales 191

3. Eiptēliju rinda — Eupteleales 191

4. Didimēliju rinda — Didijmelales
.....

191

5. Burvjlazdu rinda —
Hamamelidales 191

6. Nātru rinda — Urticales 193
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7. Kazuarīnu rinda — Casuarinales 196

8. Berzu rinda — Betulales 197

9. Dižskābaržu rinda — Fagales 198

10. Purvmiršu rinda — Myricales 200

11. Valriekstu rinda — Juglandales 200

Pārejas burvjlazdu apakšklases rindas 201

ļ D. Neļķu apakšklase — Caryophyllidae 201

Neļķu virsrindā — Caryophyllanae 202

1. Neļķu rinda — Caryophyllales 202

2. Sūreņu rinda — Polygonales 206

3. Plumbagu rinda — Plumbaginales 208

4. Teligonu rinda — Theligonales 209

E. Dileniju apakšklase — Dilleniidae 209

Dilēniju virsrindā — Dillenianae 209

1. Dileniju rinda — Dilleniales 210

2. Peoniju rinda — Paeoniales 210

3. Tejasaugu rinda — Theales 210

4. Vijolīšu rinda — Violales 212

5. Pasioziedu rinda — Passioflorales 214

6. Ķirbju rinda — Cucurbitales 214

7. Begoniju rinda — Begoniales 216

8. Kaperu rinda — Capparales 216

9. Tamariksu rinda — Tamaricales 219

10. Vītolu rinda — Salicales 219

Malvu virsrindā — Malvanae 221

11. Malvu rinda — Malvales 221

12. Zalkteņu rinda — Thymelaeales 225

13. Eiforbiju rinda — Euphorbiales 225

Ēriku virsrindā — Ericanae 228

14. Ēriku rinda — Ericales 228

15. Diapensiju rinda — Diapensiales 230

16. Ebenu rinda — Ebenales 231

17. Prīmulu rinda — Primulales 231

F. Rožu apakšklase — Rosidae 232

Rožu virsrindā — Rosanae 233

1. Akmeņlauzīšu rinda — Saxifragales 233

2. Rožu rinda — Rosales 237

3. Pākšaugu rinda — Fabales 244

4. Konariju rinda — Connarales 253

5. Saraceniju rinda — Sarraceniales 253

6. Podostemu rinda — Podostemales 254

Miršu virsrindā — Myrtanae 255

7. Miršu rinda — Myrtales 255

8. Skujeņu rinda — Hippuridales (Haloragales) . . 259

Rutu virsrindā — Rutanae 259

9. Rūtu rinda — Rutales 260

10. Sapindu rinda — Sapindales 262



11. Gandreņu rinda — Geraniales 264

12. Ziepenīšu rinda — Polijgalales 267

Segliņu virsrindā — Celastranae 268

13. Segliņu rinda — Celastrales 268

14. Paberzu rinda — Rhamnales 269

15. Santalaugu rinda — Santalales . . . . ■ . . 271

16. Proteju rinda — Proteales 272

17. Eleagnu rinda — Eleagnales 272

18. Olīvu rinda — Oleales 273

Arāliju virsrindā — Aralianae 274

19. Grimoņu rinda — Cornales 274

20. Arāliju rinda — Araliales 275

G. Asteru apakšklase — Asteridae (Stjmpetalae tetracyclicae) 278

Panātru virsrindā — Lamianae 279

1. Dipsaku rinda — Dipsacales 279

2. Gencianu rinda — Gentianales 282

3. Kāpnīšu rinda — Polemoniales 286

4. Cuknatru rinda — Scrophulariales 289
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	14. att. Lapu sūnu (Musci) protonēma. Mnium punctatum: 1 — protonēma ar pumpuru, 2 — pumpura aizmešanās uz protonēmas (augšējās šūnās nav iezīmēti hloroplasti), 3 — trīsskaldņu galotnes šūnas aizmetnis.����������������������������������������������������������������������
	15. att. Funaria hijgrometrica anterīdija attīstība: 1 — aizmetņa dalīšanās ar šķērssienām; 2 — galotnes šūnas izveidošanas; 3 — galotnes šūnas dalīšanas; 4 — sienas Šūnu un spermatogēno audu izveidošānas; 5 — sienas šūnu un spermatogēno audu šķērsgriezums; 6 — gandrīz nobriedis anterīdijs.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	16. att. Mnium undulatum arhegonija attīstība: 1 — kātiņš bez arhegonija aizmetņa; 2 — izveidojusies centrālā šūna, a — arhegonija aizmetnis, v — vāciņa šūna, s — sienas šūnas; 3 — centrāla šūna sadalījusies olšūnā un vēdera kanālšūnā, k — kātiņa šūnas; 4 — vāciņa šūna nodalījusi daudz kakla kanālšūnu.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	17. att. Funaria hygrometrica sporogona attīstība: 1,2 — zigotas sākotnējā dalīšanās (gargnezums), g — galotnes šūna; 3 — sadalīšanas endotēcijā (c) un amfitēcijā (a); 4 — tālāka dalīšanās; 5 — vecāks sporogons, arhespors (ar) nodalījies no kolumellas (k).�����������������������������������������������������������������������������������������������
	18. att. Sfagni (Sphagnum). 1 — Sphagnum nemoreum ar sporogoniem; 2 — Sph. squarrosum nogatavojies sporogons zara galotnē, pl — perihēciālās lapas, p — pseidopodijs, et — embrija tvertnes palieka, v — vāciņš; Sph. nemoreum; 3 — jauna sporogona gargriezums, p — pseidopodijs, h — haustorijs, ss — sporogona siena, k — kolumella, s — sporas, et — embrija tvertne, ak — arhegonija kakls, 4 — protonēma ar jaunu augu; Sph. molluscum: 5 — atlapota zara da|a ar retortšūnām, 6 — zara šķērsgriezums; Sph. nemoreum: 7 — lapas šūnas (lielas hiallnšūnas, starp tām šauras hiorofilšūnas; no virspuses), 8 — lapas šķērsgriezums.�������������������������������������������������������������������������������������
	19. att. Andreaea rupestris: 1 — augs ar sporogoniem; 2 — stumbra galotne ar anterldījiem; 3 — arhegonijs; 4 — sporogona gargriezums, k — kolumella, sp — sporu telpa (maisiņš) ar sporām, a — arhegonija paliekas.���������������
	20. att. Lāčsūnas (Polytrichum): 1 — augs ar sporogoniem; 2 — stumbra šķērsgriezuma shēma, k — koksne, cm — cietes maksts, l — lūksne, lp — lapu pēdas, m — miza, e — epiderma; 3 — lapas šķērsgriezums, a — asimilatori, e —_ epiderma, ms — mehānisko audu šūnas, ps — parenhīmas šūnas; 4 — anterīdiju sastata gargriezums, an — anterīdiji, p — parafīzes, ma — malējās augšlapas; 5 — arhegoniju sastata gargriezums.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	21. att. Lāčsūnas (Polytrichum): 1 — vācelītes gargriezums, u — urna, a — apofīze, v — vāciņš, k — kolumella, ar — arhesporijs, e — epifragma, p — peristoma aizmetnis; 2 — sporu vācelītes šķērsgriezums; 3. — vācelīte ar epifragmu; 4 — peristoms.�s — parenhīmas šūnas; 4 — anterīdiju sastata gargriezums, an — anterī
	22. att. Zaļo sūnu (Bryidae) vairķermeņi: 1 — vairķermeņi uz Ulota phyllantha lapas; 2 — vairķermeņi uz Bryum erythrocarpum lapas; 3 — vairķermeņi Aulacornnium androgynum pseidopodija gala; 4 — Tetraphis stumbrs ar vairķermeņiem: 5 — Tetraphis stumbra galotne ar vairķermeņiem gargriezumā.�〰㜲〰㘹〰㘳〰㘸〰㜵〰㙤〰㈹〰㍡〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〱〱〰㘳〰㘵〰㙣〱㉢〰㜴〰㘵〰㜳〰㈰〰㘷〰㘱〰㜲〰㘷〰㜲〰㘹〰㘵〰㝡〰㜵〰㙤〰㜳〰㉣〰㈰〰㜵
	23. att. Zaļās sūnas (Bryidae): 1 — Aulacomnium palustre; 2 — Hedvigia albicans; 3 — Leucodon sciuroides; 4 — Dicranum scoparium; 5 — Fissidens bryoides; 6 — Funaria hygrometrica; 7 — Buxbaumia aphylla; 8 — Climacium dendroides; 9 — Hylocomium splendens; 10 — Grimmia pulvinata; 11 — Pleurozium schreberi.���������������
	Untitled
	24. att. Izosporu paparžaugu attīstības cikla shēma: G — gametofīts; S — sporofīts (haploīdā fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze — platas līnijas); R — reduktīvā dalīšanās; 1 — spora; 2 — protalijs ar vīrišķo un sievišķo gametangiju; 3 — protalijs ar jaunu sporofītu; 4 — sporofīts ar sporangiju sorām; 5 — nenobriedis sporangijs; 6 — nobriedis sporangijs ar sporu tetrādem; 7 — sporas.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	25. att. Heterosporu paparžaugu (Selaginella) attīstības cikla shēma: G — gametofīts; S — sporofīts (haploīdā fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze — platas līnijas); R —- reduktīvā dalīšanās; 1 — mikrospora un megaspora; 2 — vīrišķais un sievišķais protalijs; 3 — sievišķais protalijs ar jaunu sporofītu; 4 — pieaudzis sporofīts; 5 — mikrosporangijs un megasporangijs; 6 — mikrosporas un megasporas.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	26. att. Augstāko augu primitīva sporofīta hipotē tiska shēma.�㜵〰㙣〰㘱〰㜴〰㜵〰㙤〰㈰〰㘱〰㜲〰㘸〰㘵〰㘷〰
	27. att. Augstāko augu sporofīta zarošanas evolūcijas shēma: 1 — vienāda dihotomija (izotomija); 2 — nevienāda dihotomija (anizotomija); 3 — dihopo dijs; 4 — monopodijs; 5 — simpodijs.������������������������������
	28. att. Lapu filoģenētiskās attīstības shēma: I—3 — mikrofilu (sīklapu) izveidošanās no telomu izaugumiem (enācijiem); 4—6 — megafilu (lielu lapu) izveidošanās, telomiem saplacinoties un saaugot.��������������������������������������������������
	29. att. Rīnijas (Rhynia): 1 — Rhynia major vasa ar sporangijiem; 2 — Rh. gwynnevaughanii vasa ar sporangijiem; 3 — ass šķērsgriezums (centrā vadaudu kūlītis, stumbra ārpusē epiderma); 4 — sporangija gargriezuma shēma; 5 — sporu tetrādes; 6 — atvārsnīte.����������������������ꀈ��晥晦〰㌲〰㌸〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㑣〰㘱〰㜰〰㜵〰㈰〰㘶〰㘹
	30. att. Horneophyton un Psilophyton. Horneophyton lignieri: 1 — sporofīts, 2 — sporangija gargriezuma shēma, ko — kolonna, k — koksne, l — lūksne, p — parenhīma, c — epiderma; 3 — Psilophyton princeps sporofīts.�������������������������
	31. att. Asteroxylon elberfeldense: I — sporofīts; 2 — stumbra šķērsgriezuma shēma, k — koksne, l — lūksne, im — iekšējā miza, am — ārējā miza, lp — lapas pēda; 3 — sporangija gargriezums.�������������������������������������������������������
	32. att. Psilotaceae. Psilotum triqueirum: 1 — habituss, 2 — stumbra šķērsgriezums, e — epiderma, am — ārējā (zaļā) miza, k — koksne, l — lūksne, im — iekšējā miza, 3 — vasas da]a ar sinangijiem, 4 — sinangija šķērsgriezums; Tmesipteris tannensis: 6 — habituss, 7 — sporofils; Psilotum triquetrum: 8 — protalijs, 9 — protalija šķērsgriezums, ar — arhegoniji, an — anterīdiji, m — mikorizas šūnas, 10 — spermatozoīds.������������������������������������倅��晥晦〰㌳〰㌱〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㐱〰㜳〰㜴〰㘵〰㜲〰㙦〰㜸〰㜹〰㙣〰㙦〰㙥〰㈰〰
	33. att. Tmesipteris tannensis jauna sporofīta attīstība: 1 — jauns sporofīts; 2 — sporofīts ar 2 virszemes dzinumiem; 3 — gametofīts (g) ar sporofītu (s), kuram izveidojiesvirszemes zars un dihotomi pazemes zari.�ms; Tmesipteris tannensis: 6 — hab
	34. att. Psilophytatae terminālu sporangiju (1) pārveidošanās epifilos Lycopodiatae sporangijos (4).���������������
	35. att. Vālīšu staipeknis (Lycopodium clavatum): 1 — augs ar sporofilu sastatiem; 2 — sporofils ar uzplīsušu sporangiju; 3 — spora; 4 — protalijs ar jaunu augu.���������������
	36. att. Selaginella selaginoides: 1 — habituss; 2 — sporofilu sastata gargriezums; 3 — mikrosporangija gargriezums; 4 — megasporangija gargriezums.
	37. att. Selaginella gametofītu un embriju attīstība. Selaginella stolonifera: 1-5 — mikrosporas dīgšana, p — protalija (rizoidālā) šūna, a — anterīdija sienas šūnas, s — spermatogēnās šūnas, 6 — spermatozoīdi; S. martensii: 7 — sievišķais gametofīts ar 2 embrijiem, c — embriji, g — gametofīta (protalija) šūnas, 8 – embrijs, en — embrijnesējs, gs — galotnes šūna, dl — dīgļlapa, m — mēlīte, ds — dīgļstumbrs, r — rizofors, h — haustorijs.�oru mātšūnas; 6 — A. husnoti sporogona šķērsgriezums ar sporu tetrādēm un kolumellu; 7 — A. pearsoni sporogona atvārsnīte.��
	38. att. Miadesmia megasporofils ar megasporangiju.
	39. att. Lepidodendrales. Sigillaria: 1 — auga rekonstrukcija, s — sporofilu sastati, 2 — lapu spilventiņi; Lepidodendron: 3 — auga rekonstrukcija, 4 — lapu spilventiņi, 5 — sporofilu sastats.����������
	40. att. Pleuromeia sternbergii: 1 — auga rekonstrukcija; 2 — lapa; 3 — sporofils; 4 — stumbra virsmas daļa ar lapu rētām.�, 4 — lapu spi
	41. att. Lepidocarpon lomaxii megasporofila un megasporangija gargriezums: g — sievišķais gametofīts; m — neīsts integuments; p — parihnoss; ms – megasporangija siena; v — vadaudu kūlītis.�������������������������
	42. att. Nathorstiana arborea, auga rekonstrukcija. Senatnīgāka un primitīvāka ir krīta perioda sākuma fosila ģints Nathorstiana. Tās pārstāvis bija neliels augs ar stāvu, resnu, ap 12 cm augstu stumbru (42. att.). Stumbra augšgalu ciešā spirālē klāja lineāras lapas. Pašas augšējās lapas bija sporofili. Rizoforam atšķirībā no pleiromeju rizofora bija īsas, sulīgas, vāji dihotomas daivas. Domājams, Nathorstiana bija piejūras kāpu augi.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	43. att. Isoëtes. ilsoētes lacustris: 1 — habituss, 2 — lapas pamatdaļa, m — mēlīte, b — bedrīte, 3 — lapas pamatdaļas gargriezums, mi — mikrosporas, t — trabēkulas; I. setacea: 4—12 — mikroprofalija un spermatozoīdu attīstība, as — anterīdija sienas šūnas, s — spermatogēnās šūnas, p — protalija šūna; 13 — I. malinverniana spermatozoīds.�������������������������������������������������������������������������������������
	44. att. Hyeniales. Hyenia elegans: 1 — habituss; 2 — stumbra daļa ar 2 sporofiliem, 3, 4 — dihotomas neauglīgās lapas; Calamophyton primaevum: 5 — habituss, 6 — stumbra daļa ar 2 sporofiliem; 7,8 — neauglīgās lapas.�㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙣〰㘱〰㜰〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱
	45. att. Calamitales. Calamites carinatus: 1 — habituss, 2 — stumbra šķērsgriezums, s — sekundārā koksne, mk — metaksilēma, kd — karinālais dobums; Asterocalamites: 3 — stumbra daļa, 4 — sānzars, 5 — lapa.�〰㙦〰㜲〰㙦〰㘶〰㘹〰㙣〰㘹〰㘵〰㙤〰㉣〰㈰〰㌳〰㉣〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘴〰
	46. att. Equisetatae sporofilu attīstība: 1 — pamattips; 2, 3 — pārejas tipi (Hyeniales) 4 — kosu tips (vairogveida sporofils).�〰㜲〱〱〰㈰〰㙢〰㙦〰㙢〰㜳
	47. att. Tīruma kosa (Equisetum arvense): 1 — fertilie dzinumi (f) un veģetatīvais dzinums (v) pumpura; 2 — neauglīgs (veģetatīvais) dzinums: 3 — sporofils ar sporangijiem; 4 — spora ar elaterām; 5 — sausas sporas ar izplestām elatērām; 6 — stumbra posma Šķērsgriezums, c — centrālais dobums, c — endoderma, vl — valekularie kanāli, kl — karinālie kanāli vadaudu kūlīšos, sk — sklerenhīmas šķiedras, a — asimilācijas audi, at — atvārsnītes.�　㜀㈀　　㈀　　　㘀挀　　㘀　　㜀　　　㜀㔀　　㈀　　　㜀㈀　㌀　　㜀㐀　　　　㘀搀　　㈀攀　　　　　　㈀挀　　㈀　　　㌀㐀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㘀挀　　㘀　　㜀　　　㜀㔀　　㈀　　　㜀㌀　　㜀　　　㘀㤀���
	Untitled
	48. att. Pļavas kosas (Equisetum pratense) sievišķais protalijs (1) un tīruma kosas (E. arvcense) spermatozoīds (2).��������������������
	49. att. Paparžu lapas izveidošanās no telomiem (1—4) un sporangiju novirzīšanās uz lapas apakšpusi (5—8).���������������
	50. att. Filicatae sporangija attīstība. Asplenium: 1 — epidermas šūnas sākotnējā dalīšanās, 2 — dalīšanās, izveidojot sienas šūnu (s) kārtu un centrālo šūnu — arhesporiju (ar), kas nodalījusi tapetšūnu (t), 3 — arhesporijs sadalījies tapetšūnas (t) un sporogēnos audos (sp); Polypodium: 4 — sienas šūnas (s) izveidojušas gredzenu, bet tapetšūnas izšķīdušas, sporu mātšūnas (sm) veido sporu tetrādes, 5 — nogatavojies sporangijs ar sporām (sp).���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	51. att. Protopteridiales: 1 – Protopteridium hostimiense zars; 2 — Aneurophyton germanicum, auga rekonstrukcija.
	52. att. Cladoxylon scoparium: 1 — auga rekonstrukcija; 2 — lapiņa; 3 — sporangiju grupa.�����
	53. att. Archaeopteridales: Archaeopteris latifolia: 1 — sterila zara (lapas) daļa, 2 — fertila zara (lapas) daļa; A. hibernica: 3 — fertils zars (lapa; sterilas lapiņas mainās ar fertilām), 4 — mikrospora, 5 — megaspora; 6 — Rhacopteris paniculifera zars.�������������������������
	54. att. Ophioglossales. Ophioglossum vulgatum: 1 — sporofīts, 2 — lapas auglīgās daļas galotnes gargriezums; Botrychium lunaria: 3 — sporofīts, 4 — sporangiji (no apakšpuses).�㉥〰㈰〰㐱〰㜲〰㘳〰㘸〰㘱〰㘵〰㙦〰㜰〰㜴〰㘵〰
	55. att. Marattiales. Angiopteris evecta: 1 — habituss, 2 — lapas pamatne ar pielapem — aflēbijām (a); 3 — A. crassipes sora; 4 — Christensenia aesculifolia sinangiji.����������
	Leptosporangiatae filoģenētiskās saites.�謧謧����������Ā
	56. att. Alsophila crinita.
	57. att. Melnā ozolpaparde (Dryopteris filixmas): 1 — habituss (sporofīts); 2 — lapas šķērsgriezums, p — plīvurs, s — sporangiji; 3 — lapiņa ar šorām, kuras sedz plīvurs: 4 — sporangijs, g — gredzens: 5 — protalijs, ar — arhegoniji, an — anterīdiji; 6 — anterīdijs; 7 — spermatozoīds; 8 — arhegonijs.�������������������������������������������������������
	58. att. Osmunda regalis: 1 — lapa ar auglīgo un neauglīgo dalu; 2—5 — sporangija attīstības fāzes; 6 — atvēries sporangijs.�㉣〰㈰〰㘷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㜲〰㘵〰㘴〰㝡〰㘵������
	59. att. Schizaeaceae un Hymenophyllaceae. Schizaea pusilla: 1 — habituss, 2 — pavedienveida gametofīta daļa ar anterīdijiem, arhegonijiem un uztūkušām mikorizas šunām 3 – Sch. elegants lapa; 4 – Sch. bifilda atvēries sporangijs; angijs; 5 — Trichomanes reniforme (malējs sporangiju novietojums); 6 — Hymenophyllum dilatatum.����������������������������������������
	60. att. Parasta ērgļpaparde (Pteridium aquilinum): 1 — habituss; 2 — lapiņas daļa-ar sorām.� gametofīta daļa ar ante
	61. att. Pohjpodiaceae: 1 — Platycerium sp.; 2 — Matteuccia struihiopieris ar trofofilu un sporofilu.
	62. att. Marsileaceae. Marsilea quadrifolia: 1 — augs ar sporokarpijiem (sp). 2 — jauna sporokarpija gargriezums (soru aizmetnis punktēts), 3 — nobriedis sporokarpijs, me — megasporangijs, mi — mikrosporangijs, v — vadaudu kūlītis, g — gredzens; M. salvatrix, 4 — atvēries sporokarpijs. s — soras, 5 — izdīgus mikrospora ar 2 anterīdijiem, 6 — spermatozoīds, 7 — arhegonijs; 8 — Pilularia globulifera.�����������������������������������
	63. att. Peldošā salvīnija (Salvinia natans): 1 — sporoflts (no augšas); 2 — vasas dala ar soru tvertnēm, zl — zemūdens lapa; 3 — mikrosoras (augša) un megasoras (apakša) gargriezums, mi — mikrosporangijs, mc — megasporangijs, p — placenta, pt — plīvurs; 4 — stumbra šķērsgriezums, centra vadaudu kūlītis ar traheīdām, im — mizas iekšējā kārta, am — mizas ārējā kārta, e — gaisa ejas; 5 — lapas šķērsgriezums, m — matiņi lapas virspusē.�㈀戀　　㘀㐀　　㜀㌀　　㈀　　　㈀㠀　　㌀㈀　　㈀㤀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	64. att. Salvinia natans vīrišķā un sievišķa gametofīta attīstība: 1 — mikrosporas dalīšanās 3 šūnās (I—III); 2 — protalijs (no sāniem); 3 — protalijs (no apakšpuses), I šūna sadalījusies rizoidālā (p) un veģetatīvā šūnā (a), II šuna sadalījusies sterilās šūnās (b, c) un 2 spermatogēnās šūnās (s,), kas_ katra veido 2 spermatozoīdus, III šūna sadalījusies sterilās šūnās (d, e) un 2 spermatogēnās šūnās (s2). Šūnas (S1 un s2) ir 2 anterīdiji, bet sterilās šūnas (b, c, d. c) — anterīdiju sienas šūnas; 4 — embrija (etn) gargriezums, pr — protalijs ar hloroplastiem, s — sporas šūna, e — eksospors, p — perispors, sp — sporangija siena, h — haustorijs, l1, l2. l3 — pirmās lapas, sg — stumbra galotne, ar — arhegonija palieka.�㈀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㜀愀　　㜀㔀　　㘀搀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	65. att. Priežu (Pinas) attīstības cikla shēma: S — sporofīts; G — gametofīts (haploīdā fāze — tievas līnijas, diploīdā fāze — platas līnijas); R – reduktīvā dalīšanās; 1 — dīgstoša sēkla; 2 — dzinumi; 3 — vīrišķais strobils un sievišķo strobilu sastāts (jauns čiekurs): 4 — mikrosporofils ar mikrosporu mātšūnu, vienšūnas un daudzšūnu mikrosporām (pa kreisi), megastrobila segzvīņa, virs tās sēklzvīna ar sēklaizmetni, kurā attīstījusies viena megaspora — vienšūnas dīglsoma (pa labi); 4l — mikroprotalija attīstība; 5 — megastrobils un sēklaizmetnis apaugļošanās laika ar dīgstošu mikrosporu un sievišķo gametofītu; 6 — nobriedusi čiekurzvīņa ar spārnainu sēklu.�⸰〠〮〰″⸴〠ㄸ〮〰‵㜰⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㤰‰⸰〠〮〰‴⸸㈠ㄹ㜮㈸‵㜱⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰っ㌰〵㔰〵搰〵㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸸㘠〮〰‰⸰〠㔮㤵′㈹⸲㠠㔷〮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㐸〰㕤〰挳〰㑦〰㐸〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸰㐠〮〰‰⸰〠㐮㠲′㘷⸰〠㔷ㄮ㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑦〰㐴〰㐵〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸷㐠〮〰‰⸰〠㐮㠲′㤰⸷㈠㔷ㄮ㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰挳〰㔵〰㔶〰㔷〰㔱〰㑣〰㐸〰㐶〰敤〰㐵〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸳㐠〮〰‰⸰〠㐮㠲″㔳⸷㈠㔶㤮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐴〰㔸〰㑡〰㔶〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍��Ȁ
	66. att. Izmiruši sēklaugu priekšteči. Psilotatae: 1 — Trimerophyton robustius telomu sistēma ar sporangiju grupām (devona sākumā); Progymnospermae: 2 — Actinoxylon banksii veģetatīvie dzinumi (devona vidū); 3 — Tetraxylopteris schmidtii saliktu sporofilu _da|a ar sporangiju grupām (devona beigās); 4 — Barrandeina dusliana dzinums ar dihotomām lapām un vienkāršām sporangiju grupām (devona vidū).�������������������������������������������������������������������������������������
	67. att. Pirmatnējo sēklaugu vasas uzbūves shēma: 1 — Pinophytina: 2 — Cycadophytina, Vasu asis (platās, melnās līnijas) un vienkāršie resp. saliktie neauglīgie un auglīgie laporgāni (tievās līnijas; sporogēnle audi pelēki) — trofofili, mikrosporofili un megasporofili.���������������������������������������������������������������������������
	68. att. Ginkgoatae. Baiera muensterana: 1 — veģetatīva lapa, 2 — sēklaizmetņi pie sievišķā strobila ass, 3 — radiālas, slēgtas un atvērušās mikrosporangiju grupas pie vīrišķo strobilu asīm; Ginkgo biloba: 4 — garvasa ar īsvasu (iv), vīrišķo strobilu (spurdzi) un jaunam lapām, 5 — mikrosporofili ar mikrosporangijiem, 6, 7 — sievišķais strobils ar sēklaizmetņiem un seklu (s), 8 — mikrosporā, 9 — vīrišķais protalijs, a — anteridiālā šuna, h — haustoriālā šuna, p — 2 protalija šūnas, 10 — spermatozoīds, 11 — sēklaizmetņa augšējās da]as gargriezums, i — integuments, n — nucels, pk — putekšņu kamera, c — endosperma (sievišķais protalijs), ar — arhegoniji.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	69. att. Cordaitidae: 1 — Cordaites sp.: 2 — C. laevis vasa ar strobilu sastātiem un žākļu pumpuru; 3 — Cordaianlhus concinnus 2 vīrišķie strobili; 4 — C. perijonii mikrosporofili ar stāvām mikrosporangiju grupām, 5 — mikrospora ar vīrišķo daudzšūnu gametofītu; 6 — C. pseudofluitans megasporofilu sastats ar seglapu, sterilām zvīrilapām un kātainiem sēklaizmetņiem.������������������������������������������������������������������������������������������
	70. att. Pinaceae. Pinus sylvestris: 1 — ziedošs zars ar divu iepriekšējo gadu čiekuriem, 2 — sievišķais čiekurs, 3 — megastrobils ar sēklzvīņu un 2 sēklaizmetņiem (no augšpuses); 4 — megastrobils ar sēklzvīņu un 2 sēklaizmetņiem (no apakšpuses), 5 — mikrostrobils, 6 — mikrospora (puteksnis), 7 — sēkla ar spārnu; P. mugo: 8 — mikrosporofila gargriezums, 9 — mikrosporofila šķērsgriezums.�〰㉥〰㈰〰㙣〰㘱〰㘵〰㜶〰㘹〰㜳〰㈰〰㜶〰㘱〰㜳〰㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜳〰㜴〰㜲〰㙦〰㘲〰㘹〰㙣〰㜵〰㈰〰㜳〰㘱〰㜳〰㜴〱〱〰㜴〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〱㝥〱〱〰㙢〱㍣〰㜵〰
	71. att. Pinatae putekšņa dīgšana un apaugļošanās. Pinaceae: 1—6 — vīrišķā gametofīta attīstība mikrosporā un putekšņa dīgstobrs, p — protalija šūnas, k — putekšņa dīgstobra kodols, a — anteridiālā šūna, kt — kātiņa šūna, sp — spermatogēnā šuna, s — spermiji, 7 — nobrieduša sēklaizmetņa augšējā gala gargriezums, i — integuments, d — putekšņa dīgstobrs, ks — arhegonija kakla kanāla sienas šūnas, v — vēdera kanālšūna, o — olšūna; Taxaceae: 8 — olkodola saplūšana ar vienu spermija kodolu (pārējie kodoli deģenerējas).� gargriezums, pr — protalijs ar hloroplastiem, s — sporas šūna, e — eksospors, p — perispors, sp — sporangija siena, h — haustorijs, l1, l2. l3 — pirmās lapas, sg — stumbra galotne, ar — arhegonija paliek
	72. att. Pinus sylvestris embrija attīstība: 1—6 — embrija attīstības pakāpeniskas stadijas c — embrijs, s — suspensors.�������������������������
	73. att. Voltziales. Lebachia piniformis: 1 – auglīga sānzara apakšējā dala ar stāviem sievišķajiem čiekuriem un nokareniem vīrišķajiem strobiliem, 2 — Čiekura daļa (dihotomi dalītas segplēksnes), 3 — megastrobils no čiekura ass puses, 4 — megastrobils no priekšpuses, s — segzvīņa, p — sterilas plēksnes, sa — sēklaizmetnis; L. hypnoides: 5 — mikrospora, 6 — mikrosporas _ griezums, 7 — sievišķa čiekura uzbūves shēma, 8 — mikrosporofils.�　　㘀㐀　　㜀㌀　　㈀　　　㈀㠀　　㌀㈀　　㈀㤀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
	74. att. Voltziales. 1 — Voltziopsis africana megastrobils ar 5 sterilām zvīņām un 5 megasporofiliem; 2 — Voltzia sp. megastrobils ar sterilām zvīņām un 3 megasporofiliem; 3 — Glyptolepis sp. megasporofils, sz — segzvīņa, st — sterilas zvīņas, as — 2 anatropi sēklaizmetņi: Cheirolepis muensterii: 4 — veģetatīva vasa, 5 — sievišķais čiekurs, 6 — segzvīņa, 7 — megastrobila gargriezums.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	75. att. Araucariaceae: 1 — Araucaria brasiliensis sievišķais čiekurs (pa kreisi) un zars ar mikrostrobilu (pa labi); 2 — Agathis macrostachys zars (pa kreisi) un sievišķais čiekurs (pa labi).���������������ms.��
	76. att. Pinaceae. Abies nordmanniana: 1 — zars ar nobriedušiem sievišķiem čiekuriem, 2 — seklzvīņa no iekšpuses, 3 — sēklzvīņa no ārpuses (redzama segzvīņa); Pseudotsuga laxifolia: 4 — zars ar sievišķo čiekuru, 5 — lapa, 6 — sēklzvīņa ar sēklām, 7 — segzvīņas.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	77. att. Laricoideae. 1 — Larix decidua zara daļa ar sievišķo čiekuru un īsvasas ar skuju pušķiem; Cedrus deodara; 2 — zars ar mikrostrobiliem un sievišķo čiekuru, 3 — mikrosporofili, 4 — sēklzvīņa ar sēklaizmetņiem.������������������������������������������������������������
	78. att. Taxodiaceae. 1 — Seguoia sempervirens zars ar mikrostrobiliem (m) un sievišķajiem čiekuriem (č); Sequoiadendron giganteum: 2 — zars ar sievišķajiem čiekuriem, 3 — zars ar lapām.������������������������������
	79. att. Metasequoia glyptostroboides: 1 — zars ar sievišķajiem čiekuriem; 2 — čiekuri; 3 — zars ar mikrostrobiliem.�išķajiem čieku
	80. att. Virdžīnijas purvciprese (Taxodium distichum): 1 — zars ar sievišķajiem čiekuriem; 2 — zars ar mikrostrobiliem.���������������
	81. att. Mūžzaļā ciprese (Cupressus setnpervirens): 1 — zars ar mikrostrobiliem; 2 — zara daļa ar sievišķajiem čiekuriem; 3 — mikrosporofils; 4 — mikrosporofila griezums; 5 — sēklzvīņa ar sēklaizmetņiem.�������������������������������������������������������
	82. att. Parastais paeglis (Juniperus communis): 1 – sievišķā auga zars ar čiekuriem un 1—2-gadīgām čiekurogām; 2 — vīrišķa auga zars ar mikrostrobiliem; 3 — sievišķais čiekurs ar apputēs pilieniem; 4 — mikrostrobils; 5 — čiekurogas šķērsgriezums.�㈰ㄴ〰㈰〰㝡〰㘱〰㜲〰㘱〰㈰〰㘴〰㘱〱㍣〰㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜳〰㘹〰㘵〰㜶〰㘹〱㘱〱㌷〰㘱〰㙡〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〱つ〰㘹〰㘵〰㙢〰㜵〰㜲〰㘹〰㘵〰㙤
	83. att. Ogu īve (Taxus baccata): 1 — sievišķā auga zars ar sēklām; 2 — vīrišķā auga zars ar mikrostrobiliem; 3 — mikrostrobils; 4 — megastrobils skujas žāklē; 5 — megastrobila gargriezums, m — mikropile, i — integuments, n — nucels, d — dīgļsoma, a — arillus aizmetnis, k — primārā žākles dzinuma veģetācijas konuss; 6 — sēklas gargriezums (arillus, sēklapvalks, endosperma un dīglis).�㈰〰㌱〰㈰㈰ㄳ〰㈰〰㜳〰㘹〰㘵〰㜶〰㘹〱㘱〱㌷〱〱〰㈰〰㘱〰㜵〰㘷〰㘱〰㈰〰㝡〰㘱〰㜲〰㜳〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〱つ〰㘹〰㘵〰㙢〰㜵〰㜲〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㌱㈰ㄴ〰㌲〰㉤〰㘷〰㘱〰㘴〱㉢〰㘷〱〱
	84. att. Lyginopteridatae. Lyginopteris hoeninghausii: 1 — lapa, 2 — stumbra šķērsgriezums, v — vadaudu kūlīši (primārā koksne uz centra pusi, sekundārā koksne uz ārpusi) lp — lapu pēdas, / — lūksne, m — miza ar mehānisko audu joslām, s — serde; 3 — mikrosporofils. st — sterilā daļa, f — fertilā daļa, ,s — sporangiji; 4 — sēklaizmetnis ar bļodiņu; 5 — sēklaizmetņa gargriezums, c — nucela centrālā daļa, i — integuments, b — bļodiņa, pk — putekšņu kamera; 6 — Glossopteris sp. lapa ar tīklveida dzīslojumu.�— sēklaizmetņa augšējās da]as gargriezums, i — integuments, n — nucels, pk — putekšņu kamera, c — endosperma (sievišķais protalijs), ar — arhegoniji.
	85. att. Lyginopteridatae mikrosporangiju nesēji. Whittleseya: 1 — mikrosporangiju nesēja daļa, 2 — mikrosporangiju grupas gargriezums, 3 — mikrosporangiju grupas šķērsgriezums; 4 — Aulacotheca mikrosporangiju grupa; 5 — Potoniea mikrosporangiju grupa; 6 — Zeilleria lapveida mikrosporangiju nesējs (sporogēnie audi melni).�����������������������������������
	86. att. Lyginopteridatae sēklaizmetņu nesēji: 1 — Genomosperma kidstonii, 2 — G. latens, 3 — Eurystoma angulare segtelomu saaugšana par iekšējo integumentu; 4 — E. angulare, 5 — Lyginopteris hoeninghausii (rekonstrukcija un gargriezums) bļodiņas (ārēja integumenta) izveidošanās no segtelomiem; 6 — Peltaspermum rotula vairogveida sēklaizmetņu nesējs (rekonstrukcija un gargriezums); 7 — Stamnostoma huttonense dihotoms sēklaizmetņu nesējs ar daudzsēklu bļodiņām; 8 — Calathospermum scoticum bļodiņa ar vairākiem sēklaizmetņiem (gargriezumā); 9 — Gnetopsis elliplica bļodiņa ar sēklaizmetņiem, kuriem irbuļveidā pagarināts integuments; 10 — Pecoptcris pluckenetii lapveida sēklaizmetņu nesēja daļa; 11 — Caytonia sp. plūksnveida lapas daļās ieskauti sēklaizmetņi.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ѐ
	Ginks (Ginkgo biloba) Rīgas apstādījumos (G. Ābeles foto).��������������������
	Ogu īves (Taxus baccata) zars ar sēklām un sēklsedzi (G. Ābeles foto).�o).���������������������
	Parasta skābarža (Carpinus betulus) augļi (G. Ābeles foto).���������������
	Untitled
	Nepenthes robusta Rostokas universitātes Botāniskajā dārzā (A. Piterāna foto).������������������������������
	Grīņu sārtene (Erica ietralix) Ziemupes grīņos (A. Piterāna foto). Katavbas rododendrs (Rhododendron catawbiense) P. Stučkas LVU Botāniskajā dārzā (R. Kondratoviča foto).������������������������������������������������������������
	87. att. Cautoniales. I — Sagenopteris sp. lapa; Caytonia sewardii: 2 — mikrosporofils un mikrosporas, 3 — bļodiņas gargriezums (redzami sēklaizmetni ar integumentu).���������������
	88. att. Cycadales. 1 — Cycas sp.; megasporoflli: 2 — C. revoluta, 3 — C. cirinalis, 4 — Dioon edule, 5 — Ceratozamia mexicana. 6 — Zamia skinneri.
	89. att. Cycadales: 1 — Encephalartos altensteinii mikrostrobils: 2 — Cycas circinalis mikrosporofils ar mikrosporangiju grupām.�����
	90. att. Cycadales sēklaizmetņa uzbūve: Ceratozamia sēklaizmetņa gargriezums, mi — mikropile, i — integuments, n — nucels, pk — putekšņu kamera ar dīgstošam mikrosporām, me — izdīgusi megaspora ar megaprotaliju (daudzšūnu dīgļsomu), ar — arhegoniji ar 2 kakla kanāla sienas šūnām un olkodolu.���������������������������������������������������������������������������
	91. att. Dažu benetītu (Bennettitatae) sugu rekonstrukcija. Williamsonia sewardiana: 1 — habituss, 2 — lapa; Williamsoniella coronata: 3 — auga daļa, 4 — divdzimumu strobils; 5 — Cycadeoidea marshiana.�〰㙤〰㘵〰㘷〰㘱〰
	92. att. Bennettitales strobilu uzbūves shēmas. Cycadeoidea dacotensis: 1 — jauna strobila gargriezums, 2 — nobrieduša strobila gargriezums; 3 – Bennettites gibsonianus megastrobila gargriezums ar «apziedni», interseminālām plēksnēm un kātainiem sēklaizmetņiem; Cycadeoidea albiana: 4 — sēkla, 5 — sēklas gargriezums (redzams dīglis ar 2 dīgļlapām).�strobils; 5 — Cycadeoidea marshiana.�〰㙤〰㘵〰㘷〰㘱〰넁�뀁�邘椚邘椚att. Dažu benetītu (
	93. att. Efedras (Ephedra): 1 — zars ar vīrišķo strobilu sastatiem; 2 — zars ar seklām; 3 — mikrostrobilu sastats; 4 — mikrostrobils; 5 — megastrobila gargriezums, z — sterilas zvīņlapas, n — nucels, pk — putekšņu kamera, m — integuments ar mikropiles stobriņu, a — «apziednis»; 6 — megastrobils, ieskauts sterilās zvīņlapās (z).�������������������������������������������������������
	94. att. Velvičija (Welwitschia mirabilis): 1 — jauns augs ar sievišķo strobilu sastātiem; 2 — mikrostrobils ar seglapu (s), priekš lapām (p), opziedņa» iapām (a), saaugušām putekšņlapām un sterilu sēklaizmetni.�〰㙤〰㍢〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㝡〰㘱〰㜲〰㜳〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜳〰㘵〰㙢〰㙣〱〱〰㙤〰㍢〰㈰〰㌳〰
	95. att. Gneti (Gnetum): 1 — zars ar sēklām; 2 — megastrobilu sastāts; 3 — mikrostrobilu sastāts; 4 — megastrobils; 5 — mikrostrobils; 6 — megastrobila gargriezums ar «apziedni», koksnainu ārējo un pagarinātu iekšējo integumentu, nucelu un dīgļsomu.��������������������������������������������������
	96. att. Magnolijaugu divdzimumu zieda izcelšanās: 1 — pēc pseidantija teorijas; 2 — pēc eiantija teorijas (androcejs punktēts, ginecejs melns).�㜲〰㙦〰㜳〰㜴〰㜲〰㙦〰㘲〰㘹〰㙣〰㜳
	Untitled
	97. att. Lielziedu magnolija (Magnolia grandiflora): 1 — zieds; 2 — kopauglis (pamatnē redzamas spirāliski sakārtoto putekšņlapu un apziedņa locekļu pēdas); 3 — zieda diagramma.�����������������������������������
	98. att. Melnais pipars (Piper nigrum): 1 — zars ar augļiem; 2 — ziedi; 3 — zieda diagramma; 4 — augļa gargriezums.�u pēdas);
	99. att. Sniegbaltā ūdensroze (Nymphaea candida): 1 — lapa; 2 — zieds; 3 — ziedpumpura gargriezums; 4 — ziedpamatnes šķērsgriezums ar gaisa ejām; 5 — zieda diagramma.�������������������������
	Untitled
	100. att. Gundegu dzimtas ziedu evolūcija.�����
	101. att. Miega magone (Papaver samniferum): I — auga daļa ar ziedu; 2 — augļenica; 3 — sēklotnes šķērsgriezums: 4 — auglis (poga|a); 5 — sēkla; 6 — zieda diagramma.�(redzams dīglis ar 2 dīgļlapā
	Hamamelididae filoģenetiskās saites.����������
	Vijīgā efeja (Hedera helix) Slīterē (E. Vimbas foto).��������������������
	Baltais āmulis (Viscum album) irz kļavas stumbra Arendolē (M. Kundziņa foto).��������������������
	Ezerrieksts (Trapa natans) Pakrates ezerā (G. Ābeles foto).����������
	Rūtainā fritilarija (Fritillaria meleagris) Lielupes pļavā pie Jelgavas (G. Ābeles foto).�������������������������
	Dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus) jauktā mežā pie Apšuciema (E. Vimbas foto).�ₘ踧����������Ā�
	102. att. Lielā nātre (Urtica dioica): 1 — auga daļa ar sievišķajiem ziediem; 2 — vīrišķā zieda pumpurs; 3 — vīrišķais zieds; 4 — auglenīca ar drīksnām; 5 — sievišķais zieds ar apziedni; 6 — sievišķā zieda diagramma; 7 — vīrišķā zieda diagramma.������������������������������������������������������������������������������������������
	103. att. Austrālijas dzelzskoks (Casuarina equisetifolia): 1 — auga daļa ar vīrišķo ziedkopu (galotnē) un kopaugļiem (pamatne); 2 — kopauglis; 3 — vīrišķā ziedkopa; 4 — sievišķais zieds; 5 — sievišķā zieda diagramma; 6 — vīrišķās ziedkopas diagramma.�〰㘹〱㘱〱㌷〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㝡〰㘹〰㘵〰㘴〰㜳〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㘱〰㜰〰㝡〰㘹〰㘵〰㘴〰㙥〰㘹〰㍢〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘹〰㘵〰㜶〰㘹〱㘱��
	104. att. Āra bērzs (Betula pendula): 1 — zars ar nobriedušu sievišķo spurdzi; 2 — ziedošas vīrišķas (lielākās) un sievišķās (mazākas) spurdzes; trīsziedu sievišķais dihāzijs, 3 — vērsts pret spurdzes centru, 4 — no ārpuses; 5 — auglis; 6 — augļa segzvīņa; 7 — vīrišķā dihāzija diagramma; 8 — sievišķā dihāzija diagramma.�〰㈰〰㝡〰㘹〰㘵〰㘴〰㙢〰㙦〰㜰〰㜵〰㈰〰㈸〰㘷〰㘱〰㙣〰㙦〰㜴〰㙥〱ㄳ〰㈹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〰㘱〰㜵〰㘷〱㍣〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㈸〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱〰㜴〰㙥〰㘵〰㈹〰㍢〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〰㘱〰㜵〰㘷〰㙣〰㘹〰㜳〰㍢〰㈰〰㌳〰㈰
	105. att. Meža dižskābardis (Fagus sulvatica): 1 — zars ar vīrišķajām (apakšā) un sievišķajām (augšā) ziedkopām; 2 — vīrišķais zieds; 3 — sievišķā zieda gargriezums; 4 — auglis; 5 — kopauglis augjkausā; 6 — sievišķā dihāzija diagramma.�㘴〰㙢〰㙦〰㜰〰㜵〰㈰〰㈸〰㘷〰㘱〰㙣〰㙦〰㜴〰㙥〱ㄳ〰㈹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〰㘱〰㜵〰㘷〱㍣〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㈸〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱〰㜴〰㙥〰㘵〰㈹〰㍢〰㈰〰㌲〰
	106. att. Grieķijas valrieksts (Juglans regia): 1 — zars ar vīrišķajām spurdzēm (s) un sievišķajiem ziediem (z); 2 — vīrišķais zieds; 3 — sievišķais zieds; 4 — sievišķā zieda gargriezums; 5 — auglis; 6 — sēkla.������������������������������������������������������������
	Untitled
	107. att. Lauka kokālis (Agrostemma githago): 1 — augs ar ziediem; 2 — zieds; 3 — auglenīca; 4 — vainaglapa un 2 putekšņlapas; 5 — sēkla; 6 — atvēries auglis; 7 — zieda diagramma.�������������������������
	108. att. Biete (Beta vulgaris): 1 — sulīgās saknes augšdaļa ar lapu rozeti (izaug 1. gadā); 2 — ziedoša auga daja (izaug 2. gadā); 3 — kamoliņi; 4 — zieds; 5 — zieda gargriezums; 6 — sēkla; 7 — sēklas dīgļa gargriezums (vidū perisperma).�������������������������������������������������������
	109. att. Sejas griķis (Fagopyrum sagittatum): 1 — ziedoša auga daļa; 2 — zieds; 3 — zieda gargriezums (sēklotnē taisns seklaizmetnis); 4 — putekšņlapas; 5 — auglenīca; 6 — zieds ar gariem irbuļiem; 7 — zieds ar īsiem irbuļiem, dr — drīksnas, p — putekšņmaciņi, n — nektāriji; 5 — auglis; 9 — augļa šķērsgriezums, d — dīglis; 10 — augļa gargriezums.�〱㘱〰㘱〰㈰〰㘱〰㜵〰㘷〰㘱〰㈰〰㘴〰㘱〰㙡〰㘱〰㈰〰㈸〰㘹〰㝡〰㘱〰㜵〰㘷〰㈰〰㌲〰㉥〰㈰〰㘷〰㘱〰㘴〱〱〰㈹〰㍢〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㘱〰㙤〰㙦〰㙣〰㘹〱㐶〰㘹〰㍢〰㈰〰
	Dilleniidae filoģenētiskās saites.�em irbuļiem; 7
	110. att. Tējaskrūms (Thea sinensis): 1 — ziedošs zars; 2 — zars ar augli; 3 — augļa šķērsgriezums.�������������������������
	111 att. Divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum): 1 — auga apakšējā dala; 2 — ziedkopa; 3 — zieds; 4 — auglenīcas šķērsgriezums; 5 — zieda diagramma; 6 — auglis.����������������������������������������
	112. att. Ķirbis (Cucurbita pepo): 1 — vīrišķā zieda gargriezums; 2 — androcejs (putekšņlapas saaugušas); 3 — sievišķā zieda gargriezums; 4 — auglenīca; 5 — auglenīcas šķērsgriezums.����������������������������������������������퀁��晥晦〰㌱〰
	113. att. Kāposts (Brassica oleraceae): 1 — ziedkopa un auglis; 2 — auglis (pākstenis); 3 — atveries auglis.�(mazākas)
	114. att. Pupolvītols (Salix caprea): 1 — zars ar lapām; 2 — zars ar vīrišķajām ziedkopām; 3 — zars ar sievišķo ziedkopu; 4 — vīrišķais zieds; 5 — sievišķais zieds; 6 — vīrišķā zieda diagramma; 7 — sievišķā zieda diagramma; 8 — sievišķā zieda gargriezums; 9 — atveries auglis; 10 — sēkla.������������������������������������������������������������������������������������������
	115. att. Kakaokoks (Theobroma cacao): 1 — stumbrs ar augļiem; 2 — auga dala ar ziediem un lapu; 3 — zieds; 4 — putekšņlapu gredzens; 5 — putekšņlapa; 6 — zieda diagramma.���������������
	116. att. Skarbmataina kokvilna (Gossypium hirsutum): 1 — ziedošs zars; 2 — nogatavojusies pogāja; 3 — sēklas griezums (sekla klāta ar matiņiem); 4 — zieda diagramma.��������������������
	117. att. Eiforbijas (Euphorbia). Euphorbia virgata: 1 — sterila vasa, 2 — ziedoša vasa; E. lathyrus: 3 — ziedkopa (ciātijs), 4 — ziedkopas bez apziedņa, 5 — atvēries auglis; 6 — E. peplus ziedkopas (ciātija) diagramma.��������������������
	118. att. Mellene (Vaccinium myrtillus): 1 — zars ar ziediem; 2 — zieda gargriezums; 3 — putekšņlapa; 4 — auglis; 5 — zieda diagramma.�����
	Rosidae filoģenētiskās saites.�輧������������₰
	119. att. Pļavu akmeņlauzīte (Saxifraga granulata): 1,2 — ziedošs augs; 3 — zieda gargriezums; 4 — zieda diagramma.���������������
	120. att. Rozes (Rosa). 1 — Rosa cinnamomea ziedošs zars; R. canina: 2 — ziedošs zars. 3 — zieda gargriezums, 4 — auglis, 5 — zieda diagramma.
	121. att. Mājābele (Molus domestica): 1 — ziedošs zars; 2 — zieda gargriezums; 3 — zara dala ar augļiem; 4 — augļa šķērsgriezums; 5 — sēklas gargriezums.�����������������������������������
	122. att. Mimosaceae: 1 — Acacia senegal ziedošs zars; 2 — A. melanoxylon zars ar filodijiem; 3 — akāciju zieds: 4 — A. lophantha zieda diagramma; 5 — Mitnosa pudica zieda diagramma.�����
	123. att. Sejas zirņi (Pisum sativum): 1 — ziedoša auga daļa; 2 — auga da|a ar augļiem: 3 — zieds; 4 — zieda gargriezums; 5 — vainags, k — karogs, b — buras, 1 — laiviņa; 6 — androcejs; 7 — auglenīca; 8 — sēkla, d — dīgļlapas, s — dīglsakne, p — dīgļpumpurs�������������������������������������������������������
	124. att. Parastā mirte (Myrtus communis): 1 — ziedošs zars; 2 — zieda gargriezums; 3 — zieds bez vainaga un androceja; 4 — zieda diagramma.�㙤〰㍡〰
	125. att. Ezerrieksts (Trapa natans): 1 — peldoša lapu rozete ar ziediem un zemūdens orgāniem; 2 — zieda gargriezums; 3 — auglis; 4 — dīgstoša sēkla.��������������������
	126. att. Parasta rūta (Ruta graveolens): 1 — ziedoša auga daļa; 2 — zieds; 3 — zieda gargriezums; 4 — zieda diagramma.����������
	127. att. Geraniaceae. Geranium sylvaticum: t — ziedoša auga dala, 2 — sakneņa daļa, 3 — zieda diagramma; 4 — Pelargonium zonale zieda diagramma; 5 — Geranium sanguineum augļi; 6 — Pelargonium zonale augļi; 7 — Erodium cicutarium auglis.��������������������
	128. att. Kārpainais segliņš (Evonijmus verrucosa): 1 — ziedoša auga da|a; 2 — zieds: 3 — diska un auglenīcas gargriezums; 4 — atveries auglis.�〰㘴〰㘱〱㍣〰㘱〰㉣〰㈰〰㌳
	129. att. Smiltsērkšķis (Hippophaë rhamnoides): 1 — zars ar ziediem; 2 — vīrišķais zieds; 3 — sievišķais zieds; 4 — sievišķā zieda gargriezums; 5 — zars ar augļiem; 6 — auglis.����������������������������������������
	130. att. Indīgais velnarutks (Cicuta virosa): 1 — auga daļa ar ziedkopām un lapām; 2 — sakneņa gargriezums; 3 — augļi: 4 — augļa šķērsgriezums; 5 — zieds.���������������������������������������������
	Asteridae filoģenētiskās saites� 4 — augļa šķē
	131. att. Tīrumu pēterene (Knautia arvensis): 1 — auga apakšējā dala; 2 — ziedkopa; 3 — zieds.��������������������
	132. att. Gentianaceae: 1 — Gentiana pneumonanthe, augs un zieda diagramma; 2 — Centaurium umbellatum, augs un zieda gargriezums.
	133. att. Arābijas kafijkoks (Coffea arabica): 1 — zars ar augļiem; 2 — zieds; 3 — divsēklu augļa gargriezums.��������������������
	134. att. Vijas (Cuscuta). Cuscuta europaea: 1 — ziedošs augs (parazitē uz parastā apiņa), 2 — zieds, 3 — zieda gargriezums; 4 — C. epithymum zieda diagramma.���������������
	135. att. Beladonna (Atropa belladonna): 1 — ziedoša auga dala; 2 — zieds; 3 — zieda gargriezums; 4 — sēklotnes šķērsgriezums; 5 — vainaga daļa ar putekšņlapām; 6 — auglis (oga) ar kausu; 7 — sēkla; 8 — sēklas gargriezums.����������������������������������������
	136. att. Scrophulariaceae. Verbascum nigrum: 1 — lapa, 2 — ziedkopas dala, 3 — zieds, 4 — putekšņlapa; Linaria vulgaris: 5 — ziedoša vasa, 6 — zieda gargriezums; Veronica chamaedris: 7 — ziedoša auga daļa; 8 — zieds; ziedu diagrammas: 9 — Verbascum nigrum, 10 — Linaria vulgaris, 11 — Veronica chamaedris.����������
	137. att. Parastā pūslene (Utricularia vulgaris): 1 — ziedošs augs; 2 — zieda gargriezums; 3 — auglis; 4 — zieda diagramma.�㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㜵〰
	138. att. Lamiaceae ziedi. Salvia sp.: 1 — ziedkopas daļa (piemērošanas entomofilijai), 2 — ziedu gargriezums, 3 — putekšņlapa; Lamium album: 4 — auga dala ar ziediem, 5 — zieds ar atvērtu augšlūpu (no priekšas), 6 — zieds (no sāniem), 7 — zieda gargriezums, 8 — zieda diagramma; Thymus sp.: 9 — ziedi, 10 — auglenīca ar irbuļa pamatdaļu; 11 — Prunella vulgaris zieds un putekšņlapa; 12 — Ajuga reptaris zieds; 13 — Melissa officinalis zieds; 14 — Leonurus sp. zieda gargriezums.�　　㘀搀　　㘀搀　　㘀　　㈀攀　　　　㌀㈀㌀　㌀㌀㐀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀　㌀　㌀　㌀
	139. att. Campanulaceae un Lobeliaceae ziedi. Campanula sp.: 1 — neizplaukuša zieda gargriezums, 2 — izplaukuša zieda gargriezums, 3—6 — auglenīcas un putekšņlapu attīstības fāzes, 7 — zieda diagramma; 5 — Lobelia sp. zieda diagramma.�������������������������
	140. att. Asteraceae ziedu tipi: I — stobrziedi; II — piltuvziedi; III — mēlziedi; IV — neīsti mēlziedi: 1,3 — Centaurea cyanus; 2 — Artemisia absinthium; 4 — Centaurea jacea; 5 — Cichoriurn inthybus; 6 — Taraxacum officinale; 7 — Achillea millefolium; 8 — Helianthus annuus.���������������
	141. att. Ziedu izvietojuma shēmas Asteraceae ziedkopās: 1 — visi mēlziedi, divdzimumu (Cichorium, Taraxacum u. c); 2 — malējie neīsti mēlziedi, sievišķi, vidējie — stobrziedi, divdzimumu (Achillea, Asier v. c); 3 — malējie neīsti mēlziedi, sievišķi, vidējie — stobrziedi, vīrišķi (Tussilago); 4 — malējie piltuvziedi, sterili (bezdzimuma), vidējie — stobrziedi, divdzimumu (Centaurea); divmāju augi ar viendzimuma stobrziediem, 5 – uz viena auga visas ziedkopas ar vīrišķajiem ziediem, 6 — uz otra auga visas ziedkopas ar sievišķajiem ziediem (Anthennaria).�㐀　　㘀昀　㘀　　㘀　　㈀　　　㜀㌀　㌀　　㘀戀　　㘀挀　　㘀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Untitled
	142. att. Čemuru puķumeldrs (Butotnus umbellatus): 1 — zieds; 2 — zieda diagramma.�逧��������
	143. att. Parastā cirvene (Alisma plantago-aquatica): 1 — lapu rozete; 2 — ziedkopa; 3 — augļkopa 4 — zieda diagramma.����������
	144. att. Kanādas elodeja (Elodea canadensis) ar sievišķiem ziediem.��������鄧
	145. att. Purva šeihcērija (Scheuchzeria palustris): 1 — habituss; 2 — zieds.�����
	146. att. Peldošā glīvene (Potamogeton natans): 1 — auga daļa ar iegremdētām (ie) un peldošām (p) lapām; 2 — zieds; 3 — zieda diagramma.�����������������������������������
	Liliidae filoģenētiskas saites.�����ā�က�밤
	147. att. Liliaceae ziedu diagrammas: 1 — Ornithogalum sp.; 2 —. Polygonatum sp.; 3 — Majanthemum bifolium; 4 — Aspidistra elatior, d — drīksna.�����
	148. att. Eremūrs (Eremurus sp.).�����
	149. att. Martagonlilija (Lilium martagon): 1 — stumbra apakšējā da|a ar sīpolu; 2 — ziedkopa; 3 — zieda diagramma.���������������
	150. att. Alliaceae: 1 — dārza sīpols (Allium cepa); 2 — puravs (A. porrum); 3 — maurloki (A. schoenoprasum); 4 — lakši (A. ursinum).����������
	151. att. Sparģelis (Asparagus officinalis): I — sakneņi ar jaunajiem dzinumiem; 2 — auga daļa ar ziediem; 3 — zieda gargriezums; 4 — augļi.��������������������
	152. att. Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus): I — stumbra apakšējā daļa ar bumbuļsīpo!u; 2 — ziedkopa; 3 — drīksnas.�����������������������������������
	153. att. Zingiberales ziedu diagrammas: 1 — Musa sp. (Musaceae); 2 — Kaempheria ovalifolia (Zingiberaceae); 3 — Canna indica (Cannaceae).
	154. att. Ceļotājkoks (Ravenala madagascariensis).�鄧��������
	155. att. Banāns (Musa sapientum).�����
	156. att. Ingveru (Zingiber) un kannu (Canna) ziedi: 1 — ārstniecības ingvēra (Zingiber officinale); 2 — kannu (Canna sp.), k — kauslapa, v — vainaglapas, st — staminodija, p — putekšņmaciņš, d — drīksna.������������������������������
	158. att. Dzegužpuķes (Orchis): 1 — auglenīca un putekšņlapa; 2 — polīniju kājiņas ar lipējķermeņiem, s — saitīte, p — polīniji, pk — polīnija kājiņas, d — drīksna, l — lipejķermenis.��������������������������������������������������������������������������������
	157. att. Orchidaceae ziedu diagrammas: 1 — Neuwiedia (3 putekšņlapas); 2 — Cypripedium (2 putekšņlapas un 1 staminodija); 3 — Orchis (1 putekšņlapa un 2 staminodijas) pirms resupinācijas, la — lūpa, st — staminodijas.�㙣〰㘱〰㜰〰㘱〰㍢〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㙦〰
	Commelinidae filoģenētiskās saites.�〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㑥〰㘵〰㜵〰㜷
	159. att. Pūkaina zemzalīte (Luzula pilosa): 1 — habituss; 2 — zieds; 3 — zieda diagramma.����������
	160. att. Ezera meldrs (Scirpus lacustris): 1 — zieds; 2 — zieda diagramma.
	161. att. Makstainā spilve (Eriophorum vaginatum): 1 — habituss; 2 — zieds; 3 — auglis; 4 — zieda diagramma.�����
	162. att. Grīšļu (Carex) ziedu diagrammas: 1 — putekšņlapu zieds; 2 — auglenīcu zieds ar 3 drīksnām; 3 — auglenīcu zieds ar 2 drīksnām, s — seglapas, a — auglenīca, p — pūslītis.������������������������������������������������������������
	163. att. Ananasa (Ananas sativus) augļkopa.�㈰〰㐷〰
	164. att. Parastās komelīnas (Commelina commu nis) auga daļa.���������������
	165. att. Graudzāļu stiebrs: 1 — stiebra daļa, s — stiebrs, mz — mezgls, ma — lapas maksts; p — lapas plātne; m — mēlīte; 2 — griezums caur mezglu (shēma), d — stiebra dobums, ma — lapas maksts, v — vadaudu kūlītis, df — diafragma.���������������������������������������������
	166. att. Graudzāļu ziedkopas: 1 — salikta vārpa; 2 — skara; 3 — vārpskara; 4 — galvinveida; 5 — staraina; 6 — vienpusīgs ķekars.�〰㘱〰㉣〰㈰〰㜳〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㜴〰㘹〰㘵〰㘲〰㜲〰㜳〰
	167. att. Graudzāju vārpiņa: 1 — uzbūves shēma; 2 — diagramma, za — ziedkopas ass, va — vārpiņas ass, av — vārpiņas ārējā plēksne, iv — vārpiņas iekšējā plēksne, az — zieda ārējā plēksne, iz — zieda iekšējā plēksne, zp — zieda plēvītes, p — putekšņlapas, a — auglenīca ar 2 drīksnām.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	168. att. Graudzāļu dzinumu veidošanās tipi: 1 — ekstravagināls; 2 — intravagināls.�z — zieda ārējā plēksne,
	169. att. Zilganā molīnija (Molinia coerulea): 1 — auga apakšējā daļa; 2 — ziedkopa; 3 — vārpiņa; 4 — lapas daļa (mēlītes vietā matiņi).������������������������������������������������������������
	170. att. Sējas rīss (Oryza sativa): 1 — ziedkopas daļa; 2 — vārpiņa; 3 — zieds; 4 — zieda diagramma.�������������������������
	171. att. Kaviļas (Stipa). Siipa capillata: 1 — habituss, 2 — grauds ar akotu; S. joannis. 3 — grauds ar akotu, 4 — stiebra da|a ar lapas mēlīti.���������������
	172. att. Pļavas auzene (Festuca pratensis): 1 — auga apakšējā daļa; 2 — ziedkopa; 3 — zieds; 4 — vārpiņa; 5 — lapas daļa ar mēlīti.���������������������������������������������
	173. att. Pļavas timotiņš (Phleum pratense) ar ziedu (1) un pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis) ar ziedu (2).���������������
	Arecidae filoģenētiskas saites.�����邢鈧炢鈧
	174. att. Eiropas pundurpalma (Chamaerops humilis).
	175. att. Purva cūkausis (Calla palustris) 1 — habituss; 2 — augļkopa ar seglapu; 3 – zieds.����������
	176. ati. Mazie ūdensziedi (Lemna minor): 1 — habituss; 2 — ziedkopa ar 2 putekšņlapu ziediem un 1 (novītušu) auglenīcu ziedu.��������������������
	177. att. Pandāns (Pandanus sp.).�����
	178. att. Novārtā ežgalvīte (Sparganium neglectum): 1 — auga daļa ar ziedkopu; 2 — auglenīcu zieds; 3 — putekšņlapu zieds; 4 — auglkopa.������������������������������
	Magnoliatae (ap 200000 sugu) Evolūcijas līmeņi:���������������
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	Liliatae (ap 100000 sugu)
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