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PRIEKŠVĀRDS

Mācības grāmata par augu morfoloģiju un anatomiju augstāka-

jām mācību iestādēm latviešu valodā iznāk otru reizi. Pirmo augu

morfoloģiju un anatomiju augstskolām latviešu valodā sastādījuši

prof. N. Malta, doc. X- Ābeleun A. Melderis. Tā iznāca 1940. gadā.
Šo grāmatu botānikas studijām izmantojušas turpat divas botāniķu

paaudzes.

Sastādot tagad jaunu mācības grāmatu par augu morfoloģijas
un anatomijas kursu augstākajām mācību iestādēm, autori varēja

jau pamatoties uz zināmu tradicionālu ievirzi botānikas vielas iz-

klāstā. Aizritējušajos vairāk nekā 25 gados, kopš iznākusi pirmā

augu morfoloģija un anatomija latviešu valodā, daudz darba pa-

veikts arī botānikas terminu precizēšanā un jaunradē. Tas neapšau-
bāmi atvieglināja grāmatas sastādīšanu. Šajā jomā liels nopelns
doc. M. Taujai un E. Ozoliņai, kā arī prof. P. Galeniekam, kuri ir

bijuši Padomju Latvijas jaunās botāniķu paaudzes un arī šīs grā-
matas autoru skolotāji.

Augu orgānu ārējais veids — morfoloģija un iekšējā uzbūve —

anatomija grāmatāaplūkoti atsevišķās nodaļās. Tas darīts tādēļ, ka

šādā veidā šīs botānikas nozares māca lielākajā daļā mūsu republi-
kas augstskolu. Mācību vielas izkārtojumā šādu iedalījumu nācās

ievērot arī tāpēc, ka augu fizioloģija un augu sistemātika latviešu

valodā izdotas atsevišķās grāmatās.

Noslēdzot augu orgānu morfoloģisko un anatomisko raksturo-

jumu, botānikas programmu un grāmatas apjoma robežās skaidrota

augu atsevišķu orgānu izveidošanās evolūcijas mācības mūsdienu

izpratnē.

Piemēros minētajiem augiem pa lielākajai daļai līdztekus nosau-

kumam latviešu valodā dots nosaukums arī latīņu valodā. Fosilie

un svešzemju augi, kuriem nosaukuma latviešu valodā nav, no-

saukti tikai latīņu valodā.



Grāmata domāta visiem augstāko mācību iestāžu attiecīgo spe-

cialitāšu studentiem — agronomiem, dārzkopjiem, mežkopjiem,

zootehniķiem, veterinārārstiem un biologiem, kuriem zināšanas par

augiem nepieciešamas gan praktiskajā, gan zinātniskajā darbā. Bez

zināšanām botānikā nevar studēt arī mikrobioloģiju, farmakoloģiju,

ģeogrāfiju, ģeoloģiju, fitopatoloģiju. Ceram, ka grāmatu varēs iz-

mantot arī skolotāji, ne vien mācot izprast augu praktisko nozīmi,
bet ari mācot iemīlēt zaļās augu valsts skaistumu.
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IEVADAM

Botānika ir zinātne par augiem — par augu uzbūvi, augu or-

gānu funkcijām, individuālo un vēsturisko attīstību, augu valsts

sastāvu, kā arī par augu un ārējās vides savstarpējām attiecībām.

Pirmās zināšanas par augiem cilvēks ieguva, izmantojot tos pār-
tikai, ārstniecībai un citām vajadzībām. Tā no paaudzes paaudzē
uzkrājās praktiska pieredze par augu izmantošanu un audzēšanu.

Līdztekus šīm agronomiskajām zināšanām radās ari bioloģiski no-

vērojumi par augu dzīves īpatnībām.
Pirmie mēģinājumi apkopot uzkrātās zināšanas par augiem sa-

glabājušies līdz mūsu dienām senās Ēģiptes rakstos ap 3000 gadu

pirms mūsu ēras. Apmēram 2200 gadu pirms mūsu ēras ķīniešu
rakstos aprakstīti vairāki kultūraugi. Grieķu zinātnieks Teofrasts

(IV—111 gs. pirms mūsu ēras) darbā «Augu vēsture» aprakstīja ap

500 augu sugu, to vairošanos ar sēklām un veģetatīvi, kā arī šo

augu praktisko izmantošanu. Viņš izšķīra augiem sakni, lapas,
pumpurus, ziedus un augļus, atzīmēja ari vairākas augu dzīvības

formas
— kokus, krūmus, viengadīgusun daudzgadīguslakstaugus.

Tātad jau no šī laika sākusies botānikas nozare, kuras darba lauks

ir augu ārējās — habituālās uzbūves pētīšana — morfoloģija.

Mūsu ēras sākumā vērtīgu materiālu par augiem sakopojis ro-

miešu zinātnieks Plīnijs (24.—79.) darbā «Dabas vēsture». Vidus-

laikos baznīcas fanātisms un dogmas aizkavēja zinātnes attīstību

vispār un arī botānikas attīstību.

15.—17. gs. Eiropā sākās jaunu — kapitālistisku attiecību vei-

došanās. Jaunās sabiedriski ekonomiskās formācijas attīstība vei-

cināja zinātnes un kultūras uzplaukumu.
Sajā laikposmā datu par augiem dažādu nesistemātisku aprakstu

veidā bija jau tik daudz, ka grūti kļuva tos pārskatīt, un sākās pir-
mie mēģinājumi augus sakopot grupās, sistematizēt.

Nopietnākais sistemātiska rakstura darbs 16. gs. ir itāliešu zināt-

niekam A. Cezalpino (1519.—1603.). Viņš augus grupēne tikai pēc
to praktiskās nozīmes, bet arīpēc uzbūves, sēklu daudzuma un citām

īpatnībām; viņš izsaka domu par dīgļlapu un augu lapu kopīgu
izcelšanos.

17. gs. bija bagāts ari ar jaunām filozofiskām sistēmām. Angļu
filozofs Bekons (1561.—1626.) cīnījās par zinātnisku izziņu un
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uzskatīja, ka patiesai filozofijai jādibinās uz dabas parādību ana-

līzi un secinājumos jāvadās nopieredzes datiem.

No dabaszinātnēm visbagātākā ar jauniem atklājumiem bija
fizika. 16. un 17. gs.mijā organismu iekšējās uzbūves noskaidrošanā

krass pavērsiens radās ar jauna instrumenta — mikroskopa
izgudrošanu. Pirmo mikroskopu konstruēja holandiešu tirgotājs
Lēvenhuks (1632.—1723.). Kaut gan Lēvenhukam nebijaattiecīgas
speciālas izglītības, viņš visu savu dzīvi veltījis zinātnei. Lēvenhuks

atklāja jaunu, tajā laikā nepazīstamu mikroorganismu pasauli. Vi-

ņam bija samērā pareizi zīmējumi, no kuriem var spriest, ka Lēven-

huks jau saskatījis augu orgānu uzbūves vienību — šūnu.

Izcilais angļu fiziķis R. Hūks (1635.—1703.) ar paša konstruētu

mikroskopu atklāja dažādos augu orgānos noteiktā kārtībā sagrupē-
tus «tukšumus» un poras, kurus viņš nosauca par šūnām. Savus

pētījumus R. Hūks sakopoja darbā «Mikrogrāfija» un 1665. gadā
to publicēja. Ar šo gadu sākās šūnas pētīšanas vēsture un

arī augu anatomijas kā botānikas nodaļas attīstība.

R. Hūks bija nejauši pievērsies augu uzbūves pētīšanai, bet

pēc viņa darba publicēšanas arvien vairāk sāka izmantot mikro-

skopu zinātniskajiem pētījumiem un daudzi zinātnieki veica siste-

mātiskus augu anatomiskās uzbūves pētījumus.
Itāliešu zinātnieks Marčello Malpigijs (1628.—1694.) novēroja,

ka augu lapas, saknes v. c. orgāni sastāv no «maisiņiem» un cau-

rulītēm, un sniedza pirmās ziņas par augu individuālo attīstību —

ontoģenēzi, aprakstīja dīgli, tā attīstību un lapu veidošanos stum-

bra galotnē.
Sajā pašā laikā daudz pētījumu, izmantojot mikroskopu, iz-

darīja angļu ārsts Grū (1641.—1712.). Arī Grū konstatēja, ka augu

organismi sastāv no «maisiņiem» un pūslīšiem. No Grū un Malpi-
gija darbiem varētu secināt, ka šie «maisiņi» ir raksturīgi visiem

augiem, tomēr neviens no viņiem šādu vispārinājumu neizdarīja.
18. gs. botānika bija aprakstoša zinātne un lielākā daļa botā-

niķu nodarbojās ar augu aprakstīšanu un klasificēšanu. Izcilais

zviedru zinātnieks Kārlis Linnejs (1707.—1778.) sastādīja pirmo
plašāko mākslīgo augu sistēmu. Paliekoša nozīme ir Linneja ieves-

tajai binārajai nomenklatūrai, pie kuras pieturas arī tagad kā

augu, tā dzīvnieku sistemātikā.

Morfoloģijas attīstībā nozīmīgs ir Linneja darbs «Botānikas

filozofija». Tajā sakopotas visas tā laika atziņas par augu orgānu
uzbūvi un terminoloģiju; tur izmantoti vācu zinātnieka I. Junga
(1587.—1657.), franču botānika 2. Turnefora (1656.—1708.) un

citu Linneja laikabiedru pētījumi par augiem.
Neskatoties uz plašajiem darbiem augu anatomijā, 17. gs. pētī-

jumu galvenā atziņa bija tā, ka augu organismi sastāv no homo-

genas vielas, kurā sastopami iedobumi
—

šūnas.

Sim laikam interesanta bija franču botānika A. Zisjē (1748.—

1838.) īpatnējā dabiskā augu klasifikācija. Raksturīgs viņa izstrā-
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dētajā sistēmā bija tas, ka katras dzimtas beigās viņš izdalīja
sugas, kas atspoguļoja radniecību ar nākamo dzimtu-

Botānikas attīstību Krievijā 17. un 18. gs. veicināja medicīnas

attīstība un sakarā ar to pieprasījums pēc ārstniecības līdzekļiem.
17. gs. Krievijā tika nodibinātas pirmās medicīnas skolas un ap-

tieku dārzi. Šajā laikā populāras medicīnas grāmatas bija tā sauk-

tās «zāļu grāmatas» — «travņiki». Tās izmantoja arī augu no-

teikšanai, kaut gan tajās ievietotajos augu aprakstos dažkārt bija
grūti orientēties.

1714. gadā Pēterburgā tika nodibināts «Imperatora aptiekas
dārzs» (H.\inepaTopcKHH anTeKapoK'Hft orapo/i),kas līdz mūsu die-

nām izveidojies par visā pasaulē pazīstamu botānikas zinātnes

centru — PSRS Zinātņu akadēmijas ar Darba Sarkanā Karoga
ordeni apbalvotais V. Komarova Botānikas institūts.

17. un 18. gs. Krievijā botāniķi pievērsās floristiskiem pētī-
jumiem, kuros noskaidroja augu sugas un to izplatību. Botānikas

profesors I. Krašeņiņņikovs (1711.—1755.) sarakstīja plašu darbu

par Kamčatkas zemi, tās tautu, augiem un dzīvniekiem. Izcilais

krievu dabaszinātnieks M. Lomonosovs (1711.—1765.) pētīja Pē-

terburgas apkārtnes augu valsti un deva augiem nosaukumus

krievu valodā.

18. gs. vidū akadēmiķis X- Volfs izsaka tam laikam progresī-
vus uzskatus, ka kauslapas un vainaglapas ir neattīstītas lapas,
kas veidojušās stumbra īpatnējas vielu maiņas apstākļos; putekšņ-
lapas esot kauslapu žākļu dzinumi, bet auglenīca —

stumbra aug-

šanas konuss.

Mikroskopi Krievijā pirmo reizi parādījās 18. gs. Pēteris I bija
devis rīkojumu tos iepirkt «Kunstkamerām». Vēlāk ar M. Lomo-

nosova iniciatīvu tika noorganizēta laboratorija, kurā mikrosko-

pus konstruēja krievu meistari.

Vispār šajā laikā izvērsās augu morfoloģijas un arī sistemā-

tikas pētījumi, bet augu anatomijas pētīšana, kas 17. gs. bija
sākusi strauji attīstīties, 18. gs. apsīka. Maz bija uzlabotas mikro-

skopu optiskās īpašības. Rietumeiropā mikroskops kļuva vairāk

par greznuma priekšmetu nekā par instrumentu zinātniskam dar-

bam. Ar augu mikroskopisko anatomiju nodarbojās maz, un priekš-
stats par šūnu palika tāds pats, kādu bija devuši Malpigijs un Grū.

18. gs. un 19. gs. mija Eiropā sākās lielas sociālas pārmaiņas:
paplašinājās un pieauga sabiedriskā ražošana un ražošanas spēki,
veidojās jaunas ražošanas attiecības. Attīstītākajās Eiropas valstīs

strauji attīstījās kapitālisms. Tas ietekmēja arī zinātni, kur sākās
asa teorētisko uzskatu cīņa. Pret veco metafizisko dabas izpratni no-

stājās dabaszinātnieki un filozofi Sent-Ilērs un Lamarks Francijā,
L. Okens, J. Millers, M. Šleidens un T. Švāns Vācijā, J. Purkinjē
Cehoslovakijā, C. Darvins Anglijā v. c. Ļoti liela nozīme bija Dar-

vina mācībai par sugu izcelšanos.

19. gs. nozīmīgi darbi augu morfoloģijā ir vācu dabaszinātnie-
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kam un dzejniekamV. Gētem. Viņa uztverē visas auga daļas —no

dīgļlapām līdz putekšņlapām un augļlapām — ir lapas pārveidnes

(metamorfozes). V. Gētes darbi vairāk nekā pusgadsimta ietekmēja
augu morfoloģijas tālākās attīstības virzienu. Parādību, ka auga or-

gāni var dažādi pārveidoties, Gēte nosaucapar metamorfozi. Augu
metamorfozi noteic vielu maiņa resp. vides apstākļi. Viņš izšķīra
progresīvo un regresīvo jeb nejaušo metamorfozi un par noteicošo

uzskatīja progresīvo.
Arī Šveices botāniķis O. Dekandols (1827.) pauž uzskatu, ka

zieds ir sarukusi vasa.

19. gs. augu morfoloģijas jomā darbojas daudzi zinātnieki
—

Francijā O. Dekandols v. c, Vācijā — X- Simpers, A. Brauns v. c,

Anglijā P. Brauns v. c, Krievijā — L Dvigubskis, M. Maksimo-
vičs v. c. Parādās darbi par lapu sakārtojumu un lapu ontoģenēzi,
par vasas zarošanos, zieda ontoģenēzi, ziedkopām v. c.

Morfoloģijā augu pētīšanai sāk izmantot vēsturisko metodi.

'Rodas jauni virzieni morfoloģijā —
evolucionārā jeb filoģenētiskā

morfoloģijā, eksperimentālā morfoloģija. Ontoģenēzi pēta ar jau-
nākām metodēm

—
salīdzinoši filoģenētisko un eksperimentāli mor-

foloģisko metodi. Sis virziens ir vadošais arī mūsdienās.

Filoģenētiskās morfoloģijas pamatlicējs ir vācu botāniķis
V. Hofmeisters (1849., 1851.). Viņš pierāda homoloģiju starp
paparžaugiem, staipekņiem un kailsēkļiem. Līdz ar to bija atrasta

saite starp sporaugiem un kailsēkļiem (ziedaugiem). Mācību par

augstāko augu vairošanās orgānu homoloģiju tālāk attīstīja daudzi

krievu zinātnieki —
I. Cistjakovs (1843.—1877.), I. Gorožankins

(1848.—1904.) v. c.

Liela nozīme filoģenētiskās morfoloģijas attīstība 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā ir čehu morfologiem I. Velenovskim un

L. Celakovskim, kas plaši izmanto salīdzinoši filoģenētisko metodi,
lai izpētītu kailsēkļu un segsēkļu ģeneratīvos orgānus.

19. gs. beigās, 20. gs. sākumā angļu botānika F. Bouera darbs

veltīts augstāko augu orgānu izcelšanās noskaidrošanai. Viņš at-

zīst, ka lapas ir ass orgāna (stumbra), kas ir primārs, atzarojumi.
To, ka ass orgāni ir primāri un lapas veidojušās vēlāk, apstiprina
arī vācu zinātnieka G. Potonjē un franču zinātnieka O. Linē darbi.

Pēc viņu domām, lapas rodas, sānzariem saplacinoties. Pētījumi
par devona laika augiem psilofītiem visumā apstiprina Bouera,

Potonjē un Linē izteiktos uzskatus. Tos tālāk attīsta vācu botāniķis
V. Cimmermans savā telomu teorijā (sk. 160. lpp.).

Filoģenētiskās morfoloģijas attīstībā liels ieguldījums ir vad-

audu evolūcijas pētījumiem resp. stelārajai teorijai (sk. 425. lpp.) -

Eksperimentālā morfoloģija, kā šo zinātnes nozari nosaucis

1890. gadā K. Timirjazevs, izvēršas divos virzienos un skaidro

a) morfoloģiskās pārmaiņas kā reakciju uz ārēju «ķirurģisku»
ietekmi (apgriešanu, potēšanu utt.) unb) morfoloģiskas pārmaiņas
kā reakciju uz ārējās vides apstākļu — apgaismojuma, mitruma,
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minerālvielumaiņu, augšanas vielu iedarbību v. tml. Eksperimen-
tālās botānikas attīstībā lieli nopelni 19. gs. beigās bija krievu
zinātniekam A. Beketovam, vēlāk padomju zinātniekiem N. Kren-

'kem, N. Holodnijam v. c.

Pētījumos par augu ontoģenēzi un atsevišķo orgānu attīstību

liela nozīme 19. gs. vidū un nogalē bija A. Eihlera, krievu zināt-

nieku N. Kaufmana, S. Rostovceva un N. Krenkes darbiem. N. Kren-

ke pēta ziedaugu formu veidošanos unpārmaiņas sakarā ar ciklisko

novecošanos. N. Krenkes darbi ļoti nozīmīgi augkopībai, jo agrās
attīstības stadijās iespējams noteikt īpašības, kādas būs pieaugu-
šam augam.

19. gs. ļoti progresēja tehnika, uzlabojās mikroskopu konstruk-

cija un optiskās īpašības. Tas sevišķi sekmēja augu anatomijas
uzplaukumu.

Augu anatomijas un sevišķi šūnas pētīšanā 19. gs. vislielākie

nopelni bija Janām Purkinjē un Johanesam Milleram. Tie pulci-
nāja talantīgākos zinātniekus un izveidoja savas skolas. Purkinjē
(1787—1869.) universitātes mācību darbā pirmais sāka lietot ek-

sperimentus fizioloģijā un viens no pirmajiem praktizēja augu fik-

sēšanu ar etiķskābi, spirtu v. c. vielām. Purkinjē pieder tā laika pla-
šākie pētījumi anatomijā. Viņš saskatīja graudiņus—

šūnas kodolu

un konstatēja, ka «dzīvnieku graudiņi» ir pildīti ar saturu. Par

auga šūnām vēl arvien bija uzskats, ka tās ir tukšas.

J. Millers (1801.—1858.) konstatēja dzīvnieku audu līdzību ar

augu audiem. Tāpat kā daudzi citi, arī Millers redzēja šūnas ko-

dolu, bet nepievērsa tam vērību. Šūnas kodolu kā šūnas sastāv-

daļu,kurai ir nozīme šūnas dzīvē, atklāja angļu zinātnieks Roberts

Brauns (1773.—1858.) 1831. gadā. Dzīvnieku histoloģijā terminu

«kodols»
—

nucellus pirmais lietoja Valentīns. Kodola atklāšana
radikāli mainīja uzskatus par šūnu.

Jaunus ieskatus par šūnu deva J. Moldenhavera (1766.—1827.)

pētījumi. Ar macerācijas metodi viņš ieguva atsevišķas šūnas un

secināja, ka tām nav kopēji apvalki, bet gan katrai savs.

Nozīmīgi augu anatomijas attīstībā ir ievērojamā vācu botānika
M. Šleidena (1804.—1881.) pētījumi par šūnu vairošanos. Viņš
saskatīja šūnu protoplazmu un nosauca to par recekli (gallerte),
bet tās nozīmi šūnas dzīvē neizprata. Kodolu Šleidens sauc par

citoblastu — šūnas veidotāju. Šim uzskatam pievienojās arī vairāki

krievu botāniķi —
I. Šihovskis, A. Beketovs.

Šajā laikā dzīvoja un strādāja arī talantīgais biologs Teodors

Švāns (1810.—1882.). Viņš pētīja dzīvnieku orgānu iekšējo uzbūvi

un, izmantojot arī pētījumus par augi* anatomisko uzbūvi, for-

mulēja šūnu teoriju (sk. 226. lpp.).
Plašo augu anatomijas pētījumu ietekmē ļoti mainījās uzskats

par šūnu. Atklājot šūnas organoīdus, noskaidrojās arī to nozīme

šūnas dzīvē. Šūnas saturu bija redzējuši vairāki biologi (Meijers,
Šleidens v. c), bet terminu «protoplazmā» pirmais sāka lietot
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Purkinjē, attiecinot to uz dzīvnieku šūnām. Protoplazmas saistību

ar šūnas fizioloģiskajām funkcijām konstatēja 1844. gadā Hugo
Mols (1805.—1872.) un novēroja arī protoplazmas strāvošanu. Pēc

Mola daudzi zinātnieki pievērsās protoplazmas pētīšanai. Vācu

biologs M. Šuļce (1825.—1874.) 1861. gadā formulēja tēzi, ka pro-

toplazma ir dzīvības parādību materiālais pamats. Šim uzskatam

pievienojās arī fiziologs E. Brike (1819.—1892.) un secināja, ka

protoplazmā notiek dažādi dzīvības procesi un tās uzbūve ir kom-

plicēta.
1869. gadā apskatā par histoloģijas sasniegumiem Kijevas zi-

nātnieks P. Peremežko secināja, ka galvenās šūnas sastāvdaļas ir

kodols un protoplazmā, jo šūna var eksistēt arī bez šūnapvalka.
19. gs. otrajā pusē daudzi krievu botāniķi pievērsās protoplaz-

mas pētīšanai: tika skaidrota tās struktūra, strāvošana, ārējo fak-

toru ietekme. Šajā jomā liela nozīme ir Maskavas universitātes

profesora I.Gorožankina (1848.—1904.) pētījumiem. Viņš 1877. ga-
dā atklāja sīkas protoplazmas stiegriņas, kas savieno blakus esošo

šūnu protoplastus. Šīs stiegriņas konstatēja kā augu, tā dzīvnieku

organismos. 1901. gadā E. Strasburgers (1844.—1912.) tās no-

sauca par plazmodesmām.

Tālākajos pētījumos botāniķu uzmanību saistīja plastīdas. Bez-

krāsainos leikoplastus atklāja un arī pareizi attēloja H. Krīgers
1854. gadā, bet viņa darbi palika bez ievērības. Tikai 1880. gadā,
kad A. Šimpers publicēja novērojumus par leikoplastiem, tos

sāka atzīt par šūnas sastāvdaļām. Plašus pētījumus par šūnas

uzbūvi bija veicis arī Kuršē. Viņš noskaidroja krāsaino hromo-

plastu struktūru un pigmentus. Dzeltenos pigmentus jau 1837. g.

bija ieguvis J. Berceliuss un nosaucis tos par ksantofilu. Karotīnu

no burkānu saknēm ieguva Vakenrāders 1831. gadā.

Hromoplastus augu veģetatīvajos orgānos pirmais atklāja
krievu botāniķis V. Roberts (1863.—1916.)- Taču botāniķus sevišķi
interesēja zaļās plastīdas, kuras jau 1791. gadā bija atklājis itā-

liešu zinātnieks Komparelli, bet daudz vēlāk par hloroplastiem
tās nosauca E. Strasburgers. Krievu zinātnieks M. Cvets (1872.—

1919.) ieguva pigmentus karotīnu, ksantofilu un hlorofilu tīrā

veidā, līdz ar to pilnīgāk varēja izpētīt to īpašības un nozīmi šūnā.

Visdetalizētāk hloroplastus, hlorofila nozīmi un līdz ar to arī foto-

sintēzes procesu izpētīja K. Timirjazevs (1843.—1920.), bet Pēter-

burgas profesors A. Famincins (1835.—1918.), pētot dīgstošās

saulgriežu sēklas, novēroja, ka tajās leikoplasti pārvēršas par hlo-

roplastiem.
19. gs. sākumā plaši pētījumi bija izdarīti par šūnu vairošanos.

Jau 1806. gadā L. Treviranus (1779.—1864.) aprakstīja un attēloja
vadaudu attīstību no šūnām. Pēc 30 gadiem H. Mols bija novērojis
protoplazmas sadalīšanos un šķērssienu veidošanos šūnās. Visi šie

pētījumi palika bez ievērības, un vēl arvien valdīja M. Šleidena
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citoģenēzes teorija, ka jaunas šūnas rodas iekšēji (endogeni) māt-

šūnās.

19. gs. beigās I. Cistjakovs (1843.—1877.), pētot sporu un

putekšņu veidošanos, atklāja kariokinēzi
—

kodola dalīšanos un

ilustrēja galvenos dalīšanās momentus. Viņš novēroja arī, ka no

hromatīna izveidojas pavedienveida ķermenīši, kurus vācu zināt-

nieks Valdeijers nosauca par hromosomām. V. Beļajevs (1855.—

1911.) atklāja šūnu redukcijas dalīšanos. Vēlākajos pētījumos
(Rabli, Bovers v. c.) noskaidrojās, ka katrai augu un dzīvnieku

sugai ir noteikts hromosomu skaits un forma. Sajā laikā radās uz-

skats, ka kodols ir vienīgais iedzimtības nesējs un protoplazmā ir

tikai kodola barības vide (E. Hekels, O. Hertvigs, E. Strasburgers,
A. Veismans)- Tika noskaidrota arīkodola fizioloģiskā nozīme šūnā.

G. Hāberlands konstatēja, ka kodols ietekmē šūnapvalka augšanu.
Sevišķi nozīmīgi ir I. Gerasimova (1867.—1920.) secinājumi, ka

šūnas dzīvotspēja pieaug, palielinoties kodola masai. Gerasimovs

bija pirmais, kas ieguva poliploīdas šūnas.

Mācību par šūnu ievērojami bagātināja arī I. Gorožankina pē-
tījumi par kailsēkļu apaugļošanos un S. Navašina (1857.—1930.)
atklātā segsēkju divkāršā apaugļošanās.

Sūnas pētīšanā 19. gadsimts bija ļoti auglīgs laiks.

Augu anatomija kā aprakstoša zinātne attīstījās līdz 19. gs.

Aprakstošās anatomijas spilgtākie pārstāvji ir J. Borodins un

E. Strasburgers.
19. gs. beigās sāka izvērsties salīdzinošā anatomija, tās pamat-

licējs bija A. dc Bari. Mūsu dienās tā ir visplašāk attīstītais augu

anatomijas virziens, kuru izmanto augu sistemātikā, morfoloģijā,
paleontoloģijā un citās botānikas nozarēs. Ekoloģiskajā anatomijā
plaši pētījumi ir B. Kelleram, V. Ļubimenko, N. Holodnijam, V. Za-

ļenskim v. c. Turpinās pētījumi eksperimentālās anatomijas novir-

zienā, kur pirmie nozīmīgākie darbi ir N. Krenkem.
19. gs. jaunā aspektā turpinās augu klasifikācija —

tiek izvei-

dotas filoģenētiskās augu sistēmas. Plašāko un detalizētāko sistē-

mu gadsimtu mijā izstrādāja A. Englers.
19. gadsimta beigu posmā un 20. gadsimta sākumā bioloģijas

zinātnes attīstību ietekmēja marksistiskā filozofija, kas radīja

augstāko materiālisma formu —
dialektisko materiālismu. Mar-

ksisms ir radoša zinātne, tā vispusīgi attīstījās V. I. Ļeņina darbos.

Savā darbā «Materiālisms un empiriokriticisms» (1909.) V. I. Ļeņins
vispārināja dabaszinātņu sasniegumus, piešķīra jaunu formu

marksistiskajam filozofiskajam materiālismam.

Bioloģijas zinātne Krievijā 19. gs. attīstījās īpatnējos apstākļos.
Teorētiskajos uzskatos cīņa saasinājās, bet dabaszinātnes bija

natūrfilozofijas ietekmē. Tas atspoguļojās P. Gorjaņinova, I. Kai-

danova v. c. darbos. Tomēr krievu inteliģences progresīvākā daļa

nosargāja bioloģijas zinātni no tālākas natūrfilozofijas kaitīgās
ietekmes. Krievu botāniķu darbība bija ļoti plaša un daudzpusīga.
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Šajā laikā nozīmīgus pētījumus anatomijā un embrioloģijā veica

I. Gorožankins, L. Cenkovskis, I. Čistjakovs, V. Beļajevs, N. Ze-

leznovs v. c.).
Lieli nopelni krievu botānikas terminoloģijas izstrādāšanā bija

A. Maksimovičam (1804.—1873.). levērojams šī perioda florists un

botāniķis-ģeogrāfs bija I. Koržinskis (1861.—1900.). Paleobotāni-

kas jomā darbojās I. Šmālhauzens (1849.—1894.), I. Boroščovs

(1833.—1878.) publicēja zinātniskus darbus gan augu sistemātikā,

ģeogrāfijā, aļgoloģijā, mikoloģijā, gan augu anatomijā un fizio-

loģijā.
Musu gadsimta botānikas attīstība būtiska nozīme ir mikro-

skopijas tehnikai, kuras lielākais sasniegums ir elektronu mikro-

skops. Botānisku objektu pētīšanai elektronu mikroskopus sāka

lietot četrdesmitajos piecdesmitajos gados. Šajā pašā laikā kon-

struēti ultramikrotomi — ierīces ļoti plānu (līdz 50 A ) griezumu
pagatavošanai. Lietojot moderno mikroskopijas tehniku, iespējams
pētīt tās augu uzbūves struktūras, kas gaismas mikroskopos nav

saredzamas, kā, piemēram, citoplazmas submikroskopisko struk-

tūru, hloroplastu un hromosomu uzbūvi v. c. Jaunā tehnika sek-

mēja arī citoloģijas attīstību, kura sniedz daudz faktu ģenētikas
problēmu noskaidrošanai.

Jauns virziens šūnas pētīšanā radās, attīstoties citoloģijai. Ame-

rikāņu biologs R. Harisons (1870.—1959.) izstrādāja audu kultūru

metodi, ar kuru iespējams novērot dzīvas šūnas dalīšanos, aug-

šanas un diferencēšanās procesus. Šo metodi ar labiem panāku-
miem lieto arī padomju zinātnieki (N. Maksimovs, A. Rumjancevs,
N. Hlopins v. c). Plaši eksperimentos sāk izmantot vitālās krās-

vielas. Šo metodi mūsu zemē sekmīgi tālāk attīsta B. Kedrovskis,
B. Aleksandrovs v. c. Plaši darbi citoloģijā ir E. dc Robertam,

A. Freijam-Vislingam, V. Aleksandrovam v. c.

levērojamākais mūsu gadsimta sasniegums citoloģijā ir cito-

plazmas submikroskopiskās struktūras atklāšana (G. Palads,J. Sjo-
strands). Ir noskaidrota mitohondriju (hondriosomu) uzbūve un

to nozīme šūnā (D. Grīns), atklāti Goldži ķermenīši.

Pēdējā laikā kā ļoti svarīgas izvirzījušās citofizikas, citoķī-

mijas un citofizioloģijas problēmas. Tās sekmīgi risina, izman-

tojot jaunas metodes: radioautogrāfiju, iezīmēto atomu metodi,

diferencētoun frakcionēto centrifugēšanu.

Lauksaimniecībā, medicīnā, pārtikas rūpniecībā svarīgas ir

iedzimtības un vielu maiņas problēmas. Lai tās atrisinātu, šūnu

pētīšanai jāvelta vēl lielāka uzmanība.

Vairāki novirzieni mūsdienās ir arī augu anatomijā.

Fizioloģiskajā anatomijā, kas pēta augu anatomisko uzbūvi

atkarībā no augu orgānu un audu fizioloģiskajām funkcijām,
daudz pētījumu ir N. Aleksandrovam, V. Razdorskim, G. Hāber-

landam v. c.
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Augu anatomijas atklājumu praktisku izmantošanu daudz sek-

mējuši padomju augu anatomi V. Aleksandrovs, M. Jakovļevs,
A. Tabenckis v. c.

Augu embrioloģijā pirmos ievērojamākos pētījumus veica

Ķ. Mirbels un L. Treviranus 19. gs. pirmajā pusē. 19. gs. beigās
un 20. gs. sākumā embrioloģijā darbojas vairāki ievērojami botā-

niķi: I. Čistjakovs, I. Gorožankins, V. Arnoldi, V. Beļajevs, S. Na-

vašins, E. Strasburgers, P. Mahešvari v. c. Mūsdienu ievēroja-
mākie embriologi ir E. Gerasimova-Navašina, N. Turbins, V. Pa-

dubnaja-Arnoldi, M. Jakovļevs, D. Džohensens v. c.

Augu ontoģenēzi un filoģenēzi skaidrojuši padomju zinātnieki

augu morfologi B. Kozo-Poļanskis, X- Meiers, A. Tahtadžans v. c.

I. Serebrjakovs pēta augstāko augu veģetatīvo orgānu formu vei-

došanos sakarā ar augu ekoloģiju un fizioloģiju.
Eksperimentālā morfoloģijā nozīmīgi darbi ir A. Avakjanam,

F- Kupermanei. Dīgstu morfoloģiju pētījis I. Vasiļčenko, zieda

uzbūvi —
B. Kozo-Poļanskis, ziedaugu (graudzāļu) vasas veido-

šanos S. Smelovs v. c.

Daudz uzmanības veltīts kultūraugu bioloģijai un morfoloģijai,
arvien plašāk izmantojot eksperimentālo metodi.

Mūsu dienās botānika izaugusi par tik plašu zinātnes nozari,
ka tās atsevišķas nodaļas izveidojušās par patstāvīgām zināt-

nēm —

augu morfoloģiju, augu fizioloģiju, augu ekoloģiju, augu

embrioloģiju, citoloģiju, augu sistemātiku, ģeobotāniku, augu ģeo-
grāfiju, dendroloģiju, paleobotāniku, mikrobioloģiju, virusolo-

ģiju v. c.

Augu morfoloģija pēta augu orgānu uzbūvi un formu, kā arī

uzbūves un formas pārmaiņas attīstības gaitā. Augu iekšējo —

mikroskopisko uzbūvi pēta augu anatomija.
Augu fizioloģija ir zinātne par fizioloģiskiem procesiem augā.
Augu ekoloģija noskaidro augu un ārējās vides savstarpējās

attiecības un ietekmi.

Augu embrioloģija ir mācība par augu vairošanos, apaugļoša-
nos, dīgļaun sēklas attīstību.

Augu citoloģija pēta auga šūnas uzbūvi un dzīvības procesus

tajā.

Augu sistemātika ir zinātne par augu klasificēšanu. Augu siste-

mātikai ir vairākas apakšnodaļas. Bakterioloģija pēta un klasificē

baktērijas, algoloģija — aļģes, mikoloģija — sēnes, lihenolo-

ģija— ķērpjus, brioloģija — sūnas.

Ģeobotānika jeb fitocenoloģija noskaidro augu kopu jeb cenožu

rašanos, attīstību, pārmaiņas un izmantošanu.

Augu ģeogrāfija izseko augu sugu, ģinšu un dzimtu izplatību
uz mūsu planētas, kā arī ainavu veidošanos.

Dendroloģija pēta koku bioloģiju, ekoloģiju un praktisko iz-

mantošanu.
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Paleobotānika ir zinātne par izmirušajām augu sugām. Pama-

tojoties uz fosilo augu pētījumiem, paleobotānika palīdz noskaidrot

augu izcelšanos, evolūciju un savstarpējo radniecību.

Minētās botānikas nodaļas nav krasi norobežojamas, jo auga

organisms ir vienota, nedalāma sistēma, tādēļ visas parādības un

norises apskatāmas savstarpējā sakarībā un vienotībā.

Augu morfoloģijā izmanto vairākas metodes; galvenās no tām

ir morfoloģiskā apraksta, salīdzinoši ontoģenētiskā, salīdzinoši eko-

loģiskā, eksperimentālā un salīdzinoši filoģenētiskā metode.

Morfoloģiskā apraksta metodi lieto, noskaidrojot augu orgānu
veidu un stāvokli; salīdzinoši ontoģenētisko metodi izmanto, lai

salīdzinātu dažādas augu sistemātiskās grupas noteiktos ontoģe-
nēzes posmos. Salīdzinoši ekoloģiskā metode noder, pētot augu

formu veidošanos atkarībā no apkārtējās vides. Lietojot eksperi-
mentālo metodi, augus audzē noteiktā vidē un, mainot to, noskaidro,
kā mainās auga morfoloģiskā uzbūve atkarībā no vides ap-

stākļiem. Salīdzinoši filoģenētisko metodi lieto, noskaidrojot augu

formu vēsturisko attīstību dažādās sistemātiskajās grupās.
Atkarībā no pētījumu novirzes un specializācijas izšķir orga-

nisma morfoloģiju, atsevišķu orgānu morfoloģiju jeb organogrā-
fiju, audu morfoloģiju jeb histoloģiju, šūnas morfoloģiju jeb cito-

morfoloģiju un suborganoīdo struktūru morfoloģiju.

Augu anatomijai atkarībā no pētīšanas metodēm un objekta
var būt šādas apakšnodaļas. Aprakstošā anatomija konstatē un

apraksta auga orgānu uzbūvi, nepētot uzbūves pārmaiņu cēloņus.
Fizioloģiskā anatomija ir mācība par augu anatomisko uzbūvi at-

karībā no to fizioloģiskajām funkcijām. Ekoloģiskā anatomija
pēta auga uzbūves īpatnības, ko izraisa ārējās vides faktori: ūdens,

gaisma, temperatūra, minerālvielu daudzums augsnē v. c. Ekspe-
rimentālā anatomija skaidro augu anatomiskās uzbūves pārmaiņas
augu organismā, ko izraisa, ķīmiski vai fizikāli iedarbojoties uz

auga organismu. Eksperimentālajā anatomijā tātad noskaidro sti-

mulatoru, radioaktivitātes v. c. faktoru ietekmi. Salīdzinošā anato-

mija pēta augu anatomisko uzbūvi dažādās augu sistemātiskajās
grupās un augu anatomiskās uzbūves evolūciju. Patoloģiskā ana-

tomija ir mācība par augu anatomiskās uzbūves anomālijām, kas

rodas nepiemērotos dzīves apstākļos vai arī slimību un kaitēkļu
ietekmē.

Augu anatomijas pētījumi ir ne vien teorētiski, bet arī praktiski

nozīmīgi. Tos izmanto augu sistemātikā, ģenētikā, augu fizioloģijā,
lauksaimniecībā un citās zinātnes nozarēs. Izpētot orgānu anato-

miju, var noskaidrot heterozes un poliploīdijas parādības, var no-

teikt fizioloģiski aktīvu vielu iedarbību, paredzēt ražas v. c.

Augu anatomijā galvenā metode ir mikroskopija. Parasti lieto

gaismas mikroskopus. Tā kā gaismas mikroskopos objektus apskata

caurejošā gaismā, jāsagatavoplāni griezumi.
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Bez gaismas mikroskopiem lieto arī fāžu kontrasta mikrosko-

pus, fluorescences mikroskopus un elektronu mikroskopus. Elek-

tronu mikroskopu lietderīgais palielinājums ir 10 000—100 000;

modernāko elektronu mikroskopu izšķiršanas spēja ir 10—4 A.

Ar šiem mikroskopiem pēta ļoti sīku šūnu organoīdu struktūru.

Elektronu mikroskops

Mikropreparātus elektronu mikroskopam pagatavo ar ultramikro-

tomiem. Ar tiem var iegūt 50 A biezus griezumus. Elektronu

mikroskopija ir modernākā, bet ari komplicētākā mikroskopijas
metode.

Kā anatomijas, tā arī morfoloģijas palīgmetode ir zīmēšana un

fotografēšana. Zīmēšanai lieto speciālus aparātus, piemēram, RA-4



un RA-5. Perspektīva augu anatomijas metožu pilnveidošanā ir

krāsu fotogrāfija.
Jauna metode augu anatomijā ir izolētu šūnas organoīdu frak-

ciju iegūšana. To lieto, pētot atsevišķas šūnas sastāvdaļas, pie-
mēram, mitohondrijus, kodolu, hloroplastus v. c. Izolētās frakcijas
iegūst speciālās centrifūgās.

Visobjektīvākos laktus iegūst, pētot dzīvus objektus, taču šāda

■veida pētījumiem nav vēl izstrādāta atbilstoša metodika.



AUGU MORFOLOĢIJA

AUGU ORGĀNI

Augu organisma evolucionārā attīstība. Visprimitīvākie augi,
kādi zināmi uz Zemes, ir vienšūnas organismi, kas sastāv no

vienas lodveida šūnas. Tādi ir, piemēram, kokku dzimtas
—

Coccaceae baktērijas, vienšūnas aļģes hlorellas
— Chlorella, hlo-

rokokki — Chlorococcum v. c. (1. att.).
Augu forma ir cieši saistīta ar funkcijām. Uzņemot dzīvības

procesiem nepieciešamās vielas no apkārtējās vides (gaisa, ūdens,
augsnes), organismam svarīga ir liela virsma, kas sekmē barības

vielu uzņemšanu. Tas viegli saprotams vienkāršā piemērā: ja lodes

diametru palielina divas reizes, virsma palielinās četras reizes, bet

masa — astoņas reizes. Šādas attiecības starp uzsūcošo virsmu un

lielo masu bija viens no cēloņiem augu organismu tālākajai evolū-

cijai. No lodveida organismiem izveidojušies cilindriski, nūjiņveida,
vienkārši pavedienveida un zaraini organismi, kādi ir daudzām

baktērijām, sēnēm un aļģēm.
Dažiem lieliemvienšūnas organismiem ar plašu, zarainu virsmu

atsevišķas šūnas daļas veic atšķirīgas funkcijas. Piemēram, vien-

šūnas aļģes Botrydium granulatum1 (1. att.) virszemes daļa sa-

stāv no apmēram 2 mm liela pūslīša, kurā ir zaļas plastīdas. No

pūslīša viena gala atiet bezkrāsaini zaraini pavedieni, ar kuriem

augs nostiprinās augsnē un uzsūc barības vielas. Sūnas zaļajā

daļā noris fotosintēze. Šādā funkciju dalīšanā izpaužas vienšūnas

organisma tālāka evolūcija. Tomēr ne mazās, ne arī lielās vien-

šūnas organismu formas, šķiet, nav evolucionējušas tālāk. Ja or-

ganismu, kas nav dalīts ar šķērssienām, ievaino, citoplazma iztek

un tas iet bojā.
Par organismu nākamo evolūcijas posmu jāuzskata koloniju

organismi. Tie rodas, ja šūnas, kas dalās, neizklīst, bet paliek

kopā. Dzīvojot ūdenī, kur maz ogļskābās gāzes un skābekļa, kolo-

niju organismos vienas šūnas izmanto citu šūnu izdalīto skābekli

un ogļskābo gāzi.
Koloniju organismu tālākajā attīstības pakāpē notikusi fun-

kciju dalīšana starp atsevišķām kolonijas šūnām, kas labi novē-

rojama pavedienu aļģēm. Daudzšūnu zaļaļģes Ulothrix zonata

1 A|ģe Botrydium granulatum bieži sastopama arī mūsu republikā uz kailas
mitras augsnes upju vai citu ūdeņu piekrastēs.
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(1. att.) apakšējās šūnās, kas piekļaujas pie substrāta, gandrīz
nemaz nav hromatoforu, tās zaudējušas ari spēju dalīties. Pakāpe-
niski šūnu dalīšanās sāk koncentrēties vienā noteiktā vietā; sāk

izpausties polaritāte — atšķirība starp pamatu un galotni.

Veidojoties daudzšūnu organismiem, liela nozīme bija
šūnu spējai dalīties ar šķērssienām dažādos virzienos, kas palielina
auga ķermeņa asimilācijas virsmu.

Sūnām daloties divās plāksnēs, kā arī pavedieniem saaugot ar

sāniem kopā, izveidojās vienslāņaini organismi. Pavedieniem da-

žādi savijoties, radušies primitīvi daudzslāņaini organismi, kādi

sastopami, piemēram, aļģēm, sēnēm, ķērpjiem.
Sūnām daloties trijās plāksnēs, veidojas vairākslāņaini daudz-

šūnu organismi, kādi raksturīgi augstākajiem augiem; tiem, ga-

rajā evolūcijas procesā mainoties un pārveidojoties, izveidojušās
visdažādākās formas.

Augiem pārejot no dzīves ūdenī uz sauszemi, izveidojās stāvs

stumbrs ar lapām. Pirmajiem sauszemes augiem sakņu nav, tie

nostiprinājušies augsnē ar rizoīdiem (sk. 39. lpp.). Augiem

palielinoties, rizoīdi vairs nespēja pievadīt pietiekami barības vie-

las; izveidojās sakne, kas varēja nostiprināt lielākus augus zemē

un uzsūkt pietiekami daudz ūdens ar barības vielām.

Uzskati par to, kā notikusi organisma diferencēšanās stumbrā

un lapās, nav vienprātīgi. Pēc dažu botāniķu uzskatiem, sākumā

bijuši tikai lapveidīgi augu organismi un stumbrs attīstījies vēlāk.

Turpretī pēc citu domām, stumbrs un lapas veidojušās vienlaicīgi
no viendabīga lapoņa. Vairākums mūsdienu botāniķu uzskata, ka

stumbrs —

auga ass orgāns ir pirmatnējāks un lapas veidojušās
no tā daļām. So hipotēzi apstiprina paleontoloģiskie dati.

Laponis un vasa. Atkarībā no organisma attīstības pakāpes un

diferenciācijas augus iedala zemākajos un augstākajos augos.

Zemākajiem augiem, kādi ir, piemēram, baktērijas un

primitīvākās aļģes, organisms sastāv tikai no vienas apaļas vai

garenas šūnas. Augstāk organizētajiem zemākajiem augiem, kuru

organismu veido daudzas šūnas, izšķir jau funkcionāli un morfo-

loģiski dažādus šūnu grupējumus un orgānus. Ķērpjiem, piemēram,
ir piestiprināšanās orgāni — r i zinas, kas atgādina saknes,

mieturaļģu organismā var izšķirt posmos un mezglos dalītu, stum-

bram līdzīgu daļu, dažu brūnaļģu, piemēram, Sargassum vulgare,
Caulerpa prolifera laponis habituāli, t. i., ārējā izskatā, atgādina
stumbru ar lielām lapām (152. att. 7 ).

Nediferencētus vai mazdiferencētus zemāko augu organismus
sauc par lapoņ ic m. Augus, kuru organisms ir laponis, sauc

par lapoņaugiem — Thallophyta. Lapoņaugi ir baktērijas,
aļģes, sēnes un ķērpji.

Vienšūnas laponis ir baktērijām, zemākajām sēnēm, kā arī aļ-
ģēm, daudzšūnu — augstāk attīstītajām sēnēm, aļģēm, ķērpjiem
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1. att. Organisma diferenciācija

1 — baktērijas mikrokokki — Micrococcus, 2 — za|a|ges hlorellas— Chlorella,3 —hlorokokki —

i-hlorococcum, 4 — vienšūnas aļģe botridija — Botrgdium granulatum, 5 — pavedienu aļģe
ulotrikss — UlothriK zonata
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v. c. Dažām augstāk attīstītajām brūnaļģēm un sārtaļģēm laponis
tāpat vienšūnas, bet diferencējies tiktāl, ka tam Var izšķirt lapām,
stumbram un saknēm līdzīgas daļas.

Augstāko augu pamatorgāni. Sūnaugu grupā lapoņa diferenciā-

cija ir vēl augstākas pakāpes, un lapu sūnām, kā, piemēram, sfag-

2. att. Augstāko augu pamatorgani (divdīgļ-
lapja shēma)

A, B — embrijs, C — jauns augs; 1 — saknes

uzmava, 2 — galvenā sakne, 3 — sānsaknes,
4 — hipokotils, 5 — dīgļlapas. 6 — dīgllapu žākļu
pumpuri, 7 — lapas, 8 — lapu žākļu pumpuri,

9 — galotnes pumpurs

niem — Sphagnum, lāčsū-

nām — Polutrichum v. c,

ir noformējušies pilnīgi no-

teikti orgāni —
stumbrs un

lapas.
Stumbru kopā ar lapām

sauc par vasu — stolo,

bet augus, kuriem ir lapas

un stumbrs resp. vasa, par

vasas augiem.
Visaugstāk attīstīta-

jiem augiem — paparžau-
giem un ziedaugiem ir 3

pamatorgāni— stumbrs,

lapas un sakne (2.

att.). Stumbru un dažkārt

ari sakni mēdz saukt par

auga ass orgāniem.
Metamorfoze. Bez trim

pamatorgāniem — stum-

bra, lapām un saknes au-

giem ir dažādi citi orgāni,

piemēram, ziedi, vītnes, sī-

poli, ērkšķi v. tml. Izseko-

jot šo orgānu attīstībai, kā

arī salīdzinot tos radniecī-

gās augu grupās, pierādī-

jies, ka šie orgāni evolūci-

jas gaitā radušies no pa-

matorgāniem, tiem pārvei-
dojoties. Sādu parādību
sauc par metamorfozi.

Tā, piemēram, vīķu un

zirņu vītnes, bārbeļu
ērkšķi, zieda kauslapas,
vainaglapas cēlušās no la-

pām. No vasas veidojies

kolrābja virszemes bumbulis, sīpols, vīnkoka vītnes, vilkābeles

ērkšķi v. c.(Kā redzams, pārveidnes bieži vien ļoti atšķiras no pa-

matorgāna, pie tam pēc izskata vienādas pārveidnes var būt izvei-

dojušās no dažādiem pamatorgāniem, kā, piemēram, vīnkoka un

zirņu vītnes, bārbeļu un vilkābeļu ērkšķi.
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Augu orgānu metamorfozes ir radušās miljoniem gadu ilgajā
vēsturiskās attīstības gaitā.

Homologi un analogiorgāni. Orgānus, kas izveidojušies no viena

pamatorgāna, kaut arī tie izpildītu atšķirīgas funkcijas un tiem

būtu dažāds ārējais veids, sauc par homologiem orgāniem.
Homologi orgāni, piemēram (3. att.), ir ūdensrožu vainaglapas

un putekšņlapas, kukaiņēdāja auga nepentes krūzītes, zirņu un de-

destiņu vītnes v. c. orgāni, jo visi tie izveidojušies no viena pa-

matorgāna — lapas.

Orgānus, kas līdzīgi pēc ārējā izskata un izpilda vienādas

funkcijas, bet cēlušies no dažādiem pamatorgāniem, sauc par

analogiem orgāniem. Bārbeles ērkšķi, vilkābeles ērkšķi un

rožu dzeloņi ir analogi orgāni, tie cēlušies no dažādiem orgāniem:
bārbeles ērkšķi veidojušies no lapām, vilkābeles — no vasas,

bet rozes dzeloņi — no stumbra. Analogiorgāni (4. att.) ir pūpēž-
sēnes zemesolu

—
Phallus impudicus hifas, laminārijas —

Lami-

naria un lapu sūnas —
Dicranum rizoīdi, ūdenspaparžu salvīni-

ju — Salvinia sakņveidīgās ūdens lapas un āboliņu — Trifolium
saknes.

Noteikt, no kāda pamatorgāna auga orgāns izveidojies, iespē-
jams, tikai izsekojot tā individuālai attīstībai no aizmetņa stadijas
jeb ontoģenēzei, kā arī ar salīdzinoši morfoloģisko metodi,
t. i., noskaidrojot orgāna attīstību radniecīgā sistemātiskajā grupā.

Kā no lapām izveidojušās vītnes, redzams, piemēram, salīdzi-

not dažādas dedestiņu sugas. Pavasara dedestiņu — Lathyrus
vernus lapām, kas saliktas no 2—4 lapiņu pāriem, nav vītnes, lapas
ass tām dažkārt nobeidzas ar nelielu smaili. Purva dedestiņām —

L. paluster ir 2—4 lapiņu pāri un lapas galā vītne, pļavas dedesti-

ņām —
L. pratensis un meža dedestiņām —

L. silvestris ir tikai
viens lapiņu pāris un, tāpat kā purva dedestiņām, lapas galā vīt-

nes. Un beidzot — vītņu dedestiņām — Lathyrus aphaca ir tikai

vītnes un 2 lapveidīgas pielapes.

Pārveidņu rašanos var noskaidrot arī, izraisot tās eksperi-
mentāli.

Konverģence. Dažreiz augi, kas nav tuvu radniecīgi, tomēr ir

ļoti līdzīgi pēc izskata. Tā, piemēram, cerēji —
Cereus ir ļoti līdzīgi

dažām eiforbijām un kleinijām, kaut gan tie ir sistemātiski tālu

dzimtu augi: cerēji pieder pie kaktusu, eiforbijas pie eiforbiju, klei-

nijas — pie kurvjziežu dzimtas. Parādību, kad sistemātiski tālas

vienības pēc ārējā izskata ir līdzīgas, sauc par konverģenci.
Konverģentas formas veidojušās vienādos dzīves apstākļos.

Par konverģenci runā arī, ja ārēji un funkcionāli ir līdzīgi da-

žādas izcelsmes orgāni vai orgānu grupas. Tādas, piemēram, ir

daudzu augu «ogas»: paegļu «ogas» ir sulīgi čiekuri, zemeņu

«ogas» — riekstiņu kopauglis ar sulīgu ziedgultni, īves «ogas» —

seklas ar sulīgu sēklsedzi. Konverģentas formas ir gundeguunrožu
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3. att. Homologi orgāni

1— ozoia — Ģuercus robur lapa. 2 — kosu — Eguisetum zvīņlapa, 3 — sakneņa zvīņlapa,
1 — zirņu — Pisum vītne, 5 — nepentes — Nepenthes krūzīte, 6 — apziednis, 7 — bārbe-

ļu — Berberis ērkšķi, 8 — parastās zirgkastaņas — Aesculus hippocastanum pumpurzvīņas
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4. att. Analogi orgāni

1 — zemesolu — Phalus impudicus hifas, 2 — cukura laminārijas — Laminaria saccharina

rizoīdi, 3 — sūnas Dicranum scoparium rizoīdi, 4 — peldošās salvīnijas — Salvinia naians

sakņveidlgās ūdens lapas, 5 — āboliņu — Trijotium sakne
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ziedi salīdzinājumā ar pīpeņu, kumelīšu vai ilzīšu ziedkopām, kas

atgādina ziedu.

Diverģence. Konverģencei pretēja parādība ir diverģence, kad

tuvu radniecīgas formas pēc ārējā izskata ir atšķirīgas. Piemēram,

krūmāju sūrenes — Polygonum dumetorum ir viengadīgs augs ar

tievu, vijīgu stumbru, Sahalīnas sūrenes —
P. sachalinense ir

daudzgadīgs, līdz 3 m augsts augs, kam stumbrs pat vairākus cen-

timetrus diametrā, turpretim abinieku sūrenes — P. amphibium ir

daudzgadīgs, amfībisks augs, tām stumbrs parasti peldošs, ar lie-

lām gaisa ailēm. Sajā gadījumā ir notikusi sugu iezīmju attālinā-

šanās sakarā ar dažādajiem dzīves apstākļiem.
Redukcija. Pie augsti organizētām augu formām sastopamies ar

atsevišķu orgānu vai pat visa organisma vienkāršošanos, pilnīgu
vai daļēju izzušanu. Sādu parādību sauc par redukciju.

Redukciju visbiežāk novēro pie parazītiskiem, saprofītiskiem,
kā arī ūdens un krasi sausu augteņu augiem. Tā, piemēram, ūdens-

ziediem — Lemna reducējušās lapas un stumbrs; vasa ir sīka, zaļa
plātnīte, kas atgādina laponi. Saprofitārajam orhideju dzimtas au-

gam ligzdenēm — Neottia nidus-avis un pūsleņu dzimtas augam

sārtajām bezlapēm — Lathraea squamaria reducējušās lapas —

lapu vietā ir sīkas brūnganas vai dzeltenīgi bālas plēksnītes bez
hlorofila.

Grābeklītēm no 10 putekšņlapām piecām parasti ir putekšnīcas,
bet pārējām piecām tikai -putekšņlapu kātiņš, jo putekšnīcas redu-

cējušās.
Par kāda orgāna redukciju var spriest, salīdzinotattiecīgu sugu

ar radniecīgām formām. Tā, piemēram, putekšņlapu redukcija no-

tikusi vīrceļu dzimtas dažādās ģintīs — deviņvīruspēkam ir

5 putekšņlapas, cimbalārijām un dūņenēm — 4, bet veronikām

tikai 2.

Graudzālēm — rudziem, kviešiem v. c. ļoti agrā attīstības sta-

dijā reducējas galvenā sakne.
Dažreiz, ja orgāns pilnīgi reducējies, izzudis, runā par abor-

ti z ā c i j v.

Redukcijas un abortizācijas iemesli ne vienmēr viegli izprotami.
Saprofītu un parazītu lapu redukcija izskaidrojama ar barības

iegūšanas veidu. Bet kāds iemesls graudzāļu galvenās saknes re-

dukcijai? Tāpat daudzos gadījumos grūti izšķirt, vai orgāns sākot-

nēji jeb primāri vienkāršs vai kļuvis sekundāri vienkāršs — redu-

cējies.
Atavisms. Augiem, tāpat kā dzīvniekiem, dažreiz parādās tādas

pazīmes, kādu attiecīgai sugai nav, bet ir bijušas tālā pagātnē tās

priekštečiem. Sādu parādību sauc par atavismu. Tā, piemēram,
gaiļbiksīšu — Prīmula vēris ziedos parasti ir 5 putekšņlapas,
bet dažreiz attīstās arī 10, kā tas raksturīgs prīmulu ģints priekš-
tečiem.

Korelācija. Starp auga atsevišķo orgānu vai orgānu daļu attīs-
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tību un lielumu pastāv stingra savstarpēja atkarība jeb kore-

lācija.

Korelācija spilgti izpaužas, piemēram, egļu galotnes un zemāk

esošo zaru augšanā: ja galotni vējš nolauž, viens, bet dažreiz arī

vairāki sānzari sāk augt vertikāli un uzņemas galotnes funkcijas.
Ja, piemēram, saulgriežu stumbram, kas parasti nezarojas un no-

beidzas galotnē ar ziedkopu, ziedkopas pumpuru nogriež, tad viens

vai vairāki no snaudošajiem pumpuriem, kas ir augšējo lapu žāk-

lēs, attīstās par sānzariem. Šiem sānzariem izaug ziedkopas, kas

kompensē galotnes ziedkopas zaudējumu.

Korelācijas parādību bieži izmanto lauksaimniecībā. Izlaužot,

piemēram, tomātiem žākļu pumpurus, labāk attīstās galvenais
stumbrs un augļi, nokniebjot ķirbjiem, gurķiem galvenā dzinuma

galotni, attīstās daudz sānzaru ar ziediem.

Simetrija. Pa lielākajai daļai kā dzīvnieku, tā augu organisma
izveidojumā un atsevišķu orgānu izvietojumā pastāv noteikta

likumsakarīga regularitāte jeb simetrija. Tādēļ auga organismu
vai atsevišķu tā orgānu kā ikvienu simetrisku ķermeni ar iedomā-

tām plāksnēm var sadalīt vienādās daļās, kas ir viena otras spoguļa
attēli. Atkarībā no tā, cik iespējamas simetrijas plāksnes, izšķir
vairākus simetrijas veidus.

Par polisimetrisku jeb radiāli simetrisku sauc

orgānu (vai organismu), kuru var sadalīt daudzās vienādās daļās

resp. iespējamas vismaz 3 simetrijas plāksnes. Polisimetriskus zie-

dus sauc par aktinomorfiem. Aktinomorfi (61. att.) ir gun-

degu, magoņu ziedi, rudza stumbrs, kukurūzas vālīte v. c.

Ja iespējamas 2 simetrijas plāksnes, simetrija ir bisi met-
riska. Bisimetriskus ziedus sauc par bilaterāliem. Bilate-

rāli ir krāšņo sirdspuķu —
Dicentra spectabilis ziedi (61. att.),

kaktusu opunciju — Opuntiaplakanie stumbri v. c.

Ja iespējama tikai viena simetrijas plāksne, tad ķermenis ir

monosimetrisks. Monosimetriskas ir lapas (24. att.), ja vi-

dējā dzīsla tās dala divās vienādās daļās. Monosimetriski ziedi ir,

piemēram, lauvmutītēm — Antirrhinum, panātrēm — Lamium, sal-

vijām — Salvia v. c. Monosimetriskus ziedus sauc par zigomor-
fiem jeb nekārtniem.

Nevienas simetrijas plāksnes nav asimetriskiem ķerme-
ņiem. Asimetriskas ir gobas un vīksnas — Ulmus, kā arī daudzu

begoniju — Begonia lapas, baldriāna — Valeriana, kannu —

Canna ziedi v. c. Asimetriski orgāni augstākajiem augiem sasto-

pami diezgan reti.

Organismu, tāpat kā orgānu simetrijā novēro arī pārejas
formas.

Horizontāli stāvošām augu daļām bieži vien atšķiras virspuse

no apakšpuses. Šādus orgānus sauc par dorsiventrāliem.
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Gandrīz visiem divdīgļlapjiem lapas ir dorsiventrālas, kas izpaužas
gan morfoloģiskā, gan anatomiskā uzbūvē (sk. 438. lpp.). Dorsi-

ventrālas ir ložņājošas vasas, vairākums ķērpju lapoņu v. c.

Ortotropi un plagiotropi orgāni. Pēc stāvokļa telpā izšķir
ortotropus un plagiotropus auga orgānus. Ortotropi ir

vertikāli stāvoši orgāni, piemēram, stāvs stumbrs, stāvi ziedneši,

galvenā sakne. Plagiotropi ir orgāni, kas ieņem horizontālu stā-

vokli vai atrodas zem slīpa leņķa pret horizontālo plāksni, piemē-
ram, sānvasas. Dažreiz viens un tas pats orgāns attīstības sākumā

ir ortotrops, vēlāk — plagiotrops, piemēram, stumbrs, kas sākumā

aug stāvus, vēlāk aug pacili. Ortotropie orgāni parasti ir polisi-
metriski vai bisimetriski, bet plagiotropie parasti —

dorsiventrāli.

Polaritāte. Ass orgānu — stumbra vai saknes galotne jeb ap i-

kālais gals un pamats jeb bazālais gals vai arī tikai

kādas nelielas šo orgānu daļas divi poli — augšgals un apakšgals
atšķiras morfoloģiski un fizioloģiski. Šādu īpašību sauc par pola-
ritāti.

Piemēram, stumbra spraudenim lapas un zari vienmēr aug no

morfoloģiski augšējā gala, saknes — no apakšējā, kas atrodas

tālāk no augšanas konusa. Ja stumbra spraudeni, tā pakārtu, ka

morfoloģiski apakšējais gals atrodas augšā, novieto tādos apstāk-
ļos, kur spraudenis var augt, tad redzams, ka lapas un zari aug

galvenokārt spraudeņa augšējā galā, bet saknes — apakšējā, no

augšanas konusa tālākajā galā, kaut arī spraudenis novietots ot-

rādi — ar galotnes daļu uz leju.
Polaritātinovēro ne vien augstākajiem, bet arī zemākajiem au-

giem. Piemēram, zaļaļģes botrīdijas — Botrtjdium (1. att.) augš-
daļa, kas atrodas virs zemes, iztvaiko ūdeni, bet apakšdaļā za-

rainie protoplasta izaugumi to uzsūc.

Veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni. Auga orgānus iedala veģe-

tatīvajos un ģeneratīvajos.

Veģetatīvie orgāni realizē auga individuālo eksistenci,

ar tiem augs uzņem barības vielas, nostiprinās augsnē vai citā

substrātā; tie noder barības vielu uzkrāšanai, kā arī auga aizsar-

dzībai. Augstāko augu veģetatīvie orgāni ir sakne, stumbrs, lapas
un šo orgānu dažādas pārveidnes — sakneņi, sīpoli, bumbuļi,
ērkšķi v. c. Ar veģetatīvajiem orgāniem — saknēm, stumbru, lapām
vai to daļām un pārveidnēm augs var veģetatīvi vairoties.

Zemākajiem augiem veģetatīvais ķermenis ir laponis, kaut gan
tas dažkārt ir stipri diferencējies un atgādina augstāko augu veģe-
tatīvos orgānus.

Orgānus, kas augam noder sugas turpināšanai, sauc par ģe-
neratī vājiem jeb reprodukcijas orgāniem. Ļoti
bieži tos mēdz saukt par vairošanās orgāniem.

Augstāko augu ģeneratīvie orgāni ir putekšņlapas un augle-
nīca, kur attīstās vīrišķās un sievišķās dzimumšūnas.
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SAKNE

Sakne un tās funkcijas

Sakne
—

radix ir augstāko augu orgāns, kas parasti atrodas

augsnē (reti gaisā — gaisa saknes); saknei nav lapu, tā ir īpat-
nība, kas sakni krasi atšķir no stumbra; sakne aug garumā ar ga-

lotni; tās augšana laika ziņā neierobežota; saknes galu sedz uz-

mava; primārajā anatomiskajā uzbūvē koksnes un lūksnes novie-

tojums radiāls; sakne atšķirībā no stumbra ir pozitīvi ģeotropa,
t. i., aug zemes pievilkšanas spēka virzienā, negatīvi fototropa —

novirzās prom no gaismas avota, pozitīvi hidrotropa — ja mitrums

augsnē nevienmērīgs, tā aug tādā virzienā, kur vairāk mitruma.

Saknes galvenā funkcija ir nostiprināt augu augsnē,
uzsūkt ūdeni ar tanī izšķīdušajām minerālvielām un pievadīt to

vasai; saknē notiek ari primāra organisko vielu sintēze; bieži vien

saknē uzkrājas barības rezerves vielas; bez tam ar saknēm augs

var veģetatīvi vairoties.

Saknēm bieži vien pastāv fizioloģiskas attiecības ar aug-

snes a|ģēm un simbiotiskas attiecības ar bezhlorofila zemākajiem

augiem — baktērijām (gumiņi) un sēnēm (mikoriza).
Tikai sūnām un nedaudziem citiem augstākajiem augiem (Sal-

vinia, Wolffia, Utricularia, Ceratophullum v. c.) nav sakņu. Pēc iz-

celšanās izšķir galveno sakni, sānsaknes unpiesaknes.
Galvenā sakne. Sēklai dīgstot, dīgļsakne izlaužas uz āru un,

tālākattīstoties, no tās izveidojas galvenāsakne — radix primaria.
Pāreju no galvenās saknes uz stumbru sauc par saknes

kaklu
—

collum radicis. Tas, sevišķi dīgstiem, krasi atšķiras no

stumbra ar tievumu. Daļu no saknes kakla līdz dīgļlapām sauc par

hipdkotilu (2. att. 4).
Sānsaknes. Galvenajai saknei zarojoties, attīstās sānsaknes —

radices lateralis. Sānsaknes veidojas endogeni. Tās attīstās no

saknes centrālā cilindra dzīvās šūnu kārtas
— pericikla. Sānsak-

nes, kas ir galvenajai saknei, sauc par pirmās pakāpes sānsaknēm,
bet tās, kuras izaug pirmās pakāpes sānsaknēm, — par otrās pa-

kāpes sānsaknēm utt. (5. att. 4).
Ja galvenajai saknei nokniebj vai nogriež galotni, sakne vairs

neaug garumā, bet tai attīstās daudz sānsakņu. Tādā veidā sān-

sakņu attīstību stimulē lauksaimniecības praksē. Pārstādot (piķē-
jot) kāpostus, tomātus, kā arī dažu citu augu dēstus dīgļlapu
stadijā, galvenajai saknei nokniebj galotni. Sakne tad spēcīgi sa-

zaro un līdz ar to izveidojas lielāka sakņu virsma. Jo lielāka ir

sakņu virsma, jo vairāk barības vielu tā var uzņemt no augsnes

un jo labāk augs aug un attīstās.

Piesaknes. Bez galvenās saknes un sānsaknēm daudziem augiem
attīstās piesaknes jeb adventīvās saknes —

radices adven-

titiae. Pēc uzbūves un fizioloģiskās darbības piesaknes neatšķiras
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no galvenās saknes un sānsaknēm, taču izcelšanās tām cita. Pie-

saknes nekad neizaugno saknes, bet no vasas — no stumbra apak-

šējās daļas, no sakneņiem, no ložņājošo stumbru mezglu vietām,

pat no lapām. Tās, tāpat kā sānsaknes, veidojas endogeni no peri-
cikla. Daudziem augiem, piemēram, graudzālēm, kurām galvenā
sakne neattīstās, piesaknes veido visu sakņu sistēmu.

Daudzus augus iespējams veģetatīvi pavairot ar zaru spraude-

ņiem, bumbuļiem, sīpoliem vai lapām tikai tādēļ, ka šīm augu da-

ļām var attīstīties piesaknes. Piesakņu veidošanos var veicināt,

aprušinot stumbru, kā arī ar dažādiem augšanas stimulatoriem.

Sakņu veidi

Izšķir,divu tipu saknes —
mietsaknes un bārkšu saknes.

Mietsaknes. Ja augam ir viena spēcīgi attīstīta galvenā sakne

un vājāk attīstītas sānsaknes, tad tādu saknes tipu sauc par miet-

sakni — radices polaris. Mietsakne ir daudziem kailsēkļiem un div-

dīgļlapjiem, tā attīstās no dīgļsaknes. Robeža starp mietsakni un

vasu izteikta krasi. Augus (kailsēkļus, divdīgļlapjus), kuriem vasa

krasi norobežojas no saknes, sauc par alorīziem augiem.
Mietsaknes var būt vārpstveida (plikstiņiem), lodveida (bie-

tēm), koniskas (burkāniem) vai citādas. Pēc konsistences miet-

saknes var būt koksnainas (kokiem, krūmiem), sulīgas (pienenēm,
burkāniem, bietēm) v. c.

Bārkšu saknes. No kviešu, tāpat miežu v. c. dīgstošajām sēklām

izaug 3—5 dīgļsaknes, kas ļoti drīz pārstāj attīstīties, bet to vietā

attīstās daudzas aptuveni vienādas zarainas piesaknes. Saknes,
kur nav izšķirama atsevišķa spēcīgāk attīstīta sakne, sauc par
bārkšu saknēm — radices fibrillae (5. att.).

Bārkšu saknes ir vairākumam paparžaugu un viendīgļlapju.
Bārkšu saknes attīstās no vasas, un robeža starp tām un vasu

nav krasi izteikta. Augus, kuriem ir šādas saknes, sauc par ho-

morīziem augiem.
Nelielā attālumā no saknes gala saknes epidermas šūnām

ir izaugumi (sk. 379. lpp.), kurus sauc par spurgaliņām. Spurgali-
ņas palielina sakņu uzsūcošo virsmu apmēram 10—20 reizes, bet
dažos gadījumos pat 40 reizes.

Gumiņi

Gumiņi ir sakņu bumbuļveidīgi vai citādi (6. att.) izaugumi,
kas radušies mikroorganismu ietekmē. Tie raksturīgi tauriņziežiem.
Gumiņi veidojas gumiņbaktēriju ietekmē. Gumiņbaktērijas
no aUgsnes iekļūst saknē pa spurgaliņām vai sānsakņu atzarojumu
vietās. lekļuvušas saknē, tās lokāli izraisa šūnapvalka izšķīšanu
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un ierosina blakus esošo parenhīmas šūnu strauju dalīšanos. Iz-

veidojas gumiņš, kura šūnās savairojas gumiņbaktērijas. Gumiņ-
baktērijas saista no gaisa slāpekli.

Gumiņbaktērijas pirmais atklāja krievu zinātnieks M. Voroņins 1866. gadā

un norādījauz to lomu gumiņu veidošanā, 1886. g. vācu zinātnieki G. Helrigels
un G. Vilfarts pierādīja, ka gumiņbaktērijas saista gaisa slāpekli. 1888. gadā izo-

lēja gumiņbaktēriju — Bacterium radicicola tīrkultūru. Gumiņbaktēriju un tau-

riņziežu attiecības ir simbiotiskas — gumiņbaktērijas saņem no auga ogļhidrā-
tus, bet tauriņzieži no gumiņbaktērijām slāpekli.

5. att. Sakņu veidi

1 — mietsakne (shēma), 2 — galvena sakne, 3 — saknes uzmava, 4 — dažādas pakāpes
sānsaknes, 5 — spurgaliņas, 6, 7, 8 — dažādas mietsaknes, 9 — bārkšu saknes

Gumiņbaktērijasspecifiskas atsevišķām tauriņziežu sugām — uz ābohņu sak-

nēm ir citādas baktērijas nekā pupiņām vai lupinām.
Pirmo gumiņbaktēriju preparātu izgatavoja 1897. gadā un nosauca par

nitragīnu. Ja augsnē ievada nitragīnu, gumiņi veidojas daudz straujāk un augi
labāk attīstās. Tīrkultūrās iespējams iegūt dažādas visaktīvākās gumiņbaktēriju
rases.
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Gumiņi uz saknēm veidojas ne vien tauriņziežiem, bet arī alk-

šņiem, eleagniem, smiltsērkšķiem v. c. Melnalkšņu un baltalkšņu

sakņu gumiņos dzīvo starainās sēnes, kas kopā ar dažām slāpekļ-

krājējām baktērijām saista no gaisa slāpekli.

6. att. Tauriņziežu sakņu gumiņi. Mikoriza

1 — zirņu — Pisum, 2 — āboliņu — Triļolium, 3 — seradellas — Ornithopus, 4 — lupīnu —

Lupinus, 5 —amoliņu — Melilotus sakņu gumiņi, 6 — ārējā, 7 — iekšējā mikoriza

Ir zināms, ka tauriņzieži satur bagātīgi olbaltumvielas, pie tam lielākā dala

olbaltumvielu sintezēta no gaisa slāpekļa. Tauriņzieži apgādā sevi ar atmosfēras

slāpekli un padara augsni bagātāku ar saistīto slāpekli. Augi, ko sēj pēc tau-

riņziežiem, dod lielāku ražu. Pēc akad. P. Prjaņišņikova" datiem, 1 ha laba ābo-

liņa, kas mēslots ar kāliju un fosforu, var dot līdz 150—160 kg slāpek)a gadā,
bet lupina, lucerna vēl vairāk. Slāpekļa vielas augsnē pavairojas sevišķi tad,

ja tauriņziežus pirms augļu nogatavošanās iear. Tauriņziežu audzēšanu un iear-

šanu, lai uzlabotu augsni un pavairotu slāpekļa daudzumu, sauc par za [mēs-
lošanu. Vieglās smilts augsnēs zalmēslojumam visbiežāk audzē lupīnu.

Mikoriza

Daudz plašāk nekā sakņu un baktēriju simbioze ir sastopama
sakņu un sēņu simbioze — mikoriza — mycorrhiza. Augsnē dzī-

vojošo sēņu veģetatīvais ķermenis sastāv no mikroskopiski sīkiem

pavedieniem —
tā sauktajām hif ām. Hifas aptver sakni tikai

ārēji vai ieaugsaknes šūnās, un atkarībā no tā izšķir ektotrofo jeb
ārējo, endotrofo jeb iekšējo un ekto-endotrofo jeb pārejas tipa mi-

korizu.

Ektotrofā mikoriza izveidojas, ja hifas apvij jaunās
saknes ārēji un iespiežas tikai saknes virsējo audu starpšūnu tel-
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pās (6. att. 6). Dažkārt hifu režģis ļoti blīvs un hifas aizstāj spur-

galiņas, kas šādā gadījumā nemaz neveidojas. Ektotrofa miko-

riza parasti sastopama kokiem un krūmiem (ozoliem, kļavām,

apsēm, liepām, ošiem, bērziem, priedēm, plūmēm, bumbierēm,
lazdām v. c.).

Sēņu hifām ieaugot sakņu mizas šūnās, izveidojas ,
endo-

trofā mikoriza (6. att. 7). Tā sastopama gan kokiem, gan

lakstaugiem (zīdkokiem, valriekstiem, vīnkokiem; lapsastēm, lāč-

auzām, auzenēm, āboliņiem, amoliņiem, lucernai, zemenēm, pure-

nēm, pulkstenītēm, ģerānijām v. c).
Ja sēņu hifas apņem sakni no ārpuses un iespiežas arī sakņu

šūnās, izveidojas ekto-endotrofā mikoriza. Domā, ka

šāda veida mikoriza sastopama visbiežāk.

Sēnes un zaļā auga simbioze pamatojas uz to, ka zaļais augs

apgādā sēni ar bezslāpekļa organiskajām vielām, bet sēne izpilda
sakņu spurgaliņu funkcijas un pievada augam ūdeni, minerālsālis

un šķīstošas slāpekļvielas. Bez tam hifas sadala organiskās slā-

pekļvielas, kuru slāpeklis tad kļūst zaļajiem augiem pieejams. Da-

žas mikorizas sēnes saista arī gaisa slāpekli un izdala augšanas
hormonus, piemēram, tiamīnu (Bi vitamīnu). Sis vitamīns ierosina

sakņu spēcīgu augšanuun attīstību, fermentē zaļo augu grūti šķīs-
tošās rezerves vielas līdz vienkāršiem monosaharīdiem.

Lielākais vairākums augu var augt un attīstīties arī bez miko-

rizas, taču ir arī tādas augu grupas, kuru eksistencei mikoriza ne-

pieciešama. Tādi ir, piemēram, orhideju, viršu, ziemciešu un vē!

citu- dzimtu augi. Orhideju sēklas pat nedīgst, ja nav augsnē attie-

cīgās mikorizas sēnes. Orhideju mikorizas sēnes pieder pie Rhizoc-

tonia ģints. Viršiem, brūklenēm un mellenēm mikoriza ir jau sēk-

las dīglī.

Sēņu un meža augu simbiozes pozitīvo nozīmi jau 1881. gadā
pierādīja krievu zinātnieks F. Kamenskis. Mikorizas veidotājas
galvenokārt ir himēnijsēnes no bazīdiju sēņu klases, un parasti
tās ir raksturīgas noteiktai augu sugai. Apšu bekas

—
Boletus

rufus vislabāk aug apšu tuvumā, bērzu bekas —
B. scaber atroda-

mas retās bērzu birzīs, sviesta bekas — B. luteus aug kopā ar

priedēm utt.

Sakņu izvietojums augsnē

Sakņu tipi pēc augšanas rakstura. Pēc sakņu izvietojuma augsnē
izšķir 3 sakņu tipus (pēc Zukovska):

1) visas saknes — kā galvenā sakne, tā sānsaknes aug galve-
nokārt vertikāli dziļumā (dziļas saknes);

2) galvenā sakne reducējusies, sānsaknes un piesaknes aug

galvenokārt horizontāli plašumā (seklas saknes);
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3) saknes aug gan vertikāli dziļumā, gan horizontāli plašumā.
Dziļumā aug saknes daudziem savvaļas augiem — usnēm,

mīkstpienēm (līdz 6 m), lucernai, kalnu āboliņam (I—4 m dziļi).
Parastā ozola divgadīgam sējenim mietsakne sniedzas jau 2 m

dziļumā, kaut gan auga virszemes daļas vēl pavisam niecīgas.

Ļoti dziļas saknes ir daudziem stepju un tuksnešu augiem.
Vidusāzijas tuksnesi aug Alhagi kirgizorum, kura saknes stiepjas
15 m dziļumā, Karakuma tuksneša augam džuzgunam — Calligo-
num caput medusae saknes ir 1,5—2 m dziļas, bet horizontālā

virzienā sniedzas 20 rri tālu. Džuzgunus izmanto plūstošu smiltāju
nostiprināšanai, jo to sānsaknes aug ļoti ātri. Saksaulu — Haloxy-
lon saknes sniedzas 3—4,5 m dziļi un uzsūc kapilāro gruntsūdeni,
bet seklās sānsaknes izmanto nokrišņu mitrumu augsnes virskārtā.

Kultūraugiem saknes parasti nav tik dziļas, kā savvaļas au-

giem. Cilvēka darbība — aramkārtas veidošana, tās irdināšana,

mēslošana, augu sekas v. c. agrotehniskie pasākumi ietekmējuši
kultūraugu sakņu veidošanos un izvietojumu augsnē. Tādējādi
mūsu kultūraugiem lielais vairums sakņu izvietojas aramkārtas

dziļumā. Taču arī kultūraugu saknes var sasniegt ievērojamu dzi-

ļumu. Auzu vai kviešu saknes sasniedz 1,5—2 m dziļumu; tikpat
dziļi sniedzas burkānu saknes, bet kāpostu saknes aizsniedz pat
5 m dziļumu.

Saknes aizstiepjas arī tālu plašumā. Kukurūzai saknes sniedzas

uz visām pusēm līdz 2 m, bet ķirbjiem pat 8 m tālu. Augļu kokiem

spēcīgi attīstās horizontāli augošās sānsaknes — tās pārsniedz pat
2—5 reizes vainaga robežas.

Vispār sakņu sistēma vienmēr ir lielāka par augu virszemes

daļām (nereti pat 5—15 reizes).

Ziemas rudziem, kas audzēti speciālās kastēs, vienam augam konstatētas

143 pirmās pakāpes saknes, 35000 otrās pakāpes sakņu, 2 300 000 trešās pakāpes
sakņu un 11,5 miljoni ceturtās pakāpes sakņu — kopā gandrīz 14 miljoni sakņu.

Visu sakņu garums 600 km, kopējā virsma — 225 m 2. Slm saknēm bija 15 mil-

jardu spurgaliņu ap 10 000 km garumā, ar 400 m 2lielu virsmu. Rudzu virszemes
daļā bija 80 dzinumu, kuru virsma 4,5 m 2(Ditnera pētījumi).

Sakņu garums pieauga dienā par 5 km, bet spurgaliņu garums — par 80 km.

Tātad šo rudzu sakņu virsma aptuveni 130 reizes lielāka par virszemes

daļu virsmu.

Sakņu stāvojums. Savvaļas augu audzēs, piemēram, jauktā mežā

v. c, viegli novērot, ka dažādo šeit sastopamo augu virszemes da-

ļas aizņem telpā noteikta augstuma joslas —
stāvus: visaugstāko

joslu — stāvu aizņem priedes, egles vai citi lieli koki, nākamajā
stāvā aug pīlādži, krūkļi, sausserži v. c, zem tiem

—
dažādi lakst-

augi, sūnas un ķērpji. Sādu augu izkārtojumu augšanas telpā sauc

par augu stāvojumu.

Stāvojums sastopams ne vien auga virszemes daļu izvietojumā,
bet arī sakņu izvietojumā augsnē. Ja augu saknes atrodas dažādos
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stāvos resp. dažādā dziļumā, augi pilnīgāk var izmantot augsnes
horizontus. Bieži vien augiem, kuru virszemes daļas atrodas vienā

un tajā pašā stāvā, saknes sniedzas dažādā dziļumā — dažādos
stāvos. Tā, piemēram, stepes lakstaugu segā niedres aug vienā

stāvā ar kaviļām, kaut gan niedres ir mitru vietu augs — higro-
fīts, kaviļa — tipisks sausu augteņu augs — kserofīts. Tas iespē-
jams tādēļ, ka kaviļas saknes izmanto galvenokārt augsnes slāņus,
kas vasarā stipri izžūst, turpretim niedres saknes sniedzas aug-

snes dziļākajo horizontos un sasniedz kapilāros gruntsūdeņus.

Savvaļas augiem, kuriem saknēs uzkrājas rezerves vielas, sak-

nes diezgan maz pārveidojas. Taču kultūraugiem — tā sauktajiem
sakņaugiem saknes bieži vien ļoti lielas, stipri pārveidotas un tiek

izmantotas cilvēku unmājdzīvnieku barībai.

Saknes pārveidnes un redukcija

Mainoties saknes funkcijām vides apstākļu ietekmē, mainās

arī saknes uzbūve. Tā radušās sakņu pārveidnes jeb metamorfozes.

Rezerves vielusaknes. Ja saknēs uzkrājas rezerves vielas, saknes

kļūst resnākas, sulīgākas. Rezerves vielas var uzkrāties galvenajā
saknē, sānsaknēs vai piesaknēs. Daudziem divgadīgajiem kultūr-

augiem, piemēram, rutkiem, redīsiem, kāļiem, bietēm, burkāniem

v. c, pirmajā gadā ir tikai lapu rozete un galvenā sakne ar rezer-

ves vielām.

Ne visa resnā pazemes daļa ir sakne. Sakņaugiem bieži vien

palielinās un sulīgs kļūst hipokotils, piemēram, redīsiem apaļā
«sakne» galvenokārt ir hipokotila pārveidne (7. att.). Bietēm pirmā
gada (sēklinieka) sakne ir tikai apakšējā daļa, sākot no tās vie-

tas, kur tā kļūst tievāka un kur attīstās sānsaknes, kā arī zemāk,
bet augšējā daļa — saknes piere ir sarucis stumbrs, uz kura re-

dzamas lapu atliekas un pumpuri. No šiem pumpuriemotrajā gadā
izaug jaunas vasas, attīstās ziedi un sēklas. Saknes piere veidojas
noepikotila (sk. 184. lpp.).

Divgadīgajiem un daudzgadīgajiem savvaļas augiem saknes
maz pārveidotas. Barības vielām uzkrājoties, sakne tikai nedaudz

paresninās.

Gurni. Piebriedušas sulīgas sānsaknes vai piesaknēs sauc par

gurniem — tubera radiculina. Jaunībā gurniem ir spurgaliņas
un uzmava, kas vēlāk atmirst un nolobās. Gurni ir dālijām, maz-

purenītēm, dzegužpuķēm, lielziedu vīgriezēm v. c. Gurnos uzkrājas
rezerves vielas, ar tiem augs veģetatīvi arī vairojas (7. att.).

Balsta saknes
—

radices columnares ir piesaknēs, kas izaug
koku zariem vai stumbram. Tās sevišķi labi attīstās dažām tropu
fikusu

— Ficus sugām, piemēram, F. religiosa (8. att.). Kamēr pie-
sakne nav sasniegusi zemi, tā ir pirksta resnumā; nostiprinājusies
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augsnē, piesakne strauji pieaug resnumā, kļūst stumbram līdzīga

un balsta zaru, no kura tā izaugusi. Balsta saknēm mehāniskie

audi atrodas perifērijā, tāpat kā stumbrā.

Dēļu saknes. Dažiem kokiem mitrajos tropu mežos no stum-

bra apakšējās daļas virs parastajām saknēm veidojas plakanas

7. att. Sakņu gumi
1 — pavasara mazpurenīšu — Ficaria verna, 2 — dāliju —

Dahlia

Sulīgas saknes
3 — rutka — Raphanus sativus, 4 — redīsa — Raphanus satlvus var. radlcula

a — hipokotils, b, d — sakne, s — sānsaknes

saknes —
tā sauktās dēļu saknes

— radices planciformes. Arī dēļu
saknēm ir balsta nozīme. Tās sastopamas augiem ar lielu lapotni,
piemēram, gumijkokam — Ficus elastica, kapokkokam —

Ceiba

pentandra. Dēļu saknes nereti ir I—31 —3 m augstas un ļoti zarainas

(8. att.).
Stakļu saknes. Tropu augiem, piemēram, Pandanus, Rhizophora

sugām, palmai —
Iriartea v. c., attīstās stakļu saknes — radices

gralltform.es. Stakļu saknes ir piesaknes. Tās izaug no stumbra

apmēram 1 m augstumā un ieslīpi ieaug zemē. Stakļu saknes ir

ne vien balsta orgāns, bet vada ari vielas, it sevišķi, kad stumbri

kļūst vecāki. Stakļu saknēm liela nozīme mangrovu audzēs. Man-

groves aug tropu jūrmalu zemajās, dūņainajās piekrastēs. Dūņainā
substrāta augšējās kārtas paisuma un bēguma dēļ pastāvīgi pār-
vietojas, un tikai ar stakļu saknēm koki var šajās augsnēs notu-

rēties (8. att.).
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Gaisa saknes. Tropu epifītiem, t. i., augiem, kas aug uz koku

stumbriem, zariem, koku dobumos v. c, bieži vien bez saknēm, ku-

ras nostiprinājušās substrātā, ir piesaknēs, kas brīvi nokarājas.
Tās ir gaisa saknes — radices aereae (9. att.). Sausā laikā

gaisa saknes izskatās sidrabaini baltas, jo tām ir īpaši sūcēj-

8. att. 1 — Ficus religiosa balsta saknes, 2 — F. elastica dē|u saknes,

3 — Rhizophora mucronata stakļu saknes
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audi — velamen. Sie sūcējaudi sastāv no vairākām šūnu kārtām.

Sūnas nedzīvas, pildītas ar gaisu vai ūdeni. Sūnapvalkos spirāliski
vai tlklveida uzbieznējumi un daudz poru, pa kurām augā iekļūst
ūdens vai ūdens tvaiki. Ja ūdens nav, audi satur gaisuun izskatās

balti. Gaisa saknes ir orhideju, bromēliju v. c. tropisku dzimtu

augiem.
Gaisa saknes jāatšķir no kallu dzimtas

— Araceae augu gara-

jām piesaknēm, kas bieži sniedzas līdz zemei, tur nostiprinās, za-

rojas un uzņem barības vielas.

Epifītiem, piemēram, Anthurium hūgelii, GramatophtjUum spe-

ciosutn, Cgmbidium v. c., bez parastajām saknēm bieži vien ir tā-

das saknes, kas aug uz augšu un izveido kamolveida pinumu.
Tajās uzkrājas rezerves vielas un ūdens. Sīs saknes sauc -par

ligzdsaknēm.

Tvērējsaknes. Kāpelētājaugiem piesaknēs nereti pārveidojas par
pieķeršanās orgāniem — tvērējsaknēm —

radices alligantes, ar

kurām tie pieķeras pie citiem augiem, sienām, mūriem v. tml. Efe-

jai —
Hedera helix tvērējsaknes attīstās zarojuma vietās un ir

bārkstveida. Tropu epifītiem no orhideju, kallu v. c. dzimtām tvē-

rējsaknes ir resnas un garas, aptver pat koka stumbru, gar kuru

augs kāpelē (10. att.). Tvērējsaknes izturīgas pret stiepšanu

(386. lpp.).

Asimilācijas saknes. Dažām tropiskajām orhidejām ir plahanas
lentveida saknes, kuru apakšpusē ir spurgaliņas, kas piestiprinās
pie substrāta un uzsūc barības vielas, bet virspuse zaļa, satur hlo-
rofilu un asimilē. Sīs saknes sauc par asimilācijas saknēm

—
radi-

ces assimilantes. Asimilācijas saknes sastop augiem, kam stumbrs

vāji attīstīts, lapas mazas, zvīņveida, piemēram, Taeniophyllum

(9. att.), dažām Phalaenopsis un Angraecum sugām v. c.

Elpošanas saknes. Augiem, kas aug purvainās vietās vai stāvo-

šos ūdeņos, sastop elpošanas saknes jeb pneimatoforus — radices

pneumatophorae. Elpošanas saknes raksturīgas mangrovēm. Šie
koki un krūmi aug seklās, dūņainās tropu jūrmalās. Bēguma laikā
ūdens aizplūst, bet paisuma laikā augi atrodas ūdenī,kur skābekļa
maz. No saknēm, kas atrodas substrātā, paceļas elpošanas saknes

virs substrāta. Elpošanas saknes ir negatīvi ģeotropas. Tām ir

raksturīga gaisa parenhīma jeb aerenhīma (sk. 342. lpp.). Gaiss

elpošanas sakņu aerenhīmā ieplūst pa nelielām atverēm — pnei-
matodēm un tālāk tiek aizvadīts uz orgāniem, kas atrodas sub-

strātā.

Sonneratia sugām piesaknēs augsnē stiepjas horizontāli, no

tām atiet sānsaknes — pneimatofori, kas aug uz augšu ārā no sub-

strāta un pēc izskata atgādina milzīgus sparģeļu jaunos dzinumus.!
Arī naktssveču dzimtas augam Jussieua repens elpošanas sak-

nes ir nezarotas, resnas (9. att.). Palmai Eugehssona triste, kas

aug Malaju arhipelagā, elpošanas saknes paceļas līdz 1,5 m
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9. att. 1 — Aērides odoratum — epifītiska orhideju dzimtas auga gaisa saknes,
2 — orhideju dzimtas auga Taeniophyllum hasseltii lentveidīgās asimilācijas
saknes, 3

— naktssveču dzimtas auga Jussieua repens vasa ar elpošanas sak-

nēm (e), 4 — elpošanas saknes šķērsgriezums (vidū reducējies vadu kūlītis,

ārpusē — aerenhīma)
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10. att. I —
Araceae dzimtas auga Syngoniumpodophyllum tvērējsaknes (1) un

pozitīvi ģeotropās saknes (2), kas ieaug augsnē. II — vijīga efeja — Hedera

helix ar tvērējsaknēm (3) pieķērusies pie balsta. III — āmuļu —

Viscum album

jauna auga primārā haustorija (4), sakne (5) un sekundārās haustorijas (6)
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augstu, tās 3—5 cm resnas. Virdžīnijas purvcipresei — Taxodium

distichum elpošanas saknes atgādina koniskus izaugumus.
Vilcējsaknes. Daudziem augiem ir īpašas vilcējsaknes jeb kon-

traktilās saknes — radices contractiles, kas salīdzinoši mazā joslā
var saīsināties par 10—70% un tādējādi augu ievilkt zemē no-

teiktā dziļumā. Vilcējsaknes atšķiras no parastajām saknēm. Šā-

das saknes raksturīgas daudziem sīpoliem, zilsniedzītēm, mus-

karēm, lilijām, zeltnātrītēm, daudzām orhidejām v. c. Rudens
vēlziedēm —■ Colchicum autumnale sēklas dīgst virs zemes, bet

bumbuļsīpolus augsnē ievelk vilcējsaknes līdz 30 cm dziļi.
Sakņu ērkšķi ir reta parādība. Tie sastopami dažām palmām, pie-

mēram, Acanthorrhiza aculeata uz stumbra un stakļu saknēm un

ir piesakņu pārveidnes. Sīs piesaknēs ir negatīvi ģeotropas,sastāv

no sklerenhīmas un parenhīmas, vadu kūlītis tajās ir rudimentārs.

Saknes redukcija sastopama diezgan bieži; šī parādība spilgti

izpaužas parazītiem, piemēram, vijām — Cuscuia galvenā sakne ir

tikai attīstības sākumā; tā reducējas, bet no stumbra izaug piesū-
cekņi — haustorijas, ar kuriem vijas uzsūc no saimniekauga barī-

bas vielas. Haustorijās nereti var izšķirt traheidālus un sietstob-

riem līdzīgus elementus. Pirmie ieaugsaimniekauga koksnē un pie-
slēdzas traheīdām, bet otrie —

lūksnē un pieslēdzas sietstobriem.

Primāro sakņu nav arī āmuļiem —
Viscum album, kas ir epifītisks

pusparazīts. Āmuļa sēklai dīgstot, hipokotila gals piespiežas saim-

niekaugam un veido konisku primāro haustoriju (10. att.). No hipo-
kotila sāniski atiet tā sauktās mizas saknes, no kurām veidojas
sekundārās haustorijas.

Saknes daļēji reducējušās puspar azīt i cm, piemēram, ži-

bullšiem — Euphrasia, sārtžibulīšiem — Odontites, nārbuļiem —

Melampyrum, zvaguļiem — Alectorolophus v. c. Pusparazītu vāji
attīstītajām saknēm ir daudz sīku piesūcekņu, ar kuriem tie piesū-
cas pie citu augu saknēm un uzsūc ūdeni ar tanī izšķīdušajām mi-

nerālvielām. Pusparazītiem lapas ir zaļas, tie spēj asimilēt.

Sakne pilnīgi reducējusies dažiem ūdens augiem, piemēram,
Wolffia, Utricularia v. c. Sakņu nav arī dažiem saprofītiem, piemē-
ram, koraļļsaknēm —

Corallorhiza trifida sakņu funkcijas izpilda
koraļļveida saknenis kopā ar mikorizas sēnēm.

Bromēliju dzimtas epifītam — Tillandsia usneoides, kas aug

Dienvidamerikā, sakņu vietā ir piesūcekņi, kuri tikai piestiprina
augu; ūdeni un barības vielas uzņem īpaši lapu dziedzeri.

Sukulentas saknes. Dažiem stepju un pustuksnešu augiem (no
čemurziežu, ķirbju, asklēpiju dzimtām, pelargoniju un zaķskābeņu
ģintīm) ir biezas, sulīgas saknes, kurās uzkrājas ūdens. Šādus

augus sauc par sakņu sukulentiem.

Saknes evolūcija. Sakne augiem veidojusies nedaudz vēlāk kā

stumbrs. Sūnaugiem vēl nav īstu sakņu, ir tikai spurgaliņveidīgi
izaugumi — rizoīdi. Ar rizoīdiem tie nostiprinās substrātā, uzņem
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no tā ūdeni un barības vielas. Rizoīdi saista atsevišķus stumbrus

velēnā, kas veicina atmosfēras putekļu un nokrišņu uzkrāšanos, kā
arī to izmantošanu. Arī psilofītiem — pirmatnējiem sauszemes au-

giem, kas auga silūrā un devonā, nav īstu sakņu, bet sakneņveidīgi
telomi — rizomoīdi, no kuriem atiet daudz rizoīdu. Staipekņvei-
dīgajiem — Lucopsida ir īstās saknes. Tiem parasti saknes ir pie
īpašiem orgāniem sakņnešiem jeb rizoforiem. Rizoforiem
nav lapu, tie augiem ir balsta orgāns. Lepidodendriem, kas izmi-

ruši triasā, rizofori ir plakani pazemes orgāni — stigmārijas.
Stigmārijām bija saknes. Stigmāriju vecākajām daļām saknes

atmira, to piestiprināšanās vietas redzamas kā apaļas pēdas. Ķīļ-
lapjveidīgajiem, paparžveidīgajiem un ziedaugiem ir īstas saknes,
kas atiet tieši no vasas pamata.

No visiem auga pamatorgāniem sakne ir vismazāk mainījusies
un saglabājusi visvairāk senatnīgu iezīmju, kas izskaidrojams ar

augsnes apstākļu lielāku stabilitāti.

VASA

Vasas attīstība, veidi un zarošanas

Stumbrs un lapas veido auga vasu — stolo. Vasas ass ir

stumbrs. Vietu uz vasas ass jeb stumbra, kur ir lapas, sauc par

mezglu — nodus, bet daļu starp diviem mezgliem — par

posmu — internodium. lekšējo leņķi starp stumbru un lapu tās

piestiprinājuma vietā sauc par lapas žākli.

Vasa attīstās no vasas aizmetņa jeb pumpura
— getntna.

Pumpurs ir juvenila, vēl neatraisījusies lapotas vasas galotne. Pir-

mais vasas aizmetnis — dīgļpumpurs ir sēklas dīglī.
Pumpuri un vasas augšana. Vasa aug garumā parasti ar ga-

lotni — tā ir galotnesaugšana; graudzālēm augšana noris ne tikai

galotnē, bet arī posmu apakšējās daļās —
tā ir iestarpinātā aug-

šana. lestarpināti jeb interkalāri aug arī, piemēram, šķelto silpu-
reņu — Pulsatilla patens ziedu kātiņi, māllēpju — Tussilago far-
fara ziedbultīte v. c.

Galotnes pumpuri ir stumbra vai zaru galā (11. att.), tie

labi saskatāmi visiem skuju kokiem un dažiem lapu kokiem — ozo-

liem, ošiem, pīlādžiem. Taču citiem lapu kokiem, piemēram, bēr-

ziem, alkšņiem, liepām v. c, galotnespumpuri neattīstās.

No stumbra augšanas konusa primārajiem veidotājau-
diem netālu no gala veidojas mazi primārie pauguriņi — lapu
aizmetņi jeb lapu primordijas. Augšanas konusā lapas veido-

jas no mezgliem, kuru posmi ir cieši viens pie otra, tādēļ lapas
pumpurā jumstiņveidīgi savstarpēji sedzas. Lapas pumpurā var

būt sakrokotas, ieritinātas v. tml. (sk. 64. lpp.). Pumpurus, no ku-
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riem plaukst lapas, sauc par lapu pumpuriem — gemma

foliifera. Ziedu pumpuros — gemma florifera ir saskatāmi

ziedu aizmetņi. Daudziem augiem, piemēram, bērziem, lazdām v. c,

ir divējādi — sievišķo un vīrišķo ziedu pumpuri. Augšanas konusa

primāro pauguriņu žāklēs akropetāli rodas sekundārie pauguriņi.
Sekundārie pauguriņi izaug par žākles jeb sānu pumpu-

riem — gemma axillaris, no kuriem attīstās sānvasas (11. att.).
Sānvasas veidojas no ass ārējiem audiem, t. i., eksogeni, pretstatā
saknei, kurai sānsaknes veidojas no iekšējiem audiem — endogeni.
Tā kā lapām pumpurā straujāk aug ārējā daļa, tās izliecas un pār-
klāj augšējās jaunās lapas un augšanas konusu.

11. att. I — parastās zirgkastaņas —

Aesculus hippocastanum un II — meža

sausserža — Lonicera xylosteum vasas

dalās ziemā

1 — galotnes pumpurs, 2 — žākles pumpurs,
3 — lapas rēta, 4 — seriālais pumpuru sa-

kārtojums; 111 — snaudošo pumpuru shēma

Stumbram augot garumā, posmi pagarinās, lapas attālinās, bet

augšanas konusā veidojas jauni lapu aizmetņi. Stumbra augšanas
josla ir garāka nekā saknei, tā atrodas, tāpat kā saknei, mazliet

zemāk par galotni, kur šūnas pēc dalīšanās stiepjas garumā. Aug-
šanas ātrums vislabākajos augšanas apstākļos caurmērā nav lie-
lāks par 0,005 mm minūtē. Dažiem augiem augšana norit strauji,
piemēram, daži bambusi optimālos augšanas apstākļos izaug ap

0,6 mm minūtē, t. i., diennaktī stumbrs pagarinās apmēram par

30—50 cm, maksimāli pat par 91 cm.

Vasas ass (stumbrs) parasti aug vertikāli uz augšu, tā ir nega-
tīvi ģeotropa, bet sānasis jeb zari ieslīpi uz augšu. Ložņājošas
vasas aug horizontāli.

Sastopami arī augi ar pozitīvi ģeotropām vasām, kas aug ver-

tikāli uz leju, t. i., zemes centra virzienā. Tādas ir, piemēram, āra

bērziem —
Betula pendula, Babilonijas vītoliem

— Salix baby-
lonica, sēru osim — Fraxinus pendula v. c. tā sauktajām augu sēru

formām.



Galotnes pumpura un žākles pumpura uzbūve ir līdzīga. Ari

sānvasas aug ar galotni, kur ir galotnes pumpurs. Skuju kokiem

zem galotnes pumpura ir trīs četri žākļu pumpuri, no kuriem attīs-

tās zaru mieturis, un tikai nedaudzi žākļu pumpuri atrodas uz pā-
rējās vasas.

Lapu kokiem parasti lapas žāklē ir viens pumpurs vai dažreiz

nedaudzi pumpuri. Tā, piemēram, vītoliem — Salix lapas žāklē ir

trīs pumpuri (viens lielāks vidū, divi mazāki sānos), sausseržiem —

Lonicera trīs četri pumpuri viens virs otra.

Ja lapas žāklē ir vairāki pumpuri viens otram blakus, tad pum-
purus sauc par kolaterālie m, turpretim, ja pumpuri ir viens

virs otra, tad par seriāliem (11. att. 4).
Vasa neaug nepārtraukti. Mērenā klimata joslā rudenī, bet tro-

pos, iestājoties sausuma periodam, visiem pumpuriem ir miera pe-

riods, kad tie pārtrauc darbību.

Mērenajā klimata joslā šādus pumpurus sauc par ziemojo-
šiem pumpuriem — hibernaculum. No tiem nākamajā gadā
izplaukst jaunas vasas, kam savukārt rudenī galotnē ir ziemojošs
pumpurs. Sos pumpurus parasti sedz p v mp v rzvī ņ a s, kas aiz-

sargā iekšējos maigākos aizmetņus. Pumpurzvīņas var veidoties no

lapām, kā, piemēram, plūškokiem — Sambucus, ceriņiem — Sy-

ringa, no lapu kātiem, piemēram, zirgkastaņai — Aesculus, vai no

pielapēm, piemēram, dižskābaržiem — Fagus. Ārējās pumpurzvī-
ņas parasti ir ļoti blīvas, tumšā, visbiežāk iebrūnā krāsā vai pat
melnas, piemēram, parastajam osim. Tām var būt sklereīdas, no

ārpuses tās sedz bieza kutikula, dažkārt pat korķa kārta. lekšējās
pumpurzvīņas ir daudz plānākas, bezkrāsainas, bieži vien ar mati-

ņiem vai dziedzermatiņiem, kas izdala balzāmu, piemēram, bal-

zāma apsei. Skuju kokiem pumpurzvīņas ir sveķainas. Pumpurzvī-
ņas, balzāmi, matiņi v. c. pasargā pumpura iekšējās daļas no pār-
liekas iztvaikošanas, no sala, kā arī no putnu bojājumiem utt.

Pumpurzvīņu daudzums var būt dažāds. Vītoliem ir tikai divas

pumpurzvīņas, kas s,aaug kopā un apņem pumpuru, bet ozoliem

pat 14 pāri. Ir augi, kuru pumpuriem arī mūsu klimatiskajos ap-

stākļos pumpurzvīņu nav —
tie ir kaili; pumpurus klāj tikai matiņi,

piemēram, irbenēm — Viburnum, krūkļiem — Frangula, pabēr-
ziem — Rhamnus, valriekstiem — Juglans v. c.

Zem ziemojošajiem pumpuriem, kad lapas nobirušas, var redzēt

lapu rētas — vietas, kur atradusies lapa (11. att.), un tajās —

norauto vadu kūlīšu galus.
Pumpurzvīņas dažiem augiem nokrīt ātri, t. i., lapu plaukšanas

laikā (piemēram, vītoliem, kārkliem), citiem nokrīt tūlīt pēc lapu
izplaukšanas (piemēram, dižskābaržiem, parastajai zirgkasta-
ņai), bet dažreiz tās var saglabāties ilgāku laiku pēc lapu plauk-
šanas (piemēram, parastajām priedēm, parastajām eglēm).

Pumpuru uzbūve katrai kokaugu sugai ir raksturīga, tādēļ pēc

pumpuriem var noteikt sugas, kad lapas vēl nav izplaukušas.
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Augos uzkrātās rezerves vielas tiek izmantotas pavasarī, pum-

puriem plaukstot. Kad pumpuri briest, tajos rodas hormoni. Hor-

monu koncentrācija maksimumu sasniedz jaunajos dzinumos.
Taču ne visi pumpuri pavasarī izplaukst; daļa pumpuru paliek

tā sauktajā miera stāvoklī. Daudzi žākļu pumpuri miera stāvoklī

paliek ilgu laiku, pat līdz 100 gadu. Tie, kas atrodas vasas lejas-

daļā, vispār neizplaukst. Šādus pumpurus sauc par snaudo-

šiem pumpuriem — gemmae dormientes. Daudz sīku snaudošo

pumpuru rodas pumpurzvīņu žāklēs, dažkārt pat dīgļlapu žāklēs.

Snaudošie pumpuri saglabājas dzīvi daudzus gadus. Katru
gadu snaudošo pumpuru ass pieaug par tādu pašu garumu, par

kādu pieaug koksne, tādēļ šie pumpuri neapaug ar koksni, bet

vienmēr redzami stumbra ārpusē, kaut arī dažreiz zem mizas

(11. att. III).
Snaudošie pumpuri plaukst, ja galotnes pumpurs vai citi pum-

puri virs snaudošā pumpura iet bojā, piemēram, nosalst, nolūst.

Augļu kokus pareizi apgriežot, var ierosināt augļu zariņu veido-
šanos. Dekoratīvā dārzkopībā, snaudošos pumpurus atmodinot (ap-
griežot krūmu zarus), panāk blīvus dzīvžogus un citādus dekora-

tīvus veidojumus.
Vecākiem stumbriem no snaudošajiem pumpuriem dažkārt iz-

aug tā sauktie ūdenszari. Lapas uz tiem parasti prāvākas, tie aug

ātrāk nekā parastie zari. Sādi ūdenszari sastopami ozoliem, kļa-
vām, piramidālajām apsēm v. c. Augļu kokiem ūdenszarus parasti
izgriež, jo tiem nav augļu.

Adventīvie jeb papildu pumpuri — gemmae adventivae

var rasties ikkurā auga orgāna vietā. Tie rodas no stumbra mez-

gliem un posmiem, hipokotila, sakneņa, tāpat arī no saknēm un

pat no lapām. Stumbra lejasdaļā un saknēs adventīvie pumpuri
veidojas endogeni, bet stumbra augšdaļā un lapās — eksogeni.
Stumbrā un saknēs tie visbiežāk sāk veidoties no kambija vai pe-
ricikla.

No adventīvajiem pumpuriem izaug pievasas jeb adventīvās

vasas un piesaknēs.
Adventīvu vasu rašanos stimulē ievainojumi, sēņu izraisītas

slimības v. c. ārēji faktori, jo bojātajās vietās rodas embrionālie
audi. Kokus nozāģējot, celmiem veidojas adventīvās vasas. Reizē
ar adventīvajiem pumpuriem celmiem plaukst arī snaudošie pum-
puri. Atvases raksturīgas ozoliem, bērziem, liepām, ošiem, lazdām

v. c. Atvasēm lapas daudz lielākas, tām dažkārt citāds veids un

matiņu sega nekā tā paša auga parastajām lapām. Tas, ka lapas
atvasēm ātri izaug tik lielas, izskaidrojams ar to, ka pievasa iz-

manto uzkrātās rezerves vielas, tai ir jau spēcīga sakņu sistēma.

No atvasāja neiegūst tik vērtīgu koksni kā no dižmeža, kas izau-

dzis no sēklām.

Dažreiz kokiem zaru vietās veidojas ļoti daudz adventīvo pum-

puru, bet tie neattīstās. — paliek snaudošā stāvoklī. Stumbram
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pieaugot resnumā, šādi papildu pumpuri veido uzbiezinājumus,

punus vai citādus izaugumus. Tādi izaugumi rodas bērziem, kļa-

vām, valriekstiem. So izaugumu dēļ izveidojas īpatnēja, skaista

koksne, kas ļoti iecienīta mēbeļrūpniecībā.
Daudziem kokiem un krūmiem no saknēm ataug vasas resp.

pievasas vai, kā mēdz teikt, tie dzen sakņu atvases. Sakņu
atvases ir apsēm, vītoliem, bārbelēm, ceriņiem, ķiršiem, plūmēm,
avenēm, lauku mīkstpienēm, tīrumu usnēm, pienenēm, mārrutkiem.

Sakņu atvases raksturīgas divdīgjlapjiem. No viendīgļlapjiem
sakņu atvases dzen dažas orhidejas. Arī vairākiem augstākajiem

sporaugiem — papardēm un staipekņiem ir adventīvie pumpuri.
Adventīvie pumpuri ir arī vairpumpuri. Vairvasiņu lilijām —

Lilium bulbiferutn tie rodas lapu žāklēs, sīpoliem — ziedkopās;

vairpumpuri attīstās arī uz dažu paparžu lapām.
Visus dažādos augu pumpurus var iedalīt šādi:

I. Pumpuri, kas veidojas no primārās meristēmas:

1) pēc atrašanās vietas izšķir
a) galotnesjeb parastos pumpurus,

b) žākļu pumpurus;

2) atkarībā no tā, vai pumpurs aug vai atrodas miera stā-

voklī, —

a) augošos — augšanas pumpurus, no kuriem vasa aug,

b) snaudošos pumpurus, no kuriem atjaunojas bojā gā-
jušas auga daļas;

3) atkarībā no tā, kādi orgāni no pumpuriem attīstās, izšķir

a) lapu pumpurus,

b) ziedu pumpurus,

c) jauktos pumpurus.
11. Adventīvie jeb papildu pumpuri, kas veidojas no sekundā-

rās meristēmas vai citiem audiem.

īsvasas un garvasas. Vasas ar gariem posmiem sauc par ga r-

vasām, ja posmi īsi, — par īsvasām (12. att.). Ļoti īsi posmi
ir, piemēram, pirmajā gadā kāpostiem,, lapas uz tiem cieši cita pie
citas un izveido galviņu. īsvasas labi izteiktas skujmetēm —

Larix, skujas uz īsvasām ciešos pušķos. Augļu kokiem īsvasas ir

augļu zariņi; uz garvasām parasti augļu nav vai arī to ļoti maz.

Garvasas, piemēram, ir zemeņu stīgas; ļoti garas vasas ir dau-

dzām liānām.

Isvasu un garvasu veidošanās atkarīga no sugas īpatnībām,
auga vecuma un ārējiem vides apstākļiem. Ir iespējams ietekmēt

augiem vasas veidošanos. Novietojot īsvasas augus mitrā siltum-
nīcā, var izaudzēt garvasas vai otrādi — novietojot garvasai au-

gus sausākā, gaišākā un karstākā vietā, vasa var saīsināties. Dažu

augu ziedkopām pirmie posmi ļoti gari, nezaraini, bez lapām, tos

sauc par ziedbultītēm. Ziedbultītes ir sīpoliem, tulpēm, hia-

cintēm, ceļmalītēm, pienenēmv. c.
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Vasas zarošanās. Reizē ar vasas augšanu sākas stumbra zaro-

šanās. Zari attīstās no žākļu pumpuriem. Visvairāk zarojas kail-

sēkļi un divdīgļlapji, mazāk viendīgļlapji. Tā kā palmām ir tikai

galotnes pumpuri, bet žākļu pumpuru nav, tām ir nezarains

stumbrs.

Zaru uzbūve ir pilnīgi tada pati ka galvenajam stumbram, t. i.,
katram zaram ir galotnes un žākļu pumpuri, no kuriem savukārt

attīstās jauni zari jeb sānvasas. Stumbru

tādēļ sauc par pirmās pakāpes asi, no

tā atejošos zarus — par otrās pakāpes
asīm utt.

Izšķir četrus vasas zarošanās veidus:

dihotomu jeb dakšveida, neīsti dihotomu,

monopodiālu un simpodiālu (13. att.).
Dihotomi zarojoties, augšanas

punkts dalās 2 līdzīgās daļās — divos

zaros, kas tālāk savukārt dalās divās daļās
utt. Dihotomā zarošanās raksturīga zemā-

kajiem augiem — aļģēm, dažām sēnēm,
ķērpju lapoņiem. No arhegoniātiem dihoto-

miski zarojas aknu sūnas, staipekņi. Zied-

augiem dihotomā zarošanās nav rakstu-

rīga. Izņēmums ir palma Hyphaene the-

baica, kurai dihotoms zarojums.
Monopodiāli (sāniski) zarojoties,

galvenā ass aug ar galotni gadu no gada
līdz auga mūža beigām. Zari veidojas no

galveriās ass žākļu pumpuriem un savu-

kārt tālāk zarojas monopodiāli. Stumbrs

izaug vienmēr garāks un ir daudz resnāks
nekā zari. Monopodiāli zarojas dažas aļ-
ģes, vairākums sēņu, lapu sūnas, kosas un

daudzi sēklaugi. Tipiski monopodiji ir kail-

sēkļiem — eglēm, dižeglēm, skujmetēm,
daudzām priežu sugām. No segsēkļiem mo-

nopodiāli zarojas ozols, kļava, osis v. c.

koki. No lakstaugiem monopodiāls zaro-

jums ir kreimenēm, ceļtekām, saulpurenēm,
12. att. Ābeles — Mālus

īsvasa (1) un garvasa (2)

mētrām, anclšiem, pelašķiem, rudzupuķēm
v. c. Kokiem, kas zarojas monopodiāli, stumbrs izaug augsts,
taisns, no tiem iegūst vērtīgu materiālu celtniecībai.

Neīsti dihotomais zarojums atvasināms no monopo-
diālā zarojuma. Neīsti dihofomi zarojoties, galvenā ass pārstāj
augt, zem galotnes pumpura divi pretēji žākļu pumpuri sāk attīs-

tīties vienlaikus un, augdami slīpi uz augšu, pārsniedz galotnes
pumpuru, izveidojot platu žākli; katrs sānzars savukārt zarojas
tāpat. Neīsti dihotomi zarojas ceriņi, āmuļi, zirgkastaņas. Neīsti
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dihotomais zarojums labi izteikts daudzu nagleņu dzimtas augu

ziedkopās (dihāzijos).
Simpodiālā zarošanās dominē segsēk|iem. To var atvasi-

nāt no dihotomā un monopodiālā zarojuma. Ja simpodiālais zaro-

jums attīstījies no dihotomā, viens no zariem aug spēcīgāk, atbīda

13. att. Vasas zarošanās shēma

I — neīsti dihotoma, 2 — dihotoma, 3 — monopodiāla. 4 — simpodiālā
5—7 — pāreja no dihotomā (5) zarojuma uz simpodiālo (6, 7)

otru zaru uz sāniem un aug galvenās ass virzienā; ar katru nā-

kamo zaru atkārtojas tas pats, sānzari attīstās vāji un zarojums
atgādina monopodiju (13. att.). Tāds simpodijs, kas izveidojies no

dihotomā zarojuma, ir selaginellām— Selaginella.
Ja turpretī simpodiālais zarojums veidojas no monopodiālā,

galotnes pumpurs pēc kāda laika pārstāj augt, to aizstāj zars, kas

izaudzis no žākles pumpura; zars bieži vien aug vertikāli, it kā

turpinot stumbru, bet tad atkal savukārt drīz pārtrauc augšanu ar
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galotnes pumpuru un attīstās atkal jauns žākles pumpurs utt. Arī

šajā gadījumā auga galvenā ass pēc izskata atgādina monopodiju.
Sos simpodijus var pazīt pēc tā, ka zem galotnes pumpura, kas

būtībā ir žākles pumpurs, atrodas lapa vai zvīņa (sakneņiem) vai

arī lapas rēta
— vieta, kur nokritusi lapa, kuras žāklē pumpurs at-

tīstījies.
Simpodiāli zarojoties, izveidojas kupla, skraja lapotne. Posmi

ir īsi, zari spēcīgi. Šāda zarošanās raksturīga lapu kokiem un krū-

miem
— ābelēm, bērziem, vītoliem, kārkliem, liepām, no lakstau-

giem — tomātiem,kartupeļiem, kokvilnai v. c.

Parādība, kad galotnes pumpuri augiem, kuri zarojas simpo-
diāli, pakāpeniski atmirst, jāuzskata par evolūcijā izveidojušos
pielāgotību. Galotnes pumpuram atmirstot, augšanas hormoni vai-

rāk pieplūst žākļu pumpuriem un rodas daudzi jauni pumpuri. Ja

vienlaikus plaukst ļoti daudz pumpuru, rodas īsvasas; tā kā tām

daudz lapu, izveidojas liela asimilācijas virsma. Uz īsvasām ir

vairāk ziedu pumpuru, tur tātad vairāk ziedu, augļu un sēklu. So

īpašību izmanto praksē: nokniebjot galotnes vai apgriežot tās,

iegūst labāku ražu un augļi ātrāk nogatavojas.
Bieži vien vienam un tam pašam augam var novērot monopo-

diālo un simpodiālo zarošanos. Tādā gadījumā monopodiālie zari

ir bez augļiem, tie turpina augt, bet simpodiāliem ir ziedi un augļi.
Ontoģenēzē monopodiālais zarojuma veids mainās uz simpodiālo;

sevišķi tas raksturīgs kokiem, kad tie sasniedz ziedēšanas fāzi.

Vairākums augu zarojas simpodiāli.
Zarojuma veids, zaru daudzums, biežums, augšanas virziens,

lapu daudzums, lapu veids —
viss kopā noteic auga izskatu

jeb habitusu. Pēc habitusa pazīst augus.
Minētie zarojuma veidi raksturīgi ne tikai vasai un zemāko

augu lapoņiem, tā zarojas arī vadukūlīši stumbrā, lapās utt.
Parasti sānzari vai kāda cita orgāna daļa attīstās akrope-

tāli, t. i., j aunākie veidojumi ir tuvāk galotnei, bet vecākie — pa-
matam. Akropetāli attīstās zari un lapas uz stumbra vairākumam

augu; akropetāli augšanas konusā diferencējas šūnas utt.

Bazipetālā kārtība, t. i., ka jaunākie veidojumi ir tuvāk

pamatam, vecākie
— galotnei, ir reta

—
tā attīstās «zari» dažām

aļģēm. Bazipetāli attīstās sēklaugu lapas plātne.
Cerošana parasti ir vasas zarošanās augsnē no ļoti tuviem

pumpuriem. Graudzāles cero augsnes virskārtā, retāk virs augsnes.

Dīgļa pazemes vasai parādās paresninājums ar vairākiem ļoti
īsiem posmiem — tā sauktais cerošanas mezgls. No tā atiet

daudz piesakņu, kas veido graudzāļu galveno sakņu masu. Blakus

galvenajai vasai no cerošanas mezgla attīstās sānvasas. Katrai
jaunas vasas pazemes daļai savukārt veidojas cerošanas mezgls
ar jaunām saknēm un jauniem dzinumiem (14. att.). Cerošanas

pakāpe un raksturs atkarīgs no auga sugas un vides apstākļiem.
Pec cerošanas rakstura izšķir četras daudzgadīgo graudzāļu
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grupas: skrajceru, bhvceru, sakneņu un sakneņu-skrajceru graud-
zāles.

Skrajceru graudzālēm cerošanas mezgls ir sekli zem

zemes, dzinumi izaug no cerošanās mezgla, lokveidīgi izliecoties,

un izveidojas skrajš cers. Skrajceru graudzāles ir pļavas timotiņš,

pļavas auzenes, kamolzāles, airenes v. c.

14. att. Graudzāju cerošana (shēma)

1— grauds ar digļsaknem, 2 — cerošanasmezgls ar piesaknem, 3 — sakneņu

graudzāles, 4 — skrajceru graudzāles, 5 — blīvceru graudzāles

Blīvceru graudzālēm cerošanas mezgls ir virs zemes,
dzinumi aug paralēli cits citam un cieši piekļaujas pie galvenā dzi-

numa. Blīvceru graudzāles ir ciņusmilgas, vilkakūla v. c.

Sakneņu graudzālēm dzinumi atiet no sakneņu galiem,
aug paralēli cits citam, bet nepiekļaujas. Pie sakneņu graudzālēm
pieder ložņu vārpatas, miežubrāļi, bezakotu lāčauzas v. c.

Sakneņu-skrajceru graudzālēm dzinumi veidojas tāpat
kā sakneņu un skrajceru graudzālēm. Sakneņu-skrajceru graudzā-
les ir pļavas lapsastes, pļavas skarenes, sarkanās auzenesv. c.



49

Lapu sakārtojums

Augu habitusa raksturīga pazīme ir lapu sakārtojums. Lapas
var būt sakārtotas pamīšus jeb spirāliski, pretēji un mieturī

(15. att).
Pamīšus jeb spirālisks — phyllotaxis altera lapu sakār-

tojums ir tad, ja pie vasas ass viena mezgla ir viena lapa. Šāds

lapu sakārtojums ir visizplatītākais. Pamīšajā lapu sakārtojuma
nākamā lapa nekad neatrodas tieši virs iepriekšējās, bet citā vietā

uz vasas ass. Savienojot secīgi lapu piestiprinājuma vietas apkārt
stumbram ar līniju, veidojas spirāle. Ik pēc viena vai vairākiem

apgriezieniem uz spirāliskās līnijas būs lapas, kas atradīsies viena

virs otras. Savienojot tās ar iedomātu vertikālu taisni, iegūsim
lapu stāvrindas jeb ortostihijas.

15. att. Lapu sakārtojums (shēma)
1 — mieturis, 2 — pretējs, 3 — pamīšus jeb spirālisks

Spirālisko līniju no izejas lapas līdz pirmajai nākamajai lapai
tai pašā stāvrindā sauc par pamatspirāli jeb ģenētisko
spirāli. Visas vienas pamatspirāles lapas, neieskaitot pēdējo,
kas atrodas uz tās pašas ortostihijas, uz kuras atrodas pirmā lapa,
sauc par lapu ciklu. Leņķi, kas atrodas starp divām tuvākajām
lapām, sauc par diverģences leņķi. Spirālisko lapu sakār-

tojumu var izteikt ar daļskaitli, kur skaitītājs parāda pamatspirā-
les apgriezienu skaitu ap stumbru, bet saucējs — lapu skaitu attie-

cīgajā lapu ciklā, kas vienāds ar ortostihiju skaitu uz stumbra.

Ja lapu sakārtojums ir lk, tas nozīmē, ka pamatspirāle veido

vienu apli ap stumbru, lapu ciklā ir 3 lapas un diverģences leņķis
120°, lapu sakārtojums 2/s nozīmē, ka pamatspirāle veido divus

apgriezienus, lapu ciklā 5 lapas, diverģences leņķis 144°.

Katrai augu sugai, bet dažreiz arī veselām dzimtām ir rakstu-

rīgs lapu sakārtojums, piemēram, bērziem, graudzālēm — V 2vai
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180°, grīš|iem, alkšņiem — V3jeb 120°, bumbierēm, jāņogām, upe-

nēm, plūmēm —
2/5 jeb 144°, rutkiem, liniem —

3/s jeb 135°.

Faktiski neviena lapa ortostihijā neatrodas tieši viena virs

otras, bet ar nelielu novirzi, taču pieaugušai vasai ortostihijas ir

skaidri saskatāmas un auga morfoloģiskajam raksturojumam no-

zīmīgas.
Ja uz Joti īsas vasas ass daudz spirāliski sakārtotu lapu, izvei-

dojas lapu rozete, piemēram, ceļmalītēm, pienenēm, gaiļbik-
sītēm v. c.

Ja pie katra vasas ass mezgla viena otrai pretī ir divas la-

pas, — sakārtojums ir pretējs — phyllotaxis decussata. Šāda

veida sakārtojuma lapu pāri parasti stāv krustiski, t. i., tā, ka

augšējais lapu pāris neaizēno apakšējo. Pretējā lapu sakārtojumā
diverģences leņķis ir V2jeb 180°, bet ortostihiju — 4. Pretējas
lapas ir raksturīgas lūpziežu, nagleņu (neļķu) dzimtas augiem,
ceriņiem, kļavām, ošiem, daudziem vīrceļu dzimtas augiem v. c.

Mieturī
— phyllotaxis verticillata lapas sakārtotas tad, ja

uz vasas ass pie viena mezgla atrodas trīs un vairāk lapu. Tāds

lapu sakārtojums ir čūskogām, oleandriem, dažām veroniku un

zelteņu sugām v. c. Ja uz stumbra ir vairāki mieturi, apakšējā
mietura lapas atrodas pamīšus augšējā mietura lapām, tā'lapas
labāk izmanto gaismu.

Mieturim līdzīgs ir neīstais mieturis, kādu, piemēram,
sastop madarām. Madarām, miešķiem lapas ir pretējas, bet, tā kā

pielapes ir tādas pašas kā īstās lapas, izveidojas neīsts mieturis

(sk. 66. lpp.).
Lai gan katrai augu sugai lapu sakārtojums ir noteikts, tomēr

tas var arī mainīties, it sevišķi gaismas apstākļu ietekmē; vairā-

kām koku sugām uz ortotropajām vasas asīm lapu novietojums ir

2/s, bet uz plagiotropajām —V2. Dažām sugām apakšējās lapas
pretējas, bet augšējās pamīšus, piemēram, efejām uz neziedošiem

zariem pretējas, uz ziedošiem pamīšus.
Dažādais lapu sakārtojums izveidojies, augiem piemērojoties

gaismas apstākļiem. Lapu stāvoklis vienmēr ir tāds, ka augšējā ne-

kad pilnīgi neaizsedz apakšējo. Sevišķi labi tas novērojams, ja la-

pas atrodas vienā plāksnē, piemēram, zemei cieši pieplakušā vai uz

ūdens peldošā rozetē; tad lapu kāti parasti ir dažāda garuma, lapas
plātnes dažāda lieluma un lapas viena otru pilnīgi neaizsedz. Tā

izveidojas lapu mozaīka (39. att. 2). Lapu mozaīku viegli novē-

rot augiem, kas aug mežos, mežmalās vai biezos sējumos, kur gais-
mas mazāk nekā saulainā klajumā.

Vasas pārveidnes

Par vasas pārveidnēm — metamorphosis sauc augstāko augu

orgānus, kas izveidojušies no vasas. Tie vienmēr ļoti atšķiras no

vasas, un bieži vien pat grūti pateikt, ka tie cēlušies no vasas.
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16. att. Vasas parveidnes
— bumbuļsīpols; 2

— sīpols (shēmas): a — sarucis stumbrs, b — ārējās sausās zvīņlapas,
* — sulīgas zvīņlapas. d — pumpurs, c — ziedu pumpurs: 3 — kartupeļu — Solanum
uofrosum bumbuli, 4 — meža zemeņu — Fragaria vesca stīgas, 5 — indīgo velnarutku —

r'/rf-? v !rosa saknenis, 6
—

mežvīnu
—

Parthenocissus tricuspidata vītnes, 7 — gledičijas —

uieaitschia triacanthos ērkšķis, 8 — vilkābeļu — Crataegus ērkšķi, 9 — ruskusa — Ruscus
aculeaitis filoklādiji
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No vasas izveidojušies sīpoli, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sakneņi,

stīgas, filoklādiji, vītnes un ērkšķi (16. att.). Par vasas pārveidnēm

var uzskatīt arī ziemojošos un adventīvos pumpurus.

Sīpols —
bulbus ir pazemes īsvasa jeb pazemes pumpurs.

Sīpola pamats ir sarukusi vasas ass, pie kuras ir lapas — sīpola

zvīņlapas. lekšējās sīpola zvīņlapas ir sulīgas, biezas, tajās uzkrā-

jas rezerves barības vielas. Ārējās sīpola zvīņlapas ir plēvainas,
sausas un aizsargā sīpolu no izkalšanas. Sulīgo zvīņlapu žāklēs

atrodas žākļu pumpuri, no kuriem attīstās jauni sīpoli.
Atkarībā no plēvaino un sulīgo sīpola zvīņlapu veida un stā-

vokļa izšķir divus sīpolu tipus: 1) sīpolus ar lielām, platām zvīņ-
lapām, kas aptver cita citu, piemēram, dārza sīpoliem — Allium

cepa, hiacintēm — Hyacinthus; 2) sīpolus ar šaurām zvīņlapām,
kas sakārtotas jumstiņveidā, piemēram, lilijām — Lillutn v. c.

Ir arī salikti sīpoli, piemēram, ķiplokiem — Allium sativum, kas

sastāv no vairākiem sausu zvīņlapu apņemtiem sīpoliņiem.
Dažiem augiem, piemēram, Allium senescens, sīpoliņu akmeņ-

lauzītēm — Saxifraga granulata v. c, sīpoli veidojas uz sakneņiem.
Bez pazemes sīpoliem ir arī virszemes sīpoli. Daudziem augiem

tie attīstās ziedkopās — ķiplokiem, daudziem savvaļas sīpoliem
v. c; sīpoliņu zobainītēm — Dentaria bulbifera (49. att. C), dažām

lilijām v. c. tie attīstās lapu žāklēs. Virszemes sīpoli ir sīki, tie

vēlāk nokrīt, un augs ar tiem veģetatīvi pavairojas. Sos mazos

sīpoliņus parasti sauc par vairsīpoliņiem.
Sīpola mūža ilgums ir dažāds atkarībā no tā, cik ilgā laikā

jaunais sīpols, kas attīstās mātes sīpolā, izlieto tā barības rezerves.

Viengadīgā sīpolā jaunais sīpols visas barības vielas izlieto pir-
majā gadā, kā, piemēram, zeltstarītēm

— Gagea, tulpēm — Tulipa.
Ja mātes sīpola barības vielas izlieto divos gados, — sīpols ir

divgadīgs, ja ilgākā laikā, — daudzgadīgs, kā, piemēram, balta-

jām sniegpulkstenītēm —
Galanthus nivalis.

Sīpoli ir daudziem liliju dzimtas augiem. Sīpoli labi pārcieš
sausumu, jo ārējās zvīņlapas tos labi aizsargā pret izžūšanu.

Sīpolaugi savvaļā visvairāk aug stepju un pustuksnešu apgabalos.
Bumbulis

— tuber ir piebrieduši, paresnināta vasas daļa,
kur uzkrājas rezerves vielas. Sulīgā daļa ir stumbra pārveidne.
Lapas uz tā sīkas, zvīņveida. Ir virszemes un pazemes bumbuļi.
Virszemes bumbuļi ir kolrābjiem — Brassica oleracea var. gongy-
lodes, dažām orhidejām, piemēram, Odontoglossum. Pazemes bum-

buļi ir kartupeļiem —
Solanum tuberosum, topinambūriem —

Helianihus tuberosus v. c. Bumbulis var attīstīties no viena stum-

bra posma (dažām orhidejām v. c), no vairākiem stumbra pos-
miem (topinambūriem, kartupeļiem v. c), no hipokotilā un saknes

augšējās daļas, piemēram, alpu vijolītēm — Cyclamen v. c.

Kartupeļu bumbuļi veidojas no. dīgļlapu vai zemāko īsto lapu
žākļu pumpuru tievajiem dzinumiem — stoloniem — stolones, kas

augsnē zarojas. Stolonu galos uzkrājas rezerves viela ciete, tie
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piebriest, un izveidojas bumbulis. Kartupeļu bumbulim jau pašā
veidošanās sākumā atlobās epiderma, un tās vietā izveidojas peri-
derma, tādēļ pieaugušu bumbuli sedz korķa kārta, kurā vietām

atrodas lenticeles. Bumbuļos ir daudz parenhīmas šūnu ar rezerves

cieti. Zvīņlapas, kas redzamas uz jauniem kartupeļu bumbuļiem,
ātri nokrīt. Bumbuļa bedrītes ir žākļu pumpuri — kartupeļu «acis».

17. att. Sakneņi
1 — smilts grīslis — Carex arenaria ar monopodiālu sakneni, 2 — dziedniecības mugurenes

—

Polugonatum offlcinale ar simpodiālu sakneni

Žākļu pumpuri sakārtoti spirāliski, tāpat kā lapas uz vasas ass.

Kad bumbuļi izauguši, mātesaugs nonīkst. Nākošajā gadā no bum-

buļa žākļu pumpuriem attīstās jaunas virszemes vasas.

Bumbuļu mūža ilgums dažāds: kartupeļiem, piemēram, no va-

saras līdz nākamā gada pavasarim, alpu vijolītēm — vairāki gadi.
Pārejas forma starp bumbuli un sīpolu ir tā sauktie bumbuļ-

sīpoli — bulbotuber. Morfoloģiski tie tuvāki bumbuļiem, jo pār-
veidotais stumbrs bumbuļveidīgs, tajā uzkrājas rezerves vielas.
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Pēc ārējā izskata bumbuļsīpols atgādina sīpolu, jo to apņem sau-

sas zvlņveida lapas. Bumbuļslpoli ir gladiolām — Gladiolas, kro-

kusiem —
Crocus sativus v. c.

Saknenis jeb riz oms —
rhizoma ir vasas daļa, kas aug

augsnē, nepaceļoties virs zemes. Tikai retos gadījumostas ložņā pa

zemes virspusi, piemēram, skalbēm —
Iris. Parasti saknenis maz

atšķiras no stumbra. Baltajām panātrēm —
Latniutn albutn sak-

nenis, tāpat kā virszemes stumbrs, ir četršķautnains, ar sīkām,

pretējām, sarukušām zvlņveida lapām. Dažkārt sakneņi atgādina
saknes. Morfoloģiski saknenis no saknes atšķiras ar to, ka tā

augšanas konusam nav uzmavas, tam nav spurgaliņu, bet ir rudi-

mentāras lapas sīku, bezkrāsainu zvīņu veidā; šo lapu žāklēs ir

pumpuri, no kuriem izaug virszemes vasas.

Sakneņi var būt vertikāli vai ieslīpi, ar īsiem posmiem, piemē-
ram, prīmulām — Primula, ceļmalītēm — Plantago, mazpurenī-
tēm — Ficaria v. c, kā arī horizontāli ložņājoši, bieži vien ar

gariem posmiem, piemēram, daudzziedu mugurenēm — Polygona-
tum multiflorum, baltajām vizbulītēm

—
Anemone nemorosa, kal-

mēm —
Acorus calamus v. c. Horizontālie sakneņi zarojas tāpat

monopodiāli kā virszemes vasa (meža zaķskābenēm, čūskogām,
ložņu vārpatām, grīšļiem v. c.) vai simpodiāli (kalmēm, mugure-
nēm v. c.).

Monopodiāli zarojoties, saknenis aug neierobežoti ilgi ar aug-

šanas konusu un nekad neizaug virs zemes; mezglu vietās sak-

nenim ir piesaknēs, no žākļu pumpuriem izaug jaunas vasas

(17. att.).
Simpodialiem sakneņiem gals ik gadus izliecas uz augšu, no

galotnes pumpura attīstās jauna virszemes vasa, bet saknenis

turpina augt no augšanas punkta, kas rodas tā sānos (17. att.).

Simpodiālie sakneņi sastopami daudz biežāk nekā monopodiālie.
Vecie sakneņi pakāpeniski atmirst, jaunie aug un zarojas. Augi

ar horizontālajiem sakneņiem stipri zarojas, tiem daudz virszemes

vasu, kas ātri aizņem lielas platības. Daži sakneņu augi var ļoti
ātri veģetatīvi vairoties, kas ļoti raksturīgs, piemēram, vārpatai.

Vārpatas sakneņi pie tam ļoti izturīgi; sagriezti s—lo cm garos
gabalos, tie var augt un veidot jaunas vasas.

Sakarā ar lielo augšanas sparu un izturību daži augi ar gariem
horizontāliem sakneņiem noder smiltāju nostiprināšanai, piemē-
ram, smiltāju kāpukvieši — Leymus arenarius. Daudziem augiem
sakneņos bagātīgi uzkrājas barības vielas, galvenokārt ogļhidrāti.

Sakneņi ir daudzgadīgajiem lakstaugiem, viendīgļlapjiem un

divdīgļlapjiem. Visvairāk sakneņu augu ir graudzāļu— Gramineae,

skalbju — Iridaceae, liliju — Llllaceae, gundegu — Ranuncuiaceae.

sūreņu — Polygonaceae, kurvjziežu — Compositae v. c. dzimtās

Stīgas — flagella ir vasas ar gariem, tieviem posmiem, kuri

mezglu vietās sakņojas un dod jaunas vasas. Ar stīgām augi veģe-
tatīvi vairojas.
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Vasas pārveidnēm jāpieskaita arī sukulenti stumbri.

Daudziem kaktusiem (Cereus, Echinocactus v. c.) ir lieli, zaļi, su-

līgi stumbri, kuros uzkrājas ūdens lielā daudzumā un notiek foto-

sintēze; lapu nav, tās pārveidojušās ērkšķos un aizsargā augu no

dzīvnieku uzbrukumiem.

Retumis sastopami stumbri, kas ne tikai izpilda asimilācijas

funkcijas, bet tā pārveidojušies, ka izskatās kā tipiska lapa. Sa-

placinātus stumbrus vai zarus, kas atgādina lapas, sauc par f i lo-

ki ādijiem jeb klado d i j i c m
l. Filoklādiji raksturīgi Vidus-

jūras apgabala liliju dzimtas augam Ruscus aculeatus; īstās lapas
tam ir sīkas, zvīņveida, un to žāklēs attīstās ziedi. Filoklādija
līdzība ar lapu izpaužas arī iekšējā uzbūvē, jo filoklādijā vadu

kūlīši ir tādā pašā kārtībā kā lapā. Filoklādijiem, tāpat kā lapām,

augšana ierobežota.

Vasa var pārveidoties arī par vītnēm. Vītnes, aptīdamās ap

balstiem, atbalsta augu. Vītņu izcelšanās dažāda. Vītnes
— vasas

pārveidnes ir, piemēram, vīnkokiem — Vitis vinifera.
No vasas izveidojas ērkšķi — spina. Vasas ērkšķi parasti

ir īsvasu pārveidnes un atrodas lapu žāklēs. Tādi ir pabērziem —

Rhamnus cathartica, vilkābelēm — Crataegus, gledičijām —

Gleditschia v. c.

Zieds ir pārveidojusies vasa (sk. 160. lpp.) ar sarukušu stum-
bru (ziedgultni).

STUMBRS

Stumbra funkcijas un veidi

Stumbra funkcijas. Stumbrs
— caulis, truncus ir augstāko augu

orgāns, kas parasti sadalījies posmos, tam ir radiāla iekšējā uz-

būve, tas galvenokārt aug ar galotni un augšana vairākumā gadī-
jumu neierobežota 2. Uz stumbra veidojas lapas, kuru žāklēs

sēklaugiem attīstās pumpuri. Pa stumbru neorganiskās vielas plūst
no saknēm uz lapām un organiskās vielas

— no lapām uz visiem

pārējiem auga orgāniem; stumbrs balsta lapotni, ziedus, augļus;
stumbros uzkrājas rezerves vielas, ar stumbriem vai stumbra da-

ļām augi var veģetatīvi vairoties; ja stumbra šūnās ir hloroplasti,
stumbrs var būt arī asimilācijas orgāns.

Stumbru veidi. Pēc augšanas veida stumbri var būt stāvi, pa-
cili, guļoši, ložņājoši, vijīgi, kāpelējoši (18. att.).

1 Daži autori atšķir filoklādijus no kladodijiem. Tādā gadījumā filoklādiji
ir plakani stumbri (līdzīgi lapām), kas ātri pārtrauc augt, bet kladodiji gari
(līdzīgi stumbram), kas augšanu turpina ilgi.

2 Stumbra ērkšķi aug neilgi; augšanu ātri pārtrauc daudzu koku un krūmu

īsvasas, kas katru gadu izaug tikai nedaudz milimetru. Filoklādiji aug tāpat
kā lapa.
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Stāvs stumbrs aug vertikāli un nesaliecas zem lapu un zaru

smaguma. Stāvs stumbrs ir kokiem un daudziem lakstaugiem,
piemēram, saulgriezēm, tulpēm v. c.

Pa c i 1 s stumbrs pie pamata garākā vai īsākā daļā horizontāls,

bet tālāk zem leņķa paceļas stāvus. Pacili stumbri ir krūmiem,
lakstaugiem, piemēram, bastarda āboliņiem — Trifoliutn hybridum,
vārnkājām — Comarum palustre, rasaskrēsliņiem — Alchemilla,

tīrumu zilaušiem — Consollda arvensis v. c.

18. att. Stumbru veidi un lapu sakārtojums
1 — čūskogām — Paris quadriļolia stumbrs stāvs, lapas mieturī, 2 — ragainajiem vanagna-

dziņiem — Lotus corniculatus stumbrs pacils, lapas — pamīšus, 3 — ziemeļu llnnejām —

Linnaea borealis stumbrs ložņājošs, lapas — pretējas, 4 — vaniļai — Vanilla planifolia
stumbrs kāpelējošs
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Guļošs stumbrs visā garumā piekļaujas zemei, bet mezglu
vietās nesakņojas, piemēram, kailajām trūkumzālltēm —

Herniaria

glabra, mazajiem mārsiliem — Tfiymus serpyllum, kapmirtēm —

Vinca v. c.

Ložņājošs stumbrs pieplacis augsnei un mezglu vietās sak-

ņojas, piemēram, baltajam āboliņam — Trifolium repens, ložņu
gundegām — Ranunculus repens, ziemeļu linnejām — Linnaea

borealis.

Vijīgs stumbrs spirāliski vijas ap balstu, piemēram, tīrumu

tīteņiem — Convolvutus arvensis, apiņiem — Humulus lupulus,
vijām —

Cuscuta. Vijīga stumbra galotne visu laiku atrodas spi-
rāliskā kustībā, līdz atrod atbalstu. Stumbra kustības virziens

katrai sugai ir noteikts: apiņi vijas pulksteņrādītāja kustības vir-

zienā, tīrumu tīteņi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Saskaroties ar kādu balstu, vijīgā stumbra galotne sāk augt ne-

vienmērīgi: ātrāk aug tā galotnes puse, kas tālāk no balsta, un

stumbrs sāk vīties ap to.

Kāpelējošs stumbrs ar vītnēm, ērkšķiem, dzeloņiem vai

īpašām tvērējsaknēm paceļas gar kādu citu augu vai balstu uz

augšu. Ķeraiņu madarām
— Galium aparine uz stumbra ir sīki

āķveidīgi dzelonīši, ar tiem augs pieķeras pie balsta. Efeja —

Hedera helix (10. att. II) rāpjas uz augšu ar īpašām piesaknēm —

tvērējsaknēm. Daudzi augi piestiprinās pie balsta ar vītnēm. Par

vītnēm sauc pavedienveida nezarotus vai zarotus orgānus, kas

apvij balstu un tādējādi nostiprina vasu. Vītnes pēc izcelšanās ir

dažādas. Vīnkokiem —
Vitis vinifera, mežvīniem — Parthenocissus

vītnes ir pārveidojušās vasas, kas, simpodiāli zarojoties, novirzās

uz sāniem. Cietējpuķu — Passiflora sugām nezarainās pavedien-
veidīgās vītnes ir izveidojušās no sānvasas. Ķirbju dzimtā brio-

nijam — Bryonia vītnes izveidojušās no lapu galvenās dzīslas.

Tauriņziežiem, piemēram, zirņiem, vīķiem, vītnes ir plūksnaini
sajikto lapu galotnes lapiņu pārveidnes. Dažas tropu liānas, pie-
mēram, vaniļa —

Vanilla balstam pieķeras ar vijīgām gaisa sak-

nēm (18. att. 4).

Vairākumam augu, sevišķi kokiem unkrūmiem, ir cilindrisks
stumbrs. Tas šķērsgriezumā aptuveni apaļš, piemēram, gundegām,
prīmulām. Ja stumbrs šķērsgriezumā pusaplis, to sauc par pus-

apaļu, piemēram, kreimenēm. Plakanam stumbram šķērsgrie-
zums ir elipse, piemēram, sniegpulkstenītēm — Galanthus, pla-
kanajam skarenēm — Poa compressa v. c. Sķautnaini, pie-
mēram, trīsšķautņu stumbri ir grīšļiem, četršķautņu raksturīgi lūp-
ziežu dzimtas augiem, daudzšķautņu — daudziem kaktusiem utt.

Dažam dedestiņu sugām stumbri ir spārnaini. Ir arī rievaini,
jomaini v. tml. stumbri.

Stumbri var būt ar pil nu vidu,piemēram, kartupeļiem, kuku-
rūzai, driģenēm, vai ar dobu (dobums pārtraukts tikai mezglu
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vietās), piemēram, rudziem, kviešiem, miežiem, auzenēm, skare-

nēm v. c. graudzāļu dzimtas augiem; dobi stumbri ir arī čemur-

ziežu v. c. dzimtu augiem1.
Pēc konsistences stumbrus iedala sukulentos jeb sulīgos

(piemēram, kaktusiem, laimiņiem, saulrieteņiem), lakstainos

(piemēram, āboliņam, graudzālēm v. c.) un koksnainos (ko-
kiem, krūmiem) v. c.

Stumbra lielums un vecums. Stumbrs var būt dažus milimetrus

līdz 300 m garš un nedaudz milimetru līdz vairākus desmitus

metru resns; piemēram, volfijas — Wolffia arrhiza un Austrālijas

orhidejas — Bulbophullum lielums ir I—21 —2 mm. Volfija ir sald-

ūdens augs, peld uz ūdens virsmas. Bulbophullum ģints orhidejas
aug kā epifīti uz koku saknēm. Arī starp mūsu floras lakstaugiem

sastopami ļoti sīki augi, kuru stumbri ir tikai dažus centimetrus

gari, piemēram, drojenītes. Vairākumam lakstaugu sevišķi lielas

atšķirības garumā nav. No mūsu savvaļas floras lielākajiem lakst-

augiem jāmin niedres — Phragmltes, dižzirdzenes
— Archangelica,

latvāņi — Heracleum, krastkaņepes — Eupatorlum, bastarda tūsk-

lapes — Petasltes hubrldus. Visgarākie stumbri ir liānām. Rotang-
palma — Calamus rothang, kas aug Malaizijā, ir līdz 300 m gara,
bet stumbra diametrs tikai 4 cm. No kokiem visgarākais ir man-

deļu eikalipts — Eucaluptus amugdalina, kas izaug līdz 155 m

garumā. Augu valsts milzenis ir mamutkoks2
— Sequoia glgantea,

kas savvaļā sastopams tikai Kalifornijas kalnos. Kalifornijā reģis-
trēts 142 m augsts mamutkoks («meža tēvs»), kam pamata ap-

kārtmērs 36 m, diametrs 10—11 m.

Tanganjikā aug kāds baobabs jeb pērtiķu maizeskoks
—

Adan-

sonla digitata, kura vecums aptuveni 5000 gadu, tā stumbra aug-
stums

—
22 m, apkārtmērs — 47 m. Vidusjūras apgabalā kāds Li-

bānas ciedrs — Cedrus libani ir 2000 —2500 gadu vecs, stumbra

diametrs — 10—12 m. Kanāriju salās nesen aizgāja bojā 6000 gadu
vecs pūķkoks —

Dracena draco. Anglijā, Kentas grāfistē, aug

ogu īve — Taxus baccata, kuras stumbra apkārtmērs 18 m, tās

vecumu vērtē ap 3000 gadu. Vecākais kastaņa koks aug Sicīlijā,
Etnas nogāzē, tā stumbra apkārtmērs 20 m, vecums ap 2000 gadu.
Visresnākais ozols Eiropā atrodas Dānijā —

tā apkārtmērs 13,9 m.

Vācijā, Stafelšteinā, ir 110 gadu veca liepa, kuras apkārtmērs —

16 m. Polijā, netālu no Poznaņas, ir trīs 600 —900 gadu veci ozoli,

kuru stumbra apkārtmērs 7—9 m.

Igaunijā visresnākais koks ir liepa, kuras apkārtmērs 9,4 m:

resnākajam ozolam ir 8 m apkārtmērs. Lietuvas lepnums ir Stel-

mužes ozols, kura vecumu skaita ap 1500 —1800 g. tā augstums
20 m, stumbra apkārtmērs 8,6 m. Latvijā visresnākais ozols aug

Tukuma apkārtnē, tā apkārtmērs 9,3 m. Tas ir visresnākais ozols

1 Lakstaugu stumbrus dažkārt sauc par stublājiem, pie tam graudzā|u, linu

un kaņepju stumbrus mēdz saukt arī par stiebriem.

2 To sauc arī par velingtonijujeb vašingtoniju.
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Baltijas republikās, tā vecums 800—1000 gadi. Izcils senatnes

piemineklis ir Tūteres ozols Valmieras rajonā; tā apkārtmērs 8 m,

vainaga platums 20 m. Republikas lielie, vecie koki — senatnes

pieminekļi, ir dabas aizsardzības objekti.

Dažu koku augstums
Maksimālais

augstums (m)

Eiropas jeb parastā egle — Picea abies 60

Meža jeb parastā priede — Pinus sil-

vestris 40

Sukačova skujmctc — Larix sukaczewi 40

Eiropas skujmete — Larix decidua
...

30

Sibīrijas dižegle — Abies sibirica
...

30

Ogu īve — Taxus baccata 20

Parastais ozols — Quercus robur
...

50

Meža jeb Eiropas dižskābardis — Fagus
silvatica 40(50)

Kanādas apse — Populus canadensis . . 40

Parastais osis — Fraxinus excelsior . . 35

Parastā apse — Populus tremula
...

25

Ara bērzs — Betula pendula 20

Dažu koku vecums

Maksimālais

vecums (gados)

Paraistā egle — Picea abies 1200

Parastais ozols — Ģuercus robur . . . 1200

Platlapu liepa — Tilia platyphyllos . . . 1000

Eiropas dižskābardis — Fagus silvatica 600—900

Eiropas skujmete — Larix decidua . . 600

Parastā priede — Pinus silvestris . . . 800

Baltā apse —■ Populus alba 300—600

Savvaļas bumbiere — Pyrus communis 300

Meža ābele — Mālus silvestris
....

200

Augu klasifikācija pec vasas veida un dzīves ilguma

Augus pēc vasas veida un dzīves ilguma iedala kokos, krūmos,

krūmiņos, puskrūmos un lakstaugos.
Koki

—
arbores ir daudzgadīgiaugi ar vienu spēcīgi attīstītu,

koksnainu stumbru, no kura atiet zari; pieauguša koka stumbra

minimālaisgarums s—lo5—10 m; tam raksturīga sekundāra pieaugšana
resnumā.

Krūmi— fruticeium atšķiras nokokiem ar to, ka tiem vairāki

aptuveni vienādi stumbri,kas sāk zaroties gandrīz nopaša pamata.
Krūmu augstums parasti nepārsniedz 4—6 m. Krūmi ir. piemēram,
kārkli, bārbeles, ceriņi, lazdas, karagānas, upenes v. c. Krūmi ātri

vairojas ar sakņu atvasēm, piemēram, spirejas, vai ar sakneņiem,
piemēram, mežrozes, un tādējādi ātri aizņem vairākus kvadrāt-

metrus lielu laukumu.

v

Pus krūmi — suffrutex ir krūmveidīgi augi, kam vasas apak-
šējas daļas daudzgadīgas, pārkoksnējušās, ar peridermu, bet
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augšējās daļas ir viengadīgas (viena veģetācijas perioda pieau-
gums), tās ziemā nosalst vai nokalst. Puskrūmi ir avenes, kazenes,
bebrukārkliņi v. c.

Krūmiņi jeb sīkkrūmi no krūmiem atšķiras ar nelielo

augstumu, proti, tie nepārsniedz 1 m. Krūmiņi ir daudzi tuksnešu

augi, kā arī brūklenes, mellenes, dzērvenes, vaivariņi v. c.

Lakstaugiem virszemes daļas veģetācijas perioda beigās
atmirst. Lakstaugi ir viengadīgi, divgadīgi un daudzgadīgi.

Viengadīgo lakstaugu — plantae annuae dzīves cikls

ilgst vienu veģetācijas periodu, piemēram, kviešiem, auzām, zir-

ņiem, saulgriezēm, liniem v. c. Viengadīgi pārziemojoši augi ir tie,

kas izdīgst rudenī, pārziemo, izaug un augļus nogatavina nākošā

vasarā, piemēram, ziemas kvieši, rudzi v. c.

Divgadīgi lakstaugi — plantae biennes ir tādi, kam

pirmajā gadā ir lapu rozete, bet stumbrs ar ziediem attīstās tikai

otrajā gadā. Pēc tam augs iet bojā. Divgadīgi ir daudzi dārzeņi —

burkāni, bietes, cigoriņi, kāļi, kāposti v. c. Divgadīgi ir daži dzelk-

šņi — Carduus, driģenes — Hyoscyamus, dzeltenais amoliņš —

Melilotus officinalis; daudz divgadīgo augu ir krustziežu un malvu

dzimtā.

Daudzgadīgie lakstaugi — plantae pluriennes veģetē
daudz gadu; tiem pazemes daļas ilggadīgas, bet virszemes daļas
katra veģetācijas perioda beigās nonīkst un ik gadus atkal ataug
no jauna. Daudzgadīgi lakstaugi ir āboliņi, lucerna, timotiņš v. c.

Dažkārt daudzgadīgie lakstaugi var sasniegt lielu vecumu, pie-
mēram, ir atrasti simtgadīgi tausagiza eksemplāri.

Pieņemts kokaugus un lakstaugus apzīmēt šādi: koks hfi;

krūms vai puskrūms t* ; daudzgadīgs lakstaugs 4 ; divgadīgs

lakstaugs O ;viengadīgs lakstaugs O ; viengadīgs, pārziemojošs

lakstaugs 0
.

Daudziem augiem dzīves ilgums saistās ar augļu un sēklu

veidošanos.

LAPA

Lapas attīstība un lapas daļas

Lapa — folium ir augstāko augu orgāns, kur, izmantojot uz-

tverto saules gaismas enerģiju, noris fotosintēze
— organisko

vielu veidošana (sk. 261. lpp.), realizējas transpirācija un gāzu
apmaiņa starp augu unapkārtējo vidi.

Fotosintēze notiek parasti zaļajās auga lapās, kurās ir hloro-

plasti resp. hlorofils. Ja augam nav hloroplastu, nav iespējama
fotosintēze.
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Hloroplasti parasti augiem ir lapās, bet sastopami ari augi, kuriem hloro-
plasti atrodas stumbru vai zaru mizā. Sādu augu tomēr ir samērā maz. Vairā-

kumam augu hloroplasti ir lapās, un tajās noris fotosintēze.

Cik liela nozīme dabā ir lapām organisko vielu veidošanā, jau
savā laikā atzīmēja ievērojamais zinātnieks —

augu fiziologs
K. Timirjazevs: «Visas organiskās vielas, lai cik dažādas tās arī

nebūtu un kur tās arī neatrastos — augā, dzīvniekā vai

cilvēkā, — ir gājušas caur lapu, cēlušās no lapas izstrādātajām
vielām. Ārpus lapas, vai pareizāk, ārpus hlorofila graudiņa dabā

nav citas laboratorijas, kur tiktu izstrādātas organiskās vielas.

Visos citos orgānos un organismos tās pārvēršas, pārveidojas, bet

tikai šeit tāš rodas par jaunu no neorganiskajām vielām 1
.»

Transpirācija, kas ir fizioloģiski regulējams iztvaikošanas pro-

cess, notiek caur lapas atvārsnītēm. Caur lapas atvārsnītēm noris

ari gāzu (ogļskābās gāzes un skābekļa) apmaiņa fotosintēzes

un elpošanas procesā.
Dažreiz lapas, pārveidojušās zieda daļās, kļuvušas par auga

ģeneratīvajiem orgāniem.
Metamorfozējoties ērkšķos, zvīņās v. tml., lapas izpilda aizsar-

dzības orgānu funkcijas. Nereti augu daudzveidīgajās lapās, pie-
mēram, sīpolu zvīņlapās, sukulentu lapās, sēklas dīgļlapās, uzkrā-
jas rezerves vielas, un lapas kļūst par krājvielu orgānu.

Ar lapām daži augi veģetatīvi vairojas, piemēram, begoni-
jas v. c.

Lapas var būt augam balsta orgāns, ja tās pārveidojušās vīt-

nes v. c.

Lapas aizmešanās un lapas daļas. Lapas aizmetnis
—

pritnordium rodas eksogeni no vasas augšanas konusa embrionālās

meristēmas šūnām. Sākumā tas sīka nediferencēta izcilnīša veidā

un sastāv no vienas šūnu kārtas. Ziedaugiem lapas aizmetnis

jau pašā sākumā ir daudzšūnu, tas veidojas (202. att.), daloties

augšanas konusa šūnu ārējam slānim jeb dermatogenam (tunikai)
un daloties augšanas konusa dziļākajām šūnu kārtām jeb pleromai
(korpusam). Dermatogens sastāv no 1 līdz 4 (parasti no vienas)
sūnu kārtām. Dermatogena šūnas dalās tikai antiklināli, no tām

veidojas lapas epiderma.
No pleromas šūnām diferencējas lapas mezofils, zedeņu un

čauganā parenhīma. Pleromas šūnas dalās dažādos virzienos.

Lapas histoloģiskajā morfoģenēzē ir diezgan daudz atšķirību.
Ta, piemēram, lapas var veidoties tikai no dermatogena šūnām,
tām periklināli daloties (piemēram, kviešiem). Dažiem augiem la-

pas rodas galvenokārt no subepidermālajām augšanas konusa
šūnu kārtām. /

IK. Timirjazevs. Auga dzīve. Rakstu izlase, 111 sējums. LVI, 1952.,
'40. lpp.
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Vēlākajās attīstības stadijās lapas aizmetnī izšķiramas 2 da|as

(19. att.) — aizmetņa augšdaļa jeb virslapā (apikālā
daļa) un aizmetņa apakšdaļa jeb apakšlapa (bazālā
daļa). Lapas aizmetnim augot garumā, tā augšdaļa un apakšdaļa
arvien vairāk norobežojas.

No lapas aizmetņa augšdaļas jeb virslapas izveidojas lapas
plātne — lamina, pēc tam, interkalāri jeb iestarpināti augot, —

lapas kāts — petiolus. Lapas kāts izaug interkalāri starp virs-

lapu un apakšlapu, tas var attīstīties kā no virslapas (piemēram,
ābelēm), tā arī no apakšlapas (piemēram, sniegrozēm — Hellebo-

rus).
No lapas aizmetņa apakšdaļas jeb apakšlapas izaug lapas

pamatne, no kuras var attīstīties lapas maksts, pielapes,
kā arī lapas kāta pamata paplašinātā daļa.

Pilnīgi attīstītai lapai izšķir lapas plātni, lapas kātu un lapas
pamatni.

19 .att. Lapas ontoģenētiska attīstība. Ābeles — Mālus vienkāršas lapas attīstība

1 — primordiālās lapas aizmetņa augšana, 2 — aizmetņa diferenciācija virslapā un apakš-
lapa, 3, 4, 5 — lapas pamatnes un pielapju diferenciācija, 6 — pilnīgi attīstīta lapa ar

lapas plātni, kātu, pielapēm un lapas pamatni

Rozes — Rosa plūksnaini saliktas lapas attīstība
7—ll — primordiālās lapas, 12 — pilnīgi attīstīta lapa; a — virslapā, b — apakšlapa.
c — lapas pamatne, d — pielapes, c — lapas kāts, p — lapas plātne, h — galotnes

lapiņa, i — bazipetāli augot izveidojušās sānu lapiņas
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Lapas augšana. Lapas aizmetnis top par pieaugušu lapu, aug-
dams garumā, platumā un biezumā. Lapas augšana ar retiem iz-

ņēmumiem ir ierobežota, un pieaugušai lapai atšķirībā no

stumbra nav nekādu meristemātisku audu.

Garumā lapa aug interkalāri jeb iestarpināti. Pie tam segsēkļu
lapas tikai īsu laiku aug ar galotni jeb akropetāli (akroplasta aug-

šana). Ļoti drīz galotnes meristēmas šūnu darbība izbeidzas, izvei-

dojas vairākas interkalāras meristēmas šūnu kārtas, un lapa tālāk

aug bazipetāli (baziplasta aug-

šana).

Pāreju no akroplastas uz ba-

ziplastu augšanu var novērot

skujām un daudzu viendīgļlapju
lapām. Pāreja no akroplastas
augšanas uz baziplastu augša-
nu ir dažāda. Kalmju — Acorus

calamus lapām akroplastā aug-
šana beidzas, kad tās tikai 0,3

mm garas, niedrēm — Phragmi-
tes, — kad tās 0,5 mm garas.
Visu laiku akroplasti lapas aug
tikai dažiem paparžaugiem un

senajām cikadejām. Šiem au-

giem lapu galotne jaunībā ieriti-

nājusies. No divdīgļlapjiem ilg-
stoši akroplasti aug dažu ku-

kaiņēdāju, piemēram, drozofi-

lu
— Drosophullum, pūsleņu —

Utricularia un kreimuļu —
Pin-

guicula lapas. Šiem augiem la-

pas jaunībā ieritinājušās tāpat
kā papardēm.

20. att. Sējas linu — Linum usitatis-

simum galotnes pumpura griezums

1— augšanas konuss, 2 — lapu primordijas,
3 — žākļu pumpuri

Ilgstošu baziplastu augšanu visbiežāk sastop viendīgļlapjiem,
piemēram, graudzāļu dzimtas augiem klīvijām — Clivia.

Ļoti īpatnēji aug brīnumainās velvičijas — Welwitschia mirabi-

lis lapas. Tai izaug tikai viens pāris pretēju lapu, kas katru gadu
pieaug baziplasti, bet galotne pakāpeniski nonīkst.

Lapas platumā aug, subepidermālajām šūnām lapas aizmetņa
sānos daloties periklināli un antiklināli.

Paparžu, dažu ūdens augu maigās lapas un zāļu dzimtas augu

lapas, kā arī dažu augu zvīņveidīgās lapas aug platumā, daloties

epidermālajām šūnām.

Lapu augšanai biezumā ir maza nozīme, jo lapām parasti ir
tikai nedaudzas šūnu kārtas.

Lapas kāts aug resnumā, daloties meristēmas šūnām lapas kāta

virspusē.
Lapu iepumpurojums un locījums. Kamēr lapas vēl pumpurā un
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sedz augšanas konusu, lapu stāvoklis vienai pret otru var būt

dažāds. Dažreiz lapas saskaras tikai ar savām malām, citreiz sedz

ar malām viena otru dažādā mērā un dažādā virzienā, ārējā lapa

pilnīgi var aptvert visas citas lapas, kas ir pumpurā, vai ari tikai

daļēji v. tml.

Lapu savstarpējo stāvokli pumpurā sauc par lapu iepumpu-
rojumu jeb estivāciju — aesiivatio, foliatio. Ja, piemēram,
lapas pumpurā saskaras tikai ar malām, tad ir divviru

(valvats) iepumpur o j v m s jeb estivācija; ja ārējā lapa pil-
nīgi aptver visas pārējās lapas, kas ir pumpurā uz vidu, iepumpu-

rojumu sauc par skaujošu (imbrikātu).

21. att. Lapas locījums jeb vernacija

I—B — Kanādas apses
— Populus canadensis

pumpura šķērsgriezums ar lapu involutivu

iocījumu, 9 —
divu augšējo lapu rētas,

10, 11 — šo lapu pielapes

Lapas locījuma shēmas

12 — vienkārtīgs — konduplikatīvs locījums,
13 — daudzkārtīgs — plikatīvs, 14 — sari-

tināts — konvolutīvs, 15 — uz leju iero-

tīts — revolutīvs, 16 — ieritināts — invo-

lutīvs, 17 — plakans locījums

Kā dažāds var būt lapu savstarpējais stāvoklis pumpurā jeb
iepumpurojums, tāpat dažāds var būt katras atsevišķās lapas stā-

voklis
— locījums jeb vernācija — vernatio (21. att.).

Piemēram, priedei abas lapas cieši piekļaujas viena pie otras un

locījums ir plakans. Liepai, ozolam lapas pumpurā salocījušās

gareniski pa galveno dzīslu. Tādu locījumu sauc par kon dv pli-
ka tī v v. Lazdai, vīksnai, gobai lapas pumpurā salocījušās ne vien

pa galveno dzīslu, bet arī pa sāndzīslām. Šo locījumu mēdz saukt

par plikatīvu. Vītoliem, gaiļbiksītēm lapas malas pumpurā

ierotījušās uz vidu lejup un locījums ir revolutīvs, apsēm
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turpretī ieritinājušās uz augšu — locījums ir involutīvs. Plū-

mēm, papardēm lapas pumpurā saritinājušās spirāliski —
locī-

jums konvolutīvs.

Pielapes — stipulae ir lapas pamatnes izaugumi un daudziem

augiem aizsargā lapas, kamēr tās vēl pumpurā, jo pielapes attīstās

22. att. Pielapes, lapas maksts, turzite,
mēlīte, kapuce

1
— zirrju — Pisum, 2 — vītņu dedestiņu —

Lalhyrus aphaca, 3 — āboliņu — Triļolium,
4 —

atraitnīšu — Viola tricolor, 5 — heno-
melu —

Chaenomeles pielapes; 6 — dzied-

niecības dižzirdzeņu — Archangellca offici-
nalis un 7 — miežubrālu — Phalaris arundi-

nacea maksts; 8 — blusu sūreņu — Polygo-
num persicaria turzīte; 9 — mieiubralu —

Phalaris arundlnacea mēlīte; 1(1 — gumij-
koka — Flcus elastlca kapuce (k)



ātrāk nekā jauno lapu plātne un sākumā ir lielākas par lapām.
Kad pumpurs izplaucis, pielapes nobirst (liepām, apsēm, bērziem,

ābelēm v. c). Daudziem augiem pielapes tomēr saglabājas visu

mūžu un redzamas pie lapas kāta pamata (22. att.).
Parasti pielapes mēdz būt divas, retāk tikai viena. Tās vairā-

kumam augu mazas, sīku plēvīšu vai zvlniņu veidā, bez atvārsnī-

tēm. Taču dažreiz pielapes pat lielākas nekā lapas, ar atvārsnītēm

un asimilē. Tādas lielas pielapes ir dažām zirņu sugām, trejkrāsu

vijolītēm v. c.

Lapas lielumā pielapes ir madarām —
Galium un miešķiem —

Asperula. Šiem augiem pie katra mezgla ir 2 pretējas lapas, bel

kopā ar pielapēm šķiet, ka būtu lapu mieturis. Šādu veidojumu
sauc par neīstu mieturi. Neīstajā mieturī tikai abām pretējām
lapām ir žākļu pumpuri, pielapēm to nav, un tāpēc no mezgla var

izaugt tikai 2 sāndzinumi. Pie tam ziemeļu madarām —
Galium

boreale četru lapu neīsts mieturis izveidojas, saaugot blakus lapu
pielapēm, bet mīkstajām madarām — G. mollugo, īstajām mada-

rām — G. verum un smaržīgajiem miešķiem — Asperula odorata
vairāk nekā sešu lapu neīstais mieturis veidojies, pielapēm sašķe-

ļoties.
Pielapes var būt veselas vai ar dažāda dziļuma un veida iegrie-

zumiem (22. att.).
Saliktajām lapām pielapes parasti ir tikai pie lapas galvenā

kāta pamata, taču mēdz būt arī saliktas lapas, kurām pielapes pie
katras lapiņas. Tā, piemēram, vītajām desmodijām —

Desmodium

tortuosum, tāpat dažām pupiņu —
Phaseolus sugām ir I—2 sīkas

pielapes pie katras lapiņas pamata.
Ir augi, piemēram, Pisum arvense, Lathyrus nissolia v. c, kam

lapas pārveidojušās citos orgānos —
vītnēs v. tml., bet pielapes

izaug tikpat lielas kā lapas un aizstāj tās. Baltajām akācijām —

Robinia pseudacacia v. c. pielapes pārveidojušās ērkšķos un augam
ir aizsardzības orgāns.

Pielapes var būt novirzītas no sava normālā stāvokļa un
at-

rasties lapas žāklē vai arī pretī lapas plātnei (piemēram, dažām

tragantzirņu sugām).
Pielapes sastop galvenokārt divdīgļlapjiem. Dažām divdīgl;

lapju dzimtām (tauriņziežu, rožu, vītolu v. c.) pielapes ir ļoti

raksturīga īpatnība.
Pielapes uzskata par primitīvu iezīmi. Evolūcijas gaitā notiek

pielapju redukcija, un kopvainaglapjiem, kas tapuši vēlāk, tās

vairs nesastop.
Ja pielapes saaug, izveidojas turzīte

—
ochrea. Turzīte ir

sūreņu dzimtas augiem (22. att. 8).
Pumpura kapuce — cucullus, kāda sastopama fikusieffl,

tāpat kā turzīte, izveidojas no saaugušām pielapēm. Kapuce ap-

skauj pumpuru, tā uzplīst un nokrīt, lapām izplaukstot (22. att. 10)-
Mēlīte

— ligula ir neliela plēvaina plātnīte pie lapas maksts



67

pārejas plātnē. Tā sastopama graudzāļu dzimtas augiem (22. att.9).
Domā, ka mēlīte izveidojas, saaugot pielapēm, taču pastāv arī

uzskats, ka tā ir trihomātisks izaugums (t. i., matiņam līdzīgs
izaugums).

Mēlītei svarīga nozīme fotosintēzē, jo tā palīdz lapas plātnei
atliekties un ieņemt labāku stāvokli attiecībā pret gaismu. Bez

tam mēlīte aizsargā no mitruma un parazītiem lapas maksts iekš-

pusi, kas aptver stumbra posma embrionālos audus.

Austiņas. Pie robežas ar lapas maksti vai stumbru lapas
plātnei var būt sānisks paplašinājums — tā sauktās lapas austi-

ņas — auriculae. Lapas austiņas bieži mēdz būt sēdošām skau-

jošām lapām. Ļoti izteiktas austiņas ir, piemēram, miežu lapām.
Lapas maksts. Graudzālēm, daudziem čemurziežiem, grīšļiem

v. c. augiem lapu apakšdaļa renesveida, stobrveida vai citādi pa-

plašināta. So paplašināto lapas daļu sauc par lapas m a ks t i:—

vagina (22. att. 6, 7).
Lapas maksts izveidojas no lapas pamatnes, tā ne vien aizsargā

lapas žākles pumpurus un jaunās, augošās stumbra posmu daļas,
kur atrodas darbīgās primārās meristēmas šūnas, bet padara šajā
vietā stumbru arī izturīgāku (piemēram, graudzālēm). Aptverda-
mas cita citu, lapu makstis dažkārt izveido augstu neīstu stumbru,

piemēram, banāniem —
Musa paradisiaca, M. sapientum.

Dažiem augiem apakšējo lapu plātnes reducējušās un lapu vietā

ir vienīgi lapu makstis vai pat visu lapu plātnes reducējušās un ir

tikai lapu makstis.

Lapas maksts var būt vaļēja šķelta, vaļēja sarotījusies, slēgta
vai dažādā veidā paplašinājusies — uzpūtušies.

Lapu veidi

Lapas klasificē pēc ārējā jeb morfoloģiskā izveidojuma, lai gan
tās ir ārkārtīgi daudzveidīgas un atšķiras ne vien dažādām augu

sugām, bet arī vienam un tam pašam augam neatradīsies kaut

divas pilnīgi vienādas lapas. Neraugoties uz šādu daudzveidību,
lapu veids katrai augu sugai ir ļoti raksturīgs.

Kātainas un sēdošas lapas. Ja lapai ir attīstīta plātne un kāts,
tad tā ir kā t aina (23. att. 7). Kāts savieno lapu ar stumbru un,

pavēršot lapas plātni, nostāda to vislabākā stāvoklī attiecībā pret
gaismu. Tas vājina ari mehāniskos triecienus (lietus lāšu, krusas

graudu v. c.) un tādējādi pasargā lapas plātni no bojāšanās.
Paparžaugiem, kailsēkļiem un divdīgļlapjiem lapas kāts parasti

labi attīstīts, viendīgļlapjiem kātainas lapas sastopamas daudz

retāk.

Lapas, kurām kāts neattīstās, ir sēdošas (23. att. 8). Sēdo-

šajam lapām ir tikai lapas plātne; plātnes pamats tām pa lielākai
daļai paplašināts. Ja sēdošas lapas plātnes pamats apskauj stum-

bru, lapu sauc par skaujošu (23. att. 1).
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Dažkārt sēdošas lapas plātne stiepjas lejup gar stumbru un

da|ēji saaug ar to. Šādas lapas sauc par nolaidenām

(23. att.5).
Ja lapas plātnes pamats pilnīgi apskauj stumbru vai zaru, tā

ka stumbrs vai zars šķiet izaudzis cauri lapai, tad lapu mēdz

saukt par cauraugušu (23. att. 2). Dažreiz divas pretējas lapas
saaug kopā ar plātnes pamatiem, tad saka, ka lapas ir saaugu-

šas (23. att.3).
Tātad atkarībā no ta, vai lapai ir kats vai arī ta nav, lapas

saistība ar stumbru jeb lapas piestiprinājums var būt da-

žāds (23. att.).

23. att. Lapas piestiprinājums

I — skaujoša lapa (dārza salātiem — Lactuca sativa), 2 — lapa eauraugusi (apallap»
bupleirām — Bupleurum rotundiļolium), 3 — lapas saaugušas (smaržīgajām kaprifolijām -

Lonicera capriļolium), 5
— lapa nolaidena (kalnu dzelzenēm — Centaurea montana), 4 — kāts

lapas vidū (parastajām vairoglapēm — Hydrocotyle vulgaris), 6 — kāts spārnains (eiu
citrusiem — Citrus hysirix), 7 — kātaina lapa (lauku veronikām — Veronica agrestis),

8 — sēdoša lapa (sarkanajiem sartžibulīšiem — Odontites rubra)

Sēdošas lapas ir arī paparžaugiem, piemēram, kosām, izoetēm,

staipekņiem, kā arī kailsēkļiem (cipresēm, dzīvības kokiem) un

divdīgļlapjiem. Uzskata, ka sēdošas lapas ir primitīvākas, un

lapas kāts veidojies attīstības gaitā vēlāk.

Lapas kāta uzbūve līdzīga stumbra uzbūvei, bet dorsiventrāla.
Dažreiz lapas kāts ar spārnu, piemēram, dažām Citrus sugām
(23. att. 6), Dionaea muscipula v. c. Ir augi, kuriem lapas kāts

plātnesveidīgs, plakans un ir asimilācijas orgāns (sk. 89. lpp )
Lapas plātnes veidi. Izšķir vienkāršas un saliktas lapas.
Vienkāršām lapām — folia simplicia ir tikai viena lapas

plātne (25. att.). Atkarībā no tā, kur lapas plātne visplatākā —

augšdaļā, vidusdaļā vai apakšdaļā, kā arī pēc tā, kāda ir platuma
un garuma attiecība, izšķir dažādus lapas plātnes veidus (24. att.)

Lapas plātnes veidam svarīga nozīme, nosakot augu sugas, kā arī

vispār raksturojot augu.
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24. att. Lapas plātnes apveids (shematiski)

Vislielākais platums lapas plātnes apakšdaļā (25. att. I—4) ir

Plati olveidīgai (lapas plātnes garums tikai nedaudz lielāks

Par platumu vai arī tie vienlīdzīgi), olveidīgai (lapas plātne
pusotras līdz divas reizes garāka nekā plata) un lancetiskai

'apai (lapas plātne trīs četras reizes garāka nekā plata). Vis-

lielākais platums lapas plātnes apakšdaļā, ir arī trI s s t ū r ai n a i

lapai.
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Vidū vislielākais platums ir (25. att. s—B)5—8) apaļai lapai
(lapas plātnes garums un platums vienlīdzīgi), plati ovālai

(lapas plātne lielākais pusotras reizes garāka nekā plata), ovālai

(lapas plātnes garums ne vairāk kā divas reizes lielāks par pla-
tumu), iegarenai (lapas plātnes garums lielāks par platumu
trīs vai četras reizes) un eliptiskai lapas plātnei (tā

25. att. Lapas plātnes veidi. Vienkāršas veselas lapas

1 — plati olveidīga (drebošai apsei — Populus tremuloides), 2 — olveidīga (lielajām ceļmalī-
tēm — Plantago major), 3 — lancetiska (Japānas kerijai — Kerria japonlca), 4 — trīsstūraina
(plašajam balodenēm — Atriplex patula), 5 — apaļa (vairogveida) (kresēm — Tropaeolum),
6 — plati ovāla (vārpainajām korintēm — Amelanchler spicata), 7 — ovāla (plūmjlapu
spirejam — Spiraea prunifolia), 8 — iegarena (valriekstiem — Juglans), 9 — otrādi plati

olveidiga (melnalkšņiem — Alnus glutinosa), 10 — otrādi olveidīga (parūkkokam — Coilnus

coggugria), 11 — otrādi lancetiska (purvmirtēm — Murlca gale), 12 — lāpstveida (pī'

penēm — Chrysanthemum leucanthemum), 13 — lineāra (skarenēm — Poa), 14 — lineāra

(Tunberga spirejai — Spiraea thunbergii), 15 — rombiska (ezerriekstam — Trapa natans),
16 — nierveida (kume)pēdām — Asarum europaeum), 17 — adatveida (Eiropas eglei -

Picea abies), 18 — stobrveida (stobrainajiem sīpoliem — Allium fisiulosum), 19 — zoben-

veida (skalbēm — Iris)
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lielākais divas reizes garāka nekā plata, bet atšķirībā no ovālas

lapas plātnes gals tai smails, pamats — ķīļveida).
Augšdaļā visplatākās ir (25. att. 9—12) otrādi plati 01-

-veidīgās, otrādi olveidīgās un otrādi lanceti s-

kās, kā arī lāpstveidīgās lapas plātnes, pie tam

lāpstveidīgai lapai augšdaļa ieapaļa, daudz platāka nekā apakš-

daļa un pāreja no platās augšdaļas uz šaurāko apakšdaļu samērā

strauja un gara.
Ja lapas plātne vairāk nekā četras reizes garāka nekā plata,

to sauc par lineāru (25. att. 13, 14). Lineāru lapu, kas tikai

nedaudzus milimetrus plata un ar

smailu galu, sauc par ada t-

veida (25. att. 17). Adatveida

lapas ir, piemēram, skujas.
Aptuveni apaļu lapas plātni,

kurai kāts vidū, sauc par v a i r o g-
veida. Jaunībā vairogveida la-

pām, kā, piemēram, kresēm —

Tropaeolum majus, kāts nav plāt-
nes vidū, tikai vēlāk lapas plātne

«aizaug garām» un kāts novirzās

plātnes centrā (26. att.).
Par nierveida mēdz saukt

lapas plātni, kas platāka nekā ga-

ra, ar dziļu jomu pie pamata
(25. att. 16).

26. att. Kreses — Tropaeolum ma-

ius laPas plātnes attīstība

Dažiem viendīgļlapjiem ir jājošas jeb z o b c n v ci d a lapas,
piemēram, skalbēm, gladiolām, kalmēm (25. att. 19). Lapas plātne
tām ir it kā gara ķīļveida piedeva (kurai abas puses atbilst lapas
plātnes apakšpusei) leņķī saliektajai lapas makstij, kuras iekšpuse
ir lapas virspuse.

■ Pēc līdzības ar ģeometriskajām figūrām mēdz būt arī trīs-

stūrainas un rombiskas lapas plātnes (25, att. 4, 15).
Vienkāršas lapas plātne var būt vesela vai dažādā dziļumā

un veidā izgriezta (27. att.).
Ja izgriezums saiet it kā vienā punktā pie lapas plātnes pa-

mata, lapas plātni sauc par staraini izgrieztu (27. att.

I—6), ja turpretī izgriezumi ir aptuveni cits citam pretī, lapas
Plātni sauc par plūksnaini izgrieztu (27. att. 7—12). Pēc

izgriezuma dziļuma izšķir da i vainas (izgriezums nesniedzas
tālāk par l/4 no lapas plātnes), šķeltas (izgriezums sniedzas

Pāri lapas plātnes pusei) un dalītas lapas plātnes (izgriezums
sniedzas pat līdz lapas galvenajai dzīslai). Tātad izgrieztas lapas
plātne var būt plūksnaini vai staraini daivaina, plūksnaini vai sta-

raini šķelta un plūksnaini vai staraini dalīta.

Atsevišķu daivainas lapas plātnes pirmās pakāpes segmentu
sauc par daivu, otrās pakāpes — par daiviņu; šķeltas un
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dalītas lapas plātnes pirmās pakāpes segmentus sauc par plūk-
snām, otrās pakāpes —

par plūksniņām, trešās pakāpes —

par sīkplūksniņām.
Plūksnaini šķeltu vai dalītu lapu, kurai galotnes plūksna izteikti

lielāka, sauc par līrveida (kokļveida; 27. att. 10).
Ja starp pirmās pakāpes plūksnām uz lapas ass ir mazākas

plūksnas, lapas plātni sauc par pārtraukti plūksnaini
dalītu, bet, ja uz lapas ass šādu mazāku plūksnu nav, — par

nepārtraukti plūksnaini dalītu (27. att. 11, 12).

27. att. Izgrieztas lapas plātnes
Staraini izgrieztas: 1 — trisstaraini daivaina (aslapu irbenēm —

Viburnum acen-

folium), 2 — deviņstaraini daivaina (rasaskrēsliņu — Aichemilla), 3 — piecstaraini šķelta

(lauku kļavai — Acer campestre). 4 — deviņstaraini šķelta (plašajām gandrenēm —

Geranium divaricatum), 5 — staraini dalīta (gundegām — Ranunculus), 6 —
divkārt sta-

raini dalīta (platlapu bezgalēm — Laserpitium latifolium). Plūksnaini izgriezt as:

7 — plūksnaini daivaina (parastajam ozolam — Ģuercus robur), 8 — plūksnaini šķelta

(purva ozolam — Ģuercus paluslris), 9 — nepārtraukti plūksnaini dalīta (platlapu cerne-

rēm — Sium latifolium), 10 — līrveida (kalnu bitenēm — Geum montartum), 11 — pār;
traukti plūksnaini dalīta (kartupeļiem — Solanum tuberosum), 12 — nepārtraukti plūksnaini

dalīta (strutenēm — Chelidonium majus)
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Lapas plātne var būt ari vairākkārt šķelta vai dalīta.

Saliktas lapas — folia composita (28. att.). Pretstatā

vienkāršajām lapām, kam ir viens kāts, saliktajām lapām lapas
ass jeb galvenais kāts

—
rachis zarojas un pie katra kātiņa ir pat-

stāvīga lapiņa — foliola. Lapkritī katra lapiņa parasti nobirst

atsevišķi.

Lapas plātne

i,
plūksnaini daivaina

plūksnaini plūksnaini šķelta
/ >v dalīta

/ izgriezta^CZ"
/ staraini daivaina

/ starainistaraini šķelta
L»pa staraini dalīta

\
i-i •——

— Pāra plūksnaini
\ r

\ nepāra plūksnaini

salikta;^^^
staraini

Ja visas lapiņas pie lapas galvenās ass jeb kāta piestiprinātas
vienā punktā, lapu sauc par staraini saliktu, un atkarībā

no lapiņu daudzuma izšķir trīsstaraini saliktu, četrstaraini, piec-
staraini vai daudzstaraini saliktu lapu (28. att. 3—6). Turpretī,
ja lapiņas pie lapas galvenās ass aptuveni vai tieši viena otrai

pretī, lapu sauc par plūksnaini saliktu. Pie tam plūksnaini
saliktu lapu, kas galā nobeidzas ar vienu lapiņu, sauc par ne-

pāra plūksnaini saliktu, bet plūksnaini saliktu lapu, kura

galā beidzas ar divām lapiņām, — par pāra plūksnaini
saliktu (28. att. 1, 2).

Lapa var būt arī divkārt plūksnaini salikta, kā, piemēram, trīs-

ērkšķu gledičijai — Gleditschia triacanthos, kautrajai mimozai —

Mimosa pudica, dažām akāciju sugām v. c.

Starp saliktu, veselu un izgrieztu lapu nav principiālas at-

šķirības —
attīstības sākumā lapas aizmetnis visām lapām ne-

dalīts.

Lapas plātnes mala (29. att.) var būt gluda, zāģzobalna
(zobiņi pielīkst malai, zobiņa ārējā mala garāka nekā iekšējā, leņ-
ķis starp zobiņiem smails), divkārt zāģzobalna, rantaina (zobiņi
ieapaji strupi, lokveidā saistīti cits ar citu, leņķis tiem pie pamata

smails), zobaina, jomaina (robiņi strupi, nevienādi, tiem pie pa-

mata nav smaila leņķa), robaina (robiņi stāvi, smaili, robiņu ma-

las abās pusēs aptuveni vienādas, leņķis pie pamata smails),
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ieritināta (ieliekusies uz apakšu), uzritināta (ieliekusies uz augšu),

krokaina, viļņaina, dzeloņaina (lapas zobiņa galā dzelonis).
Lapas plātnes gals (30. att.) var būt ieapaļš, strups, īsi

smails, slaidi smails, pēkšņi smails, dzeloņsmails, ar jomu, taisns,

izgriezts, šķelts.

28. att. Saliktas lapas
Plūksnaini saliktas lapas: 1 — pāra plūksnaini salikta (kokveida karaganai —

Caragana arborescens), 2 — nepāra plūksnaini salikta (suņu rozei — Rosa canina).
Staraini saīiktas lapas: 3 —

trlsstaraini salikta (meža zemenēm — Fragaria

vesca), 4 — piecstaraini salikta (sīkziedu zirgkastaņai —
Aesculus parviflora), 5 — daudz-

staraini salikta (dzeltenajām lupinām — Lupinus luteus), 6 - -
četrstaraini salikta (krūm-

veida karaganai — Caragana frutex)

Lapas plātnes pamats (31. att.) var būt ieapaļš, strups,
bultveida, ķīļveida, nierveida, sekli vai dziļi sirdsveida, šķēpveida,
taisns.

Lapu veids līdz ar citām pazīmēm tiek izmantots augu sugu
noteikšanai.

Dzīslojums. Vadu kūlīši lapas plātnē izveido lapas dzīslo-

jumu —
nervatio. Pa dzīslām lapai pievada sakņu uzsūkto

ūdeni ar barības vielām un aizvada uz citiem auga orgāniem asi-

milētus (plastiskās vielas), kas sintezējas lapā. Dzīslas padara

lapas plātni, kura dažkārt nav pat milimetru bieza, izturīgāku,
tās izveido it kā lapas skeletu.

Vairākumam augu lapas dzīslas sazarojas, tomēr ir arī augi,
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29. att. Lapas plātnes mala

1 — gluda (trauslajam krūklim — Frangula alnus), 2 —
divkārt zāģzobaina (gobai —

Ulmus efļusa), 3 — zāģzobaina (lielajām nātrēm —
Urtica dioica), 4 — rantaina (pakrēslī-

tem
— Chrtļsosptenium aŪernifoUum), 5 — dzeloņaina (akmeņozolam —

Itex aquifolium),
6 — uzritinājusies (parastajām kreimulēm — Pinguicula vulgaris), 7 — jomaina (dziednie-
cības ķiplocenēm — Alliaria offtctnalis), 8 — robaina (purva purenēm

— Calthapalustris),
9 — zobaina (Amerikas džamesijai.— Jamesia americana)

30. att. Lapas plātnes gals
1— ieapajš (melnajām klintenēm

—
Cotoneasternigra), 2 — strups (plūmjlapu irbenēm —

Vlburnum pruniļolium), 3 — isi smails (uzpūstajām klintenēm — Cotoneaster bullata),

jļ — slaidi smails (Tanaka stefanandrai
— Stephanandra tanakae), 5 — pēkšņi smails (kro-

kainajiem grimoņiem — Cornus rugosa), 6 — dzeloņsmails (Sisalana agavei — Agave
sisalana), 7 — taisns (Ķīnas tulpjukokam —

Liriodendron chlnense), 8 — šķelts (divdaivu
aristolohijām

— Aristolochia bilobala), 9 — izgriezts (tulpjukokam — Liriodendron tulipifera),
10 — ar jomu (meža zaķkāpostiņiem —

Oxalis acetosella)
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kuriem tikai viena dzīsla, piemēram, elodejām, daudzām sūnām.

Parasti lielākās dzīslas lapas apakšpusē izcilnētas, bet lapas virs-

pusē mazliet iegrimušas un izveido rievas, gropes vai gropītes,
retāk tās vienā līmenī ar lapas plātni.

Atkarībā no dzīslojuma sazarojuma izšķir dihotomu jeb dakš-

veida, starainu, plūksnainu, lokveida un paralēlu jeb līdzteku dzīs-

lojumu (32. att.).

31. att. Lapas plātnes pamats

1 — ieapaļš (viengaruma spirejai — Spiraea fasiigiata), 2 — strups (ceretaņu ozolam —

Ģuercus cerris), 3 — ķīļveida (puķuspirejai — Exochorda), 4 — sekli sirdsveida (bastarda
kļavai — Acer hybridum), 5 — šķēpveida (mazajām skābenēm — Rumex acelosella),
6 — taisns (Misuri tunbergijai — Tkunbergia mysorensis), 7 — bultveida (parastajām bul-
tenēm — Sagittaria sagitlifolia), 8 — nierveida (bastarda tūsklapēm — Petasites hybridus),
9 — dziļi sirdsveida (ložņīgajām doronikām — Doronicum pardalianehes), 10 — asimetrisks

(platlapu liepai — Tilia platyphyllos)

Dihotomam dzīslojumam katra lapas dzīsla zarojas divās
vienādi spēcīgās sāndzlslās, tās savukārt divās utt. (32. att. 1, 11).

Dihotomu dzīslojumu sastop paleozoiskām papardēm (Primofi-

lices), kā ari vēlāko laikmetu papardēm, kurām lapas plātne labi

attīstīta, piemēram, Adiantum tenerum var. farlayen.se (32. att. 1).
Dihotoms dzīslojums ir arī dažiem kailsēkļiem, piemēram, ginko.
Ļoti reti dihotoms dzīslojums saglabājies mūsdienu ziedaugu asi-

milējošās lapās. Tāds piemērs ir parasto ūdensgundegu — Batra-

chium peltatum zemūdens lapas. Dihotomu dzīslojumu sastop dažu

augu vainaglapās (32. att. 11).
No dihotomā dzīslojuma pakāpeniski attīstījies starains un

plūksnains dzīslojums.
Starains dzīslojums. Ja no lapas pamata atiet 3—5 vai

vairāk aptuveni vienādi spēcīgi attīstītas dzīslas, no kurām atzaro

vājāk attīstītas sāndzīslas, tad dzīslojumu sauc par starainu

(32. att. 2, 3).
Dažreiz veselas lapas starainu dzīslojumu, kurā pie lapas
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pamata atiet vairākas vienlīdz spēcīgi attīstītas dzīslas, sauc par

vēdekļveida dzīslojumu (32. att. 13).
Plūksnains dzīslojums. Ja lapai mediāni iet viena vis-

spēclgāk attīstīta dzīsla, no kuras atzaro aptuveni vai tieši iepretī
uz katru pusi vājāk attīstītas sāndzlslas, tad dzīslojumu sauc par

32. att. Lapas dzīslojums
Va|ējs dzīslojums: 1 — vaļējs dihotoms dzīslojums (papardei —

Adiantum tenerum

"ar. larlai/ense). Slēgts dzīslojums: 2 — starains (melnajai kļavai —
Acer nigrum).

3
— starains (Monpeljē kļavai — Acer monspessulanum), 4 — plūksnains (Keaka zelkovai —

Zelkoma keaki), 5 — plūksnains — kamptodroms (Levisa filadelfiem— Philadelphus leaiisii),
6

— plūksnains lokveida (grimoniem — Cornus), 7 — lokveida (maijpuķītēm — Convallaria

majalis), 8 — paralēls (skarenēm — Poaj, 9 — plūksnains tīklveida — kraspedodroms (āra
bērzam — Betula verrucosa), 10 — plūksnains — akrodroms (kamparkokam —

Cinnamomum

Slabrum), 11 — dihotoms dzīslojums vainaglapā (bastarda bitenēm —
Geum hubridum),

12 — viendīgllapja plankumainās aronnūjas — Arum maculatum lapa ar starainu dzīslojumu.
13 — vēdekļveida dzīslojums (apaļlapu trimērijai — Trimeria roturtdijolia)
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plūksnainu (32. att. 4—6). Dzīslu, kas iet pa lapas vidus asi (me-

diānu), sauc par galveno jeb vidus dzīslu.

Dzīslojumu, kurā sāndzīslu ļoti daudz, sauc par tīklveida.

Var būt starains un plūksnains tīklveida dzīslojums.
Lokveida dzīslojumam vienlīdz spēcīgi attīstītas dzīs-

las lokveidā izliecas (32. att. 7), paralēlam — iet aptuveni

paralēli viena otrai (32. att.8).
Ja lapas dzīslas sniedzas līdz lapas malai un nesavienojas savā

starpā, tad dzīslojums ir vaļējs (32. att. 1). Vaļēja dzīslojuma

piemērs ir dihotoms dzīslojums. Plūksnainajā, tāpat kā lokveida

un paralēlajā dzīslojumā dzīslas savienojas (anastomozē), un

dzīslojumu sauc par slēgtu. Dzīslu anastomozes var būt vai nu

tikai lapas malā, vai pa visu lapas plātni.
Starains un plūksnains tīklveida dzīslojums sastopams divdīgļ-

lapjiem, lokveida un paralēls — viendīgļlapjiem. Tomēr ir arī izņē-
mumi. Piemēram, divdīgļlapjiem — ceļtekām ir lokveida dzīslo-

jums, viendīgļlapjiem — Aram maculatum (Araceae dzimtas au-

gam) — starains (32. att. 12).
Vaļējs dzīslojums saglabājies ziedaugu vainaglapās (piemēram,

bitenēm, retējiem, gundegāmv. c), kā arī zemlapās, kur sāndzīs-

las neanastomozē.

Dzīslojums augiem ļoti raksturīgs, un to izmanto, nosakot

augu sugas.

Divdīgļlapjiem staraino dzīslojumu nomaina plūksnains, kur

vidus dzīsla ir visspēcīgāk attīstīta. Plūksnainajam dzīslojumam

evolucionējot, arvien pieaug sāndzīslu anastomozes pakāpe.
Dažās augu ģintīs var novērot pāreju no staraina uz plūk-

snainu dzīslojumu, piemēram, kļavu ģintī. Dažreiz tādas pārejas
redzamas pat uz viena dzinuma, piemēram, lauru dzimtas augam

—

Sassafras officinale.
Viendīgļlapjiem dzīslojuma evolūcija notikusi no lokveida uz

paralēlu dzīslojumu, kas atbilst visas viendīgļlapju lapas evo-

lūcijai
Atkarībā no sāndzīslu jeb otrās pakāpes dzīslu rakstura izšķir akro-

dromu dzīslojumu (otrās pakāpes dzīslu nedaudz, tās atiet zem asa leņķa un

stiepjas uz lapas galotni aptuveni paralēli galvenajai dzīslai, piemēram, Cinna-

momum glabrum; 32. att. 10), kraspedodromu dzīslojumu (otrās pakāpes
dzīslas iet līdz lapas malai, piemēram, Betula verrucosa; 32. att. 9). Kraspedo-
droms dzīslojums ir lielākajai daļai augu, kuriem lapas mala zobaina. \

Kamptodromam dzīslojumam otrās pakāpes dzīslas atiet smailā leņķī
un netālu no malas pagriežas paralēli vidus dzīslai un anastomozē ar citām,

piemēram, Philadelphus leteisii (32. att. 5).

Dīgļlapas — coti/ledones (33. att.) ir sēklas dīgļa lapas (sk.
172. lpp.). Dīgļlapas attīstās, diferencējoties sēklas dīglīša aizmet-

nim, bet ne no augšanas konusa šūnām kā citas lapas. Viendīgļ-

lapjiem parasti ir viena dīgļlapa, divdīgļlapjiem — divas, kailsēk-

ļiem divas vai vairākas dīgļlapas. Divdīgļlapjiem dīgļlapas vien-

mēr pretējas (33. att.).
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Dīgļlapu mūžs parasti ļoti īss. Tās gandrīz vienmēr anatomiski

un morfoloģiski ir vienkāršākas nekā lapas.
Dīgļlapām ir ļoti liela nozīme ne vien auga dzīves pirmajā

laikā, bet daudzos gadījumos arī vēlāk. Ļoti bieži tās ir augiem

pirmais asimilējošais orgāns.
Dažiem viengadīgajiem augiem
dīgļlapās saglabājas līdz ziedē-

šanai (piemēram, pļavas nārbu-

ļiem — Melampurum pratense,
meža nārbuļiem — M. sllvati-

cum, mazajām nātrēm
—

Urtica

urens, dziedniecības matuzā-

lēm — Fumaria ojficinalis v. c.).
Ir daudzgadīgi augi (piemēram,
kumeļpēdas — Asarum europa-

eum, vijīgās efejas —j Hedera

helix, parastais pabērzs —

Rhamnus cathartica, zobainī-

tes
—

Dentaria v. c), kuriem

dīgļlapās ir vienīgās asimilējo-
šās lapas pirmajā dzīves gadā.
Eglēm — Picea un dižeglēm —

Abies dīgļlapās funkcionē 3—4

gadus. Rudenī izdīgušiem au-

giem (piemēram, īstajām mada-

rām — Galium verum, meža ne-

aizmirstulēm —
Muosotis silva-

tica, pūķgalvēm — Dracocepha-
lum), kā novērots Kurskas ste-

pēs, dīgļlapās zaļo visu ziemu.

Dīgļlapās ir dīgļpumpuru
aizsargātājas. Sēklās, kurās ir

endosperma, dīgļlapām ir ari

haustorija nozīme.

Augšlapas ir morfoloģiski
vienkāršākās un mazākās lapas,
kas atrodas ziedkopās vai dzi-

numu galos. Dažkārt augšlapām
lapas plātne neattīstās vai arī

tā metamorfozējusies. Bieži vien

33. att. Dīgļlapas, zemlapas, lapas,
augšlapas

1 —
skābarža -- Carpinus betulus dīgjlapas,

2 — lapa, 3 — pavasara pienpulkstenīšu —

Leucojum vernum zemlapas, 4 — lapas,
5 — augšlapa (zieda seglapa)

augšlapas nepiedalās auga asimilācijas norisēs, parasti tās aiz-

sargā kādus auga orgānus (piemēram, ziedus) agrajās attīstības

stadijās. Tādas ir, piemēram, augšlapas pie ziediem (33. att. 5).
Sadas augšlapas sauc par seglapām jeb braktejām —

bractea. Ziedu seglapas nereti spilgti krāsainas, piemēram, birztalu

nārbuļiem — Melampurum nemorosum, un pievilina kukaiņus —

ziedu apputeksnētājus tāpat kā vainaglapas.
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Augšlapas ir ari vīkala lapas, kas izveido vīkalu —

involucrum un vīk aliņu — involucellum. Vīkals un vīka lins

sastopams ļoti daudziem čemurziežiem.

No augšlapām izveidojušās dažu augļu lidierīces, piemēram,
liepu augļkopai spārnlapa (111. att.8).

Zemlapas. Lielākajai daļai lakstaugu, kad sēklas izdīgušas un

izplaukušas dīgļlapās, vispirms izaug zemlapas (33. att. 3), tur-

pretim kokiem un krūmiem parasti tūlīt sāk attīstīties lapas.
Zemlapas ir vienkāršākas uzbūves nekā lapas, parasti tās bez

kāta, dažreiz tikai zvīņu vai maksts veidā, bez lapas plātnes. Bieži

vien zemlapas bāli zaļas, dzeltenīgas vai brūnganas un nespēj
asimilēt.

Zemlapas sastop gan virszemes stumbriem, gan arī pazemes

stumbriem jeb sakneņiem, piemēram, ložņu vārpatām v. c. Dažreiz

zemlapās uzkrājas rezerves vielas, piemēram, sīpolu zemlapās jeb

sīpolu zviņlapās.
Lapu simetrija. Lapas parasti ir monosimetriskas, proti — tām

ir tikai viena simetrijas plāksne. Šī simetrijas plāksne perpendiku-
lāra kā lapas dorsālajai jeb mugurējai virsmai, tā arī ventrālajai

jeb priekšējai virsmai. Lapas dorsālā virsma pumpurā ir lapas iek-

šējā puse un piekļaujas pie stumbra, pieaugušai lapai tā ir lapas
virspuse. Lapas ventrālā virsma pumpurā ir lapas ārējā puse, bet

pieaugušai lapai tā ir lapas apakšpuse. Tātad lapa ir dors i ven-

trālā, tās virspuses un apakšpuses uzbūve nav vienāda (sk.
441. lpp.), simetriska, bet atšķiras kā morfoloģiski, tā anatomiski

(ar dzīslu izcilnējumu, matiņu un atvārsnīšu daudzumu v. c.J.

34. att. Ūdens augu heterofilija
1 — bulteņu — Sagittaria sagittiļotia un 2 — dzelteno lēpju — Nuphar luteum jauns augs

ar trejāda veida lapām, 3 — parastās udensgundegas — Balrachium pellatum ar silu

dalītajām zemūdens un Šķeltajām virsūdens lapām
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Dorsiventrāls orgāns var būt arī asimetrisks. Asimetriskas la-

pas ir daudzām begonijām, vīksnām, gobām, papīrkokam — Brus-

sonetia papurifera v. c.

Dažu augu, piemēram, skalbju vertikāliaugošās lapas ir ekvi-

faciālas (sk. 438. lpp.), tām dorsiventralitāte neizpaužas ne

ārēji, ne iekšējā uzbūvē. Sastopamas arī lapas ar radiālu simet-

riju, piemēram, doņiem — Juncus v. c.

35. att. Skaujlapu cietķersu — Lepidium perfoliatum lapu
sērijas (1—6)

Heterofilija. Dažkārt vienas sugas pieaugušiem augiem izvei-

dojas divējādas vai pat trejādas asimilējošās lapas stumbra da-

žādā augstumā. So parādību sauc par heterofiliju.
Heterofiliju (34., 35. att.) biežāk sastop lakstaugiem, retāk kok-

augiem. Sevišķi krasi tā izteikta ūdens augiem. Sakarā ar īpatnē-
jiem dzīves apstākļiem ūdenī (tajā mazāk gaismas un ogļskābās
gāzes nekā gaisā) zemūdens lapām raksturīga liela virsma un
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lapas parasti sīki un dziji dalītas, turpretī virsūdens lapām plātnes
veselas vai sekli šķeltas. Tā, piemēram, parastajām bultenēm -

Sagittaria sagittifolia ūdeni iegrimušās lapas lineāras, peldošās—

gareni lancetiskas vai olveida, virsūdens lapas — bultveida

(34. att. 1).
Heterofiliju novēro udensgundegām— Batrachium, cemerēm —

Sium, lēpēm — Nuphar (34. att. 2) v. c.

Izšķir filoģenētisku (evolucionāru) un ekoloģisku heterofiliju.
Ja lapas evolūcija gājusi no plūksnainas formas uz veselu, tad

36. att. 1 — parastās kļavas —

Acer platanoides dīgsta lapu hetero-

filija, 2 — trejkrāsu vijolītes — Viola
tricolor pieauguša auga lapu hetero-

filija

pirmās lapas ir plūksnainas, bet

vēlāk veselas, kā tas redzams,

piemēram, skaujlapu cietķēr-
sām — Lepidium perfollaium
(35. att.).

Filoģenetiskā hetero-

f ilija ataino auga lapu attīs-

tību. Daudzām koku sugām —

ābelēm, bumbierēm v. c. sējeņu

lapas krasi atšķiras no pieaugu-
šu koku lapām. Liepu sējeņiem,
piemēram, lapas šķeltas vai da-

lītas, turpretī pieaugušām lie-

pām — veselas, parasto kļavu —

Acer platanoides dīgļlapās un

pirmās lapas veselas, pieauguša
auga lapas —

staraini šķeltas
(36. att.).

Bez iekšējiem faktoriem visai

nozīmīgi ir ārējie apstākļi, pie-
mēram, apgaismojums, mitrums.

Tie var būt par cēloni ekolo-

ģiskai heterofilijai. Tā,

piemēram, Gebels pierādīja eks-

perimentāli, ka apaļlapu pulkstenītēm — Campanula rotundifolia
atkarībā no apgaismojuma var attīstīties veģetatīvi sāndzinumi ar

ieapaļām, garkātainām lapām, kādas apaļlapu pulkstenītēm nor-

māli attīstās tikai pie stumbra pamata (37. att.).
Dažāda veida lapas sastopamas vienas sugas koka vainagā.

Ari tā ir ārēju apstākļu izraisīta heterofilija neatkarīgi no ģenē-
tiskiem faktoriem. Divējādas lapas —

veselas un izgrieztas, pie-
mēram, ir vīģēm un zīdkokiem, arī efejām (41. att.).

Ūdens augiem, kā arī dažiem sauszemes augiem heterofilijas

bioloģiskā nozīme diezgan viegli izprotama, taču dažkārt no liet-

derības viedokļa grūti rast tai izskaidrojumu.
Anizofilija. Vienam un tam pašam augam stumbra vienā pusē

var būt citādas lapas nekā stumbra otrā pusē tādā pašā aug-

stumā. Sādu parādību sauc par anizofiliju.
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Anizofiliju novēro bieži vien horizontāliem dzinumiem, kuriem

lapas orientētas horizontāli un atrodas dzinuma divās pusēs (38.,
39. att.).

Anizofilija labi izteikta dažam selaginellam, staipekņiem (38.

att.) v. c.

Anizofiliju var izraisīt ārēji apstākļi, it īpaši smaguma spēka
iedarbība un apgaismojums. Piemēram, horizontāli augošam kļa-
vas zaram augšējā lapa vertikāli orientētā pārī daudz mazāka

nekā apakšējā, bet horizontāli novietotajam lapu pārim lapas
plātnes augšdaļa mazāka nekā apakšdaļa (39. att. 1). Ļoti atšķirī-
gas ir horizontāli augošā zarā lapas zirgkastaņām (39. att. 2).

Daudziem augiem anizofilija ir iedzimstoša īpašība (habituālā
anizofilija). Habituālu anizofiliju sastop centrariju —

Centraria

(Melastomaceae dzimtas) ģintī: viena no lapām daudz lielāka

nekā otra tai pretējā lapa —
tā parasti maza, zvīņveida, piezied-

lapas tipa (38. att. 4).

37. att. Apaļlapu pulkstenīšu — Campanula rotundifolia heterofilija

1 — saulē normāli attistijies augs. 2 — noēnotā vietā pirms ziedēšanas no-

vietots augs, kam vienā zarā attīstījušās ieapalas lapas, kādas parasti ir

tikai apakšējās lapas, 3 — nonīkušie ziedu aizmetņi



84

Jaunības lapas. Ir augi, kuriem ontoģenētiski agrāk attīstījušies

orgāni stipri atšķiras no tiem, kas attīstās vēlākajās stadijās, tiem

var novērot raksturīgas jaunības jeb juvenilās fāzes. Tāda veida

attīstību Gebels nosauca par heteroblastu pretstatā homo-

blastai attīstībai, kad pieaugušais augs habituāli maz atšķiras

38. att. Anizofilija
1 — Selaginella galeoitii zariņš no augšas, virspusē lapas mazākas nekā apakšpusē.
2 — plakano staipekņu — Lucopodium anceps zariņš no virspuses un 3 — no apakšpuses;
4 — centrarijai — Centraria lapas pretējas, viena no pretējām lapām daudz lielāka nekī

otra; tikai lielās lapas žāklē ir žākles dzinums

no juvenilā. Jaunības un vēlāko attīstības fāzu atšķirības visspil-
gtāk izpaužas lapās, tādēļ izšķir arī jaunības jeb juvenilas lapas.

Tā, piemēram, akācijai Acacia macradenia jaunības lapas plūk-
snaini saliktas (40. att. 5), bet pieaugušās pārveidojušās filodijos
Jauniem Phyllocladus ir adatveida lapas kā vairumam skuju koku.

bet pieaugušiem augiem — tikai filodiji.
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Starp jaunības un pieaugušām lapām sastop dažādas pārejas
formas, piemēram, Vicia, Helleborus jaunības lapas nav tik stipri
dalītas kā pieauguša auga lapas, Lathurus clumenumpirmās asi-

milācijas lapas vienkāršas, vēlāk — saliktas (40. att.). Jauniem

39. att. Anizofilija un mozaīka

'
— horizontāli augoša kļavas zara lapu anizofilija (shēma; vertikāli orientētās lapas

A un B loti dažāda lieluma, bet simetriskas; horizontāli orientētām lapām C un D lapas
P'atnes apakšējā daļa lielāka nekā augšēji); 2 — parastās zirgkastanas —

Aesculus

hippocastanum lapu anizofilijā un mozaīka horizontāli augoša zarā

eikaliptiem ilgu laiku ir tikai sēdošas pretējas, ovālas, bifaciālas

jaunības lapas, kas stāv horizontāli. Vēlāk attīstās sirpjveida, spi-
rāliski sakārtotas, lejup nolīkušas kātainas, ekvifaciālas lapas.

Efeju jaunības lapas ir daivainas, bet lapas, kas attīstās no-

briedušiem augiem ziedu laikā, — ovālas, veselas (41. att.).
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Lapu veids un struktūra mainās, augam novecojot, t. i., post-
genitālajā vecumā, kad nereti atkal parādās lapas ar vienkāršotu

lapas plātni. Piemēram, paegļiem ar zvlņveida lapām no jauna
parādās juvenilās adatveida lapas.

Lapu lielums un daudzums. Cik dažāda ir lapu forma, tikpat
liela dažādība vērojama lapu lielumā un daudzumā.

40. att. Lapas auga jaunības un pieauguša stadijā

1. 2 — Lathyrus clymenum dīgsta veselās pirmās asimilācijas lapas, 3, 4 — plūksna*
dalītās lapas vēlākajā attīstības stadijā, 5 —

Acacia macradenia dīgsts ar dīgsta plūksna»
saliktajām lapām un filodijiem (f), kas izaug vēlākajā attīstības stadijā, 6 — Thuja ocaif;
lalis dig|lapas (a), adatveidīgās juvenilās lapas (b) un sānzars ar zvīoveidīgajārn Plf

auguša auga lapām (c)
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Vislielākās lapas ir tropu palmām. Piemēram, Raphia (aedigera,
kura aug Brazīlija, lapas kāts 4—5 m garš, lapas plātne22 m gara,
12 m plata, vīna rafijai — Raphia vinifera, kas sastopama Āfrikā,
lapas 15 m garas.

Līdz 2 m diametrā ir kara-

liskās Viktorijas — Victoria

regia lapas; 3—4 m garas lapas
ir brīnumainajai velvičijai —

Welwitschia mirabilis.

Mūsu republikas florā lielā-

kās lapas ir bastarda tūskla-

pēm — Petasites hubrldus; tām

lapas plātne līdz 80 cm gara un

plata, kāts līdz 1 m garš. Ļoti
mazas lapas ir dažiem republi-
kas floras mūžzaļajiem augiem.
Piemēram, viršiem —

Calluna

vulgaris ir 1,5—3 mm garas un

tikai 0,5—1 mm platas lapas,
melnajām vistenēm

— Empet-
rum nigrum 4—6 mm garas,

1—1,5 mm platas lapas.
Ir augi, kuriem tikai viena

lapa, piemēram, žagatiņām, vai

divas — maijpuķītēm, velviei-

41. att. 1 — vijīgo efeju — Hedera

helix trīsdaivaina lapa no virginālā'
veģetatīva dzinuma, 2 — vesela lapa

no ģeneratīvā dzinuma — ziedneša

jām, tomēr biežāk augiem lapu daudz. It sevišķi daudz lapu ir ko-

kiem. Lapu daudzums nav pastāvīgs, bet mainās atkaribā no auga

vecuma un augšanas apstākļiem, kā ari no gadalaika.

Lapu pārveidnes un redukcija

Tipiskas, asimilējošas ir zaļās lapas — trofofili. Bez šim

lapām augiem sastop lapu pārveidnes jeb metamorfozes — orgā-
nus, kas izveidojušies no asimilējošām lapām ārējo apstākļu
ietekmē. Lapu funkcijas tad uzņemas citi auga orgāni vai arī pa-
šas lapu pārveidnes, ja tajās saglabājas hlorofils un atvārsnītes.

Metamorfozētas lapas ir augiem bieži vien ērkšķi.
Visa lapa pārveidojusies žuburainos ērkšķos parastajām bārbe-

lēm — Berberis vulgaris. Bārbeļu ērkšķu žāklēs attīstās īsvasas

ar normālām lapām, kas neapšaubāmi pierāda, ka ērkšķi ir lapu
Pārveidnes. Bārbelēm var novērot dažādas pārejas stadijas, lapām
pārvēršoties ērkšķos (42. att. 3).

Robīnijām — Roblnla, dzeloņainajampaliūram —
Paliurus acu-

leatus, dzeloņainajiem smaildadžiem — Xanthium splnosum ērk-

šķos pārvērtušās pielapes.
Dažreiz ērkšķos pārveidojas neliela lapas plātnes daļa — lapas
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zobiņi. Tā izveidojas dzeloņainas lapas, kādas ir usnēm — Cirsium,

dzelkšņiem — Carduus, baltdadžiem — Onopordon, zeltdadžiem—

Carlina v. c.

Dažiem astragaliem jeb tragantzirņiem, kad lapiņas nobirušas,

pāra plūksnaino lapu kāti pārveidojas par gariem ērkškiem-ada-

tām (42. att. 4).
Ērkšķos parasti pārveidojas silta un sausa klimata augu lapas.
Pieņemts uzskatīt, ka ērkšķi aizsargā augu no dzīvniekiem. To-

mēr ne vienmēr tas tā ir: piemēram, kamieļērkšķus — Alhagi ēd

kamieļi, neskatoties uz to ērkšķainumu.
Vītnē var pārveidoties visa lapa, kā, piemēram, vītņu dedes-

tiņām — Laihyrus aphaca, saliktas lapas dažas lapiņas, daļa no

saliktās lapas ass, lapas galvenā ass jeb dzīsla (42. att. 1, 2) vai

lapas kāts, kā, piemēram, mežvīteņiem — Clematis. Vītnes ir kon-

traktus orgāns, ar tām augs piestiprinās pie balsta.

42. att. Lapu pārveidnes un redukcija
1 —

Mutisia ilicifolia un 2 — Dioncophyllum tholloni vītnes — lapu dzīslu pārveidnes,
3 — parasto bārbeļu — Berberis vulgaris un 4 — tragantzirņu — Astragalus tragacantha
ērkšķi — lapas pārveidnes, 5, 6. 7, 8 — ķirbja —

Cucurbita
pepolapas pakāpeniska pāreja

vītnē, 9 — skaisto pusdienaszledu — Mesembryaņihemum elegans zariņš ar biezām, suku-
lentām lapām, 10 — halofita sālsradzišu —

Salicornia herbacea lapu redukcija
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Vītnes sastop kādās 30 augu dzimtās, pie tam dažās dzimtās

tikai nedaudzām sugām ir vītnes, citās — visām. Vītnes ir ļoti
daudzām tauriņziežu sugām: lēcām — Lens, dedestiņām — Lathy-

rus, zirņiem — Pisum, vīķiem — Vicia v. c. Tāpat maz ir ķirbju
dzimtā augu, kuriem nebūtu vītņu. Visiem vītņu augiem stumbrs

nespēcīgs un nevar noturēties stāvus bez pieķeršanās pie balsta.

Arī pumpurzvīņas kokiem un krūmiem ir lapu meta-

morfozes. Tās aizsargā pumpurā esošos jaunos auga orgānus. Au-

giem var novērot pakāpenisku pumpurzvīņu pāreju normālās

lapās.
Pumpurzvīņas būtībā ir arī sausās sīpolu zvīņlapas,

tām tāpat aizsardzības nozīme, turpretī iekšējās sulīgās sīpola
zvīņlapas ir barības vielukrātuve.

Lapas kātam saplacinoties, izveidojas neīstas lapas —
filo-

diji. Filodiji ir daudzām akācijām, kas sastopamas Austrālijā.

Saplakušie lapas kāti atgādina vienkāršas veselas lapas plātni un

asimilē tāpat kā lapas. Pirmās apakšējās lapas, kas izaug, piemē-
ram, Acacia melanoxylon, A. macradenia v. c. ir plūksnaini salik-

tas, nākošās — divkārt plūksnaini saliktas, bet augšējās ir tikai

filodiji (40. att. 5). Sādā veidā samazinoties lapas transpirējošai
virsmai (lapas plakanajā kātā arī atvārsnīšu maz), augi piemēro-
jas Austrālijas sausajam klimatam.

Filodiji ir arī Lathyrus nissolia, kukaiņēdājiem nepentes (44.
att.) v. c. augiem.

Dažiem augiem dīgļlapās pārveidojušās rezerves vielu krātuvē

(sk. 172. lpp.). ■
Lapu pārveidnes ir zieda kauslapas un vainaglapas.
īpatnēji tvērējierīcēs pārveidojušās kukaiņēdāju augu

lapas. Kukaiņēdāji ir augi, kas daļu slāpekļa iegūst no saķer-
tajiem un sagremotajiem kukaiņiem. Kukaiņēdāju lapās ir hloro-
fils, un ogļskābo gāzi tie uzņem no gaisa. Sie augi parasti aug

augsnēs, kur maz minerālvielu.

Noķertos kukaiņus augs sagremo ar dziedzeru izdalītas skābes
un pepsīnam līdzīga fermenta palīdzību. Ferments izdalās, ja ku-

kainis ar savām kustībām kairina noteiktas šūnas auga tvērēj-
ierīcē.

Visvairāk kukaiņēdāju augu sastop tropos — zināms apmēram
400 tropisku kukaiņēdāju augu. Mūsu florā kukaiņēdāji ir rase-

nes, kreimules un pūslenes.
Raseņu —

Drosera lapām ir dziedzermatiņi (43. att. 1), kas
izdala lipīgu šķidrumu. Lipīgā šķidruma pilienu spīdums un me-
dus smarža pievilina kukaiņus. Kad kukainis uzlaidies uz lapas,
tas pielīp, dziedzermatiņi pārliecas kukainim pāri un notur to, ka-
mēr augs pakāpeniski kukaini sagremo. No kukaiņa paliek pāri
tikai hitīna sega.

Pūslenēm — Utricularia (43. att. 6) daļa sīki sašķeldrināto
zemūdens lapu pārvērtušās pūslīšos — tvērējierīcēs, ar kurām
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43. att. Kukaiņēdāju lapas
I — apa[o raseņu — Drosera roiundijolia lapa ar dziedzermatiņiem, 2 — mušu dioneja -
Dtonaea muscipula, 3, 4 — atvērta un sakļauta mušu dionejas lapa, 5 — parastās krei-
mules — Pinguicula vulgaris ieliekusies lapa (griezumā) ar noķertu kukaini, 6 — pūslenes -

Utricularia pūslītis — metamorfozeta lapa
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augs ķer medījumu — kukaiņus. Pūslītim ir ieeja, pie kuras iekš-

pusē ir vārstule un sarveida izaugumi. Ja malārijas oda kāpuri,
mazi vēzīši vai citi sīki ūdens dzīvnieciņi pieskaras vārstulei vai

izaugumiem, pūslītis strauji izplešas un kopā ar ūdeni «ierij» lau-

pījumu. Vārstule tūlīt noslēdz ieeju pūslītī un kukainis ārā netiek.

Matiņi, kas ir uz pūslīša iekšējās sienas, izdala sekrētu, kurš ku-

kaini sagremo.

Kreimuļu jeb tauceņu — Pinguicula lapas platas, mēlveida, pa
vidus dzīslu renesveidā ieliekušās. Lapu virspusē ir daudz dzie-

dzeru, kas izdala lipīgas gļotas, pie kurām pielīp kukaiņi. Lapas
malas pārliecas pār noķerto dzīvnieciņu un notur to uz lapas, ka-

mēr sagremo (43. att. 5).
No citu zemju floras kukaiņēdājiem minamas nepentes, dionejas

un saracēnijas.

Nepentes ir tropu liānas. Nepentu lapām ļoti gari kāti. Kāta pamata daļa
pārveidojusies platā, plakanā filodijā, vidējā daļa ir šaura vītne, ar kuru augs

aptinas ap citu augu zariem vai stumbriem. Kāta augšējā daļa turpretī pārvēr-

tusies skaistā krūzītē, pār kuru kā

vāciņš pārliekusies lapas plātne
(44. att.). Dziedzeri krūzītes malā

izdala nektāru. Krūzītes spilgtās
krāsas un nektāra pievilinātie ku-

kaiņi nosēžas uz krūzītes malas,
noslīd gar sienu krūzītes dibenā,

iekrīt šķidrumā, ko izdala dziedzeri,
un tiek sagremoti. Krūzītes iekšējā
siena augšdaļā ļoti slidena, klāta

ar gludu vaska kārtu, pie kuras vel-
tīgi mēģina pieķerties nelaimīgais
upuris. Krūzītes apakšdaļā, kā arī

dibenā ir dziedzeri, kas izdala fer-

mentu.

Nepentes kultivē augu mājas ka

krāšņuma augus.

Mušu dionejām — Dionaea

muscipula lapas plātne divdaivaina

(43. att. 2), lapas kāts plats, filo-
dijveida, ļoti kustīgi saistīts ar plāt-
ni. Lapas plātnes katrai daivai gar

malu ir 10—20 zobiņi, katras dai-

vas vidū 3 jutīgas zvīniņas. Tiklīdz

kukainis pieskaras kādai no zvīni-

ņam, lapas daivas momentāni sa-

kļaujas, bet zobiņi «sakrampējas»
cits ar citu un notur lapu sakļautu
B—l2 dienas. Dziedzeri, kas atrodas
lapas virspusē, izdala stipri skābu
sekrētu un dzīvnieku sagremo.

44. att. Kukaiņēdāju lapas

1 — nepentes — Nepenihes lapa, 2
—

sar-

kanās saracenijas — Sarracenia purpurea

krūzveidīgais lapas kāts — filodijs

Dionaea muscipula aug Kalifornijasun Karolīnas purvājos.

Purpursarkano saracēniju — Sarracenia purpurea (44. att. 2) lapas kāts pa-

plašināts, krūzveidīgs, lapas plātne neliela, vāciņveida. Vēderainās krūzītes guļ
uz zemes; krūzītes atvere pavērsta uz augšu — pa to krūzītē ielīst lietus ūdeņi
un uzkrājas tajā. Uz lapas plātnes ir daudz dziedzeru, kas izdala nektāru un



pievilina kukaiņus. Kukaiņi, kas iekrīt krūzītē ūdenī, atrod šeit drošu nāvi, jo
daudzie matiņi un dzeloņi krūzītes iekšpusē nejauj tiem izrāpties ārā.

Saracēnijas ir atlantiskās Ziemeļamerikas purvu augi. Sarracenia purpurea

audzē augu mājās.

Lapu redukcija novērojama heterotrofiem augiem — pa-

razītiem un saprofītiem, kas pārtiek no citu organismu organiska-
jām vielām. Tiem bieži vien lapas brūnu vai dzeltenīgu zvīniņu
veidā. Hlorofils lapās izzudis, jo saprofīti izmanto trūdvielas ar

mikorizas palīdzību, parazīti uzņem gatavas barības vielas no

saimniekauga.
Izteikti parazīti mūsu florā ir vijas — Cuscuta un brūnkātes —

Orobanche. Saprofīti ir vairāki mežu augi: egļu lāčtauces
—

Mo-

notropa hypopitys un orhidejas ligzdenes —
Neottia nidus-avis,

trejdaivu koraļļsaknes — Corallorhiza trifida un bezlapainās

epipogijas — Epipogiumaphyllum.
Stipri reducējušās lapas ir tiem augiem, kas cieš ilgstošu ūdens

trūkumu. Tādi ir tuksnešu un sāļainu augšņu augi, kā, piemēram,
saksauli, džuzguni, efedras, sālsradzītes — Salicornia herbacea

(42. att. 10), bezlapu anabāzes — Anabasis aphylla v. c.

Sausajos Meksikas centrālajos apgabalos kaktusiem lapu plāt-
nes reducējušās vai izzudušas pilnīgi un to vietā izveidojušies
ērkšķi. Sājos Meksikas rajonos, kur lietus nelīst 6—B mēnešus un

auga transpirācija tad ļoti ierobežota, transpirējošā virsma augiem
samazinās, lapām reducējoties. Kaktusiem, kas aug mitrākos ap-

gabalos, piemēram, Peireskia, lapas attīstītas normāli.

Dažiem tuksnešu un sāļainu augšņu augiem lapas tiktāl redu-

cējušās, ka palikušas tikai sīkas zvīniņas vai izcilnīši. Lapu vietā
asimilē zari un stumbri, kas satur hlorofilu un tāpēc ir zaļi. Šādus

augus sauc par afiliem, bezlapu augiem jeb žagaraugiem.
Lapu redukcija notikusi arī uz pazemes orgāniem — sakneņiem

un bumbuļiem.
Lapukseromorfisms. Sausu augteņu augi, ja augsnē ūdens maz,

bet klimats sauss un karsts, kseromorfizējas — piemērojas šiem

bargajiem augšanas apstākļiem. Visiem sauso augteņu augiem,
neraugoties uz lielo habituālo daudzveidību, ir viena kopēja iezī-

me — tiem ir maza transpirējošā virsma, kas panākta ļoti dažādā

veidā. Bez mazās transpirējošās virsmas pie kseromorfisma pazī-
mēm pieder stipri attīstītakutikula, vaska apsarme unmatiņu sega.

Pēc lapu veida izšķir biezlapainos kserofltus jeb sukulentus,

plānlapainos kserofltus un cietlapalnos kserofltus jeb sklerofitus.
Tātad auga organisms vieniem un tiem pašiem nelabvēlīgajiem ap-

stākļiem var pielāgoties dažādā veidā.

Nevar vilkt krasu robežu starp kserofītu un mezofītu uzbūvi, jo
vides apstākļu dažādība rada neierobežotas iespējas visādām va-

riācijām. Mazāk sausos apstākļos augu organisma kseromorfizā-

cija notiek, mainoties fizioloģiskajiem un bioķīmiskajiem proce-
siem, bet ārēji tie mainās maz un tiek pieskaitīti pie mezofītiem.
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Nonākot krasi izteiktos sausuma apstākļos, mainās auga uzbūve —

lapas plātnes samazinās, kļūst biezākas, palielinās audu ciešums

tajās.
Kserofīti sāk pavasarī ļoti agri attīstīties, tādēļ tie maksimāli

izmanto pavasara un vasaras labvēlīgos mitruma apstākļus. Vis-

pār, jo īsāks lapu augšanas periods, jo lapas biezākas un audi ta-

jās ciešāk, jo lielāka ir auga sausumizturība.

Kseromorfisma pazīme ir lapu vienkāršošanās, pie tam arī kse-

rofītiskajiem augiem, tāpatkā ūdens augiem, novēro heterofiliju —

lapas formas maiņu vienas sugas robežās. Lapas lieluma un veida

dažādība it sevišķi krasi izpaužas starp piezemēs un augšējām
lapām.

Sukulentu lapas ir stipri biezas, sulīgas, tajās uzkrājas
ūdens un dažkārt arī barības vielas.

Sukulentas lapas ir laimiņiem — Sedum, saulrieteņiem —

Sempervivum, alojēm — Aloē, agavēm — Agave, pusdienaszie-
diem— Mesembryanthemum (42. att.9) v. c.

Ūdens uzkrājēji audi sukulentu lapās var izveidoties no lapas
epidermas vai parenhīmas. Sūnsulas koncentrācija ļoti zema, tādēļ
sausajā periodā citas auga šūnas var izmantot ūdens uzkrājējos
audos esošo ūdeni. Sukulentu lapām ir bieza kutikula un samērā

dziļi iegrimušas atvārsnītes. Sukulenti tātad ir kserofīti ar īpat-
nēju pielāgotību sausumam.

Plānlapaino kserofītu lapas plānas, mazas, ātri

vīst. Transpirācijas intensitāte šī tipa augiem ļoti liela, tie ener-

ģiski asimilē un transpirē, atvārsnītes tiem plaši atvērtas pat kar-

stā
un sausā laikā. Ūdeni plānlapainie kserofīti uzņem ar dziļajām

saknēm. Gada vissausākajā laikā ūdens tiem tomēr bieži vien pie-
trūkst, un tad augi ilgstoši stāv novītuši, sastinguma stāvoklī, un

nomet daļu lapu vai pat zaru. Sūnsulas koncentrācija ļoti augsta.
Lapas plānlapainajiem kserofītiem bieži vien ar blīvu pelēku

vai baltu matiņu segu. Matiņu sega šiem kserofītiem nevis sama-

zina transpirāciju, kā bieži domā, bet aizsargā asimilācijas audus

līdzīgi puscaurspīdīgam ekrānam no pārāk tiešas un spilgtas sau-

les gajsmas, kā ari no dzīvniekiem.

Plānlapaini kserofīti ir daudzi stepju augi, piemēram, vībot-
nes — Artemisia, kamieļērkšķi — Alhagi camelorum, savvaļas
arbūzi jeb kolocinti —

Citrullus colocyntis v. c.

Sklerofītu lapas. Sklerofīti jeb cietlapainie kserofīti ir

augi ar cietām lapām. Tie spēj pārciest ilgstošu novīšanu tādē-

jādi, ka lapas sausajā laikā saritinās stobriņā un atvārsnītes atro-

das stobriņa iekšpusē. Tādā veidā augi var ilgstoši saglabāt bei-

dzamos ūdens krājumus, kas nepieciešami, lai noturētos pie dzī-

vības. Sūnsulas koncentrācija ļoti augsta.
Sklerofīti ir daudzi stepju augi, piemēram, kaviļas — Stipa,

tipčaks — Festuca sulcata, daudzi čemurzieži (piemēram, Eryn-
gium).
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Odens augu lapas. Parasti visi ūdens augu audi satur hlorofilu,
arī epidermas šūnas, jo fotosintēze notiek visā ķermeņa virsmā, ko
skar gaisma. Hloroplasti ir arī lapas kāta šūnās, stumbra epi-
dermā, primārajā mizā un saknenī, bet dažreiz arī saknes šūnās.

Ūdens augu peldošajās lapās, kas uztver tiešu saules gaismu,
mezofils diferencējies zedeņu un čauganajā parenhīmā. Mehā-

niskie audi vāji attīstīti. Dažiem ūdens augiem, piemēram, ūdens-

rozēm, mezofila šūnās veidojas īpašas atsevišķas mehāniskas

šūnas — idioblasti, kam zvaigžņveida forma. Šo šūnu apvalks mine-

ralizējas, piesūcinās ar kalcija oksalātu un ieaug ar savām smai-

lēm šūnu starpās. Šādiem audiem ir balsta nozīme, un iespējams,
ka tie aizsargā augu no gliemežiem. Ūdenī iegrimušās lapas plā-
nas, garenas vai sīki dalītas, tām nekad nav kutikulas, vaska kār-

tas, matiņu, jo transpirācija pa tām nenotiek. Epidermai nav at-

vārsnīšu, tā var pārgļototies, gļotas, acīm redzot, mazina berzi,

lapām kustoties ūdens viļņojumā, un pasargā lapas šūnu saturu

no izskalošanas.

Ūdens augiem bieži vien novēro heterofiliju (34.-att.) saharā ar

ekoloģisko apstākļu maiņu augu mūžā. Pavasarī, kad augi iegri-
muši pilnīgi ūdenī, auga pirmajām lapām ir citāds veids, bet tām,

kas attīstās, kad ūdeņi nokritušies, —
citāds.

Ūdens augu lapās lielās starpšūnu telpas un aerenhīmas audi,
kur daudz gaisa, kompensē gaisa trūkumu ūdenī. Augiem ar peldo-
šām un virsūdens lapām aerenhīma saistās ar ārējo vidi caur at-

vārsnītēm, kas nodrošina labu gāzu apmaiņu visos auga zemūdens

orgānos.

Lapu mūžs. Lapkritis

Lapu mūžs. Lapas daudziem augiem pastāv tikai vienu veģetā-

cijas periodu, citiem —
dzīvo ilgāku laiku, un augs tad zaļš visu

mūžu.

Mērenā un aukstā klimata joslā viengadīgajiem lakst-

augiem lapas parasti rudenī nonīkst un nokalst vai satrūd.

Mūsu klimata joslā divgadīgie vai daudzgadīgie

lakstaugi pārziemo, vai nu nometuši lapas, vai arī tiem sagla-

bājas zaļu lapu rozete. Taču sastopami arī viengadīgi lakstaugi,
kuriem ziemā zaļas lapas. Tāds augs ir, piemēram, ganu plikstiņi,

kurus ziemā var atrast ne vien ar zaļām lapām, bet arī ar ziediem

un augļiem. Tie ir viengadīgie ziemojošie augi.

Vasarzaļajiem jeb lapmetējiem kokaugiem, tā-

pat kā vairākumam lakstaugu, lapas zaļo tikai vienu veģetācijas

periodu. Gadalaiku maiņā, iestājoties nelabvēlīgam veģetācijas pe-
riodam un kokaugiem iegrimstot miera stāvoklī, tiem lapas no-

birst.
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Mūžzaļajiem augiem saglabājas lapas kā ziemā, tā

vasarā, tie zaļi visu mūžu. Lapas tiem parasti kserofītiskas. Tomēr

ari mūžzaļajiem augiem lapas nav «mūžīgas», bet pakāpeniski
nomainās.

Salīdzinājumā ar lakstaugiem un lapmetējiem kokaugiem mūž-

zaļo koku un krūmu lapu dzīves ilgums ir liels. Piemēram, prie-
dēm lapu — skuju mūžs ir 3—5 gadi, dižeglēm — 3—lo gadi,

citrusu, magnoliju, eikaliptu lapas dzīvo apmēram vienu gadu.
Tropisko joslu mūžzaļo augu lapu dzīves ilgums 1—15 gadi.

Lapkritis. Nelabvēlīgs periods mērenajos platumos augiem sākas

rudeni, kad, ziemai tuvojoties, nakts kļūst garāka, diena īsāka, krī-

tas temperatūra un fotosintēze, kā ari transpirācija vairs nevar

augā noritēt normāli. Lapas augiem kļūst liekas un nobirst. Nome-

tot lapas, samazinās auga iztvaikojošā (transpirējošā) virsma,augs

tādējādi saglabājas, neaiziet bojā. Lapas nobirst ne vien tādēļ,
ka kļūst nevajadzīgas, bet ari tādēļ, ka noveco.

Lapas rudeni pakāpeniski nodzeltē vai sārtojas, jo sašķeļas hlo-

rofils, turpretī — ksantofils, antociāns v. c. pigmenti pastāv ilgāk,
un dažreiz šūnsulā antociāna daudzums pat pieaug (antociāna
daudzums it sevišķi palielinās, ja rudenī dienas saulainas un nak-

tis aukstas).
Lapas augam nobirst, kad izveidojas īpaša sekundāra meristē-

ma — atdalītājšūnu kārta. Tā veidojas pie lapas pamata, tuvu

vietai, kur piestiprināts kāts vai lapas plātne. Parasti mehāniskie
audi šajā vietā vāji attīstīti vai to pat nemaz nav. Afdalītājšū-
nas kļūst ieapaļas, atdalās viena no otras, līdz beidzot lapu ar

augu saista tikai vadu kūlītis. Pietiek nelielas vēja pūsmas, lai arī

tas pārtrūktu, un lapa lido lejup. Vietā, kur lapa nobirusi, redzama

lapas rēta (11. att.3).

Periods, kad aukstajā laikā (mērenajā zonā) vai sausajā pe-
riodā (tropiskajās un subtropiskajās zonās) augi nomet lapas, tiek

saukts par lapkriti.

Par cēloņiem, kādēļ lapu nomešanas laikā veidojas atdalītāj-
šūnu kārta, pastāv vairākas teorijas, tomēr neviena no tām ne-

sniedz pilnīgu izskaidrojumu. Taču skaidrs, ka lapkritis ir fiziolo-

ģiski likumsakarīga parādība augu dzīvē.

Lapkritis tropu un subtropu apgabalos iestājas, mainoties lie-

tavām ar sausuma periodiem.

Bioloģiski ļoti nozīmīgs ir lapkritis meža dzīvē. Nobirušās

lapas aizsargā augu saknes no izsalšanas, aizkavē sūnu segas

attīstību, tās ir minerālais unorganiskais mēslojums meža augiem,
tajās stratificējas nobirušās meža augu sēklas utt.

_ Pēc lapu nobiršanas pārtraucas transpirācija dzinumos, it se-

višķi jaunajos, viengadīgajos. Dažiem kokaugiem nobirst ne vien

lapas, bet arī jaunie, viengadīgie dzinumi.

Dažām koku sugām transpirācija galvenokārt norit caur lapu
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rētām, šīs ir kokiem visvārīgākās vietas. Parasti lapu rētas

noslēdzas, ārējām šūnu kārtām kutinizējoties. Pirms lapu noburša-

nas zem šīm šūnām veidojas korķa kārta, kas saistās ar visa stum-

bra mizas korķa kārtu.

Lapu filoģenēze

Lapai — auga orgānam, kur realizējas fotosintēze un transpi-

rācija, būtiski svarīga īpatnība ir zaļās plastīdas hloroplasti (sk.

lpp.) un lielā virsma. Tās filoģenētiskā attīstība notikusi, kon-

centrējoties vienkopus hloroplastiem, kā arī saplacinoties un palie-
linoties tai auga organisma daļai, kurā hloroplasti sablīvējās.

Zemākajiem autotrofajiem augiem — aļģēm, ķērpjiem, kā arī

zemākajām aknu sūnām zaļās plastīdas sadalās daudzmaz vien-

mērīgi pa visu laponi. Plastīdu dažkārt nav tikai rizoīdos, it īpaši
brūnaļģēm un sārtaļģēm, kuru laponis morfoloģiski jau noteiktāk

45. att. Lapu filoģenētiskā attīstība no

psilofītu telomiem (shēma)
1, 2, 3 — mikrofilu (mazo lapu) izveidošanās
no telomu izaugumiem, 4, 5, 6 — makrofilu

(lielo lapu) izveidošanās, telomiem saplaci-
noties un saaugot (pēc A. Tahtadžana)

diferencējies daļā, kas atgādina
stumbru vai lapas kātu, un pla-
kanā lapas plātnei līdzīgā daļā.

No daudzajāmhipotēzēm par
lapu izcelšanos visticamākā ir

hipotēze, ka lapu pirmsākumi

meklējami starp psilofītiem (ri-
nijām, horneofītiem, asteroksi-

liem v. c), kas auga augšsilūra
un devona laikposmā un bija
vieni no pirmajiem sauszemes

augiem.
Psilofītu veģetatīvā daļa bija

horizontāls, saknenim līdzīgs
pazemes orgāns un dihotomiski

zarains, neliels cilindrisks virs-

zemes orgāns — te 1 om s, kas

atgādināja bezlapainu stumbru

(46. att.). Dažu telomu zaru ga-
los atradās sporangiji. Sakņu
psilofītiem nebija. Dažiem psi-

lofītu (piemēram, Asteroxylon) telomiem radās sīki matveida vai

zvīņveida izaugumi (46. att. 2) — enāciji (emerģences).
Psilofītu evolūciļas gaita tālāk, domājams, bijusi divējāda. Vie-

niem psilofītiem enāciji auga lielāki, kļuva plakani un labāk pie-
mēroti ka fotosintēzei, tā ari transpirācijai. Tajos attīstījās vadu

kūlītis, kas savienoja tos ar ass orgāna vadaudiem. No šiem enā-

cijiem attīstījušas sīklapaino augstāko sporaugu — staipekņu un

kosu sīkās lapas. Sajā evolūcijas novirzienā tātad radusies sīkla-

pa inība jeb mikrofilija (45. att. 1, 2, 3).
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Kosu un staipekņu lapas ļoti primitīvas. Tām nav noteikti no-

robežotas lapas plātnes un kāta, nav lapas dzīslojuma, izteiktas

zedeņu un čauganās parenhīmas, nav atšķirības starp lapas virs-

pusi un apakšpusi. Kosām asimilācija noris galvenokārt stumbrā,

lapas ir gandrīz tikai posmu augošo joslu aizsargātājas. Tās, no-

segdamas posmu augošo joslu no gaismas, kavē šeit audu diferen-
cēšanos. Siem audiem tādēļ saglabājas meristemātisks raksturs un,

to šūnām daloties,kosas aug.

Plakanas varēja kļūt ari sīkās, dihotomiski zarainās telomu ga-
lotnes. Tās, kas atradās vienā plāksnē, iespējams, saauga kopā

(45. att. 4—6). Tā izveidojušās fosilo un mūsdienu paparžaugu,
sēklpaparžu, cikadeju, fosilo benetītu v. c. lielās lapas. Sajā evo-

lūcijas gājienā tātad radusies liellapainlba jeb megafi-

46. att. Lapu filoģenēze
'iliem i" s n^n'a maior ar bezlapainu telomu, 2 — Asteroxylon mackiei viscaur ar mikro-

filj telomu saplacināšanās un pārveidošanās paparžaugu lielajā lapā — makro-

' '~M — dihotomas lapas pārveidošanās (redukcija) vienkāršā lapā — mikrofllā

(3—lo — pēc V Cimmermana)
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lija (makrofilija). Šo lapu izcelsme līdzīga kladodiju izcelsmei,
tās ir kladodiālas lapas. Daži botāniķi (V. Cimmermans) atzīst

tikai lapu kladodiālu izcelšanos, saplacinoties steriliem telomiem,

bet noraida, ka lapas būtu varējušas veidoties arī no ass orgānu
izaugumiem — emerģencēm.

Lapu izveidošanās ir ļoti nozīmīgs posms visas dzīvās dabas

evolūcijā —
sakarā ar lapu lielo virsmu stipri pieauga fotosintēzes

procesā producēto organisko vielu daudzums, tādēļ savukārt radās

lielākas iespējas dzīvnieku eksistencei.

Tāpat kā par lapu izcelšanos vispār, tā ari par segsēkļu lapu
izcelšanos un primitīvismu pastāv vairāki" uzskati, jo nav līdz šim

atrastas ne starp fosilajām augu formām, ne arī starp visprimi-
tīvākajiem mūsdienu segsēkļiem neapšaubāmi arhaisku lapu tipu,
Dominē uzskats, ka segsēkļu lapas izveidojušās no sēklpaparžu
lapām, jo vairākums botāniķu par segsēkļu priekštečiem uzskata

sēklpapardēm tuvas augu grupas. Sēklpaparžu lapas ir visprimi-
tīvākās, kādas zināmas kailsēkļiem. Tām bija liela dalīta lapas

plātne ar dihotomu dzīslojumu.

Sēklpaparžu lapām morfoloģiski vienkāršojoties, izveidojušās

segsēkļu lapas.
Par segsēkļu primitīvākajām lapām daudzi uzskata staraini

daivainas lapas ar starainu dzīslojumu. No tam radušās vienkār-

šās veselās lapas. No vienkāršajām veselajām lapām sekundāri

radušās izgrieztās lapas ar daivainu, šķeltu vai dalītu plātni. Šo

lapu plātnes ir tātad sekundāri komplicētas. .

Taču pastāv ari uzskats, ka visprimitīvākais segsēkļu lapu tipsir
vienkāršas veselas lapas ar plūksnainu dzīslojumu (A. Tahtadžans,

1964.). Tādas lapas ir mūsdienu segsēkļu primitīvākajās dzimtās,

Kā, piemēram, magnoliju dzimtā — Magnoliaceae, degenēriju
dzimtā

— Degeneriaceaev. c.

No veselajām vai gandrīz veselajām lapām cēlušās trīsstaraiiii

izgrieztās lapas, bet no tām savukārt piecstarainās ar starainu

dzīslojumu. No staraini izgrieztajām radušās staraini saliktās la-

pas. No veselajām lapām ar plūksnainu dzīslojumu cēlušās ari

plūksnaini izgrieztās un plūksnaini saliktās lapas. Primitīvākajās

segsēkļu dzimtās daivainas lapas sastopamas ļoti reti un tikai sa-

mērā attīstītām formām.

Salikto lapu lapiņām reducējoties, varēja atkal rasties vienkār-

šas veselas lapas, kā tas ir, piemēram, bārbelēm
—

Berberis. Visas

lapas plātnes evolucionārās pārmaiņas dažādās segsēkļu grupās
notikušas neatkarīgi un heterohroni (dažādā laikā).

Pēc A. Tahtadžana par segsēkļu lapu primitīvāko dzīslojumu
uzskatāms plūksnains kraspedodroms dzīslojums (32. att. 9). To

mēr mūsdienu divdīgļlapjiem šāda veida dzīslojums var būt izvei-

dojies arī sekundāri.

No plūksnaina kraspedodroma dzīslojuma attīstījies lokveida



99

dzīslojums, kāds ir grimoņu dzimtā
—

Cornaceae un pabērziem —

Rhamnus.

No plūksnainā dzīslojuma izveidojies starainais dzīslojums.
Lokveida un paralēlais dzīslojums, kāds ir raksturīgs lielāka-

jai daļai viendīgļlapju, cēlies no divdīgļlapju lokveidīgā dzīslo-

juma.
Vairāki botāniķi (H. Halīrs, E. Sinnots v. c.) uzskata pielapes

par augu primitīvu iezīmi. Tās sastopamas daudzām primitīvām
segsēkļu formām (piemēram, Magnoliaceae, Tetracentron, Lacto-

ria v. c). Izteikta doma, ka pielapes ir homologas sēklpaparžu un

maratiāceju aflēbijām.1
Tā kā pielapes nav vairākās primitīvās augu grupās (piemē-

ram, Winteraceae, Schizandraceae, Trochodendron), domā, ka šiem

augiem ļoti agri notikusi pielapju redukcija.
Taču. ņemot vērā. ka pielapju nav daudzās primitīvās dzimtās

magnoliju rindā, ka to rlav arī tik primitīvā dzimtā kā Wintera-

ceae, pastāv arī uzskats (Tahtadžans, 1964.), ka nav pietiekami
daudz faktu, lai izšķirtu, vai pirmajiem segsēkļiem bijušas piela-
pes un ka pielapes ir augu primitīvisma iezīme.

Pirmie segsēkļi bijuši mūžzaļi augi. Sezonala lapu nobiršana —

lapkritis ir sekundāra parādība, tā radusies, augiem piemērojoties
aukstam vai sausam gadalaikam. Pieņem, ka lapmetējas formas

varējušas rasties dažās segsēkļu grupās jau pašos agrākajos evo-

lūcijas etapos.
Visprimitīvākie mūsdienu segsēkļi, piemēram, primitīvākās

magnoliju ģints — Magnolia sugas, visa talaumu
— Talauma, kā

ari degenēriju — Degeneria ģints un Winteraceae dzimtas sugas
ir mūžzaļi augi.

Protams atsevišķās augu evolūcijas līnijās no lapmetējiem

segsēkļiem varēja atkal rasties mūžzaļas formas (tie tātad ir se-

kundāri mūžzaļi augi).

AUGU VAIROŠANĀS

Vairošanās ir augu pašatveidošanās jeb reprodukcija un sugas

īpatņu skaita palielināšanās.
Izšķir bezdzimumvairošanos jeb veģetatīvo vairošanos un dzi-

mumvairošanos.

BEZDZIMUMVAIROŠANĀS

Bezdzimumvairošanās ir vairošanas, auga organismam dalo-

ties, vairošanās ar īpašām vienšūnas vai daudzšūnu vairošanās

1 Par aflēbijām sauc piedevas pie sēklpaparžu lapu pamata. Tās ļoti atšķiras
n9 sēklpaparžu lapas citām plūksniņām un domājams tāpat kā pielapes aizsar-

gāja jaunās, vēl neizplaukušās lapas.
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vienībām, kā ari ar veģetatīvajiem orgāniem vai to daļām, kas, at-

raisījušās no mātesauga, sāk patstāvīgu dzīvi un izaug par jau-
niem augiem.

Bezdzimumvairošanās ir primitīvākais vairošanās veids, tomēr

augu valstī plaši izplatīts un daudzveidīgs.
Zemāko augu grupās, kur šūnas mazāk specializētas, katra no

organisma atdalījusies daļiņa var izaugt par jaunu īpatni. Pie tam

organisma dalīšanās var būt auga dabisks bezdzimumvairošanās

veids, tā var būt arī nejauša, ko izraisa dažādi ārējās vides faktori.

Augstāk attīstītajiem augiem jebkura daļiņa parasti nevar

izaugt par jaunu organismu. Tiem bezdzimumvairošanās var no-

tikt tikai ar atdalītiem orgāniem, retāk orgānu daļām, ko parasti

mākslīgi atdala no mātesauga.

ZEMĀKO AUGU BEZDZIMUMVAIROŠANĀS

Zemāko augu bezdzimumvairošanās notiek, šūnām daloties vai

ar sporām, retāk ar daudzšūnu vairošanās vienībām,
Dalīšanās. Šūnām daloties, vairojas daudzi vienšūnas or-

ganismi: baktērijas un aļģes (zilaļģes, konjugātes v. c). Pie tam

katra meitšūna iegūst pusi no mātšūnas ķermeņa un pieaugot
kļūst par patstāvīgu organismu.

Pumpurošanās ir viens no šūnu dalīšanās veidiem. Tas

raksturīgs raugu sēnēm
— Saccharomuces un arī citām vienšūnas

sēnēm. Pumpurojoties raugu sēnēm, rodas izaugums — «pumpurs»,
kas pakāpeniski kļūst lielāks. Mātšūnas kodols dalās, un viens no

meitkodoliem pārvietojas izaugumā —
meitšūnā. Meitšūna atdalās

ar starpsienu no mātšūnas, kļūst par patstāvīgu organismu un

turpina vairoties tādā pašā veidā. Raugu sēnes vairojas ļoti inten-

sīvi, un bieži vien meitšūnās turpina dalīties, vēl neatdalījušās no

mātšūnas. Tādos gadījumos veidojas zarotas šūnu ķēdītes (47.
att. 1).

Fragmentācija ir zemāko augu vairošanās ar lapoņa da-

ļām. Tādā veidā vairojas, piemēram, zilaļģes — Cyanophyta, ķēr-
pji — Lichenes v. c.

Vairošanās ar sporām ir izplatīts augu vairošanās

veids. Tas sastopams gan zemākajiem, gan augstākajiem augiem
Augus, kas vairojas ar sporām, sauc par sporaugiem.

Ar sporām vairojas galvenokārt aļģes, sēnes, sūnaugi un pa-
paržaugi. Sporas šie augi producē visai dažādi, tādēļ izšķir vairā-
kus sporu veidus un ari dažādus vairošanās tipus.

Par bezdzimumvairošanosar sporām sauc tādu vairošanos, kad

vairošanās vienība ir spora, bet auga dzīves ciklā nenotiek

dzimumprocess.
-Bezdzimumvairošanās ar sporām sastopama galvenokārt ze-

māk attīstītām aļģēm un sēnēm. Pārējiem sporaugiem, t. i., augstāk
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attīstītajām sēnēm un aļģēm, kā arī sūnaugiem un paparžaugiem
sporas tāpat ir vairošanās vienības, bet šo augu dzīves ciklā notiek

dzimumprocess, šāda vairošanās ir dzimumvairošanās (sk. 109. lpp.).

Sporas parasti ir vienšūnas vairošanās vienības, kas, atraisīju-
šās no mātesauga, izaug par jauniem organismiem.

Sporas sedz biezs apvalks, tādēļ tās ir izturīgas pret sausumu,

karstumu, aukstumu v. c. nelabvēlīgiem apstākļiem. Apvalks sporu

aizsargā arī no dažādu ķīmisku vielu iedarbības. Sporas var dzī-
vot ļoti ilgi.

Sporas var attīstīties iekšēji, īpašās tvertnēs
— sporangi-

jos, vai arī ārēji uz sēņu hifām vai tā sauktajiem konīdij ne-

sējiem.

47. att. Zemāko augu bezdzimumvairošanas

n hļugu sēnes — Saccharomyces pumpurošanās, 2 — ķērpju sorēdijas (a — ajģe, b — sē-

Chlnr
3 — '>ērpja la P°nis ar izīdijam, 4 — izidijas (palielinājumā). 5 — hlorokokku —

Chln iFCcum veSetatīvā šūna, 6
—

šuna ar zoosporām — zoosporangijs; / — hlorellas —

loreiia veģetatīvā šūna. 8
— sporangijs ar aplanosporām, 9 — atvēries sporangijs,

10 — peniciliju — Penicillium konīdijnesējs (k) ar konīdijsporām (ks)
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Sporas, kas attīstās sporangijos, sauc par sporangijspo-
rām jeb endosporām atšķirībā no konīdijsporām jeb
eksosporām, kas attīstās ārēji.

Endosporas veidojas vienšūnas vai daudzšūnu sporangijos.
Vienšūnas augiem viss šūnas protoplasts pārveidojas sporā.
Daudzšūnu augiem sporangiji sastāv no vairākām šūnām. Sporan-
gijos sporas veidojas iekšēji — endogeni; tās ir endosporas.

Sporangijsporām veidojoties, šūnas kodols dalās mitotiski, tās

ir diploīdas atšķirībā no meiotiskajām sporām, kas ir haploīdas

(sk. 247. lpp. par kodola dalīšanos).
Sporas var būt nekustīgas un arī kustīgas. Kustīgām sporām

ir viciņas, tās sauc par zoosporām (47. att. 6).
Zoosporām nav celulozes apvalka. Zoosporu apvalks sastāv no

pektīnvielām vai arī tām ir tikai blīvāka citoplazmas plēvīte. Tādas

zoosporas uzskata par kailām.

Ar sporām un zoosporām vairojas daudzas zemākās sēnes un

aļģes.
Zemākajam senem zoosporas liela daudzuma attīstās vienšūnas

vai daudzšūnu tvertnēs
— zoosporangijos un izplatās pa

ūdeni.

Vairošanās ar sporām ir sastopama galvenokārt zemākajām
sēnēm. To sporangiji attīstās uz speciālām hifām — sporangij-
nesējiem, kas paceļ sporangijus virs substrāta. Šīs sporas iz-

platās pa gaisu.
Aļģes vairojas ar zoosporām, kuru šūnās ir hromatofors un

pulsējošā vakuola. Aļģu zoosporām parasti nav apvalka, un tikai

pēc noteikta laika tās, zaudējušas viciņas, pārklājas ar apvalku un

kļūst par aļģi (47. att. 5, 6).

Aļģes vairojas arī ar īpašām sporām — aplanosporām vai

autosporām. Tās atšķiras no zoosporām ar to, ka tām nav

viciņu un tās jau sporangijā klātas ar apvalku (47. att. 7, 8, 9).

Konīdijsporas attīstās uz konudijnesējiem, kas paceļas virs

substrāta. Konīdijnesēji var būt vienšūnas (Aspergillus) vai ari

daudzšūnu un zaraini (Penicillium). Uz konīdijnesējiem attīstās

konīdijsporu virknītes, kas no augšgala atraisās un izplatās (47.
att. 10).

Ar konīdijsporām vairojas daudzas augstākās sēnes. Sevišķi

raksturīga šī vairošanās ir augstākajām pelējumsēnēm — Penicil-
lium un Aspergillus, kā arī nepilnīgi pazīstamajām sēnēm — Fungi

imperfecti.
Bez sporangijsporām un konīdijsporām sēnēm sastopamas arī

cita veida sporas, kas var būt arī vairošanās vienības.

Hlamidosporas un oidijas ir bagātas ar rezerves ba-

rības vielām, un ar tām galvenokārt augs pārcieš nelabvēlīgus
dzīves apstākļus.

Piknosporas, ecīdij sporas, uredosporas un
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teleitos po r a s sastopamas rūsas sēnēm, un to rašanās ir sais-

tīta ar īpatnējām stadijām rūsas sēņu dzīves ciklā.

Sporas ir arī baktērijām, taču tās nav vairošanās vienības. Bak-

tērija par sporu pārvēršas neatbilstošos dzīves apstākļos. Nokļūstot
labvēlīgā vidē, no baktēriju sporas izaug jauna baktērija, kas vai-

rojas daloties.

Zemāko augu bezdzimumvairošanās ar daudzšūnu vai-

rošanās vienībām sastopama galvenokārt ķērpjiem. Ķērpji
vairojas ar sorēdijām un izīdijām.

Sorē di j as, tāpat kā ķērpja laponis, sastāv no ķērpju aļģēm
un sēnēm. Sorēdijas parasti veidojas ķērpja aļģu slānī; uz ķērpja
lapoņa tās veido blīvas kaudzītes vai kamoliņus, piemēram, rūg-
tajam ķērpim — Pertusaria amara (47. att. 2).

Izīdijas arī sastāv no ķērpju aļģēm un hifām; tās veido

izaugumus uz ķērpja lapoņamalām. Izīdijas ir, piemēram, Islandes

ķērpim — Cetraria islandica (47. att. 3, 4).

AUGSTĀKO AUGU BEZDZIMUMVAIROŠANĀS

Augstākajiem augiem bezdzimumvairošanās jeb veģetatīvās
vairošanās vienības pa lielākajai daļai ir veģetatīvie orgāni vai to

pārveidnes, dažreiz arī īpaši vairošanās ķermeņi un pumpuri.
Aknu sūnas veģetatīvi vairojas, laponim dihotomiski zarojoties,

t- i., no lapoņa augšanas punkta atzarojas uz divām pusēm jauni
lapoņi. Vecākās lapoņa daļas atmirst, pie tam, ja laponis atmirst

līdz zarojuma vietai, atdalās divi jauni patstāvīgi lapoņi.
Bez tam aknu sūnas vairojas arī ar vairķermeņiem, kas

izaug uz lapoņa īpašās tvertnēs. Ar vairķermeņiem vairojas, pie-
mēram, maršancijas — Marchantia polymorpha (48. att.).

Lapu sūnas, it sevišķi sfagni — Sphagnum, kuru vecākās daļas
pakāpeniski atmirst, vairojas ar jaunajiem sānu zariņiem.

Lapu sūnām, piemēram, Tetraphis pellucida, veidojas arī vair-

pumpuri.
Kosas un papardes veģetatīvi vairojas ar dzinumiem, kas at-

tīstās uz sakneņiem no adventīvajiem pumpuriem. Dažām papar-

dēm, piemēram, Asplenium viviparum, uz lapām attīstās vairpum-
puri (48. att. D).

Starp ziedaugiem veģetatīvā vairošanās ir plaši izplatīta tikai

segsēk|iem. Kailsēkļi veģetatīvi vairojas reti.

Daudzgadīgie segsēkļi veģetatīvi vairojas ar veģetatīvās
vairošanās vienībām, kas attīstās no adventīvajiem vai žākļu pum-

puriem.

Uz saknēm adventīvie pumpuri veidojas daudziem
kokiem un krūmiem, piemēram, vītoliem — Salix, apsēm — Popu-
'"s, skābajiem ķiršiem — Cerasus vulgaris, ceriņiem — Syringa
v- c. Tie sastopami arī puskrūmiem, piemēram, avenēm — Rubus
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idaeus un lakstaugiem usnēm — Cirsium arvense, pienenēm —

Taraxacum officinale v. c.

No sakņu adventīvajiem pumpuriem izaug sakņu dzinumi jeb
atvases, kas attīstās par jaunuīpatni.

Adventīvie pumpuri var veidoties arī uz lapām, piemēram, bego-

nijām — Begonia (49. att. A).
Vairpumpuri segsēkļiem parasti attīstās lapu žāklēs, pie-

mēram, sīpoliņu zobainītēm—
Dentaria bulbifera (49. att. C).

48. att. A — maršancijas —
Marchan-

tia polymorpha laponis ar vairķermeņu
kurvīti (1), B — vairķermenis, 2, 3 —

rizoīdu aizmetņi, 4 — augšanas punkts;
C — vairķermeņa attīstība, 2 — kātiņa

šūna; D — Asplenium viviparum lapa

ar vairpumpuriem

Ļoti bieži augi vairojas ar veģetatīvo orgānu pārveidnēm —

stīgām, bumbuļiem, sīpoliem v. c. (16. att. I—4), kurās uzkrājas
rezerves vielas.

Ar stīgām vairojas zemenes — Fragaria v. c, ar gurniem

topinambūrs — Helianthus tuberosus, dālijas — Dahlia v. c., ar

bumbuļiem vairojas kartupeļi — Solanum tuberosum.

Vairošanās ar sīpoliem raksturīga liliju —
Liliaceae un

amarilisu
—

Amarillidaceae dzimtu augiem. Augus, kas vairojas
ar sīpoliem, mēdz saukt par sīpolaugiem. Dažiem sīpolau-

giem, piemēram, dārza sīpoliem — Allium cepa un ķiplokiem —

A. satiuum, no sīpola zvīņlapu žākļu pumpuriem izaug jauni sīpo;
liņi. Sīpoliņi var attīstīties arī lapu žāklēs, kā, piemēram, raibajai

lilijai — Lilium tigrinum, vai ziedkopās (49. att.B), kā, piemēram,
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ķiploku sīpoliem —- Allium scorodoprasum, krūmāju sīpoliem — A.

oleraceum v. c.

Daži ūdens augi veģetatīvi vairojas ar ziemoj ošiem pum-

puriem. Sie pumpuri kopā ar mātesaugu vai atdalījušies no tā

49. att. A — adventīvie pumpuri uz begonijas — Begonia lapas
kāta un plātnes; B — ķiploku —

Allium satlvum seglapa (1),
ziedi (2) un vairsipoliņš (3); C — sīpoliņu zobainīte — Denta-

ria bulbifera ar vairpumpuriem (4)

rudenī nogrimst ūdensbaseina dibenā un tur pārziemo. Pavasarī

no katra pumpura var izaugt jauns augs, piemēram, elšiem —

Stratiotes, pūslenēm — Utricularia v. c.

Ar nejauši atdalītām auga daļām ziedaugi dabā vairojas reti.

Tādā veidā veģetatīvi vairojas galvenokārt ūdens augi,kurus ūdens
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sarausta sasalstot, kā ari augi, kas ziemā ūdenī daļēji nosalst. Ar

pārziemojušām auga daļām vairojas, piemēram, elodejas — Elodea,
ūdensziedi

—
Lemna v. c.

AUGU VEĢETATĪVĀ PAVAIROŠANA

Lauksaimniecībā — augkopībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā v.c.

nozarēs ļoti bieži augus pavairo veģetatīvi.
Veģetatīvi pavairojot augus, to attīstība nesākas pilnīgi no

jauna, bet turpinās mātesauga attīstība, tādēļ tie ātrāk sāk ražot

augļus. Bez tam lielais vairākums ābeļu, bumbieru, plūmju, ze-

meņu un citu augļu koku un krūmu šķirņu nav konstantas, t. i.,

no sēklām izaudzētie augi atšķiras no mātesauga. Lai augi ne-

zaudētu šķirnes īpašības, dārzkopības praksē augļu kokus un ogu

krūmus parasti pavairo tikai veģetatīvi.
Augus veģetatīvi pavairo ari tad, ja attiecīgajos klimatiskajos

apstākļos augiem neienākas sēklas. Tādi augi mūsu republikā ir

ķiploki, topinambūri v. c.

Kultivētajās pļavās un ganībās zāles parasti tiek noganītas
vai nopļautas pirms sēklu nogatavošanās. Te zelmenis saglabājas
tikai tādēļ, ka augi spēj vairoties veģetatīvi.

Mežsaimniecībā kokus ar sēklām pavairot dažkārt ļoti grūti

tādēļ, ka trūkst sēklu. Ozoli sēklas ražo tikai 6—7 gados reizi,

skujmetu sēklām ir zema dīgtspēja (ap 30%), vītolu, piramidālo
apšu v. c. koku sēklas ātri zaudē dīgtspēju. Tādēļ ne tikai ierīkojot
mežus, bet arī sēklkopības mežsaimniecības augus pavairo veģe-
tatīvi, lai ātrāk iegūtu stādāmo materiālu, izveidotu vienveidīgu
klonu,1 ierīkotu kolekcijas v. tml.

Arī daudziem dekoratīvajiem kokiem un krūmiem (aktinīdijām,
spirejām, sausseržiem, jasmīniem v. c.) reti ienākas sēklas, un tos

pavairo veģetatīvi.
Tā kā no atsevišķiem auga orgāniem vai to daļām var atjau-

noties viss auga organisms, ir izstrādāti un praksē plaši tiek lietoti

vairāki mākslīgi augu veģetatīvās pavairošanas paņēmieni.
Pavairošana ar noliekteņiem. Ar noliekteņiem pa-

vairo krūmus. Lai iegūtu noliekteni, noliec krūmu vasas, ar kāsīti

piestiprina un aprauš ar zemi. Kad noliektenis iesakņojies, to at-

dala no mātesauga. Ar noliekteņiem labi var pavairot upenes, jāņ-
ogas, ērkšķogas, avenes, lazdas v. c. (51. att.2).

Ar noliekteņiem pavairo arī dažas koku sugas, piemēram, liepas.
Lai iegūtu noliektenus lielākā daudzumā, kokus iestāda horizontāli

(50. att.).
Pavairošana ar spraudeņiem. Viens no saimnieciski

izdevīgākajiem augu pavairošanas paņēmieniem ir pavairošana ar

1 Par klonu sauc pēcnācējus, kas veģetatīvi pavairoti no viena mātesauga.
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spraudeņiem. Var but koksnaini, lapaini, vienpumpura, sakņu un

lapu spraudeņi.
Ar koksnainajiem spraudeņiem ļoti labi var pavairot

augus, kam stumbros zem mezgliem ir sakņu aizmetņi; no tiem

atbilstošos apstākļos ātri izaug saknes. Koksnainie spraudeņi ir

viengadīgas, parasti 15—20 cm garas vasas ar 3—4 pumpuriem
(51. att. 1). Tos griež auga miera periodā, kad vasa labi nobriedusi.

No spraudeņu daļas, kas iestādīta augsnē, attīstās piesaknēs, bet

no virszemes daļas pumpuriem — vasa. Ar koksnainajiem sprau-

deņiem pavairo ērkšķogas, upenes, jāņogas, vītolus, apses, saus-

seržus v. c.

Lapainajiem spraudeņiem vispirms veidojas sakņu
meristēma un tikai tad saknes.

Sakņu meristēma rodas griezuma vietā nokallusa. Kallusa audi

50. att. Koku stādīšana atvašu iegūšanai

51. att. Veģetatīvā pavairošana
1 — ar spraudeņiem, 2 — ar noliekteņiem, 3 — acojot, 4 — potcelms, 5 — pote
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sākumā ir nediferencēti, tādēļ tas, ka tie ir izveidojušies, vēl ne-

nozīmē, ka spraudenis apsakņojies. Tikai pēc kāda laika kallusa

audi sāk diferencēties: veidojas vadaudi un dziļākajos slāņos jauna
meristēma

— brūču kambijs. Vietās, kur brūču kambijs saskaras

ar citām dzīvajām šūnām, rodas sakņu aizmetņi.

Lapainos spraudeņus griež pavasari no jaunajiem dzinumiem,

kad tiem jau ir labi attīstījušās lapas. Lai lapainie spraudeņi labāk

apsakņotos, lieto stimulatorus.

Lapainos spraudeņus griež 3—5 cm garumā. legūstot sprau-

deņus šādā veidā, mazāk cieš mātesaugs. Ar lapainajiem spraude-

ņiem pavairo cidonijas, zeltpulkstenīšus, vērenes, upenes, ķiršus

v. c. Ar tiem var pavairot arī tomātus, kartupeļus v. c. lakst-

augus.

Skuju kokiem spraudeņus griež no daļēji koksnainām vienga-
dīgajām vasām. Katram spraudenim jābūt ar galotnes pumpuru.

Vien pumpura spraudeņi ir vasas gabaliņi ar vienu

pumpuru. Ar tiem pavairo vīnkokus.

Pavairojot augus ar spraudeņiem, kas griezti no auga vasām,

jāņem vērā to attīstība. Spraudeņi no jaunākām vasām ātrāk ap-

sakņojas un straujāk aug. Tādēļ pirms spraudeņu griešanas mātes-

augs iepriekšējā gadājāapgriež.

Sakņu spraudeņus griež no 6 līdz 8 cm resnām saknēm
10—12 cm garumā. Ar sakņu spraudeņiem labi pavairojami augi,
kam attīstās sakņu dzinumi. Tādi ir Latvijas dzeltenā olu plūme,

Kazdangas ķirši, baltās apses, mārrutki v. c.

Potēšana. Par potēšanu jeb transplantāciju sauc kāda auga

pumpura vai vasas pieaudzēšanu citam augam. Pumpuru vai vasu,

kuru lieto potēšanai, sauc par potzaru jeb poti, bet augu,

kuram to grib pieaudzēt, — par potcelmu (51. att. 3). Potzars

saņem minerālvielas no potcelma, kuras potcelms uzsūc no aug-

snes, bet fotosintēze notiek paša potzara lapās.
Potēšanas rezultāti atkarīgi no auga individuālajām īpašībām,

filoģenētiskās radniecības, ģeogrāfiskās tuvības v. c. apstākļiem.
Vislabāk sapotējami vienas sugas augi; filoģenētiski tālas sugas
sapotēt ir grūtāk.

Potcelma un potzara saaugšana atkarīga arī no kambija dar-

bības. Potēšana jāizdara tā, lai saskartos potcelma un potzara
kambijs. Potzars labāk pieaug, ja griezuma vietā abi komponenti
tuvāk saskaras. Tad plēvīti, kas veidojas griezuma vietā, labāk

uzsūc dzīvās šūnas un potējums ātrāk saaug. No parenhīmas vai

kambija šūnām izveidojas vadaudi. Kad tie savienojas, notiek pil-

nīga vielu apmaiņa starp potcelmu un potzaru. Ap potējuma vietu

bieži vien izveidojas kalluss. Tas veicina saaugšanu un nostiprina
potējumu no ārpuses.

Augus visbiežāk pavairo ar acoš a nu, t. i., uzpotējot pum-

puru.
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DZIMUMVAIROŠANĀS

Dzimumvairošanās jeb seksuālās reprodukcijas raksturīga
iezīme ir tā, ka noteiktā attīstības stadijā auga organisms sadalās

divās fizioloģiskās kategorijās —
divos dzimumos: sievišķajā un

vīrišķajā un veidojas sievišķās un vīrišķās dzimu ni-

šu na s jeb g a m c t a s.

Gametas veidojas īpašās vienšūnas vai daudzšūnu tvertnēs —

gametangijos. Kad gametas pilnīgi attīstījušās, var notikt to

saplūšana — dzimumprocess jeb apaugļošanās. Sa-

plūstot divām dzimumšūnām — vīrišķajai un sievišķajai, rodas

tikai viena, kvalitatīvi jauna šūna
— z i g o t a. No katras gametas

zigota iegūst n hromosomu skaitu (sk. 247. lpp.), tādēļ tā ir dip-
loīda (2n).

~

Zigota, kas rodas apaugļošanās procesā, ir jaunā organisma
sākums.

Dzimumprocesa veidi. Sākot ar C. Darvinu, līdz mūsu dienām

daudzi zinātnieki ir pievērsušies dzimumprocesa būtības un izcel-

šanās pētīšanai. levērību guvusi dzimumprocesa izcelšanās fizio-

loģisko cēloņu pētīšana. Pētot vielu maiņas procesus, pierādījies,
ka citoplazmai un kodolam ir katram sava raksturīga vielu maiņa.
Sūnas dzīve norit normāli, ja abu šo šūnas organoīdu vielu maiņa
ir dinamiski līdzsvarota. Ja kādu ārējo apstākļu ietekmē kodola

un citoplazmas vielu maiņas līdzsvars tiek izjaukts, šūnas attīs-

tībā var rasties anormālas novirzes. Ārējās vides faktori var sek-

mēt vai nu kodola, vai citoplazmas vielu maiņu. Tā kā citoplazmas
un kodola darbība šūnā notiek saskaņoti — korelatīvi, tad skaidrs,

ka vienas vai otras vielu maiņas dominēšana samazina šūnas dzī-

votspēju.
Ārējo apstākļu ietekmē var izveidoties trīs fizioloģiski atšķi-

rīgas šūnu grupas: 1) šūnas ar kodola un citoplazmas dinamiski

līdzsvarotu vielu maiņu; 2) šūnas, kur pārsvarā citoplazmas vielu

maiņa; 3) šūnas, kur dominē kodola vielu maiņa. Tātad pēdējām
divām šūnu grupām ir fizioloģiski pretēja vielu maiņa. Saplūstot
šūnām ar dažādu vielu maiņu, acun redzot, izveidotos atkal orga-
nisms ar līdzsvarotu vielu maiņu. Divu fizioloģiski pretēju orga-

nismu saplūšanu varēja sekmēt hemotaksija (reakcija uz barību),
jo kodola vielu maiņas norisei nepieciešamas vielas, kas rodas

citoplazmā, un otrādi. Tāda fizioloģiski pretēju šūnu saplūšana
no nejaušības varēja kļūt par likumsakarību, kas sekmēja šūnas

normālu attīstību, tās dzīvotspējas atjaunošanos.
Augu valsts evolūcijā, auga organisma atsevišķām daļām spe-

cializējoties noteiktām funkcijām, izveidojās ari īpašas dzimum-

šūnas jeb gametas.
Atkarībā no tā, kādas ir dzimumšūnas un kā notiek dzimumpro-

cess, izšķir izogāmiju, heterogāmijuunoogāmiju.
Izogāmija ir dzimumprocess, kas notiek, saplūstot morfo-
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loģiski vienādām dzimumšūnām — izogametām (52. att. 1).
Kaut gan ārēji izogametas ir vienādas, tomēr fizioloģiski tās ir

dažādas. Izogametas attīstās gametangijā, bet saplūst ārpus ga-

metangija. Parasti saplūst divu dažādu organismu izogametas,
kuras apzīmē kā + un — gametas.

Izogāmija sastopama zemākajiem augiem — aļģēm un sēnēm.

52. att. Dzimumprocesa veidi

1 — izogāmija, 2 — heterogamija. 3 — oogāmija

Heterogāmijā jeb anizogāmijā saplūst morfoloģiski
un fizioloģiski atšķirīgas dzimumšūnas

— he-terogametas.
Heterogametām ir vicas, ārēji tās atšķiras pēc lieluma (52. att. 2).
Lielākās gametas sauc par sievišķām jeb makrogametām,
mazākās

— par vīrišķām gametām jeb mikrogametām.

Makrogametas un mikrogametas attiecīgi veidojas makrogame-

tangijos un mikrogametangijos. Tāpat kā izogametas, arī heteroga-
metas saplūst ārpus gametangijā.

Heterogāmijā ir augstāk organizēts dzimumprocess nekā izogā-
mija; heterogametām ir vairāk izteikta dzimumu atšķirība nekā

izogametām.
Heterogāmijā sastopama tikai zemākajiem augiem, galvenokārt

zaļaļģēm un brūnaļģēm.
Oo gārnijā ir divu krasi atšķirīgu dzimumšūnu saplūšana

(52. att. 3). Dzimumšūnas krasi atšķiras gan ar lielumu, gan kus-

tīgumu. Sievišķā gameta ir liela un nekustīga, tās protoplazmā
daudz barības vielu. Tādu sievišķo gametu sauc par olšūnu.

Vīrišķās gametas ir sīkas, tām maz protoplazmas, bet tās ir

kustīgas. Vīrišķās dzimumšūnas sauc par spermatozojiem
vai spermijiem. Spermatozoji ir ļoti kustīgi un spēj šķidrā
vidē aktīvi pārvietoties. Spermiji — ziedaugu vīrišķās gametas zi-

nāmā mērā zaudējuši aktīvu pārvietošanās spēju.
Ari šīs vīrišķās un sievišķās dzimumšūnas attīstās gametan-

gijos. Olšūnas veidojas oogonijos vai arhegoni j os. Oogo-

niji ir vienšūnas gametangiji, kas tikai nedaudz atšķiras no auga
veģetatīvajām šūnām. Tie sastopami galvenokārt aļģēm. Arhego-
niji ir daudzšūnu gametangiji. To forma atgādina kolbu ar garu
kaklu. Arhegonija apakšējā — paplašinātajā daļā (vēderdaļā) attīs-

tās olšūna. Sašaurinātās daļas šūnas sauc par kanālšūnām; tām
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pārgļotojoties, veidojas kanāls, pa kuru spermatozoji nokļūst arhe-

gonijā pie olšūnas.

Arhegoniji sastopami sūnaugiem, paparžaugiemun kailsēkļiem.
Spermatozoji attīstās vīrišķajos gametangijos — anterīdi-

jos. Zemākajiem augiem ir vienšūnas anterīdiji, augstākajiem —

anterīdiji ir daudzšūnu gametangiji.
Paaudžu maiņa. Augstākajiem augiem un ari daudziem zemā-

kajiem augiem dzīves ciklā veidojas gan sporas, gan ari gametas.
Sakarā ar to augu attīstībā var izšķirt divas paaudzes jeb ģene-
rācijas: bezdzitnumpaaudzi jeb sporofitu un dzimumpaaudzl jeb
gametojitu. So ģenerācijuregulāru maiņu sauc par paaudžumaiņu1.

Sporofīts ir paaudze, kurai attīstās sporas. Raksturīgs šo

sporu attīstībā ir tas, ka tās attīstās pēc kodola redukcijas dalī-

šanās. Tādēļ šīs sporas sauc arī par meiosporām (jeb gono-

53. att. Paaudžu maiņa (shēmas)
1 — zaļalģēm — Chlorophyta, 2 — dažādām zaļa|ģēm — Chlorophyta un

brūnaļģēm — Phaeophyta, 3 — sūnaugiem — Bryophyta, 4 — paparžaugiem -

Pteridophyta, 5 — ziedaugiem — Spermatophyta

1Mācībai par paaudžu maiņu pamatlicējs ir V. Hofmeisters (1824.—1877.),
tā publicēta darbā par augstāko sporaugu augšanu un attīstību. Hofmeisters se-

cināja, ka sūnaugs ir gametofīts,bet paparžaugs — sporofīts. Ari ziedaugu veģe-
tatīvais ķermenis ir sporofīts. Ar šo mācību Hofmeisters izteica domu par spor-

augu un ziedaugukopējo izcelšanos. Timirjazevs uzskatīja Hofmeisteru par vienu

no ievērojamākajiemDarvina priekštečiem.



Zemāko augu dzimumvairošanos raksturo tas, ka pēc apaugļo-
šanās no zlgotas veidojas sporas un spora Ir vairošanās vienība.

Dzimumvairošanās pie zemākajiem augiem bieži sastopama, un

tās norise atsevišķās zemāko augu grupās ir visai dažāda.
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sporām). Tā kā ir notikusi kodola redukcijas dalīšanās, sporām ir

haploīds hromosomuskaits (sk. 254. lpp.).
Gametofīts ir auga dzīves cikla paaudze, kurai attīstās

gametas. Gametofītam un gametām ir haploīds hromosomu skaits.

Zigotai, kas rodas, gametām saplūstot, atkal ir diploīds hromosomu

skaits. Tātad līdz ar paaudžu maiņu notiek arī kodola fāzu maiņa.
Paaudžu maiņā sporofīta un gametofīta attiecība ir dažāda. Ir

augi, kuru dzīves ciklā pārsvarā ir gametofīts (sūnaugiem), ci-

tiem
— sporofīts (vairākumam aļģu, visiem paparžaugiem un zied-

augiem.) .
Dažās augu grupās (zaļaļģēm un dažām brūnaļģēm) abas pa-

audzes ir vienādi izteiktas.

Atkarībā no paaudžu maiņas ārējās izpausmes izšķir izomorfo

un heteromorfo paaudžu maiņu.
Izomorfā paaudžu maiņa ārēji grūtāk novērojama, jo

gametofīts un sporofīts ir morfoloģiski vienādi un vienāds arī to

dzīves ilgums. Izomorfā paaudžu maiņa galvenokārt sastopama
zaļaļģēm un brūnaļģēm.

Heteromorfā paaudžu maiņa ārēji labi novērojama,

jo gametofīts un sporofīts morfoloģiski atšķiras. Heteromorfā pa-

audžu maiņa ir sūnaugiem, paparžaugiem un dažām brūnaļģēm.
Augu vēsturiskajā attīstībā ir izmainījusies arī paaudžu maiņas

izpausme. Pirmās paaudžu maiņas iezīmes novērojamas aļģēm.
Visspilgtāk tā izteikta sūnaugiem un paparžaugiem. Ziedaugiem
paaudžu maiņa ārēji nav novērojama.

Dzimumvairošanās bioloģiskā nozīme. Dzimumvairošanās ir iz-

platītākais vairošanās veids, un salīdzinājumā ar bezdzimumvai-

rošanos tam ir vairākas priekšrocības.
Dzimumprocesā notiek pilnīga organisma atjaunošanās, t. i.,

jaunā organisma attīstība sākas no jauna. Tādēļ īpašībās, kuras

vecāki iegūst novecojot, jaunais augs nepārmanto.
Jaunās paaudzes attīstību labvēlīgi ietekmē arī tas, ka dzimum-

procesā saplūst atšķirīgas šūnas un, ģenētiskajam materiālam pār-
kombinējoties, var rasties pavisam jaunas īpašības, kādu nav ve-

cākiem. Pie tam ģenētiskā materiāla pārkombinēšanās var notikt
dažādi. Sī iemesla dēļ jaunās paaudzes indivīdi nav visi vienādi,

tiem piemērošanās amplitūda ārējai videi ir plašāka. Indivīdi, kas

nespēj piemēroties, aiziet bojā, bet citi — piemērotākie turpina
sugas attīstību.

ZEMĀKO AUGU DZIMUMVAIROŠANĀS
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Aļģu dzimumvairošanās. Aļģēm sastopami visi trīs dzimumpro-
cesa veidi: izogāmija, heterogāmija un oogāmija.

Dažām aļģēm neveidojas īpašas gametas, bet saplūst šūnas,
kas ārēji neatšķiras no veģetatīvajām šūnām, bet atšķiras tikai

fizioloģiski. Tāds dzimumprocess ir, piemēram, konjugētām. Sā-

koties dzimumprocesam, pavedienveida kolonijas novietojas para-
lēli viena otrai līdzās. Šūnām, kas atrodas viena otrai pretī, rodas

izaugumi. Tie ar galiem saskaras un saskares vietā veidojas atvere,

pa kuru vienas šūnas saturs pārvietojas otrā šūnā. Šādu dzimum-

procesu sauc par konjugāciju. Konjugācija uzskatāma par
vienu no primitīvākajiem izogāmijas veidiem (54. att. 1).

Vienšūnas aļģēm parastākais dzimumprocesa veids ir izogā-
mija (54. att. 2, 3). Pie tam pati aļģe kļūst par gametangiju ar

ļoti daudzām (32—64) izogametām (54. att. 9, 10, 11, 12). Tās

atstāj matesaugu, pa pāriem saplūst un veido kustīgu zigotu —

zigosporu. Pēc kāda laika zigota zaudē viciņas un kļūst par

veģetatīvu šūnu. Daudzšūnu aļģēm parasti izveidojas speciāli ga-

metangiji.

Aļģēm novērojams arī heterot ālis m s, t. i., fizioloģiski
atšķirīgi lapoņi. Šīm aļģēm saplūst tikai dažādu īpatņu gametas.

Augstāk attīstītajām zaļaļģēm, arī brūnaļģēm un sārtaļģēm,
visbiežāk sastop oogāmiju. Tā, piemēram, mieturaļģēm —

Charo-

phyta uz lapoņa labi saskatāmi zaļi oogoniji (olpumpuri) ar

vienu olšūnu un sarkani anterīdiji ar daudziem (vairākiem
tūkstošiem) spermatozojiem. No anterīdijiem spermatozoji
nonāk ūdenī un pa to nokļūst līdz oogonijiem, kur apaugļo olšūnu.

Apaugļoto olšūnu (zigotu) sauc par oosporu. Pēc neilga miera

perioda oospora dīgst un izveidojas jauna aļģe.
Visos izogāmijas, heterogāmijas un oogāmijas gadījumos zi-

gota vai nu pati kļūst par sporu, vai arī daloties veidojas četras

sporas. Sporām dīgstot, izaug jaunasaļģes.
Paaudžu maiņa aļģēm notiek dažādi. Tajā atspoguļojas

paaudžu maiņas evolūcija.
Zaļaļģēm — Chlorophijta ir jau sastopama paaudžu maiņa,

bet tā nav regulāra un arī kodola fāzu maiņa ir vāji izteikta.

Zaļaļģu veģetatīvie lapoņi parasti ir haploīdi; diploīda ir tikai zi-

gota. Augstāk attīstītajām aļģēm brūnaļģēm — Phaeophyta un

sārtaļģēm — Rhodophyta novērojama gametofīta un sporofīta
regulāra secība, piemēram, brūnaļģei laminārijai (54. att. 8) veģe-
tatīvais laponis ir sporofīts. No sporām izaug vīrišķie gametofīti
ar anterīdijiem un sievišķie gametofīti ar oogonijiem. Katrā anterī-

dijā ir tikai viens spermatozojs un katrā oogonijā — viena olšūna.

Apaugļotā olšūna — zigota izaug par jaunu lamināriju — sporo-
Htu. Sporofīts ir diploīds; sporangijos notiek redukcijas dalīšanās,

sporas un gametofīti ir haploīdi (54. att. 4—B).
Sēņu dzimumvairošanās. Zemākajām sēnēm — Archimycetes un
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54. att. Aļģu dzimumvairošanās un paaudžu maiņa
1

— spirogīras — Spirogyra konjugācija. 2 — zaļajges Chlamidomonas izogametas, 3 — gS'

metu saplūšana; 4 — laminārijas laponis, uz kura attīstāssporas, 5 — lapoņa un sporangij"
(augšpusē) šķērsgriezums, 6 — sievišķais protalijs ar oogoniju (o), 7 — vīrišķais protalijs
ar anterīdiju (a), 8 — lamināriju paaudžu maiņas shēma (G — gametofīti, O — zigota,
S — sporofīts, Rl — redukcijas'dalīšanas. Haploīda fāze zīmēta ar smalku līniju, diploīdā

-

ar rupju), 9—12 — Chlorogonium oogamum gametu veidošanās un saplūšana (9 —

vīrišķais

gametangijs ar spermatozojiem, 10 — sievišķais gametangijs ar olšūnām, 11 — atvēries
gametangijs, 12 — gametu saplūšana)



55. att. I — zemāko sēņu — zigomicetaļu — Zygomycetales dzimumvairošanās

I. 2, 3 — gametangiju saplūšana, 4 — zigota, 5 — sporangija attīstība no zigotas
11, 111 — augstāko sēņu dzimumvairošanās (shēma)—asku sēņu — Ascomt/cetes dzimumvairošanās (6 — anterīdijs, 7 — askogons, 8 — dika-"<ļnufāze, 9 — zigota, 10 — asks ar asku sporām); 111 — bazīdiju sēņu — Basidiomgcetesoiimumvairošanās (11—12 — plusa un mīnusa micēlijs,13 — dikarionufāze, 14 — zigota,15 — bazīdija ar bazīdiju sporām)

II,III — augstāko sēņu dzimumvairošanās (shēma)
II— asku sēņu — Ascomgcetes dzimumvairošanās (6 — anterīdijs, 7 — askogons, 8 —

dika-
rionu fāze, 9 — zigota, 10 —

asks ar asku sporām); III — bazīdiju sēņu — Basidiomycetes
oiimumvairošanās (11—12 — plusa un mīnusa micēlijs, 13 — dikarionu fāze, 14 — zigota,

15 — bazīdija ar bazīdiju sporām)
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Phycomycetes no zigotas tieši attīstās sporas, kas pēc miera pe-

rioda dīgst un izveidojas sporangiji ar sporām (55. att. 4, 5).
Zemākajām sēnēm sastopama zigogāmija (55. att. I—3)1 —3) (ārēji

vienādu, daudzkodolainu gametangiju saplūšana) un oogāmija.
Paaudžu maiņa vāji izteikta. Diploīds kodols ir tikai zigotai, bet

sporas un arī sēņu lapoņi, kas izaug no sporām, ir haploīdi.
Augstākajām sēnēm — asku sēnēm

— Ascomycetes un bazīdiju
sēnēm — Basidiomycetes gametu nav un apaugļošanās procesā
saplūst gametangiji (asku sēnēm) vai arī micēlija jeb sēņotnes at-

zarojumi (bazīdiju sēnēm). Raksturīgi, ka apaugļošanās notiek

divās pakāpēs: vispirms saplūst gametangiju vai micēliju cito-

plazmas un tikai pēc kāda laika kodoli. Tādēļ augstāko sēņu dzīves

ciklā izveidojas tā sauktā dikarionu jeb divu kodolu fāze.

Augstāko sēņu dzimumvairošanās īpatnība ir tā, ka veidojas
augļķermeņi, kuros attīstās ļoti daudz sporu.

Asku sēņu micēlija hifu galos ciešās grupās veidojas daudzko-

dolaini sievišķie gametangiji — askogoni ar pavedienveida pie-
dēkli — trihoginu un vīrišķie — anterīdiji (55. att. 6, 7). Apaug-

ļošanās noris šādi. Anterīdiji piekļaujas pie trihoginām, kam ap-

augļošanās gatavības fāzē nav vairs dzīvā protoplasta; pa triho-

ginas kanālu anterīdiju saturs pārvietojas askogonā. Te kodoli sa-

kārtojas pa pāriem, t .i., iestājas dikarionu fāze. Tūlīt pēc tam sāk

veidoties arī askogenās hifas, kurās ieiet kodolu pāri (dikarioni).
Askogenās hifas dalās; vienlaikus dalās arī dikarioni. Pēc kāda

laika askogeno pavedienu galos saplūst arī dikarioni un no šīm

šūnām attīstās asks, kam parasti 8 (retāk 4) sporas (55. att. 10).

Bazīdiju sēņu dzimumvairošanās norisinās līdzīgi asku sēņu
dzimumvairošanās procesam. Starpība ir tikai tā, ka bazīdiju sē-

nēm nav gametangiju, bet apaugļošanās procesā piedalās micēliji
vai to atzarojumi. Bazīdiju sēnēm ir viendzimuma — heterotāliski

micēliji, kurus sauc par + un — micēlijiem (55. att. 11, 12).
Kad micēliji saplūduši, attīstās askogenās hifas ar dikarioniem.

Tāpat kā asku sēnēm, arī bazīdiju sēnēm pēc noteikta laika asko-

geno pavedienu galos saplūst dikarioni un rodas zigota. Atšķirībā
no asku sēnēm, kam endogeni veidojas 8 asku sporas, bazīdiju
sēnēm nozigotas eksogeni veidojas 4 bazīdiju sporas (55. att. 15.)-

Paaudžu maiņa augstākajām sēnēm ārēji grūti konstatējama.

Sēņu micēliji un augļķermeņi, kuru šūnās viens kodols, ir gameto-
fīts, bet divkodolainie askogenie pavedieni, kas atrodas augļķer-

menī, — sporofīts.

AUGSTĀKO AUGU DZIMUMVAIROŠANĀS

Pie augstākajiem augiem pieder sūnaugi, paparžaugi un zied-

augi. Sūnauguun paparžaugu dzimumvairošanās raksturīga ar
to,

ka vairošanās vienība ir spora (meiospora). Sūnaugu un paparž-
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augu dzīves ciklā notiek paaudžu maiņa, kas ārēji labi novērojama.

Ziedaugu dzimumvairošanās vienība Ir sēkla. Ziedaugiem dzlmum-

paaudze stipri reducējusies.

SGNAUGU DZIMUMVAIROŠANĀS

Sūnaugi — Bryophyta un paparžaugi — Pterldophyta ir aug-

stākie augi, bet atšķirībā no citiem augstākajiem augiem —
sēkl-

augiem, kuri vairojas ar sēklām, sūnaugi, kā ari paparžaugi vai-

rojas ar sporām (meiosporām). Dzimumvairošanās norisē

sūnaugiem un paparžaugiem kopēja iezīme ir īpašais sievišķais

gametangijs — arhegonijs. Sīs kopējās iezīmes dēļ sūnaugus
un paparžaugus sauc arī par arhegoniātiem.

Sūnaugiem un paparžaugiem ir spilgti izteikta paaudžu maiņa,
bet tās gaita katrai no minētajām augu grupām ir dažāda.

Sūnas dzīves cikls sākas ar haploīdu sporu (56. att. 14), kurai

dīgstot izveidojas lapoņveida ķermenis — protonēma. Aknu

sūnām
— Hepatlcae ir vienšūnas, bet lapu sūnām —

Muscl —

daudzšūnu protonēma. Uz protonēmas attīstās pumpuri, no kuriem

izaug sūnaugs — haploīds gametofīts.
Sūnas parasti ir viendzimuma, jo vīrišķie un sievišķie game-

tangiji — arhegoniji un anterīdiji attīstās uz atsevišķiem augiem.
Aknu sūnām ir īpaši gametangiju sastati, kas paceļas virs lapoņa,

56. att. Lapu sūnu — Musci paaudžu maiņa

' — gametofīts (sūnaugs), 2 — arhegonijs, 3 — anterīdijs, 4 — olšūna, 5 — spermatozojs,
° — zigota, 7 — zigotas dalīšanas, 8 — jauns sporogons, 9 — nogatavojies sporogons,
10

— sporogeno audu veidošanās sporangijā, 11 — mātšūna, 12, 13 — redukcijas dalīšanās,
14 — spora, 15 — sporas dīgšana, 16 — protonēma ar pumpuru
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bet lapu sūnām — arhegoniji un anterīdiji attīstās vasas galotnē.
Apaugļošanās norisei nepieciešama ūdens'klātbūtne, jo spermato-
zoji var pārvietoties tikai pa ūdeni. Apaugļošanās notiek arhego-
nijā. No zigotas attīstās diploīds sporofīts — sporogons, kas sastāv

no kāta un sporu vācelītes. Sporogona, sporām veidojoties, notiek

redukcijas dalīšanās, tādēļ sporas ir haploīdas. Sūnaugi vairojas
ar sporām, un sākas atkal jauns dzīves cikls.

Sūnaugu paaudžu maiņu raksturo tas, ka pats sūnaugs ir ga-

metofīts un sporofīts (sporogons) attīstās uz gametofīta. Arī ba-

rības vielas tas saņem no gametofīta.

Sūnaugu dzīves ciklā dominē gametofīts atšķirībā no pārējiem
augstākajiem augiem (paparžaugiem un ziedaugiem), kuru dzīves

ciklā dominē sporofīts.

PAPARŽAUGU DZIMUMVAIROŠANĀS

Paparžaugi, tāpat kā sūnaugi, vairojas ar haploīdām sporām
(meiosporām). Sporas, nonākušas augsnē, dīgst, un attīstās siks

lapoņveida ķermenis — protalijs. Uz protalija veidojas arhe-

goniji un anterīdiji. Apaugļošanās procesā, tāpat kā sūnaugiem,

nepieciešama ūdens klātbūtne, jo arī paparžaugu spermatozoji var

aktīvi pārvietoties tikai pa ūdeni. Pēc apaugļošanās, kas notiek

arhegonijā, no zigotas attīstās paparžaugs — sporofīts. Uz sporo-
fīta sporangijos attīstās sporas. Papardēm sporangiji veidojas ve-

ģetatīvo — asimilējošo lapu apakšpusēs, dažreiz arī uz bezhlorofila

sporu lapām — sporofiliem. Sporangiju kopas sauc par so-

riem. Staipekņiem zaru galos vai lapu žāklēs attīstās sporofilu
sastati. Arī kosām ir sporofilu sastati; tie parasti vasu galos.

Pirms sporu veidošanās notiek redukcijas dalīšanās, tādēļ spo-
ras ir haploīdas. Pēc sporu nogatavošanās sporangiji uzplīst un

sporas izbirst. Ar sporas dīgšanas momentu sākas jauna paparž-
auga attīstība.

Paparžaugu dzīves ciklā dominējošais ir sporofīts un līdz ar

to arī diploīdā kodola fāze. Gametofīts — protalijs pēc apaugļo-
šanās procesa iznīkst un sporofīts attīstās patstāvīgi (sūnaugiem

sporofīts nevar attīstītiesbez gametofīta).
Sakarā ar dzimumvairošanās īpatnībām un paaudžu maiņu

paparžaugiem evolūcijas gaitā izveidojušās asimilējošas lapas un

sporu lapas jeb sporofili. Jau minējām, ka papardēm sporangiji
ir arī uz asimilējošām lapām,- bet kosām un staipekņiem ir tikai spo-
rofili. Paparžaugiem novērojams ari izteikts dzimumu dimorfisms.

kas izpaužas sporu, sporangiju un sporofilu attīstībā.

Paparžaugus pēc sporu morfoloģiskajām un fizioloģiskajām
īpašībām iedala izosporos un heterosporos paparžaugos.

Izosporajiem paparžaugiem sporas neatšķiras ne morfo-

loģiski, ne fizioloģiski. Tādas sporas sauc par izosporām.
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Heterosporajiem paparžaugiem, piemēram, izoetēm —

Isoetes, salvīnijām — Salvinia, sporas ir dažādas, un tās sauc par

heterosporām.
Sporas, tāpat kā gametas, iedala mikrosporās un megaspo-

rās jeb makrosporās. Mikrosporās attīstās mikrosporangijos,

57. att. Paparžaugu — Pteridophyta paaudžu maiņa

1 - paparžaugs, 2 — dala lapas ar soriem, 3 — lapas un sora šķērsgriezums, 4 — dīgstoša

spora, 5 — protalijs ar arhegonijiem un anterīdijiem, 6 — arhegonijs, 7 — antendijs ar

spermatozojiem, 8 — jauns paparžaugs



Kailsēkļi izcēlušies no kāda sena heterospora paparžaugu

tipa — Archaeopterldales un attīstījušies divos virzienos: vienā

attīstījās sēklpapardes, cikadejas un benetīti, otrā — ginki; kor-

daiti, kā arī skuju koki. Arī kailsēkļu dzimumvairošanās abās

šajās evolūcijas līnijās ir dažāda. Primitīvākajiem kailsēkļiem —

sēklpapardēm sporofili maz atšķiras no veģetatīvajām lapām. Pie

ziedaugiem sēklpapardes pieskaita tādēļ, ka to megasporangijs it-
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megasporas — megasporangijos. Sakarā ar to arī sporofilus dife-

rencē mikrosporofilos un megasporofilos.
Heterosporajiem paparžaugiem diferencējies arī gametofīts —

no mikrosporas veidojas vīrišķais, bet no megasporas — sievišķais
gametofīts. Heterosporajiem paparžaugiem sastopama arī gameto-
fītu redukcija, un tie attīstās sporangijos.

ZIEDAUGU DZIMUMVAIROŠANĀS

Ziedaugi no paparžaugiem pārmantojuši heterosporiju un pa-

audžu maiņu, kurā dominējošais ir sporofīts. Sporofili ziedaugiem
diferencējušies mikrosporofilos un megasporofilos. Uz mikrosporo-
filiem attīstās mikrosporas, un turpat mikrosporangijā mikrosporas

dīgst un sākas vīrišķā gametofītaattīstība.

Megasporas pa vienai attīstās megasporangijos, kur notiek arī

megasporas dīgšana, sievišķā gametofīta attīstība un apaugļo-
šanās. Pēc apaugļošanās rodas zigota, kas kopā ar megasporan-

giju attīstās par sēklu. Sēklā ir jaunā indivīda dīglītis un re-

zerves barības vielas, kuras dīglis izmanto tālākajā attīstībā.

Ziedaugi vairojas ar sēklām atšķirībā nopārējiem augstākajiem

augiem — sūnaugiem un paparžaugiem, kas vairojas ar sporām.

Ziedaugiem sporofili atrodas uz metamorfozētām īsvasām un

kopā ar to augšējām, pārveidotām lapām veido ziedu.

Zieds Ir metamorfozēta vasa. Ziedā attīstās sporas un gametas,
notiek apputeksnēšanās un apaugļošanās.

Ziedaugu mikrosporofilus sauc par putekšņlapām, bet

megasporofilus — par a v g ļ 1ap ām.

Kailsēkļu ziedi sastāv tikai no mikrosporofiliem un megaspo-
rofiliem. Pastāv arī uzskats, ka kailsēkļiem nav zieda, jo, tā kā

to megasporofili nav saauguši, kailsēkļiem nav auglenīcas, kāda

ir segsēkļiem.
Segsēkļiem parasti ir mikrosporofili — putekšņlapas, mega-

sporofili — augļlapas un ari apziednis.
Paaudžu maiņa ziedaugiem ārēji nav novērojama, jo vīrišķais

un sievišķais gametofīts ir reducējies un atrodas sporofītā.

KAILSĒKĻU DZIMUMVAIROŠANĀS
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veidojas par sēklu. Cikadejām, kas cēlušās no sēklpapardēm, spo-

rofili ir vairāk specializējušies un veido sastātus. Pēc ārējā veida

cikadejām radniecīgie benetīti maz līdzinās kailsēkļiem, jo tiem

ir divdzimumu čiekuri — strobili ar seglapām, kas līdzīgas seg-

sēkļu zieda apziednim. No otras kailsēkļu attīstības līnijas primi-
tīvākie ir kordaiti. Tiem mikrosporofili — mikrostrobili un mega-

sporofili — megastrobili sakopoti sievišķajos un vīrišķajos stro-

bilos, kas atrodas segzvīņas žāklē. Arī ginkiem ir mikrostrobili

un megastrobili, tāpat kā skuju kokiem.

58. att. Parastas priedes — Pinus silvestris attīstības cikla shēma

I— priedes zars. 2 — sievišķais čiekurs, 3 — vīrišķie čiekuri, 4 — vīrišķā čiekura šķērs-
griezums. 5 — putekšnīcas, 6 — puteksnis — mikrospora, 7 — sievišķā čiekura šķērsgriezums,
6

- sēklaizmetņi, 9 — sēklaizmetņa šķērsgriezums, 10 — integuments, 1! — primārā endo-
sperma. 12 — nucels, 13 — arhegonijs, 14 — mikropile, 15 — sēklzvīņa ar divām sēklām,

16 — sēklas šķērsgriezums

Visiem kailsēkļiem, izņemot skuju kokus, vīrišķas gametas ir

kustīgi spermatozoji.
Skuju koku dzimumvairošanās. Skuju koki ir mūsu ēras izpla-

tītākie kailsēkļi. Tie ir heterospori augi. Mikrosporofili un mega-

sporofili sakopoti čiekuros — strobilos. Čiekurus ar mikrosporofi-
liem sauc par vīrišķajiem, čiekurus ar megasporofiliem — par sie-

višķajiem čiekuriem (58. att. 4, 7).
Mikrosporofili jeb putekšņlapas ir plēkšņveidīgas. To apakšēja
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pusē ir divi vai vairāki putekšņmaciņi, kuros attīstās putekšņi

jeb mikrosporās.
Putekšņi sastāv no kodola, citoplazmas un diviem apvalkiem:

eks ī n a s — ārējā apvalka un i n t ī n a s — iekšējā apvalka. Starp
putekšņa apvalkiem, piemēram, priedēm, eglēm v. c. skuju kokiem,

ir divi gaisa pūslīši (58. att. 6). Tie padara putekšņus vieglus, un

vējš tos pārnes no vīrišķajiem uz sievišķajiem čiekuriem.

Skuju kokiem putekšņu tālākā attīstība, kā arī vīrišķā game-

tofīta attīstība iesākas jau putekšņmaciņā. Putekšņa šūna sadalās

divās šūnās, no kurām viena ir lielāka, otra
—

mazāka. Pie tam

abas šūnas paliek kopējā apvalkā: eksīnā un intīnā. Vīrišķā game-

tofīta tālākajā attīstības gaitā no lielākās šūnas atdalās vēl divas

šūnas. No četrām šūnām, kas ir puteksnī, divas deģenerējas, bet

no atlikušajām divām veidojas tā sauktā anteridiālā un ve-

ģetatīvā šūna. Šajā putekšņa dīgšanas stadijā putekšņmaciņi
parasti uzplīst un putekšņi izkaisās.

Megasporofili sievišķajos čiekuros atrodas tā saukto seg-

zvīņu žāklēs. Uz megasporofiliem, kurus skuju kokiem sauc par

sēklzvīnām, attīstās viens vai vairāki sēklaizmetņi

(58. att. 8).
Ķailsekļiem megasporofili atšķirība no segsēkļu megasporofi-

liem nesaaug, tādēļ auglenlcas tiem nav un nav ari augļa. Pēc

apaugļošanās veidojas tikai sēkla. Ķallsēkļu megasporofilus ne-

sauc par augļlapām.
*

Sēklaizmetnis sastāv no nucela un viena integumenta jeb dīgļ-

segas.
Nu cels attīstās uz sēklzvīņas un sastāv no lielkodolainām,

parenhimātiskām šūnām. Nucela centrālajā daļā rodas tā sauk-

tais arhesporijs. Skuju kokiem arhesporijs parasti sastāv no

vienas šūnas. Šī šūna meiotiski dalās, un rodas 4 šūnas. Viena

no tām kļūst par megasporu, bet pārējās trīs deģenerējas.

Megaspora tālāk attīstās turpat nucelā un veido primāro
endospermu (59. att. 4). Primārā endosperma atbilst sieviš-

ķajam gametofītam. Salīdzinot ar heterosporajiem paparž-
augiem, primārā endosperma uzskatāma par sievišķo protaliju. Pri-

mārajā endospermā veidojas divi arhegoniji, kuros katrā attīstās

pa vienai olšūnai (59. att.).
No nucela pamatdaļas — halazas izaug integuments jeb

dīgļsega, kas sēklaizmetņa virsotnē nesaaug, bet veido iemutīti

jeb mikropili (58. att. 10, 14).
Kad sēklaizmetņi ir pilnīgi attīstījušies un putekšņi izbirst no

putekšņmaciņiem, notiek apputeksnēšanās, t. i., putekšņus vējš pār-
nes uz sēklaizmetņiem. Puteksnis pa mikropili nonāk nucelā, un

mikropile pēc tam aizveras.

Laiks no apputeksnēšanās līdz apaugļošanās brīdim var būt

diezgan garš. Tā, piemēram, parastajai priedei — Pinus silvestris

tas ilgst veselu gadu, jo pēc apputeksnēšanās apaugļošanās notiek
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tikai nākamā gada pavasari. Citām skuju koku sugām putekšņu
miera periods nav tik ilgs un olšūna tiek apaugļota tajā pašā
gadā.

Jau minējām, ka putekšņa tālākā attīstība iesākas putekšņ-
maciņā un turpinās nucelā. No putekšņa veģetatīvās šūnas veido-

jas dīgļstobrs, kas aug arhegonija virzienā. Anteridiālā šūna da-

lās divos spermijos — vīrišķajās gametās.

59. att. Parastās priedes — Pinus silvestris Sēklaizmet-

nis pēc apputeksnēšanās

1 — olšūna. 2 — arhegonija vēdera kanālšūna, 3 — arhegonija
kakla kanālšūna, 4 — primārā endosperma. 5 — nucels,
6 — integuments, 7 — dīgļstobrs, 8 — veģetatīvais kodols,

9
— ģeneratīvais kodols

Dažiem skuju kokiem spermiji ir vienādi, citiem — viens lielāks,
otrs

— mazāks. Dīgļstobrs pa arhegonijakakla kanālšūnām aug uz

leju un, nonācis pie olšūnas, uzplīst. Dīgļsomā ir divi arhegoniji un

katrā ir olšūna. Arī spermiji ir divi, bet parasti tikai viena olšūna

tiek apaugļota.
Kailsēkļu apaugļošanās procesu galvenajos vilcienos izpētīja

I- Gorožankins (1848.—1904.) un pirmo reizi savu pētījumu rezul-

tātus apkopoja 1880. gadā. Gorožankins uzskatīja, ka kailsēkļu
arhegoniji ir tādi paši kā sūnaugu un paparžaugu arhegoniji. Viņš
ieveda jēdzienu par arhegoniātiem, pie kuriem pieskaitīja sūnau-

gus, paparžaugusunkailsēkļus.
Pēc apaugļošanās no sēklaizmetņa attīstās sēkla, kas sastāv

no dīgļa, endospermas un sēklapvalka (sk. arī 167. lpp.).
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Sēklas dīglis veidojas no apaugļotas olšūnas — zigotas. Dīg-
lim var būt 2—15 dīgļlapas.

Sēklas endosperma veidojas no primārās endospermas, kas at-

rodas dīgļsomā. No nucela izveidojas tikai plāna plēvīte ap endo-

spermu.

Kailsēkļu endospermu sauc par primāro, jo tā sāk attīstīties

jau no megasporas un atšķirībā no segsēkļu endospermas rodas

noneapaugļotām šūnām.

Endospermā uzkrājas barības vielas, ko dīglis izmanto dīgstot.
Sēklapvalks veidojas no integumenta.

Sēklas kailsēkļiem nogatavojas tikai nākamajā vasarā vai pat
ziemā, piemēram, priedēm. Sēklām ienākoties, tām sievišķie čie-

kuri stipri izaug, vispirms tie ir sārtā krāsā, vēlāk zaļi un beidzot,

segzvīņām izkalstot, kļūst brūngani. Izkaltušās segzvīņas atveras,

un sēklas var izbirt. Sēklas izplata vējš, retāk dzīvnieki (piemē-
ram, īvēm). Sēklām parasti ir spārni, tie samazina krišanas āt-

rumu, un vējš sēklas var aiznest tālāk.

SEGSĒKĻU DZIMUMVAIROŠANĀS

Segsēkļiem megasporofili pārveidojušies augļlapās un saaugot
izveidojas slēgta auglenīca. Tiem tātad sēklaizmetņi nav kaili

kā kailsēkļiem, bet atrodas auglenicā un tādējādi pasargāti no ne-

labvēlīgiem ārējās vides apstākļiem — zemas temperatūras, sau-

suma v. tml.

Pēc apaugļošanās segsēkļiem no sēklaizmetņiem attīstās sēklas,

tāpatkā kailsēkļiem, bet no auglenlcas — auglis.

Augļi satur rezerves vielas un bieži vien arī daudz ūdens. Sēk-
las daudziem augiem augsnē nonāk kopā ar visu augli, un augļa
barības vielas un ūdens sekmē sēklu dīgšanu. Augļus barībai iz-

manto putni un citi dzīvnieki, kas veicina sēklu izplatīšanos (sk.
217. lpp.).

Segsēkļiem ir raksturīga divkāršā apaugļošanās, tā-

dēļ ne tikai sēklas dīglis, bet arī endosperma attīstās no apaug-
ļotas šūnas.

Segsēkļu megasporofili — augļlapās un mikrosporofili — pu-

tekšņlapas atrodas uz metamorfozētām īsvasām. Isvasu augšējās
lapas ir pārveidojušās par tā saucamo ap z i c dn i.

Sporofili kopā ar apziedni veido ziedu.

Ziedā veidojas mikrosporās un megasporas, attīstās gametofīti
un notiek arī apaugļošanās.

Visas minētās segsēkļu dzimumvairošanās īpatnības ir sekmē-

jušas augu evolūciju, tādēļ segsēkļi ir sugām bagātākais un izpla-
tītākais augu tips.
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Zieda uzbūve

Neraugoties uz to, ka segsēkļu zieds ir morfoloģiski ļoti daudz-

veidīgs, tā uzbūvē ir noteiktas likumsakarības. Uz ziedgultnes
noteiktā kārtībā ir zieda daļas (60. att.): apziednis — kausla-

pas, vainaglapas, androcejs — putekšņlapu kopa un gi ne-

ceļš — augļlapu kopa. Augļlapām saaugot, izveidojas auglenīca;

60. att. Zieda uzbūves shēma

1 — zieda kāts, 2 — ziedgultne, 3 — kauslapas, 4 — vai-

naglapas, 5 — putekšņlapas kātiņš, 6 — putekšnīcas,
7 — sēklotne, 8 — irbulis, 9 — drīksna

tai izšķir sēklotni, irbuli un drīksnu. Zieda daļas var būt uz zied-

gultnes spirāliski vai cikliski jeb gredzenos. Spirālisks (aciklisks)
zieda daļu sakārtojums ir gundegu — Ranunculaceae, ūdensrožu —

Numphaeaceae un citu dzimtu augiem.
Atsevišķu zieda daļu jeb locekļu skaits ciklā var būt dažāds.

Divdīgļlapjiem pa lielākajai daļai ir 5, 4, 2, viendīgļlapjiem —

3 locekļi ciklā. Ziedā var būt 4 vai 5 zieda daļu gredzeni. Ziedus

ar 4 gredzeniem sauc par tetracikliskiem, ar 5
— par pen-

tacikliskiem. Sastopami arī hemicikliski ziedi, kuriem

apziedņa daļas ir gredzenos, bet androceja un gineceja daļas —

spirāliski. Hemicikliski ziedi ir, piemēram, sīkajām peļastītēm —

Myosurus minimus, zemenēm — Fragaria v. c.

Pēc simetrijas veida ziedi var būt aktinomorfi jeb poli-
simetriski, bisimetriski jeb bilaterāli, zigomorfi
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jeb monosimetriski un asimetriski (61. att.). Aktino-

morfiem ziediem var būt vismaz tris simetrijas plāksnes, t. i., var

sadalīt ziedu vismaz 6 simetriskās daļās. Aktinomorfi ziedi ir pulk-
stenītēm

— Campanula, tīrumu tīteņiem — Convolvulus arvensis,

tulpēm — Tulipa, virzām
—

Stellaria v. c.

Zigomorfi ir tādi ziedi, kuriem var būt tikai 1 simetrijas plāksne,
kas sadala ziedu divās simetriskās daļās, piemēram, lauku pu-

pām —
Vicia faba, baltajām panātrēm —

Lamium album u. c.

Asimetriski ziedi augstākajiem augiem ir reti sastopami. Par

asimetriskiem ziediem sauc ziedus, kuriem vispār nevar novilkt

61. att. Zieda simetrija

1 — aktinomorfs- (asinssārto ģerāniju — Geranium sanļļuineum), 2 — bilaterāls (krāšņajām
sirdspuķēm — Dicenlra spectabilis), 3 — zigomorfs — trejkrāsu vijolītēm — Viola Iricolor un

4 — asimetrisks (kannām — Canna indica)

simetrijas plāksni. Tādi ir krāšņuma augam kannām — Canna

indica. Bilaterāli ziedi ir krāšņajām sirdspuķēm —
Dicentra

spectabilis v. c.

Zieda daļu saaugšana. Zieda daļas var būt brīvas vai arī saau-

gušas (62. att.). Tangenciāli visbiežāk saaug kauslapas, vainag-
lapas un augļlapās. Radiāli pa lielākajai daļai saaug putekšņlapas
ar vainaglapām vai augļlapām, piemēram, prīmulām —

Primula

putekšņlapas saaugušas ar vainaglapām, tādēļ liekas, it kā tās

būtu pieaugušas pie vainaga. Orhidejām putekšņlapas saaugušas
ar auglenīcu. Arī citas zieda daļas var saaugt ar auglenīcu, un tad

parasti sēklotne ir apakšēja (sk. 140. lpp.).
Dzimumu sadalījums ziedos. Segsēkļiem pa lielākajai daļai ir

divdzimumu ziedi (63. att. 1), t. i., ziedos ir kopā androcejs un

ginecejs. Divdzimumu ziedi ir rožu, tauriņziežu v. c. dzimtu au-

giem.
Viendzimuma ziedos ir tikai androcejs vai ginecejs. Ziedus, ku-

riem ir tikai androcejs, sauc par vīrišķajiem ziediem (63. att.

2), bet ziedus, kuros ir tikai ginecejs, — par sievišķajiem
(63. att. 3). Tā, piemēram, kukurūzai vālītēs ir sievišķie ziedi, bet

stumbra galotnēskarās — vīrišķie ziedi.
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Augus, kuriem ir viendzimuma ziedi, bet vīrišķie un sievišķie
ziedi atrodas uz viena individa, — sauc par vienmājas au-

giem jeb vienmājni ck i cm. Kukurūza — Zea mags, gurķi —

Cucumis sativus, bērzi
—

Betula v. c. ir vienmājnieki. Divmāju
augiem jeb d ivmājniekiem sievišķie un vīrišķie ziedi at-

rodas uz dažādiem indivīdiem. Divmājnieki ir sējas kaņepes —

Cannabis sativus, parastās apses — Populus tremula, smiltsērk-

šķi — Hippophaē rhamnoides v. c. Dažiem augiem sastopami kā

viendzimuma, tā divdzimumu ziedi vai arī bezdzimuma ziedi

(piemēram, zemenēm), kuriem nav ne putekšņlapu, ne auglenīcas.

62. att. Zieda da|u saaugšana
1 — koplapains kauss (baltajām panātrēm — Lamium album), 1 — šķirtlapains kauss

(parastajām virzām —
Stellaria media), 3 — koplapains vainags (dziedniecības baldriāniem_ —

Valeriana officinalis), 4 — vainags Šķirtlapains, putekšņlapas nesaaugušas (smaržīgajām

Jūtām — Ruta graveolens), 5 — putekšņlapas saaugušas ar vainaglapām (ūdens mētrām —

Mentha aguatica), 6 — putekšņlapas saaugušas ar kātiņiem (sejas zirņiem — Pisum sativum)

Ziedgultne —
torum ir zieda ass pamats, pie kuras atrodas

visas zieda daļas. Tā var būt paplašināta, plakana, izliekta, ko-

niska, ieliekta, dažreiz ari gara (64. att. 1, 2, 3).
Apziednis — perianthium aizsargā androceju un gineceju no

nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem un pievilina kukaiņus —

zieda apputeksnētājus.
Apziednis var būt vienkāršs — homoiohlamideisks vai div-

kāršs — heterohlamideisks.

Divkāršam apziednim apziedņa lapas ir diferencētas kausā
un vainagā (64. att. 6). Kauss ir apziedņa lapu ārējais



128

gredzens, vainags — iekšējais. Kauslapas un vainaglapas parasti
ir dažādās krāsās unatšķiras arī ar formu un lielumu.

Apziedni, kam visas lapas vienādas, sauc par vienkāršu
jeb peri g o nu — perigonium. Vienkāršs apziednis var būt līdzīgs
kausam

— kausveida apziednis vai vainagam — vainagveida ap-

ziednis (64. att. 5). Kausveida apziednis ir zaļš, piemēram, žults-

63. att. Dzimumu sadali
jums ziedos

1 — divdzimumu zieds (meža
zeltstaritēm — Gagea lutea),
2, 3 — viendzimuma ziedi

(gurķiem — Cucumis sativus;
2

— vīrišķais zieds, 3 — sie-

višķais)

zālītēm — Scleranthus. Vainagveida ap-
ziednis var būt balts, sarkans, zils, dzel-

tens vai citā krāsā, piemēram, purva pure-

nēm, baltajām vizbulītēm v. c. Vienkāršā

apziednī apziedņa lapas var būt arī divos

gredzenos, piemēram, tulpēm — Tulipa.
Sastopami arī ziedi bez apziedņa, pie-

mēram, ošiem — Fraxinus (64. att. 4). Tā-

dus ziedus sauc par kailiem.

Kauss — calyx sastāv no vairākām

kauslapām — sepala, kas parasti zaļas, re-

tāk citā krāsā, piemēram, sila viršiem —

Calluna vulgaris tās ir violetas. Pa lielā-

kajai daļai kauslapas ir īsākas par vainag-
lapām, bet ir ari augi, kam kauslapas ga-
rākas par vainaglapām, piemēram, lauku

kokaļiem — Agrostemma githago.
Ja kauslapas nav saaugušas, kauss ir

šķirtlapains, bet, ja saaugušas, — kopla-
pains (62. att.). Šķirtlapains kauss ir, pie-
mēram, liniem — Linum, virzām — Stel-

laria v. c. Koplapains kauss ir kartupe-
ļiem —

Solanum tuberosum, kokāļiem —

Agrostemma githago v. c. Kauslapām sa-

augot, apakšējā saaugusī daļa veido kausa

stobriņu vai piesi. Kauss ar stobriņu ir,

piemēram, tabakai
— Nicotiana, ar piesi —

kresēm
— Tropaeolum.

Kauss klāj ziedu pumpurus un parasti
atveras galotnē. Ja kauslapas atveras pie

pamata, tad, pumpuriem plaukstot, tās

nokrīt un izplaukušiem ziediem vairs nav,

kā, piemēram, magonēm — Papaver, stru-

tenēm
—

Chelidonium v. o.

Pēc apaugļošanās daudziem augiem kauss saglabājaspie augļa,
citiem pat turpina augt un sedz augli, piemēram, Franheta lani-

pionpuķei — Physalis franchetti, ko kultivē kā dārzeni un arī krāš-

ņumam. Čemurziežiem — Umbelliferae (Ammiaceae), kurvjzie-
žiem — Compositae (Asteraceae) v. c. kauss ir vāji attīstīts (redu-

cējies) vai arī tā pavisam nav. Čemurziežiem kauss saredzams

tikai kā nelieli zobiņi vai apmale pie sēklotnes augšdaļas, bet
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kurvjziežiem kauss pārveidojies par kausmatiņiem — pappus un

sekmē sēklu izplatīšanos.
Dažreiz ir sastopami divi kauslapu gredzeni —

ir kauss un

ārkauss. Sāda parādība novērojama daudziem rožu dzimtas

augiem, piemēram, zemenēm,vārnkājām v. c.

Vainags —
corolla ir divkārša apziedņa iekšējo apziedņa lapu

gredzens, kas atrodas aiz kausa virzienā uz zieda centru. Vainags
sastāv no vainaglapām — petala, kas parasti ir spilgtā
krāsā

— baltas, dzeltenas, sarkanas, violetas v. c.

64. att. Ziedgultne
1 — plakana (pconijam — Paeonia), 2 —

izliekta (ļaunajam gundegām — Ranunculus scele-

ratus), 3 — ieliekta (parastajiem rasaskrēsliņiem — Alchemilla vulgaris)

Apziednis
4 — zieds bez apziedņa (parastajam osim — Fraxinus excelsior), 5 — vienkāršs apziednis
(rudens velziedēm — Colchicum autumnale), (i — divkāršs apziednis (melnajām driģenēm —

Hyoscyamus niger)

Vainaglapu lielums un forma ir visai dažāda. Neļķu — Caryo-
phyllaceae un dažu citu dzimtu augiem vainaglapas uz leju sašau-

rinās un veido tā saukto nadziņu — unguis. Vainaglapas aug-
šējo, paplašināto daļu sauc par vainaglapas plātnlti —

lamina.

Vainaglapas var būt nesaauģušas, vainags tad ir šķirtla-
pains — horipetāls, vai dažādā»pakāpē saaugušas, un vai-

nagu tad sauc par koplapainu— simpetālu.
Dažreiz ir saaugušas tikai daļa vainaglapu, piemēram, tauriņ-

ziežiem ir piecas vainaglapas, 3 no tām ir brīvas, bet divas sa-

augušas.
Atkarībā no tā, vai augiem ir šķirtlapaini vai koplapaini vai-

nagi, tos iedala šķirtvainaglapjos un kopvainag-
'apjos.
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Dažkārt vainagā saaug atsevišķas vainaglapas un izveido

piesi — calcar, kā, piemēram, vijolītēm — Viola, vai cepurveida
izliekumus, piemēram, akļiem — Galeopsis, v. c.

Koplapainā vainagā bieži izšķir stobriņu — tubus un ap-
mali

—
limbus. Krasa pāreja no stobriņa uz apmali ir neaizmir-

stulēm — Mīļosotls, gaiļbiksītēm —
Prīmula vēris v. c.

Vietu saaugušajā vainagā, kur apmale pāriet stobriņā, sauc par

r ī klī ti
— faux. Pie rīklītes var būt zvīņas, v a i n a d z i ņ š vai

matiņi. Sevišķi liels vainadziņš — paracorolla (tikpat liels kā

vainags) ir neīstajām narcisēm — Narcissus pseudonarcissus.

65. att. Vainaga veidi

1 — stobrveida (spārnainajām tabakām — Nicotiana alata), 2 — piltuvveida (tīrumu

tīteņiem — Convolvulus arvensis), 3 — zvanveida (diiaļām pulkstenītēm — Campanula
persicifolia), 4 — riteņveida (kartupeļiem — Solanum tuberosum), 5 — tauriņveida (sējas

zirņiem — Pisum sativum), 6, 8 — divlūpains (baltajām panātrēm — Lamium albunt),
7 — vienlūpains (ķiploku embotiņiem — Teucrium scordium), 9 — mēlveida (dziedniecības

pienenēm — Taraxacum officinale)

Sastopami vairāki vainaga veidi, kas raksturīgi atsevišķām
augu grupām (65. att.).

Tauriņveida vainags ir tauriņziežiem — Papilionaceae.
Tauriņveida vainagā izšķir karogu — augšējo, lielāko vainaglapu,
buras — malējās vainaglapas un laiviņu, kas veidojusies, saaugot
divām vainaglapām.

Divlūpains vainags sastāv no 5—6 vainaglapām, kas sa-

augot veido augšējo un apakšējo lūpu. Divlūpaini vainagi ir lūp-
ziežu dzimtai. — Lamiaceae, orhideju dzimtai

— Orchidaceae, vīr-

ce]u — Scrophulariceaev. c. dzimtām.

Vienlūpains vainags ir dažiem lūpziežiem.
Stobrveida vainags ir koplapains vainags, kura saaugušo
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daļu sauc par stobriņu un nesaaugušo par apmali. Pēc apmales zo-

biņu skaita var noteikt, no cik vainaglapām tas veidojies. Stobr-

veida vainags ir asteru dzimtai — Asteraceae v. c.

Mēlveida vainags sastopams galvenokārt asteru dzimtas

augiem, kam tas saaudzis no 5 (3) vainaglapām.

66. att. Kupli ziedi

1— lefkoju — Matthiola incana parastais zieds un kuplais zieds. 2 — rozes — Rosa
un 3 — magones — Papaver — kuplie ziedi

Piltuvveida vainags ir dažiem asteru dzimtas augiem, pie-
mēram, zilajām rudzupuķēm — Centaurea cyanus. Piltuvveida vai-

nags ir ari lauku tīteņiem — Convolvulus arvensis v. c.

Zvanveida vainags sastopams pulkstenītēm — Campanula,
kreimenēm —

Convallaria v. c.

Riteņveida vainags ir kartupeļiem — Solanum tuberosum.

Ir vēl daudz citu vainagaveidu.

Kuplie ziedi. Vainaglapu ziedā parasti nav daudz
—

3—6 un

nkai retumis 10—12 vai vairāk. Tomēr sastopami ari ziedi, kuros
daudz vairāk vainaglapu. Tie ir kuplie ziedi (66. att.).

Kuplo ziedu veidošanās ir novirze no normālās zieda attīstības.

Vainaglapu skaits parasti palielinās, putekšņlapām un daļēji augļ-
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lapām pārveidojoties par vainaglapām. Putekšņlapas par vainag-
lapām pārveidojas rozēm — Rosa, magonēm — Papaver, lefko-

jām — Matthiola, peonijām —
Paeonia officinalis v. c. Neļķēm pu-

tekšņlapas daļēji pārveidojas un daļēji ari vainaglapas sašķeļas
vairākās daļās.

Kuplie ziedi ir neauglīgi, ja visas putekšņlapas un augļlapās ir

pārveidojušās vainaglapās. Ja tikai daļa augļlapu un daļa pu-

tekšņlapu pārveidojušās, kā, piemēram, magonēm — Papaver, tad

ziedi ir auglīgi.
Asteru (kurvjziežu) dzimtas augiem ziedkopas pārvēršas par

kuplām ziedkopām, kurās auglīgie stobrziedi pārveidojas par ne-

auglīgiem mēlziediem.

Augus ar kupliem ziediem un ziedkopām izmanto dekoratīvajā

dārzkopībā, un pa lielākajai daļai tos pavairo veģetatīvi. Kuplie
ziedi var būt arī patoloģiska parādība, piemēram, upeņu pilnzie-
dība, ko izraisa vīrusi.

Androcejs — androeceum ir putekšņlapu — stamen kopa ziedā.

Putekšņlapas ir mikrosporofili, bet to uzbūve segsēkļu ziedos ievē-

rojami atšķiras no heterosporo paparžaugu un arī kailsēkļu mikro-

sporofiliem.
Putekšņlapās attīstās putekšņi — mikrosporās. Ziediem, kam

nav apziedņa, putekšņlapas bieži vien ir spilgtā krāsā un pievilina
arī kukaiņus — apputeksnētājus, piemēram, sauleskrēsliņiem —

Thalictrum, mimozām
— Mimosa, eikaliptiem — Eucalyptus v. c.

Ziedā var būt viena līdz daudzas putekšņlapas, bet pa lie-

lākajai daļai to nav vairāk par 12. Orhideju dzimtas — Orchidaceae

augiem ir viena putekšņlapa, lūpziežiem —
Lamiaceae

—
2 vai 4,

krustziežiem — Brassicaceae parasti ir 6 putekšņlapas, bet gun-
degu — Ranunculaceae un rožu — Rosaceae dzimtā ir augi,
kam putekšņlapu daudz, piemēram, sauleskrēsliņiem, ābelēm, ave-

nēm v. c.

Putekšņlapas var būt vienkāršas, zarainas,piemēram, rīcinam —

Ricinus communis, vai arī šķeltas līdz pamatam, kā, piemēram,
bērziem — Beiula, lazdām — Corylus v. c.

Putekšņlapas var būt brīvas vai saaugušas ar kātiņiem pa pā-
riem vai pušķos. Tādas saaugušas putekšņlapas sauc par adelfi-

jām. Dažreiz putekšņlapas ir saaugušas stobriņā, piemēram,
ķirbjiem.

Putekšņlapas ziedā atrodas vienā gredzenā — haplostemoni
vai divos gredzenos — diplostemoni. Putekšņlapas var atras-

ties arī virs apziedņa lapām — obdiplostemoni, piemēram,
neļķu — Caryophyllaceae un biezlapju — Crassulaceae dzimtas

augiem. Ja putekšņlapas atrodas virs kauslapām, tad tādu novie-

tojumu sauc par episepalu, bet, ja virs vainaglapām, tad par

epipe t a 1 v.

Putekšņlapas sastāv no kātiņa — filamentum un putekš-

,
nī ca s — anthera (67. att. 1).
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Ar kātiņiem putekšņlapas piestiprinātas pie ziedgultnes. Ja kā-

tiņi daļēji vai viscaur saauguši ar vainagu, tad izskatās, it kā pu-

tekšņlapas būtu piestiprinātas pie vainaga (62. att. 5). Dažreiz

kātiņa nav, un putekšnīca ir sēdoša, piemēram, kartupeļiem.
Putekšņlapu kātiņu morfoloģiskā uzbūve ir dažāda un var būt

īpatnēja atsevišķām augu grupām (67. att.), tādēļ tā noder par
sistemātisku iezīmi. Tā, piemēram, parastajam deviņvīruspēkam —

Verbascum thapsus uz putekšņlapu kātiņiem ir balti matiņi, bet

violetajam deviņvīruspēkam — V. phoeniceum violeti matiņi.

67. att. Dažāda veida putekšņlapas
I — melno driģeņu — Hyoscyamus niger (k — putekšņlapas
kātiņš, p — .putekšnīca, s — saitīte), 2 — laura — Laurus

nobilis, 3 — vīnkalnu sīpolu — Allium vtneale, 4 — tomātu —

Lycopersicum esculenlum, 3 — milteņu — Arctostaphgllos uva

ursl, 6 — dzērveņu — Oxycoccus, 7 — čemuru augstiņu —

Erythraea umbellatum, 8 — zvilnāju sibaldijas — Sibbaldlapro-

cumbens, 9 — garcīnijas — Garcinta, 10 — ķirbju — Cucurbila

pepo, 11 — sniegbalto ūdensrožu — Nymphaea candida, 12 —

baltziedu salvijas — Salvia florlbunda

Putekšņlapas kātiņš sastāv no parenhimātiskām šūnām, un

caur to uz putekšnīcu iet viens kolaterāls vadu kūlītis. Kātiņa ār-

pusi klāj epiderma, kurā ir ari atvārsnītes.

Putekšnīca sastāv no diviem putekšņmaciņiem — theca,
un tos savieno saitīte —

connectivum. Katrā putekšņmaciņā
Parasti fr divas putekšņu ligzdas — loculi (68. att. III). Putek-

šņu ligzdas atbilst mikrosporangijam.
Dažiem augiem putekšnīcā ir tikai viena putekšņu ligzda vai

arī vairāk par četrām. Viena putekšņu ligzda veidojas, vai nu

l'gzdām saplūstot, piemēram, orhideju dzimtas —
Orchidaceae

augiem, vai ari putekšņlapām sazarojoties, kā tas novērojams
malvu

—
Malvaceae dzimtā.
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Daudzas putekšņu ligzdas, pat 20—60, veidojas tad, ja pu-

tekšņu ligzdās izaug starpsieniņas, piemēram, āmuļiem, mi-

mozām v. c.

Putekšnīcas pie kātiņa var būt piestiprinājušās kustīgi (pa lie-

lākajai daļai augiem, kurus apputeksnē vējš) vai nekustīgi.

Putekšņlapu forma ir sugas iezīme.

68. att. Mikrosporoģeneze un putekšnīcas attīstība

1 — putekšņu ligzdas attīstība (1 — epiderma, 2 — subepidermālā šūna. 3 — parietalā šūna.

4 — arhesporijs); II — putekšņu ligzdas uzbūve (1 — epiderma, 2 — endotecijs, 3 — vidējais

slānis. 4 — tapetšūnu slānis, 5 — putekšņu mātšūnas); 111 — putekšņu ligzdas atvēršanas

Putekšņlapas izaug no veidotājaudu pauguriņiem, kas attīstās

uz ziedgultnes. Vispirms attīstās putekšnīca, un pēc tam, 'interka-

-1 āri augot, izaug putekšņlapas kātiņš.
Putekšnīcas aizmetnim tālāk attīstoties, tā četros stūros sub-

epidermālajā slānī veidojas putekšņu ligzdas. Tās attīstās no sub-

epidermālajām šūnām, kas tangenciāli dalās un veido arhesporiju,
kā ari parietālo šūnu. No parietālajām šūnām attīstās putekšņu
ligzdas siena un šūnas, kas baro putekšņus: endotēcijs (fibrozais
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slānis), tapetšunu kārta un starp tiem viena vai vairākas sīku šunu

kārtas — vidējās kārtas. Tās sauc arī par deģenerēto šūnu kārtām

(68. att. 2—4).

Endotēcija šūnapvalkiem ir spirāliski vai sietveida uzbiez-

nējumi. Endotēcija šūnapvalki izkalst ātrāk nekā epiderma, tādēļ
putekšņu ligzdas uzplīst un putekšņi izbirst.

Putekšņmaciņā abas putekšņu ligzdas parasti uzplīst gareniski
ar vienu plaisu. Ja plaisa, ar kuru atveras putekšņu ligzdas, ir

vērsta uz zieda iekšpusi, t. i., uz gineceja pusi, tad tādu putekšnīcu
sauc par introrsu, bet, ja uz ārpusi, — par ekstrorsu. Eks-

trorsa putekšnīca sastopama retāk, tā ir, piemēram, skalbju —

Iridaceaeun dažām liliju — Liliaceae dzimtas sugām.

Vārsnes, ar kurām atveras putekšņu ligzdas, var būt arī pu-

tekšņmaciņā sānos.

Putekšņu ligzdas atveras arī ar plaisām, kas veidojas šķērsām

putekšnīcai, piemēram, rasaskrēsliņiem —
Alchemilla.

Putekšņi no putekšņu ligzdām izbirst arī caur porām, piemē-
ram, kartupeļiem — Solanum tuberosum, naktenēm — S. nigrum,
vai ari caur vārsnēm, kā tas notiek lauru

—
Lauraceae un bār-

beļu —
Berberidaceae dzimtas augiem.

Putekšņu ligzdas parasti uzplīst pamazām, retāk pēkšņi, piemē-
ram, kallu dzimtā —

Araceae.

Putekšnīcu atvēršanās ir iedzimstoša īpašība, un to izmanto kā

sistemātisku iezīmi augu klasificēšanai.

Tapetšūnu kārta sastāv no lielām šūnām. Tās bagātas ar

taukvielām un karotinoīdiem un ir stipri vakuolizētas. Sākumā šū-

nas ir vienkodolainas, vēlāk tajās kodolu daudz un tās kļūst par

poliploīdām šūnām. (Ja šūnā hromosomu skaits ir lielāks par
2 n — diploīdu, tad tādas šūnas sauc par poliploīdām.) Poliploī-
dām šūnām hromosomu skaits var būt 3 n — triploīds, 4 n — tet-

raploīds utt.

Dažiem augiem visas tapetšūnas saplūst kopā un izveido daudz-

kodolainu, poliploīdu masu — periplazmodiju jeb sim-

plastu. Citiem turpretī tapetšūnas nesaplūst un veidojas sekrēta

tapetšūnu kārta.

Tapetšūnu kārtā ir barības vide putekšņiem. Arī šūnas, kas

atrodas starp endotēciju un tapetšūnām, izmanto putekšņu dīg-
šanai.

Putekšņu — pollen attīstība jeb mikrosporoģe-
nēze sākas ar arhesporija jeb sporogenās šūnas veidošanos.

Arhesporija šūnām vairākkārt mitotiski daloties, rodas putekšņu
mātšūnas. Tajās notiek redukcijas dalīšanās, un rodas šūnu tetrā-

des ar haploīdu hromosomu skaitu. Katra tetrādes šūna izaug par

puteksni (mikrosporu). (Skat. putekšnīcas un putekšņu attīstības

shēmu 137. lpp.).



136

69. att. Dažādu augu putekšņi
1

— parastās priedes — Plnus silvestris, 2 — pa-
rastās lazdas — Corylus aveliana, 3 — āra bērza —

Betula pendula, 4 — parastās liepas — Tilia cor-
data, 5 — šķetras — Salix pentandra, 6 — parastā
pīlādža — Sorbus aucuparia, 1 — kasandru —

Chamaedaphne, 8 — vilkvālīšu — Typha, 9 — pel-
došo glīveņu — Polamogeton nalans, 10

—
rudzu—

Secale cereale, 11 — ozoliņu sauleskrēsliņu — Tha-

lictrum aĢuilegiļolium, 12 — šaurlapu ugunspuķu —

Chamaenerion angustifolium, 13 — lēpju — Nuphar,
14 — peldošā ezerrieksta — Trapa naians, 15 —

dziedniecības pieneņu — Taraxacum ofiicinale,
16 — parasto pelašķu — Achillea millefollum, 17 —

mauragu — Hieracium, 18 — parasto pūsleņu —

Utricularia vulgaris

Putekšņa uzbūve
19 — ekslna, 20

— intīna, 21 — veģetatīvais kodols,

22
— ģeneralīvais kodols

Putekšņu tetrādes parasti sairst atsevišķās 4 šūnās
— putek-

šņos. Bet dažreiz putekšņu šūnas paliek tetrādē, piemēram, rase-

ņu — Droseraceae, vilkvālīšu — Typhaceae v. c. dzimtu augiem.
Sastopamas arī lielākas putekšņu kopas — masu las, kas, pie-
mēram, orhideju, mimozu v. c. dzimtu augiem sahp kopā tā sauca-

majos p o 1ī n i j os.
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Putekšnīcas un putekšņu attīstības shēma

Meristēma

subepidermālāšūna

arhesporijs parietālās šūnas

t /j'Vendotēcijs
mātšūnas /vidējā kārta

| tapetšūnas

redukcijas dalīšanās f\,
mikrosporat (putekšņi)

sekrēta taPetšūnas periplazmodijs

Putekšņu uzbūve. Puteksnim (69. att. 19—22) ir liels kodols,
barības vielām bagāta citoplazma un divi apvalki: intīna un

eksīna. Intīna ir iekšējais apvalks, tā ļoti plāna un sastāv no

pektīnvielām. Eksīna
— ārējais apvalks sastāv no celulozes, tā ir

kutinizēta, ar porām. Eksīnas virsma var būt ar dažādiem paugu-

riņiem, āķīšiem un citiem veidojumiem, tādēļ putekšņi labāk pie-
ķeras un noturas uz drīksnas. Putekšņu forma un lielums ir ļoti
dažāds (69. att. 1

— 18).
Putekšņu tālākā attīstība sākas jau putekšnīcās, pie tam mik-

rospora dalās divās fizioloģiski un morfoloģiski dažādās šūnās:

veģetatīvajā un ģeneratīvajā šūnā. Veģetatīvās šūnas

kodols parasti ir apaļš, bet ģeneratīvās — lēcveidīgs. Abas šūnas

ir ieslēgtas kopējā putekšņa apvalkā —
intīnā un eksīnā, bet daž-

reiz viena no otras atdalītas ar ļoti plānu starpsienu.
Putekšņu citoplazmā ir daudz eļļas, cietes, cukura v. c. rezerves

vielas. Bez tam putekšņi satur A, 82,B 2, 83, 85,B5,Bi2, C, D, E, Pun X

vitamīnus, aminoskābes, starp kurām ir arī neaizstājamās, tādēļ
putekšņiem ir liela ārstnieciska vērtība. Tos mūsu zemē varētu

viegli ievākt, jo atsevišķus kultūraugus, piemēram, kukurūzu, ku-

riem daudz putekšņu, audzē lielās platībās.
Putekšņļ ļoti intensīvi uzsūc ūdeni, jo šūnsulas koncentrācija

ir augsta. Ūdens, kas iekļuvis puteksnī, izraisa turgora spiediena
palielināšanos, un putekšņi var uzplīst. Tādēļ augiem ir dažādi pie-
lāgojumi, kas pasargā putekšņus. no ūdens. Tā, piemēram, lūpzie-
žiem un citiem kopvainaglapjiem vainaga rīklīte ir tik maza, ka

ūdens piliens stobriņā nevar iekļūt. Putekšņus no ūdens neaizmir-

stulēm v. c. augiem aizsargā vainadziņš. Tauriņziežiem putekšņla-
pas ieslēgtas no divām vainaglapām saaugušajā laiviņā. Ūdens ne-

var iekļūt ziedos, ja tie nokareni, kā tas ir brūklenēm, tomātiem v. c.

Ziedus no ūdens aizsargā arī lapas, kuru žāklēs tie atrodas. Da-

žiem augiem, piemēram, cigoriņiem, pienenēm, lietus laikā aizve-

ras ziedi vai visa ziedkopa.
Putekšņu dzīvotspējas ilgums ir ļoti dažāds. Tā, piemēram, ku-
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kurūzai
—

Zea mays putekšņu dzīvotspēja saglabājas I—2 dienas,

rudziem —
Secale cereale vēl mazāk

—
tikai 12 stundas. Ir augi,

kam putekšņu dzīvotspēja saglabājas ļoti ilgi: saulgriezēm —

Helianthus annuus vienu gadu, lupinām — Lupinus līdz 115 die-

nas v. tml. Putekšņu dzīvotspējas ilgums ir nozīmīgs faktors augu

apaugļošanās norisē un ari selekcijas un sēklkopības darbā.

Staminodijas un nektārlapas. Bez auglīgajām putekšņlapām zie-

dos sastopamas arī neauglīgas putekšņlapas — staminodijas.
Tās ir pavedienveida, paugurveida, vālesveida v. c. formas.

Staminodijas var būt auga morfoloģiska īpatnība,piemēram, gun-

70. att. Staminodijas un nektārlapas

1— purva atāleņu — Parnassia palustris
staminodijas; 2 — Eiropas saulpureņu —

Trollius europaeus un zilo kurpīšu —

Aconitum napellus nektārlapas

degu dzimtā — Ranunculaceae,

kur daudzām sugām ir staminodi-

jas. Tās sastopamas arī ķirbjiem —

Cucurbita pepo, purva atālenēm
—

Parnassia palustris (70. att.) v. c.

Staminodijas rodas arī dažādu

ārējo apstākļu ietekmē (zemenēm).
Staminodijām dažreiz ir nek-

tāriji. Tādas staminodijas sauc

par nektārlapām.
Ginecejs — gynaeceum ir augļ-

lapu — carpellum kopa ziedā.

Augļlapās atbilst megasporofiliem.
Augjlapai saaugot ar malām vai

ari vairākām aug lapām kopa sa-
. .,.., -

augot, izveidojusies augiem-
ca — pistillum (71. att.). Augle-

Nīca ir tikai segsēkļiem, tomēr sastopami arī tādi segsēkļi, kuriem

augļlapās nav pilnīgi saaugušas un sēklaizmetņi ir tikai daļēji
ietverti sēklotnē, piemēram, rezēdām

— Reseda. Tādēļ to pogaļas

galotnē ir vaļējas.
Dažiem augiem augļlapās saaug tikai to individuālās attīstības

laikā, t. i., p o s t ge n itā 1i. Tomēr vairākumam segsēkļu ziedā

tūlīt jau attīstās auglenīca no saaugušām augļlapām, t. i., kon-

genitāli. Tā sastāv no sēklotnes — ovarium, irbuļa —

stylus un drīksnas — stigma (60. att. 7, 8, 9).

71. att. Auglenīcas un drīksnas evolūcijas shēma

(pēc A. Tahtadžana)
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Sēklotne ir paplašinātā auglenicas daļa, tajā ir viens

vai vairāki sēklaizmetņi. Drīksna ir augšējā auglenicas daļa, kas

uztver putekšņus. To augu drīksnām, kurus apputeksnē vējš, ir

liela virsma; piemēram, graudzāļu dzimtas —
Poaceae augiem

drīksna ir spalvveidā plūksnaina (72. att. 5). Drīksnas var būt ari

zarainas vai šķeltas, piemēram, pelašķiem —
Achillea millefolium.

Augiem, kurus apputeksnē kukaiņi, drīksnas ir samērā mazā-

kas, bieži vien lipīgas, un to novietojums ziedā, kā arī uzbūve

sekmē appūteksnēšanos.

72. att. Dažāda veida irbuļi un drīksnas

1 — tabakas — Nicotiana tabacum, 2 — alpu rasaskrēs-

liņu — Alchemilla alpina, 3 — sējas linu — Linum usi-

tatissimum, 4 — begoniju — Begonia, 5 — mīksto kviešu —

Triticum vulgare, 6 — purpursārto saracēniju —
Sarracenia

purpurea, 7 — zida magoņu — Papaver rhoeas, 8 — Sibī-

rijas skalbju — Iris sibirica, 9 — pērtiķmutīšu —
Mimulus

Dažiem augiem, piemēram, sārtenēm —
Erica ir tā saucamās

placentu drīksnas. Tās ir placentas (sk. Placentācija 143.

Ipp ), kas izvirzās pa irbuli uz augšu un aizvieto drīksnu.

Irbulis savieno drīksnu ar sēklotni; ja tā nav, tad drīksna ir

sēdoša, piemēram, magonēm — Papaver (72. att. 7).
Irbulis var būt pavedienveida, stobrveida vai arī zarains. Sveš-

apputes augiem (sk. apputeksnēšanās) irbuļi un putekšņlapas ir

dažādā garumā. Tas kavē pašapputi. Pēc auga noziedēšanas irbuļi
var arī saglabāties un pārveidoties par ierīcēm, kas noder augļu
un sēklu izplatīšanai.

Auglenlcai var būt 1 vai vairāki irbuļi. Ja auglenīca veidoju-
sies no vienas augļlapās, tad parasti ir viens irbulis, bet, ja no
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vairākām, tad irbu|u skaits ir atkarīgs no augļlapu skaita un to

saaugšanas pakāpes (75. att. I—3).
Sēklotne ir auglenicas.daļa,kur atrodas sēklaizmetņi. Attiecībā

pret citām zieda daļām sēklotne var būt augšēja, vidēja un

apakšēja (73. att.).
Augšējā sēklotne (73. att. I, II) atrodas uz plakanas, nedaudz

paplašinātas vai iedobtas ziedgultnes. Sēklotne ar ziedgultni nav

saaugusi, un apziednis, kā arī putekšņlapas piestiprinātas pie zied-

gultnes zemāk par sēklotni. Augšēja sēklotne ir, piemēram, lauku

73. att. Sēklotnes stāvoklis

I — augšēja. 11, 111 — vidēja. IV — apakšēja seklolne (1 — kauslapas, 2 — vainaglapas,
3 — putekšņlapas, 4 — auglenīca, 5

— sēklaizmetnis)

pupām —
Vicia faba, miega magonēm — Papaver somniferum

v. c. Ziedus ar augšējo sēklotni sauc par zemsēklotnes jeb hipo-
giniem ziediem.

Ja ziedgultne iedobta (73. att. 11, III) un apmēram līdz pusei
ar ziedgultni saaugusi, sēklotne ir vidēja. Pārējās zieda dajas pie-
stiprinātas pie ziedgultnes augstāk par pusi no sēklotnes. Ziedus

ar vidēju sēklotni sauc par perigīniem. Vidējā sēklotne ir plūš-
kokiem — Sambucus, pabērziem — Rhamnus v. c.

Sēklotne ir apakšēja (73. att. IV), ja tā saaugusi ar iedobtu

ziedgultni un apziednis ar putekšņlapām atrodas augstāk par sēk-
lotni. Apakšējā sēklotne raksturīga ķirbju, kurvjziežu v. c. dzimtu

augiem. Tādus ziedus sauc par virssēklotnes jeb epigīniem
ziediem.

Augiem,kam ir augšēja sēklotne, sēklaizmetņi nav tik labi pa-

sargāti no nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem kā augiem ar vi-

dēju un apakšēju sēklotni. Augšēja sēklotne ir primitīvākajiem un

vecākajiem segsēkļiem.

Gineceju veidi. Ginecejus klasificē atkarībā no saaugušo augļ-
lapu skaita un saaugšanas veida.
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Izšķir apokarpu (74. att. 1) un sinkarpu jeb cenokarpu (74. att.-

2, 3, 4) gineceju.
Apokarps ginecejs ir tāds, kam katra auglenlca veido-

jusies no vienas augļlapās. Augiem ar apokarpu gineceju ziedā var

būt viena vai vairākas auglenlcas. Tā, piemēram, gundegu —

Ranunculaceae dzimtas augiem pa lielākajai daļai ziedā ir daudzas

apokarpas auglenlcas. Apokarps ginecejs ir primitīvākais gine-

ceja veids. Par primitīvu zieda iezīmi uzskata arī daudzas

auglenīcas.

74. att. Dažāda veida gineceji un placentacija

1 — apokarps ginecejs ar parietālu placentāciju, 2 — sinkarps ginecejs ar septālu
placentāciju, 3 — parakarps ginecejs ar parietālu placentāciju, 4 — lizikarps

ginecejs ar centrālu placentāciju

Divu un vairāku augļlapu kopu, kas, savstarpēji saaugot, veido

vienu auglenīcu, sauc par sinkarpu jeb cenokarpu gine-
ceju. Augienf*ar sinkarpu gineceju ziedā parasti ir viena aug-

lenīca.

Augļlapu saaugšana ir notikusi virzienā no sēklotnes uz

drīksnu (75. att.). Dažām augu grupām, piemēram, neļķu dzimtā —

Caryophyllaceae, linu dzimtā
—

Linaceae v. c, augļlapās saaugu-
šas tikai sēklotnē. Tā, piemēram, virzu

—
Stellaria auglenlcai ir

viena sēklotne, bet trīs irbuļi atbilstoši saaugušo augļlapuskaitam.

Tālāka augļlapusaaugšana, kas aptver ari irbuli, vērojama lūp-
ziežu — Lamiaceae, asteru

—
Asteraceae v. c. dzimtu augiem.

Gineceja evolūcijas turpmākajā gaitā ir izveidojušās auglenlcas
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ar pilnīgi saaugušam augļlapām, kuram arēji grūti konstatēt

saaugušo lapu skaitu, piemēram, prīmulām — Prīmula.

levērojot augļlapu saaugšanas virzienu, auglenīcu skaits ziedā

nosakāms pēc sēklotņu, nevis irbuļu skaita.

Sastopami arī gadījumi, kad drīksnas un irbuļa daļā augļlapās
ir saaugušas, bet sēklotnē nav saaugušas, piemēram, Ascleplada-
ceae. Tā kā augļlapās tomēr daļēji ir saaugušas, uzskata, ka ziedā

ir viena auglenīca.

Sinkarpos (cenokarpos) ginecejus atkarībā no augļlapu saaug-
šanas veida iedala eisinkarpos (sinkarpos), parakarpos un lizi-

karpos.

75. att. Augļlapu saaugšanas pakāpes
1 — apokarps ginecejs ar trīs auglenicām, 2 — sinkarps

ginecejs, auglenīca ar trim irbuļiem, 3 — sinkarps ginecejs,
auglenīca ar trim drīksnām, 4 — sinkarps ginecejs, augle-

nīca ar vienu irbuli un vienu drīksnu

Eisinkarpā ginecejā auglenīca veidojusies no divām vai

vairākām augļlapām, kas saaugušas ne tikai ār malām, bet arī ar

daļunoaugļlapāsplātnes. Pie tam saaugušās augļlapu daļas veido

šķērssienas, kas sēklotni sadala vairākos cirkņos. Cirkņu skaits

sēklotnē parasti atbilst augļlapu skaitam. Piemēram, divcirkņu un

trīscirkņu sēklotne ir kartupeļu dzimtai — Solanaceae, četrcirkņu
un pieccirkņu neļķu dzimtas — Caryophyllaceae augiem.

Dažreiz bez šķērssienām, kas rodas no saaugušajām augļlapām,
ir ari neīstās šķērssienas. Tās veidojas no sēklotnes sienas izau-

gumiem, kas, augot virzienā uz centru, sēklotni sadala vairākos

cirkņos. Piemēram, lūpziežu dzimtas — Lamiaceae augiem ir divas

augļlapās, bet sēklotne četrcirkņu, jo no sēklotnes sienas izaug
divas šķērssienas, kas kopā ar īstajām šķērssienām sēklotni sadala

četros cirkņos.
Parakarpā gine'cejā auglenīca veidojusies no divām vai

vairākām augļlapām, kas saaugušas tikai ar nelielu augļlapās
plātnes daļu, pie tam šķērssienu nav, tādēļ sēklotne ir viencirkņa.
Arī parakarpam ginecejam sēklotnē ir neīstas šķērssienas augļlapu

saaugšanas vietās, piemēram, krustziežiem
— Brassicaceae, vai

arī šķērssienas veidojas no stipri saaugušām placentām (sk. pla-
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centacija), piemēram, ķirbjiem — Cucurbita, magonēm — Papaver

v. c.

Lizikarpam ginecejam augļlapās saaug agrā attīs-

tības stadijā, tādēļ šķērssienas nerodas un auglenīca nav sadalīta

cirkņos. Lizikarpam ginecejam augļlapās ir saaugušas pilnīgi līdz

drīksnai, tādēļ augļlapu skaits ārēji nav nosakāms. Lizikarps gine-
cejs ir, piemēram, prīmulu dzimtā — Primulaceae.

Placentācija. Sēklaizmetņi — ovulae veidojas sēklotnē uz p1 a-

centām jeb sēklnešiem. Sēklaizmetņu novietojums sēklotnē

jeb placentācija ir dažāda un raksturīga katra gineceja veidam.

Izšķir 3 placentācijas veidus: parietālu, septālu un centrālu.

Parietālā placentācijā sēklaizmetņi attīstās uz sēk-

lotnes sienām. Parietālā placentācija ir augiem ar apokarpu

(Papilionaceae dzimtā) un parakarpu (piemēram, ērkšķogām —

Grossularia reclinata) gineceju (74. att. 1,3).

Septāla placentācija ir tad, ja sēklaizmetņi ir sēklotnes

cirkņu iekšējos stūros. Septālā placentācija ir, piemēram, liliju v. c.

dzimtu augiem ar sinkarpu gineceju (74. att. 2).
Centrālā placentācija veidojas augiem, kam no zied-

gultnes vai no augļlapu saauguma vietas pie pamata izaug sēklot-

nes centrā kolonveida placenta (74. att. 4). Centrālā placentācija
ir raksturīga lizikarpam ginecejam, kā, piemēram, kokaļiem —

Agrostemma githago, gaiļbiksītēm — Primula vēris v. c.

Sēklaizmetņi var attīstīties uz jebkuras augļlapās vietas. Tomēr

pa lielākajai daļai tie attīstās uz augļlapu saaugumu vietām vai

tuvu tām, t. i., m ar g i n ā 1 i. Tikai retumis primitīvākajiem augiem,
piemēram, Polycarpicae un Helobiae, sēklaizmetņi attīstāsuz visas

augļlapās iekšējās virsmas, t. i., 1 a m i n ā 1 i.

Sēklaizmetnis sēklotnē var būt stāvs
— atrops, apvērsts —

anatrops un saliekts
— kampilotrops.

Atropam jeb stāvam sēklaizmetnim augot, tā stā-

voklis nemainās, tādēļ nucels ir vertikāls un atrodas uz vienas ass

ar sēklaizmetņa kājiņu (76. att. I). Stāvi sēklaizmetņi sastopami
nātru

— Urticaceae, sūreņu — Polygonaceae v. c. dzimtu augiem.

Apvērsts jeb anatrops sēklaizmetnis attīstoties

sagriežas uz vienu pusi, jo tā kājiņa vienā pusē aug ātrāk nekā

otrā (76. att. II). Apvērstam sēklaizmetnim mikropile ir pavērsta
uz leju (attiecībā pret sēklaizmetņa augšanas virzienu). Apvērsts
sēklaizmetnis augiem sastopams visbiežāk.

Saliekts jeb kampilotrops sēklaizmetnis veido-

jas, nucelam nevienmērīgi augot, tādēļ nucels saliecas (76. att. III).
Saliekti sēklaizmetņi sastopami neļķu — Caryophyllaceae, krust-

ziežu
—

Brassicaceae v. c. dzimtu augiem.
Gineceja evolūcija. Sinkarpi (cenokarpi) gineceji, salīdzinot ar

apokarpiem, ir augstāk attīstīti gineceji.
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Augiem ar sinkarpiem ginecejiem parasti ir tikai viena aug-

lenīca.

Saskaņā ar A. Tahtadžana uzskatiem par gineceju evolūciju
sinkarps ginecejs attīstījies noapokarpa gineceja ar vairākām aug-

lenīcām, arvien pieaugot saaugšanas pakāpei (76. att. IV). No vai-

rākām apokarpām auglenīcāmattīstījies eisinkarps ginecejs, un tā-

lākā attīstība notikusi divos virzienos. Vienā gadījumāsēklaizmetņi
palikuši sēklotnes centrā un izveidojies lizikarps ginecejs ar cen-

trālo placentāciju. Otrā gadījumā izveidojies parakarps ginecejs ar

parietālu placentāciju.

76. att. Sēklaizmetņa stavok|i un to attīstība; I —

stāvs, II
— apvērsts, 111 — saliekts

1 — ārējais integuments, 2 — iekšējais integuments,
3

— nucels, 4 — halāza. 5 — dīglsoma, 6 — vadu kūlītis;

IV — gineceja evolūcijas shēma (pēc A. Tahtadžana)

7 — apokarps, 8 — eisinkarps. 9 — parakarps un 10 —

lizikarps ginecejs

Sēklotnes anatomiskā uzbūve līdzīga lapas uzbūvei. Sēklotnes

sienai abās pusēs ir epiderma, pie tam matiņi un atvārsnītes ir kā

ārējā, tā arī iekšējā epidermā. Zem epidermas atrodas mezofils,
kas sastāv no parenhimātiskām šūnām. No ziedgultnes sēklotnes

sienā iestiepjas vadu kūlīši, kas pa placentu ieiet sēklaizmetņi.

Sēklaizmetnis — ovulae sastāv no nucela — nucellus, dīgļso-

mas — saccus embrionalis, sēklaizmetņa segas — integumentutn
un kājiņas — funiculus (77. att. 1, 2, 4, 5).
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Sēklaizmetnis veidojas no placentas embrionālajiem audiem.

Tā attīstība sākas līdz ar nucela attīstību. Nucels sastāv no lielko-

dolainām šūnām, kurās daudz rezerves vielu. Nucela centrālajā

daļā veidojas dīgļsoma, bet ārējā — integumenti. Dažiem augiem

(piemēram, bērziem, kār-

kliem v. c.) ir tikai viens

integuments, bet vairāku-

mam augu, kā viendīgļlap-

jiem, tā divdīgļlapjiem nu-

celu sedz divi integumenti.

Integumenti pie nucela pa-

mata — halaz a s ir sa-

auguši (77. att. 12), bet

virsotnes daļa brīvi un vei-

do sēklaizmetņa ieeju —

mikropili jeb iemu-

tīti (77. att.3).

Sēklaizmetņa kājiņa

piestiprina sēklaizmetņi

pie placentas. Pa sēklaiz-

metņa kājiņu uz sēklaiz-

metņi stiepjas vadu kūlītis.

Sēklaizmetnī attīstās

megasporas un sievišķais

gametofīts — dīgļsoma.

Megasporoģenēze un

dīgļsomas attīstība. Mega-
sporoģenēze sākas ar arhe-

sporija veidošanos. Nucela

mikropilārajā galā zem

epidermas diferencējas
vienšūnas vai daudzšūnu

arhesporijs (78. alt. 1).

Segsēkļiem raksturīgāki ir

vienšūnas arhesporiji. Ar-

hesporija šūnai daloties,

rodas sedzējšūna un spo-

77. att. Sibīrijas skalbes sēklaizmetņa uzbūve

1 — ārējais integuments, 2 — iekšējais integuments,
3 — mikropile, 4 — nucels, 5 — dīgļsoma, 6 —

ol-

šūna, 7 — sinergīdas, 8 — sekundārais kodols,
9 — antipodi, 10 — putekšņu dīglstobri, 11 — kājiņa,

12 — halāza, 13 — placenta

rogenā šūna. Pēc sedzēj-
šūnas vairākkārtīgas dalīšanās izveidojas šūnu grupa, kas iespiež
dziļāk nucelā sporogeno šūnu. Parasti sporogenajā šūnā notiek

redukcijas dalīšanās un rodas četras šūnas, kas novietojas
vertikālā rindā viena virs otras. No šīm četrām šūnām tikai viena —

pati apakšējā (retāk vidējās vai augšējā) kļūst par megasporu,
bet pārējās trīs deģenerējas (78. att. 2, 3). Ar to megasporoģenēze
ir beigusies. Megaspora stipri pieaug apmēros, un to mēdz saukt

par vienkodola dīgļsomu jeb dīgļsomu ar primāro kodolu.



146

Megasporoģenezes shēma

Subepidermālāšūna

sedzejšūna arhesporijs
\

redukcijas dalīšanas

\
megaspora

Vienkodola dīgļsomā notiek kodola dalīšanās. Tā parasti ir

mitotiska dalīšanās. Bet, ja megasporoģenēzes norisē nav notikusi

redukcijas dalīšanās, tad tā notiek, daloties dīgļsomas primārajam
kodolam. Pēc dalīšanās meitkodoli pārvietojas uz dīgļsomas po-
liem un katrā polā izveidojas 4 haploīdu kodolu grupa, bet dīgļ-
somas centrā rodas liela vakuola. Pēc tam no katras kodolu grupas

78. att. Megasporoģeneze un dīglsomas attīstība

1 — arhesporijs, 2 — deģenerētas šūnas. 3 — megaspora,
4 — sinergīdas, 5 — olšūna, 6 — antipodi, 7 — polkodoti,

8 — sekundārais kodols
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viens kodols, tā sauktais polkodols (78. att. 7), pārvietojas
dīgļsomas centrā. Šeit abi polkodoli saplūst kopā, un izveidojas
diplolds kodols, ko sauc par dīgļsomas sekundāro jeb
centrālo kodolu jeb centrālo šūnu (78. att. 8).

Dīgļsomas mikropilārajā galā izveidojas tā sauktais o 1 ap a-

rāts, kas sastāv no olšūnas un divām sinergīdām (78. att. 4, 5).
Par sinergīdām sauc šūnas, kas atrodas tuvāk pie mikropiles. Siner-

gidas ir mazākas par olšūnām. Olšūna jeb sievišķā gameta ir

haploīda.
No kodoliem, kas atrodas dīgļsomas halāzajā galā, rodas trīs

antipodu šūnas (78. att.6).
Dīgļsomas šūnām nav celulozes apvalka. Tās sedz tikai pabie-

zināta citoplazmas ārējā kārta
— plazmalemma.

Apputeksnēšanās

Apputeksnēšanās ir putekšņu pārvietošanās no putekšnīcas uz

drīksnu. Ārējās vides faktoru ietekmē augi ir piemērojušies da-

žādiem apputeksnēšanās veidiem. Izšķir divus apputeksnēšanās
veidus

— pašapputi un svešapputi. Sēklkopībā un selekcijā lieto

dažādas augu -mākslīgās apputeksnēšanās metodes.

Pašappute jeb autogāmija ir apputeksnēšanās viena zieda robe-

žās, t. i., uz drīksnas nonāk paša zieda putekšņi. Ilgstoša pašappute
sekmē augu iedzimtības nostiprināšanos, tādēļ no pašapputes kul-

tūraugiem var izaudzēt stabilas šķirnes. Neskatoties uz to, lauk-

saimniecības praksē novērojama pašapputes šķirņu izviršana. Tas

notiek tādēļ, ka, nostiprinoties iedzimtībai, augi zaudē mainības

spēju, t. i., spēju piemēroties ārējai videi, kļūst mazāk dzīvotspējīgi.

Pašapputes augiem apputeksnēšanās bieži vien notiek pirms
zieda atvēršanās. Tāda parādība sastopama daudziem savvaļas

augiem un ari kultūraugiem, piemēram, miežiem — Hordeum, vir-

zām — Stellaria, panātrēm — Lamium v. c. Ir augi, kuriem ziedi

vispār neizplaukst. Sādu parādību sauc par kleisto gārnijv.
Kleistogāmija ir auga īpašība, bet dažreiz to izraisa arī ārējā vide.

Tā, piemēram, ir konstatēts, ka kaviļām — Stipa kleistogāmiju
izraisa sausums. Dažiem augiem ir sastopami īpaši kleistogāmie
ziedi un hasmogāmie ziedi, t. i.

t
normāli, atvērušies ziedi, kuros

notiek svešappute. Piemēram, vijolītēm —
Viola pirmie attīstās

hasmogāmie ziedi, tie ir spilgtā krāsā, bieži vien smaržīgi,
un tos apputeksnē kukaiņi; auga ziedēšanas beigās attīstās kleis-

togāmie ziedi.

Svešappute jeb alogāmija ir putekšņu nokļūšana ne uz tā paša,
bet cita zieda drīksnas. Svešappute bagātina augu iedzimtību, pa-

lielina augu mainību un dzīvotspēju.
Svešappute var notikt dažādi

—
viena auga robežās starp da-

žādiem ziediem vai starp dažādiem augu indivīdiem. Svešapputi
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viena auga robežās sauc par geitonogāmiju jeb tuvapputi.
Tā sastopama sarkanajām jāņogām — Ribes rubrum, ērkšķogām —

Grossularia reclinata v. c. Vairākumam augu raksturīga apputek-
snēšanās starp vairākiem indivīdiem. Tādu svešapputes veidu sauc

par ksenogāmiju jeb tālapputi.
Ja pēc divu indivīdu apputeksnēšanās rodas hibrīds, tad procesu

sauc par hibridizāciju jeb krustošanos. Dabā krustošanās

bieži vien izraisa jaunu augu formu rašanos.

Atkarībā no tā, kādā veidā tiek pārnesti putekšņi, izšķir anemo-

filiju, entomofiliju, ornitofiliju unhidrofiliju.
Anemofilija. Ja uz zieda drīksnas putekšņus pārnes vējš, tad ap-

puteksnēšanos sauc par anemofiliju.
Anemofiliem augiem, piemēram, graudzāļu — Poaceae (Grami-

neae), grīšļu — Cyperaceae, vītolu
— Salicaceae, bērzu

—
Betula-

ceae v. c. dzimtās, ziedi ir sīki, pa lielākajai daļai bez apziedņa.
Lazdām — Corylus, bērziem — Betula, apsēm — Populus v. c. vī-

rišķie ziedi ir spurdzēs; tām, vējā šūpojoties, izbirst putekšņi.
Graudzālēm putekšnīcas ir kustīgi piestiprinātas pie kātiņa, ari tas

sekmē putekšņu izbārstīšanos. Drīksnas anemofiliem augiem pa-

rasti garas, ar lielu virsmu.

Augiem, kurus apputeksnē vējš, ir ļoti daudz putekšņu. Piemē-

ram, rudziem —
Secale cereale vienā ziedkopā ir vairāk par 4 mil-

joniem putekšņu, bet kļavai — Acer platanoides līdz 25 miljoni.
Anemofilo augu putekšņi ir sīki un sausi, tādēļ vējš tos pārnes vai-

rākus simtus vai pat tūkstošus kilometru tālumā.

Anemofilie koki un krūmi parasti zied pirms lapu plaukšanas,
jo putekšņi tad labāk izplatās un apputeksnē drīksnas.

Entomofilija ir apputeksnēšanās, ja putekšņus uz ziedu drīksnām

pārnes kukaiņi. Tas ir izplatītākais augu apputeksnēšanās veids,

jo apmēram 9Ao visu augu sugu putekšņus pārnēsā bites, kamenes,

skudras, tauriņi un citi kukaiņi. Entomofilija atspoguļo augu un

dzīvnieku valsts savstarpējās attiecības, t. i., kukaiņu barošanās

un augu vairošanās procesu sakarību.

Kukaiņi pārtiek no nektāra un arī no putekšņiem. Nektārā ir

daudz glikozes un saharozes; abu šo cukuru nektārā ir 3—72%.

Putekšņi ir bagāti ar olbaltumvielām, eļļām, cukuru, vitamīniem

un minerālvielām. Nektāriji (nektāra tvertnes) parasti atrodas

dziļi ziedā, tādēļ kukaiņi, lienot pēc nektāra, skar arī putekšņlapas

un drīksnas. Nektāra ziedos ir maz, un kukaiņi katru dienu aplido

ļoti daudz augu. Lai ievāktu vienu kilogramu medus, bitēm jāap-
lido ap 6 miljoni sarkanā āboliņa — Trifolium pratense ziedu.

Kukaiņus pievilina entomofilo augu krāšņie ziedi, piemēram,

ābelēm, gurķiem, magonēm, rozēm, vai arī spilgtas un lielas zied-

kopas — saulgriezēm, lupīnai v. c.

Kukaiņus pievilina arī ziedu smarža. Ziedu smaržu kukaiņi uz-

tver pat lielā attālumā un pēc tās orientējas. Katrai augu sugai
ir specifiska smarža, ko nosaka galvenokārt ēterisko eļļu sastāvs.



Putekšņi entomofilajiem augiem parasti ir lielāki nekā anemo-

filajiem. Uz putekšņu eksīnas sastopami dažādi izaugumi, tādēļ
putekšņi labi pieķeras pie kukaiņiem. Dažiem augiem putekšņi ir

salipuši. Tādas putekšņu kopas sauc par polī n i j ie m. Tie sasto-

pami, piemēram, dzegužpuķēm — Orchis, naktsvijolēm — Pla-

tanthera, ceļtekām — Plantago v. c.

Hidrofilija ir putekšņu pārnešana uz drīksnas pa ūdeni. Tā rak-

sturīga ūdens augiem, piemēram, glīvenēm — Potamogeton.
Ornitofilija ir apputeksnēšanās, ko veic putni: kolibriji, papagaiļi

v. c. Ornitofili augi sastopami galvenokārt subtropos un tropos.
Augu piemērošanās svešapputei. Augiem ir vairāki pielāgojumi,

kas novērš pašapputi un sekmē svešapputi. Svešapputi sekmē gan

īpatnēja ziedu uzbūve, gan ari fizioloģisko procesu noteikta secība.

Dažiem augiem pašappute nevar notikt tādēļ, ka tiem ir ziedi ar

īsākiem un garākiem irbuļiem un atbilstoši tam putekšņlapas
atrodas augstāk vai zemāk par drīksnu. Tādu parādību sauc par

heterostiliju. Heterostilija sastopama prīmulām — Primula,

sējas griķiem — Fagopyrum esculentum v. c. (79. att.). Ir konsta-

tēts, ka sējas griķi labāk apputeksnējas un apaugļojas, ja apputek-
snēšanās notiek starp ziediem, kuriem ir dažāda garuma irbuļi.

Divdzimumu ziedos svešapputi sekmē dihogāmija, t. i.,

putekšņlapu un auglenīcu nogatavošanās dažādā laikā. To sastop

149

Aromātisko ogļūdeņražu grupas savienojumus satur balto akā-

ciju — Robinia pseudyacacia, smaržīgo rezēdu
— Reseda odorata,

parasto kreimeņu — Convallaria majalis v. c. ziedu smaržas.

Liepu — Tilia, rožu
— Rosa v. c. augu ziedu patīkamo aromātu

rada terpēnu grupas savienojumi. Citrusu ēteriskās eļļas satur pa-
rafīna grupas savienojumus. Bites maz apmeklē ziedus (ceriņus,
vilkābeles), kuru ēteriskajās eļļās amonija savienojumi, bet citi

kukaiņi tos aplido lielā daudzumā.

Arī entomofilo augu zieda uzbūve sekmē putekšņu pārnešanu
ar kukaiņiem. Piemēram, zilajām kurpītēm — Aconitum napellus
zieda izmēri un forma atbilst kameņu ķermeņa izmēriem unformai.

79. att. Heterostilija

1, 2 — prīmulu — Primula, 3. 4 — sejas griķu — Fagopyrum esculentum
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vairākiem kultūraugiem un arī savvaļas augiem. Pa lielākajai da-

ļai putekšņlapas nogatavojas ātrāk kā auglenīca. Tādu dihogāmiju
sauc par protandriju; tā sastopama avenēm — Rubus, zeme-

nēm — Fragaria, saulgriezēm —
Helianthus annuus, rudziem —

Secale cereale, šaurlapu ugunspuķēm — Chamaenerionangustifo-
llum (80. att. II) v. c. Retāk sastopama protogīnija, t. i.,
drīksnu nogatavošanās pirms putekšņu ligzdu uzplīšanas, piemē-
ram, ābelēm — Mālus unbumbierēm — Pyrus.

80. att. I — salviju — Salvia svešapputes norise

1 — putekšmca ar putekšņiem, 2 — reducētā putekšnīca, 3 — saitīte,
4 — nektārijs

II — šaurlapu ugunspuķu — Chamaenerion angustifolium protandrija

Augiem ir arī citas īpatnības ziedu uzbūvē, kas veicina sveš-

apputi. Piemēram, asteru — Asteraceae dzimtas augiem irbulis

paceļ drīksnu augstāk par putekšņlapām. Ari lūpziežu —
La-

mlaceae un aristolohiju —
Aristolochiaceae v. c. dzimtu augiem

putekšņlapu un auglenīcu izvietojums ziedā sekmē svešapputi; tādu

parādību sauc par herkogāmiju. Mežvīteņu aristolohijām —

Aristolochia clematiiis vainaga stobriņā ir uz leju vērsti matiņi, un

kukaiņi no zieda var izkļūt tikai pēc tā apputeksnēšanās un apaug-



151

ļošanas, kad matiņi ir sakaltuši un sarukuši. Salvijām —
Salvia

putekšņmaciņiem ir ļoti gara saitīte, tā veido it kā sviru ar diviem

nevienādiem pleciem (80. att. I). Putekšņi attīstās tikai ligzdās,
kas atrodas saitītes augšējā, garākajā galā. Apakšējā, īsākajā
galā putekšņu ligzdas parasti neattīstās. Kad kamenes, lienot

ziedā, piespiež putekšņmaciņu saitītes īsāko galu, garākais gals ar

kustīgo putekšņmaciņu pieskaras pie kamenes muguras un izkaisa

putekšņus. Pārlidojot no zieda uz ziedu, kamenes iznēsā arī pu-

tekšņus, un līdz ar to notiek svešappute.
Pašauglīgi un pašneauglīgi augi. Svešapputes augiem dažreiz

sēklas un augļi attīstās pēc pašapputes. Tādus augus sauc par

pašauglīgiem jeb pašfertiliem augiem. Tomēr vairā-

kums svešapputes augu ir pašneauglīgi jeb pašsterili,
jo, notiekot pašapputei, tiem neattīstās dīgstošas sēklas un nor-

māli augļi.
Dārzkopības praksē par pašauglīgām šķirnēm sauc tādas, kas

labi ražo augļus, apputeksnējoties ar savas šķirnes putekšņiem.
Vairākums augļu koku šķirņu labi ražo tikai tad, ja apputeksnējas
ar citas šķirnes putekšņiem, piemēram, ābeles, plūmes v. c.

Dažreiz pašappute notiek tikai tad, ja kaut kāda iemesla dēļ
nav notikusi svešappute.

Augu mākslīgā apputeksnēšana. Augus mākslīgi apputeksnē se-

lekcijā un sēklkopībā.
Selekcijā augus mākslīgi apputeksnē, ja augus krusto jeb hib-

ridizē, lai iegūtu jaunas šķirnes vai uzlabotu esošo šķirņu īpašības.

Sēklkopībā mākslīgā apputeksnēšana ir nepieciešama daudziem

kultūraugiem. Tā, piemēram, lucerna mūsu apstākļos apputeksnē-
jas slikti, jo putekšņlapas un auglenīca atrodas laiviņā, kas ir stin-

gri saaugusi, un sīkie kukainīši to nevar atvērt. Papildus jāappu-
teksnē arī saulgriezes, rudzi, griķi v. c. kultūraugi, ja grib iegūt
labu sēklu ražu.

Augļu dārzos ir svarīgi pareizi izvietot šķirnes, lai tās labāk

savstarpēji apputeksnētos.
Apaugļošanās noris labāk, ja uz drīksnas nokļūst lielāks dau-

dzums putekšņu, jo tie satur fizioloģiski aktīvas vielas, kas akti-

vizē auglenīcu.

Apaugļošanās

Vīrišķā gametofīta attīstība. Putekšņu dīgšana un vīrišķa game-

tofīta attīstība var sākties putekšnīcā, un, nonākot puteksnim uz

drīksnas, tā turpinās. Putekšņu dīgšanu uz drīksnas sekmē cuku-

riem bagātas vielas, ko izdala drīksna. Putekšņu dīgšana iesakās

ar to, ka veģetatīvā šūna, kuru sedz intīna, izspiežas pa kādu eksī-

nas poru (81. att. II). Dīgļstobrs caur epidermu ieaug drīksnas

irdenajos audos un pa irbuli aug sēklotnes virzienā (81. att. I 2).
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Dīgļstobrs virzās vai nu pa irbuļa kanālu, vai ari aug līču loču

uz leju pa vadaudu starpšūnu telpām, jo veģetatīvā šūna izdala

fermentus, kas šķīdina starpšūnu vielu. Dīgļstobra augšanai iz-

manto puteksnī uzkrātās rezerves vielas un daļēji arī barības vie-

las no irbuļa audiem.

Dīgļstobra augšanu sēklaizmetņu virzienā sekmē hemo-

tropisms. Dīgļstobrā pārvietojas ari ģeneratīvā šūna. Tā dīgļstobrā
dalās un izveidojas divi spermiji, t. i., vīrišķās dzimumšū-

nas (81. att. IV, V, VI). Spermiji var veidoties arī, kamēr putek-
šņi vēl ir ligzdās.

Dīgļstobrs sēklaizmetnī var iekļūt caur mikropili (porogāmija)
vai caur halāzu (halazogāmija). Sēklaizmetnī intīna pārplīst, un

spermiji nonāk dīgļsoma.

81. att. Apaugļošanas. I — zieda griezums (shēma)
1 — puteksnis, 2 — dīgļstobrs, 3 — sēklaizmetnis

11. 111, IV, V, VI — putekšņa dīgšana un vīrišķā gametofīta attīstība

1 — veģetatīvais kodols, 2 — ģeneratīvais kodols, 3 — spermiji

VII — dīgļsomas uzbūve

1— olšūna, 2 — sekundārais kodols, 3 — antipodi

VIII — divkārša apaugļošanās
I — olšūna, 2 — spermiji, 3 — sekundārais kodols, 4 — antipodi
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Divkāršā apaugļošanās. Spermiji atšķiras optiski un bioķīmiski.
Katram no tiem ir sava funkcija. Viens no spermijierh apaugļo
olšūnu, bet otrs — dīgļsomas sekundāro jeb centrālo kodolu. No

apaugļotās olšūnas attīstās sēklas dīglis. Tā kā olšūnai un arī sper-

mijam ir haploīds hromosomu skaits, pēc apaugļošanās zigota
iegūst diploīdu hromosomu skaitu. No apaugļotā dīgļsomas sekun-
dārā kodola attīstās sēklas endosperma ar triploīdu hromo-

somu skaitu; dīgļsomas sekundārais kodols ir diploīds un sper-

mijs haploīds, tādēļ pēc apaugļošanāshromosomu skaits ir triploīds.
Apaugļošanās norisi, kurā tiek apaugļotas divas šūnas, sauc

par divkāršo apaugļošanos. To atklāja S. Navašins 1898.

gadā.
Divkāršā apaugļošanās būtiski atšķiras no kailsēkļu apaugļo-

šanās. Kailsēkļiem tiek apaugļota tikai olšūna, no kuras attīstās

sēklas dīglis, bet sēklas endosperma veidojas no primārās endo-

spermas bez apaugļošanās. Divkāršā apaugļošanās ir augstāk at-

tīstīts apaugļošanāsveids. Tam ir noteiktas bioloģiskas priekšrocī-
bas, jo pēc divkāršās apaugļošanās sēklām attīstās endosperma ar

bagātu ģenētisko materiālu.

Olšūnas selektivitāte. Uz zieda drīksnas nonāk liels putekšņu
skaits. Tie var būt dažādu šķirņu, sugu un pat dzimtu putekšņi.
Noskaidrots, ka apaugļošanos labvēlīgi ietekmē kā radniecīgie, tā

arī svešie putekšņi. Putekšņi kairina drīksnu, un tā kļūst aktīvāka.

Apaugļošanās procesā parasti piedalās viens puteksnis.
Katram dzīvam organismam piemīt izvēles spēja jeb selektivi-

tāte, t. i., spēja uzņemt no ārējās vides atbilstošus faktorus. Tāda

ir arī dzimumšūnām. Olšūnas selektivitāfi atklāja Mičurins, lieto-

jot krustošanai putekšņu maisījumu. Olšūna neapaugļojas ar jeb-
kuru spermiju, bet ar bioloģiski atbilstošu. Tātad apaugļošanās
process nav nejaušība, bet process, kas pakļauts noteiktām biolo-

ģiskām un fizioloģiskām likumsakarībām.

Ziedu augšana un attīstība

Ziedu novietojums. Ziedi parasti ir uz sānzariem, retāk uz gal-
venās ass. Tie attīstās no ziedu pumpuriem,kas atrodas lapu žāklēs.

Lapu, kuras žāklē ir zieds, sauc par zieda seglapu. Kokiem un

krūmiem ziedu pumpuri atrodas uz īsvasām, kuras dārzkopības

praksē mēdz saukt par augļu zariņiem.
Dažreiz ziedi veidojas tieši uz stumbra vai vecākajiem zariem.

Tādu parādību sauc par kaulifl ori j v. Kaulifloriju novēro,

piemēram, parastajām zalktenēm
— Daphne mezereum, smiltsērk-

šķiem — Hippophaērhamnoides (82. att.).
Ziedu pumpuri atšķiras no veģetatīvajiem pumpuriem ar formu

un lielumu. Pa lielākajai daļai ziedu pumpuri ir lielāki nekā veģe-
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tatīvie pumpuri. Daudzgadīgajiem augiem ziedu pumpuri ieriešas

iepriekšējā gada veģetācijas periodā. Piemēram, augļu kokiem

pumpura attīstība sākas jau jūnijā, jūlijā. Ari zemenēm ziedu pum-

puri sāk attīstīties rudeni, tikai ārēji pumpuri neparādās. No jauk-
tajiem pumpuriem attīstās ziedi un lapas. Zieda meristēma veido-

jas no vasas meristēmas, pārkārtojoties šūnu dalīšanās procesam.

Vispirms vasas augšanas konuss paplašinās, tad tunika saplūst ar

ārējo korpusa daļu un izveidojas zieda meristēmas ārējais slānis.

82. att. Kauliflorija
1, 2 — pabērzu smiltserkšķa — Hippophaē rhamnoides zars ar augļiem (1), zars ar vīrišķiem
ziediem (2); 3 — zalkteņu — Daphnc mczereum zars ar augļiem un 4 — auglis griezumā

Tas sastāv no sīkām šūnām; tām antiklināli daloties, izveidojas vai-

rākas šūnu kārtas. Pārējā korpusa daļakļūst par zieda meristēmas

iekšējo slāni un sastāv no lielākām un vakuolizētākām šūnām. No

zieda meristēmas iekšējā slāņa attīstās ziedgultne. Uz zieda me-

ristēmas ārēja slāņa veidojas pauguriņi, no kuriem izaug pārējās
zieda daļas. Zieda daļas attīstās virzienā no apakšas uz augšu, t. i.,

akropetāli. Tādējādi no ārējās meristēmas kārtas izveidojas kaus-

lapu pauguriņi. Sākumā notiek galotnes augšana, bet drīz to no-

maina iestarpinātā augšana. Ja iestarpinātā augšana notiek pie
katras kauslapas pamata, tad izveidojas šķirtlapains kauss. Ja tā

notiek vienlaicīgi visā pauguriņa gredzenā, tad izaug koplapains
kauss. Tāpat kā kauss, attīstās ari vainags. Androceja pauguriņi
uz ziedgultnes vai uz vainaglapām attīstās vienā vai vairākos gre-
dzenos. Vispirms attīstās putekšnīca, pēc tam putekšņlapas kātiņš.
Ja putekšņlapu kātiņi augot paplašinās, tad tie savstarpēji saaug.
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Putekšnīcas parasti nesaaug, bet tikai salīp (piemēram, kurvj-
ziežiem) .

Ziedgultnes centrālajā daļā no meristēmas izveidojas gineceja
pauguriņi. Tie augot pie pamata paplašinās. No paplašinātās da-

ļas izaug sēklotne, bet no augšējās daļas — irbulis un drīksna.

Ziedi pa lielākajai daļai sakopoti ziedkopās, tādēļ vasas meris-

tēma pārveidojas ne tikai par viena zieda meristēmu, bet par ve-

selas ziedkopas meristēmu.

Auga individuālajā attīstībā noteiktā secībā notiek iekšējas un

ātējas pārmaiņas. To norise atkarīga no auga īpatnībām un ārējo
apstākļu ietekmes. Auga sezonālas pārmaiņas sauc par fenolo-

ģiskajām fāzēm. Ziedēšana arī ir viena no auga fenoloģiskajām
fāzēm. Ziedēšana kā morfoloģiska pārmaiņa auga dzīvē ir saistīta

ar noteiktu iekšējo pārmaiņu kompleksu. Ziedēšanu ietekmē arī da-

žādi ārējie faktori. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē

ziedēšanu, ir fotoperioda ilgums. Kā ziedēšanas sākumu, tā arī tās

norisi ietekmē arī barība, gaisma, mitrums v. c. ārējās vides fak-

tori. Ogļhidrātu, sevišķi cukura uzkrāšanās augos paātrina ziedē-

šanu, turpretī palielinātas slāpekļa minerālmēslu devas intensificē

augšanu, bet ziedēšanu aizkavē.

Ziedu pumpuru ieriešanos kavē pārlieks gaisa un augsnes mit-

rums.

Ziedu pumpuriem augot, kauslapas un vainaglapas ārpuse
(apakšējā puse) aug ātrāk nekā iekšpuse (virspuse), tādēļ kausla-

pas un vainaglapas saliecas unapklāj pumpuru.

Pumpura plaukšana iesākas ar to, ka augšanas intensitāte

kauslapu un vainaglapu pusēs mainās, t. i., iekšpusē augšana kļūst
straujāka nekā ārpusē. Šajā laikā uz ziedu pārvietojas arī daudz

ūdens, tas izraisa turgora spiediena palielināšanos un veicina pum-

pura atvēršanos.

Zieda formula un diagramma

Zieda formula. Zieda uzbūvi ar īpašiem pieņemtiem apzīmējumiem īsi un

uzskatāmi var izteikt formulas veidā. Morfoloģiski dažādās zieda da|as katrā

gredzenā apzīmē ar burtiem, kas ir pirmie burti zieda daļas nosaukumam latiņu
valodā:

P — perigonium — perigons jeb vienveida apziednis,
X — calyx — kauss,

C — corolla — vainags,
A — androeceum — androcejs, putekšņlapu kopa,

G —

gynaeceum
— ginecejs, augļlapukopa.

Zieda daļu skaitu katrā gredzenā norāda cipars pie attiecīgā burta; ja zieda

daļu vairāk par 10, tad cipara vietā raksta bezgalības zīmi. Ja kādu zieda daļu

gredzena nav, tā vietu formulā atzīmē ar nulli (0), bet zieda daļas, kas ir vai-

rākos gredzenos, norāda, liekot starp skaitļiem plusa zirni (+ ). Saaugušām

zieda daļām attiecīgo skaitli raksta iekavās.
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Sēklotnes stāvokli parāda ar svītriņu, kuru augšējai sēklotnei raksta zem

skait|a, apakšējai — virs skaitļa, kas izsaka augļlapu daudzumu ziedā. Vidējai
sēklotnei svītru neliek.

Zieda simetriju norāda formulas sākumā ar šādām pieņemtam zimem

83. att. Zieda daļu attēlojums diagramma (shēma; pieņemtos apzīmējumus

sk. 84. attēlā)

Zieda dzimumu pieņemts parādīt šādi:

O"
— vīrišķs zieds,

Cļ — sievišķs,

9
— divdzimurnu,

9 Cf — viendzimuma, bet uz viena un tā paša auga.

Zieda formula ir, piemēram,

lilijām — 9 P3+3 A 3+3 G(3_)

zvērenēm — $ 9 K2+2 C 4 A 2+4 G(2)

zirņiem —
X Ģ K5 C 1 +2+ (2) A(s+4) +1 G J

panātrēm — X 9 K(S)C(S)A 4 G(2)
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84. att. Ziedu diagrammas un diagrammām pieņemtie apzīmējumi

I— vasas ass, 2 — seglapa, 3 — piezledlapa, 4 — perigonlapa, 5 — kauslapa, 6 — vainag-
lapa, 7 — putekšņlapas, 8 — augļlapās, 9 — rudens vēlziedu — Colchicum autumnale

zieda diagramma, 10 — pļavas ģerānijas — Geranium pralense zieda diagramma

Arī graudzāļu ziedu vārpiņas parocīgi parādīt formulas veidā. Apzīmējumi
ir šādi:

S — spiculae — vārpiņa, ziedu skaitu vārpiņā norāda skaitlis pie burta S,
V — valvae — vārpiņas plēksnes,
v — valvulae — zieda plēksnes.
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Piemēram, ziedu vārpiņas formula

pļavauzītēm — Ģ S 3—4(5) V2v2 A 3 G 2

kukurūzai — O" S 1—2(3) V2v2 A 3; 9 SIV2v2G2

tuskarorām dSIVOv 2 A 6; 9 SIVOv2G2

85. att. Graudzāļu vārpiņas uzbūves shēma un

diagramma

1 — vārpiņas ass, 2 — augšēja vārpiņas plēksne.
3 — apakšējā vārpiņas plēksne, 4 — apakšējā zieda

plēksne, 5 — zieda plēvites, 6 — putekšņlapas, 7 —

sēklotne, 8 — augšējā zieda plēksne

Skaitlis pie burta S parāda, cik ziedu ir vārpiņā, skaitļi pie V un v, — cik

ir vārpiņas un zieda plēkšņu. Augļlapu un putekšņlapu daudzumu norāda tāpat
kā citiem augiem.

Zieda diagramma. Zieda formula parāda tikai zieda daļu daudzumu. Priekš-

statu par zieda uzbūvi un zieda daļu savstarpējām attiecībām sniedz zieda dia-

gramma, t. i., zieda shematiska projekcija plaknē, kas perpendikulāra zieda asij.

Kauslapas diagrammā attēlo ar figūriekavu zīmi (sk. 84. att.), vainaglapas ar

apaļām iekavām, putekšņlapas — ar slēgtu, vēl neizplaukušu putekšnīcu šķērs-

griezumu, gineceju — ar sēklotnes šķērsgriezumu. Pie tam kauslapas diagrammā
attēlo ārējā aplī, aiz tā — vainaglapas, tad — putekšņlapas, bet diagrammas
centrā — gineceju. Ja zieds ir lapas žāklē, tad diagrammu orientē tā, lai seglapa
atrastos lejā. Saaugušās zieda daļas savieno ar svītrlīnijām.

Zieda diagrammas, kas attēlo faktisko stāvokli, sauc par empīriskām. Ja

diagrammāparādīta kāda zieda daļa, kas izskaidro zieda filoģenētisko attīstību,

bet faktiski ziedā reducējusies vai citādi izzudusi, tad diagrammu mēdz saukt

par teorētisku. Iztrūkstošo zieda daļu diagrammā iezīmē ar 3f .
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Ziedu evolūcija

Par ziedu izcelšanos 19. un 20. gs. mijā izveidojās divas hipotē-
zes: pseidantija teorija un strobilārā jeb eiantija teorija. Vēlākā

laikā izstrādāta ari trešā — telomu teorija.
Pseidantija teoriju galvenokārt izstrādāja austriešu botāniķi

R. Vetšteins un Neimaiers. Saskaņā ar šo teoriju tipisks segsēkļu
divdzimumu zieds ir viendzimuma sievišķo un vīrišķo ziedu

kopa. Sievišķie ziedi ir ziedu kopas centrā, to seglapas (lapas pie
zieda pamata) reducējušās vai pārveidojušās par auglenlcas sa-

stāvdaļām. Vīrišķie ziedi veido ziedu kopas ārējos gredzenus. To

seglapas saglabājušās unpārveidojušās par apziedni.
Tātad pēc pseidantija teorijas zieds ir ziedkopa. Tādas ziedko-

pas — ciāciji ir dievkrēsliņiem — Euphorbia, un tie atgādina div-

dzimumu ziedus.

Pseidantija teorijas piekritēji par primitīvākiem uzskata sīkus

viendzimuma ziedus ar neuzkrītošu apziedni, nedaudzām zieda da-

ļām un anemofilu apputeksnēšanos.
Strobilārās jeb eiantija teorijas pamatlicēji ir A. Hallīrs un

C. Besi. So teoriju pilnveidojuši padomju zinātnieki (A. Tahta-

džans v. c.).

Saskaņā ar strobilāro teoriju segsēkļu zieds ir homologs kail-

sēkļu strobilam
—

čiekuram un, tāpat kā strobils, arī zieds ir spo-

ras nesoša, augšanā ierobežota īsvasa. Uz sarukušas zieda ass —

ziedgultnes atrodas apziednis, mikrosporofili — putekšņlapas un

megasporofili — augļlapās. Kauslapas kā morfoloģiski, tā anato-

miski līdzīgas veģetatīvajām lapām. Kausam raksturīga ir aizsarg-
funkcija, bet tas var izpildīt arī citas funkcijas.

Vainaglapas vēl vairāk specializējušās nekā kauslapas un ci-

tādi arī cēlušās. Pa lielākajai daļai vainaglapas ir pārveidojušās
neauglīgās putekšņlapas, dažreiz arī metamorfozētas seglapas. Vai-

naglapu evolūcija ir notikusi saskaņā ar to galveno funkciju —

kukaiņu pievilināšanu apputeksnēšanai. Daudziem segsēkļiem vai-

nags reducējies. Tādā gadījumā vainaga funkcijas izpilda putekšņ-
lapas vai arī augs ir piemērojies pašapputei.

Putekšņlapas izveidojušās no primitīvāko kailsēkļu mikrospo-
rofiliem. Zemāk attīstītiem segsēkļiem putekšņlapas ir platas, lent-

veidīgas un nav diferencējušās putekšnīcā un kātiņā.
Augļlapās ir metamorfozēti'megasporofili. Tās stipri pārmainī-

jušās un specializējušās putekšņu uztveršanai un sēklaizmetņa no-

segšanai; tām saaugot, izveidojusies sēklotne un drīksna.

Pēc strobilārās teorijas, primitīvas organizācijas iezīmes ir liels

divdzimumu zieds, entomofilija, atsevišķi ziedi, gara ziedgultne,
spirālisks zieda daļu novietojums uz ziedgultnes, daudz putekšņ-
lapu, daudz augļlapu, apokarps ginecejs. Tādas zieda iezīmes ir

magnoliju— Magnoliaceae, gundegu — Ranunculaceaev. c. dzim-

tām.
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Ziedu augstu organizāciju evolūcijas procesā ir ieguvušas lūp-
ziežu

— Lamiaceae, vīrceļu — Scrophulariaceae, asteru — Aster-

aceae un orhideju —
Orchidaceae dzimtas.

Salīdzinot šo dzimtu ziedus, varam secināt, ka zieda progresīvā
evolūcija ir gājusi uz plastiskā materiāla ekonomiju un labāku ap-

puteksnēšanos.
Strobilārā teorija ir vispāratzīta teorija mūsu zemē,un jaunākās

segsēkļu filoģenētiskās sistēmas (A. Grosheima 1945. g., A. Tahta-

džana 1959. g.) ir sastādītas, pamatojoties uz šo teoriju.
Telomu teorija. Pseidantija un strobilārā teorija dažādi izskaidro

zieda izcelšanos, tomēr tās abas ir izveidojušās no viena uzskata,
kuru savā laikā jau izteica Gēte, t. i., ka zieds ir vasas pārveidne
un zieda sastāvdaļas ir izgājušas lapas stadiju. Arī X- Volts uzska-

tīja, ka augstāko augu organisms sastāv no trīs pamatorgāniem:
saknes, stumbra un lapas un visas pārējās auga sastāvdaļas ir šo

orgānu metamorfozes. Tādēļ pseidantija un strobilāro teoriju ap-

zīmē par foliārām zieda izcelšanās teorijām atšķirībā no

telomu teorijas, pēc kuras visas zieda daļas nav izgājušas
lapas stadiju.

Saskaņā ar telomu teoriju visi auga orgāni cēlušies no cilin-

driskām asīm — telomiem. Dažas no šīm asīm saaugušas un kļu-
vušas plakanas —

tā izveidojušās lapas. Saaugot telomiem, kuru

galos bijuši sporogoni, izveidojušās putekšņlapas un auglenicas,

neizejot lapas stadiju.
Telomu teoriju izstrādāja botāniķis un paleobotāniķis V. Cim-

mermans. Tās pozitīvā nozīme irTā, ka telomu teorija nepauž for-

mālu uzskatu, ka visas zieda daļas cēlušās no lapas.
Pseidantija, strobilārā un telomu teorija ir izplatītākās mācības

par zieda izcelšanos. Par zieda vēsturisko attīstību pastāv arī ci-

tas hipotēzes.

Ziedkopas

Ziedkopu iedalījums. Ir augi, piemēram, tulpes, magones v. c,

kuriem ziedi pa vienam pirmās pakāpes nezarainu dzinumu galos,
taču lielajam vairākumam augu tie daudz vienkopus uz habituāli

norobežotas ģeneratīvas ass — ziedneša un izveidojas zied-

kopa — inflorescentia.
No evolucionārā viedokļa ziedkopas ir viens no pielāgojumiem,

kas sekmē apputeksnēšanos. To rašanos nosacījuši vairāki faktori.

Pirmkārt, gaisa strāvu nestie putekšņi, ja augus apputeksnēja

vējš, biežāk nokļuva ūz ziedū drīksnām, kur ziedi bija pa vairākiem

tuvu kopā. Bites vai citi kukaiņi vienā laikā apputeksnēja daudz

vairāk ziedu, ja tie bija vienuviet grupās, turpretī vientuļo ziedu

varēja pat neieraudzīt un neaplidot. Otrkārt, ja vienīgais zieds

tika bojāts vai izplauka tācT, kad kukaiņi nelido, to neapputeksnēja,
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augam nebija sēklu (pēcnācēju). Dabiskajā izlasē biežāk saglabājās
tie augi, kam ziedi bija vairāki vienkopus un izplauka pakāpeniski.
Ziedu pakāpeniska izplaukšana ziedkopā ir augam ļoti liela biolo-

ģiska priekšrocība salīdzinājumā ar atsevišķu ziedu vienlaicīgu
uzziedēšanu.

Ziedkopu izveidošanās neapšaubāmi sekmēja svešapputi. Zied-

kopu veids bieži vien cieši saistās ar augļkopu veidu un pielāgoju-
miem sēklu izplatīšanai.

Ziedu vientuļais stāvoklis ir primitīvāka iezīme augiem nekā

ziedkopas; taču dažreiz ziedi pa vienam ir tad, ja ziedkopas redu-

cējušās.
Ziedkopas, norisot augu evolucionārai attīstībai, radušās no

vientuļajiem ziediem. Tipiskai ziedkopai nav normāli attīstītu ve-

ģetatīvo asimilācijas lapu. Ziedkopas otrās pakāpes asis (sānasis)
izaug noseglapu — brakteju žāklēm, un tām ir viena divas piezied-
lapas — brakteolas — bracteola, kuru žāklēs savukārt var būt

ziedkopas trešās pakāpes asis utt. Tātad ziedkopas vienas ass pie-
ziedlapas ir ziedkopas otras ass seglapas. Daudzās primitīvākajās

ziedkopās veģetatīvās lapas krasi neatšķiras no braktejām, un ta-

jās var vērot, kā lapas pakāpeniski kļūst vienkāršākas un pāriet
seglapās — braktejās. Seglapas nav vairs diferencētas kātā un la-

pas plātnē, tās nepiedalās aktīvi fotosintēzē. Augstāk diferencētās

(specializētās) ziedkopās pāreja no veģetatīvajām lapām uz segla-
pām ir ļoti krasa.

Morfoloģiski atkarībā no ziedneša sazarojuma veida izšķir sim-

podiālās jeb cimozās ziedkopas un monopodiālās jeb racemozās

ziedkopas.
Simpodiālās ziedkopas. Simpodiālajās ziedkopās (86. att.) gal-

venā ass agri pārstāj augt, tā vājāk attīstīta nekā sānasis, kuras

atiet zem galvenās ass galotnes zieda. Sānasīm savukārt galotnēs
ir ziedi. Ziedkopas zarojuma sistēmai nekad nav centrālās ass, kas

stieptos tai cauri. Ziedkopā ir vairākas vienādi attīstītas vienas un

tās pašas pakāpes sānasis vai arī tikai viena sānass, no kuras tur-

pinās ziedkopas zarojums. Pēdējā gadījumā izveidojas šķietama
galvenā jeb centrālā ass — simpodijs — sympodium.

86. att. Simpodiālās ziedkopas

Monohāziji: 1- sirpis, 2 - tīstenis, 3 - vēdeklis. 4 - ritulis; 5 - dihāzijs. 6 - pleiohāzijs
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Simpodiālās jeb cimozās ziedkopas sauc arī par žuburo-

ņ i c m.

Monohāziji jeb vienžuburoņi — monochasium (86.
att.) raksturīgi ar to, ka no ziedkopas galvenās ass, kas pārstāj
augt un nobeidzas galā ar ziedu, atiet tikai pa vienai pirmās pakā-
pes sānasij ar ziedu galā, no tās savukārt atkal tikai viena utt. Tā

izveidojas šķietama galvenā ass — simpodijs, kas sastādās no da-

žādas pakāpes sānasīm. Sāda ziedkopa habituāli var būt ļoti

līdzīga monopodiālaiziedkopai.
Monohāziji ir sirpis, tīstenis, vēdeklis un ritulis.

Sirpim — drepanium (86. att. 1) viena otrai sekojošās sān-

asis ir tikai galvenās ziedkopas ass vienā pusē un atrodas ar šo

galveno ziedkopas asi vienā plāksnē. Sirpis sastopams dažiem

doņiem, tradeskancijām v. c.

Tīstenim jeb sagrieztajam sirpim — bosiryx (86. att. 2)
sānasis tāpat pa vienai un uz vienu pusi kā sirpim, bet nav vienā

plāksnē ar ziedkopas galveno asi. Tīstenī ziedi ir asinszālēm, bie-

tēm, dienziedēm v. c.

Vēdeklim — rhipidium (86. att. 3) viena otrai sekojošās sān-

asis atiet pamīšus uz divām pusēm un atrodas vienā plāksnē ar

ziedkopas galveno asi. Vēdeklis sastopams skalbēm, dažiem do-

ņiem, piemēram, plašajiem doņiem —
Juncus effusus v. c.

Ritulim jeb sagrieztajam vēdeklim — cincinnus (86. att. 4)
sānasis pa vienai uz divām pusēm, tāpat kā vēdeklim, bet neatro-

das vienā plāksnē ar ziedkopas galveno asi. Ritulis ir vairākiem

skarblapju un nakteņu dzimtas augiem, laimiņiem — Sedum, biš-

āboliņiem — Phacelia v. c.

Dihā zi j s jeb divžuburonis — dichasium (86. att. 5) ir

simpodiāla ziedkopa, kurai zem galvenās ziedkopas ass galotnes
zieda atiet divas vienādas pakāpes sānasis, no tām savukārt divas

utt. Ziedi dihāzijos ir ļoti daudziem neļķu dzimtas augiem.
Pleiohāzijam jeb daudzžuburonim — pleiochasium,

cyma (86. att. 6) no galvenās ziedkopas ass zem galotnes zieda

atiet vismaz trīs vienādas pakāpes sānasis. Daudzžuburonis ir

dievkrēsliņu, kā arī vairāku gundegu dzimtas augu, piemēram,
Helleborus foetidus, augsto sauleskrēsliņu —

Thalictrum elatum

v. c. ziedkopas.
Cimozajās ziedkopās ziedi izplaukst bazipetālā secībā, sākot

no augšas uz leju, un galotnes ziedu pārsniedz sānasu ziedi.

Monopodiālās ziedkopas. Monopodiālajām ziedkopām (87. att.)

galvenā jeb centrālā ass aug garumā, tā attīstīta spēcīgāk nekā

pirmās pakāpes sānasis, tās savukārt spēcīgāk attīstītas nekā ot-

rās pakāpes sānasis utt. Tādējādi visai zarojuma sistēmai stiepjas
cauri īsta galvenā ass jeb monopodijs — monopodiutn.

Ziedkopas galvenā ass nobeidzas ar augšanas punktu (to ne

vienmēr viegli konstatēt). Ziedkopa aug no šī augšanas punkta.
Paši jaunākie ziedi ir ziedkopas centrā vai galotnē. Ziedi plaukst
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akropetālā secībā no apakšas uz augšu, un sānasu ziedi nepāraug
galotnes ziedu.

Monopodiālās ziedkopas sauc par ķekaroņiem jeb par

botriskajām ziedkopām. Tās var būt vienkāršas, ja pir-
mās pakāpes sānzari nezaraini un tiem galā ir zieds, vai saliktas,

ja pirmās pakāpes sānzari zarojas un tiem galā augšanas punkts,
bet ziedi ir otrās, trešās vai tālāko pakāpju sānzaru galos.

Vienkāršas monopodiālās ziedkopas ir ķekars, vārpa, spurdze,
vālīte, vairogs, čemurs, galviņa, kurvītis, saliktas

— skara, salikta

vārpa, salikts čemurs, salikts vairogs.

87. att. Monopodiālās ziedkopas

1 — ķekars, 2 — skara. 3 — vārpa, 4 — spurdze, 5 — vālīte, 6 — vairogs,

7 — salikts vairogs. 8 — čemurs, 9 — salikts čemurs, 10 — galviņa, 11 —

kurvītis. 12 — salikta vārpa. 13 — vārpskara
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Ķekars — racemus, botrys (87. att. 1) ir monopodiāla zied-

kopa, kur no ziedkopas galvenās ass seglapu žāklēm atzaro daudz

vājāk attīstītas apmēram vienāda garuma sānasis (ziedu kāti) ar

ziedu galotnē. Ķekaros ir ziedi ievām, akācijām, Daugavas lilijai
v. c. Ja ziedi tikai ziedkopas galvenās ass vienā pusē, ķekars ir

vienpusējs, kā, piemēram, maijpuķītēm.
Skara

— panlcula (87. att. 2) ir salikts ķekars, ziedi tikai pie
otrās vai tālāku pakāpju sānasīm.

Vārpa — spica (87. att. 3) ir būtībā ķekars ar sēdošiem zie-

diem vai arī ziedu kāti ļoti īsi. Vienkāršā vārpā ziedi ir ceļtekām.
Salikta vārpa — spica composita ir monopodiāla ziedkopa,
kurai katra sānass ir vārpa. Vārpskara ir salikta ziedkopa,
kurā vārpas ar sēdošiem ziediem (vai ziedu kāti ļoti īsi) sakārtotas

skarā. Saliktā vārpā vai vārpskarā ir ziedi daudzām graudzālēm.
Spurdze — amentutn (87. att. 4) ir vārpa ar tievu, nokarenu

asi. Spurdzes ir apsēm, vītoliem. Bieži vien par spurdzēm sauc arī

dihaziālās valriekstu v. c. vīrišķo ziedu ziedkopas, kas sastāv no

divziedu dihāzijiem, kur vidējais zieds reducējies, bet palikuši tikai

ziedi uz sānasīm. Par spurdzēm sauc arī bērzu ziedkopas, kas tāpat
ir saliktas ziedkopas.

Vālīte
— spadix (87. att. 5) ir ziedkopa ar resnu galveno asi.

Ziedi sēdoši. Ziedi vālītēs ir kalmēm, cūkaušiem v. c.

Vairogam — corymbus (87. att. 6) pie ziedkopas galvenās
ass ziedi uz pirmās pakāpes sānasīm apmēram visi vienā līmenī.

Ziedi vairogos ir ābelēm, vilkābelēm, sausseržiem, plūškokiem v. c.

Salikts vairogs — corymbus compositus (87. att. 7) iz-

veidojas, ja ziedi ir vairogos uz otrās vai tālāku pakāpju sānasīm.

Čemurs — utnbella (87. att. 8). Čemuram galvenā ziedkopas
ass sarukusi, pirmās pakāpes sānasis atiet it kā no viena punkta.
Ziedi čemuros ir prīmulām, sīpoliem v. c.

Salikts čemurs
—

utnbella composita (87. att. 9) izveido-

jas, ja pirmās pakāpes atzarojumu galā ir mazāki čemuri ar zie-

diem. Salikts čemurs ir čemurziežu dzimtas raksturīga ziedkopa.

Galviņa — capitulum (87. att. 10) atgādina čemuru, bet zied-

kopas galvenā ass paresna, paplata, ziedi ar ļoti īsiem kātiņiem.
Ziedi galviņās ir, piemēram, āboliņiem.

Kurvītis — calathldlum (87. att. 11) ir ziedkopa ar platu,
īsu, iedobtu vai koniski izceltu ziedkopas galveno asi. Ziedi sēdoši

vai ar ļoti īsiem kātiņiem. Ziedi kurvīšos ir lielākajai daļai kurvj-
ziežu dzimtas augu, pie tam iedobta ziedkopas galvenā ass ir, pie-
mēram, saulgriezēm, koniski izcelta — kumelītēm v. c.

Jauktas ziedkopas. Antodijs. Saliktas ziedkopas veidojas ne vien

katras grupas — monopodiālo vai simpodiālo — ziedkopu robe-

žās; mēdz būt arī saliktas ziedkopas no monopodiālo un simpo-
diālo ziedkopu vienkāršajām un saliktajām ziedkopām. Šādas «div-

kārt» saliktas ziedkopas sauc par jauktām ziedkopām —



165

sunflorescentia. Piemēram, pelašķiem kurvīši ir vairogos vai ska-

rās, vībotnēm
— ķekaros vai skarās.

īpatnēja jaukta skarveidīga ziedkopa ir piramīda — thursus.
Galvenā ass šādā ziedkopā monopodiāla, bet sānasis — ci-

mozas. Tāda veida ziedkopas ir diezgan plaši izplatītas dažādās

dzimtās.

Ziedkopas sānzariem un ziedu kātiem reducējoties, ziedi daž-

kārt ziedkopā tik tuvu viens otram, ka visa ziedkopa atgādina
ziedu. Tādas ziediem līdzīgas ziedkopas
sauc par pseidantijiem jeb anto-

d i j i c m — anthodiutn.

Pseidantiji ir gandrīz visiem kurvjzie-
žiem, un tos nepareizi sauc par ziediem,

piemēram, dālijām, pīpenēm v. c. Pseidan-

tijos ziedi parasti mazi, dažkārt tikai dažu

milimetru lielumā.

Primitīvākās simpodiālās un monopo-

diālās ziedkopas viegli atšķiramas. Bet, ja
notikusi daļēja ziedkopas redukcija, spe-

cializācija, kā arī sastopoties ar starpfor-
mām (simpodiālās un monopodiālās zied-

kopas viegli pāriet viena otrā), nereti ļoti

grūti noteikt ziedkopas tipu, kā arī no-

skaidrot, kurš no tiemprimitīvāks.

Ziedkopu lielums un ziedu skaits zied-

kopā ļoti variē
—

dažās ziedkopās ir tikai

divi trīs ziedi, citās
— pat desmitiem tūk-

stošu ziedu, piemēram, dažām agavēm, pal-
mām. Tikpat atšķirīgs kā ziedu skaits zied-

kopā ir ziedkopu lielums. Ir ziedkopas,

88. att. Amorphophallus
titānam

1— ziedu vālīte, 2 — ziedko-
pas vīkals, 3 — vālītes kāts,

4 — gurns

kuru caurmērs divi trīs centimetri, un tādas, kas 12 m diametra un

14 m augstas, piemēram, palmai Corypha umbraculifera.

Ļoti liela ziedkopa ir Amorphophallus titanum (88. att.),kas aug Sumatrā.

Ziedu vālīte šim augam 1,6 m augsta, vālītes kāts 0,5—1 m garš, B—lo8—10 cm

caurmērā. Ziedkopas vīkals ap 70 cm garš, 80 cm caurmērā, gurna diametrs
0,50 m. So augu apputeksnē gaļas mušas, un pretīgā smaka, ko tas izdala,
jūtama mūža mežā plašā apkārtnē.

Ziedkopu evolūcija. Ziedkopu izveidošanās notikusi dažādi. Dau-

dzos gadījumos ziedkopas radušās no vientuļu un terminālu ziedu

grupām, sarūkot ziednesējām vasām, reducējoties visām veģetatī-

vajām lapām un pārveidojoties tām braktejās. Domā, ka ziedkopas

izveidojušās arī, rodoties jauniem ziediem zem vienīgā terminālā

zieda (A. Tahtadžans). Ziedkopu rašanās saistīta ar vasas zaro-

šanos.

Ne vienmēr monopodiālais ziedkopu zarojums ir vienkāršāks un primitīvāks
par simpodiālo, kā tas principā ir segsēkļu zarojumā. Attīstoties galotnes zie-

dam, galvenās ass augšana apstājās un ass varēja zaroties tālāk tikai simpo-
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diāli. No tā varēja secināt (Parkins, 1914.), ka simpodiālās ziedkopas ir primi-
tīvākas nekā monopodiālās. Tomēr jāņem vērā, ka tas tā nav visos gadījumos.
Ja ziedkopa veidojusies no vientuļiem žākļu ziediem, tad monopodiālais zarojums

jāuzskata par primitīvāku, kā tas daudzos gadījumos ir viendīgļlapjiem (A. Tah-

tadžans).
Pēc padomju ievērojamā botāniķa A. Tahtadžana domām, visprimitīvākā

simpodiālā ziedkopa ir ziedkopa, kur zem ziedkopas galvenās ass zieda atiet

viens, divi vai trīs sānzari ar termināliem jeb galotnes ziediem. Šādas ziedkopas
izveidošanās varēja sākties tādējādi, ka bez terminālā zieda galvenās ass ga-
lotnē attīstījās otrs zieds galvenās ass pašas augšējās lapas žāklē. Tā varēja

rasties vienkāršs monohāzijs — cimoza ziedkopa ar vienu sānasi. No vienkāršā

monohāzija savukārt izveidojās vienkāršs dihāzijs — cimoza ziedkopa ar divām

sānasīm. Vienkāršu monohāziju un dihāziju bieži sastop gundegu, magoņu,

rožu v. c. dzimtās.

Ja augiem lapas pretēji, tad arī dihāzija zari ir pretēji, kā tas ir, piemēram,

neļķu dzimtā.

No vienkārša dihāzija veidojies salikts dihāzijs. Saliktajā dihāzijā zem abu

sānasu terminālajiem ziediem atkal atiet divas pretējas vai pamīšas sānasis ar

89. att. I — cimozo ziedkopu evolūcija (shēma)

I — dihāzijs, 2 — salikts dihāzijs, 3 —
čemurveida dihāzijs, 4 — galviņveida dihāzijs,

5 — tīstenis, 6 — pleiohāzijs

II — racemozo ziedkopuevolūcija (shēma)

7 — ķekars, 8 — vairogs, 9 — čemurs, 10 — galviņa. 11 — vārpa. 12 — vālīte, 13 —
skara

(pēc Tahtadžana)
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ziediem galotne utt. Tādas dihaziālas skrajas ziedkopas ir daudzām gundegu
un platkājiņu sugām, kā arī ne|ķu dzimtas augiem. Sarūkot posmiem vai neat-
tīstoties dažiem ziediem, izveidojušās dažādas skrajā dihāzija modifikācijas —

galviņveida dihāzijs, čemurveida dihāzijs v. c. Galviņveida dihāzijs ir, piemēram,
dipsaku dzimta — Dipsacaceae.

Ja saliktajā dihāzijā izzūd viens vai divi zari, izveidojas salikts monohāzijs.
Saliktas monohazialās ziedkopas ir divējādas. Ja visas jaunās sānasis atiet

uz vienu un to pašu pusi no galvenās ass, tā kā visi ziedi pavērsti uz vienu

pusi, tad ziedkopu sauc par tīsteni jeb sagrieztu sirpi, ja sānasis atiet pamīšus
uz divām pusēm, — par rituli jeb sagrieztu vēdekli.

Tīsteni visi ziedi atrodas spirāliski jeb helikoīdi sagrieztas galvenās ass —

simpodija aizmugurē.
Sagrieztu tīsteni un sagrieztu vēdekli sastop divdīgļlapjiem.
Viendigllapju saliktie monohāziji atšķiras no divdīgjlapju saliktajiem mono-

hāzijiem ar to, ka ziedkopas sānasis ir vienā plāksnē ar ziedkopas galveno asi.

Viendigllapju monohaziālās ziedkopas ir sirpis un vēdeklis.

No viendigllapjumonohāzijiemcēlušās vairākas saliktas ziedkopas. Piemēram,
sīpoliem - - Allium, puķumeldriem — Butomus v. c. ir čemurveida monohāzijs,
kas sastāv no vairākiem monohāzijiem, kuriem sarukuši posmi. Zeltstaritēm —

Gagea čemurveidigajā monohāzijāredukcijas dē] ir tikai daži vai pat viens zieds.

Visaugstāk attīstītā cimozā ziedkopa ir pleiohāzijs. Tas izveidojies no dihā-

zija.
No pleiohāzija, palielinoties sānasu skaitam, cēlies ķekars — primitīvākā

no monopodiālajām ziedkopām. Tipiskam ķekaram nav galvenās ass galotnes
zieda, tas pakāpeniski reducējies. Sarūkot ķekara sānasīm, radusies vārpa, t. i.,

ķekars ar sēdošiem ziediem.

Galviņveidīga vārpa ar sarukušu galveno asi ir āboliņiem — Trifolium,
kamolainajām pulkstenītēm — Campanula glomerata v. c. To bieži vien sauc par

galviņu. Vārpas asij paresninoties, radusies vālīte.
No ķekara, ziedkopas zemāko ziedu kātiem izaugot garumā, radies vairogs,

kam visi ziedi aptuveni vienā horizontālā plāksnē.
Ja vairoga galvenā ass neattistīta vai ļoti īsa, izveidojies čemurs, kuram

ziedi tāpat horizontālā plāksnē vienā augstumā kā vairogam. Paplašinoties un

pabiezinoties čemura galvenajai asij, sarūkot ziedu kātiem, radies kurvītis.

Sēkla

Sēklas attīstība. Zigotai, kas radusies, apaugļošanās procesā sa-

plūstot olšūnai ar vienu no spermijiem, izveidojas celulozes ap-

valks un iestājas miera periods, kurš var ilgt dažas stundas vai

pat dažus mēnešus. Turpretī dīgļsomas sekundārais kodols jeb cen-

trālā šūna pēc saplūšanas ar otru spermiju sāk dalīties, un veido-

jas dīgļabarības audi
— endosperma.

Endosperma var veidoties trejādi — nukleāri, celulāri un

helobiāli.

Endospermai veidojoties nukleāri (90. att. 1), pēc divkār-

šās apaugļošanās dīgļsomas sekundārais kodols dalās 2, 4, 8 utt.

daļās; rodas daudz kodolu, kas novietojas vispirms citoplazmā gar

dīgļsomas sienu, izklājot tās iekšējo virsmu. Citokinēze nenotiek.

Šajā laikā aug arī pati dīgļsoma. Tā visa piepildās ar citoplazmu,
kura satur daudz olbaltumvielu,taukvielu un cietes.

Šāda endospermas veidošanās ļoti raksturīga viendīgļlap-
jiem un arī daudziem divdīgļlapjiem (šķirtvainaglapjiem), vispār
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augiem ar lielu, plašu dīgļsomu. Graudzālēm šī sēklas attīstības
fāze nosaukta par piengatavību, jo, pārspiežot sēklotni, citoplazma
iztek kā balti pienains šķidrums.

Dīgļsomā kodoli turpina dalīties tik ilgi, kamēr piepilda
gandrīz visu dīgļsomas telpu. Šajā stadijā starp kodoliem vienlai-

cīgi sāk veidoties šķērssienas — šūnapvalki, t. i., notiek tā sauktā

brīvā šūnu rašanās.

90. att. Endospermas veidošanās

1 — Lepidium dīgļsomas augšdaļa ar embriju (c)
un nukleāri radušos endospermu (n), 2 — Meksikas

agerātu — Ageratum mexicanum embrijs ar celulāri

radušos endospermu

Pēc tam šūnas dalās, ka-

mēr visu dīgļsomu aizņem
blīvi audi. Sinergīdas un

antipodi izzūd.
Ja endosperma veidojas

celulāri (90. att. 2),

pēc kodolu dalīšanās tūlīt
seko citokinēze un rodas

nodalītas šūnas ar kodolu

un šūnapvalku. Celulāru

endospermas attīstību no-

vēro lielākajai daļai kop-
vainaglapju resp. augiem,
kam šaura dīgļsoma.

Helobiāli 1 endo-

sperma veidojas daudziem

viendīgļlapjiem un primitī-

vākajiem divdīgļlapjiem
(gundegu, rožu dzimtā

v. cv). Kad notikusi apaug-

ļotā sekundārā dīgļsomas
kodola jeb centrālās šūnas

pirmā dalīšanās, dīgļsoma sadalās ar šķērssienu divās nevienādās

daļās — lielākajā — mikropilārajā un mazākajā —
halazā-

lajā daļā. Mikropilārajā daļā attīstās dīglis. Kodoli turpina vēl

dalīties, pie tam sākumā bez citokinēzes, vēlāk veidojas šūnapvalki.
Lielākā daļa endospermas rodas mikropilārajā daļā, halazālā daļa
ir haustorijs, kas uzsūc barības vielas no nucela.

Endosperma tātad ir sēklas barības audi, kas Izveidojušies no

dīgļsomasapaugļotās centrālās šūnas.

Ļoti daudziem divdīgļlapjiem dīglis attīstīdamies izlieto visu

endospermu. Endospermas šūnas paliek tikai viena kārta sēklas

perifērijā. Barības vielas šādu augu sēklās uzkrājas dīgļlapās vai,

retumis, hipokotilā. Ja barības vielas uzkrājas dīgļlapās, tās kļūst
lielas, biezas. Augiem,kuriem barības vielas uzkrājas endospermā,

dīgļlapās nelielas, bet spēcīgi attīstīta ir endosperma, kas izspiež
visu nucelu. Citiem augiem turpretī saglabājas un ar barības vie-

lām piepildās nucels un izveidojas perisperma.

1 Par helobiālu tā nosaukta tādēļ, ka raksturīga Helobiates rindas augiem.
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īpašu barības audu esamība sēklās endospermas vai perisper-
mas veidā ir primitīva pazīme. Segsēk|u evolūcijas gaitā rakstu-

rīga endospermas redukcija sēklās un attiecīgi dīgļa apjoma palie-
lināšanās. Primitīvākajās segsēkļu rindās, kāda ir, piemēram, mag-

noliju rinda
— Magnoliales, sēklās endospermas bagātīgi, dīglis

ļoti mazs, ar vāji diferencētu dīgļpumpuru. Augstāk attīstītajās
rindās turpretī dīglis kļuvis lielāks, endospermas maz vai arī tā

pavisam izzudusi. Barības vielas uzkrājas pašā dīglī, tā dīgļlapās.
Evolucionāri šāda īpatnība ir ļoti progresīva, jo barības vielas, kas

uzkrājušās dīgļlapās, daudz labāk dīglim augot pieejamas nekā

endosperma.
Pēc miera perioda sāk dalīties zigota — dīgļsomas apaugļotā

olšūna. Pēc pirmās dalīšanās rodas 2 šūnas —
bazālā šūna —

suspensora mātšūna, kas pavērsta pret mikropili, un terminālā

šūna — dīgļa mātšūna. Bazālā šūna dalās šķērseniski, dažiem au-

giem arī gareniski, un izveidojas suspensors jeb embrija
nesējs. Ir arī augi, kam suspensors vienšūnas.

Terminālā šūna, veidojoties suspensoram, tiek iebīdīta dziļāk
endospermā, kas aizpilda nucelu, un kļūst par proembriju. Proem-

brijs aug un iegūst sfērisku formu; norisot vēlreiz dalīšanās proce-

sam, rodas 4 šūnas ar divām savstarpēji perpendikulārām sienām

(91., 92. att.). Katra no šīm četrām šūnām dalās divās šūnās —

ārējā un iekšējā šūnā; tādējādi radušās astoņas šūnas sauc par

oktantu. Dalīšanās turpinās tālāk oktantā.
,

Sākumā dalīšanās norise visām augu grupāmlīdzīga. Tālākajā
dīgļa attīstības gaitā daļai augu šūnu dalīšanās proembrija ven-

trālajā pusē aizturas unproembrija apikālajā daļā izveidojas tikai

viena dīgļlapa. Simetrija pie tam izzūd, un augšanas punkts tiek

novirzīts sānis.

Kad šūnu pēc dalīšanās jau daudz, citiem augiem turpretī pro-

embrija augšējā daļā izveidojas neliels iespiedums. Tas sadala

dīgļa augšējo daļu divos pauguriņos, no kuriem vēlāk rodas divas

dīgļlapas, šūnām tālāk simetriski un sinhroni (vienlaicīgi) da-

loties.

Tā pakāpeniski no sēklaizmetņa attīstās sēkla — setnen.

Sēklas uzbūve. Sēkla sastāv no dīgļa jeb embrija, sēklapvalka
jeb sēklas segas un barības audiem.

Sēklas dīglim — embryo izšķir dīgļsakni, dīgļstumbru jeb
dīgļasi, dīgļpumpuru jeb pumpuriņu un dīgļlapas.

Sēklas dīglis vienmēr atrodas tā, ka hipokotils un dīgļsaknevēr-

sta pret sēklaizmetņa ieeju jeb iemutīti (mikropili). Dīgļsakne,
sēklai dīgstot, izaug no sēklas pa iemutīti.

Orhidejām, brūnkātēm, ziemcietēm un dažiem citiem augiem
dīglis nediferencēts, sastāv no nedaudzām vienādām šūnām un

dīgļpumpurs, dīgļstumbrs un dīgļsakne nodalās, tikai sēklai

dīgstot.
Sēklas dīglis sastāv galvenokārt no meristemātiska rakstura
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91. att. Divdīgļlapju dīgļa un endospermas attīstības shēma (I—V)

1 — sinergldas, 2 — suspensors.
3

— diglis. 4 — antipodi, 5 — endosperma, 6 — endo-

sperma, ko izmanto dīglis
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parenhīmas šūnām (izņemot dīgļlapas), šūnapvalki plāni, celu-

lozes.

Sēklas dīgļa centrālajā cilindrā parasti ir diferencējies prokam-
bijs, bet ksilēma un floēma no tā veidojas, tikai sēklai dīgstot. Sēk-

las dīgļa vadaudu aizmetņi attīstās neatkarīgi no sēklapvalka un

vispār neatkarīgi no mātesauga vadaudu kūlīšiem.

Graudzālēm, ķirbjaugiem v. c. sēklas dīgļstumbra periciklā
aizmetas adventīvās saknes.

92. att.1-8 — divdīgļlapja ganu plikstiņu — Capsella bursa-pastoris dīg|a
un sēklas attīstība

I — apaugļota olšūna. 2—B — olšūnas attistiba par dīgli, a — dig|a mātšūna. b — suspen-

sora mātšūna, c — bazālā šūna, d — suspensors, c — dīgļlapās, f — pumpuriņš (vasas

augšanas konuss), g — saknes aizmetnis, nu — nucels. i — integumenti. k — antipodi,
n — endosperma, m — mikropile

9—10 — viendīgļlapja (10) un divdīgļlapja (9) dīgļa attīstības shēma

o — pirmās saknes aizmešanās vieta, p — pumpuriņa attīstības vieta, h — hipokotils,

c — dīgļlapās
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Daudziem augiem dīgļlapās diferencējas zedeņu parenhīma.
Vadu kūlīši diezgan labi diferencēti tikai lielajās, biezajās dīgļ-
lapās.

Dīgļstumbra — cauliculus daļa starp dīgļlapām un dīgļ-
sakni ir hipokotils — hypocotyle, bet stumbra daļa,kas, sēklai

dīgstot, izaug starp dīgļlapām un pirmajām lapām, — ir epiko-
ti 1 s — epicotyle.

Dīgļpumpurs jeb pumpuriņš — plumula ir vasas aizmet-

nis, no kura izaug vasa.

Dīgļlapas — cotyledones parasti ļoti mazas, vienkāršas, ve-

selas, bet mēdz būt arī daivainas (valriekstiem — Juglans), trīssta-

rainas (cietķērsām — Lepidium sativum), kā arī plūksnainas (Pa-
chylobus) dīgļlapas.

Dažiem augiem (zirņiem, pupām, pupiņām, ozoliem v. c.) dīgļ-
lapas biezas, lielas, satur daudz rezerves vielu (94. att. E).

Viendīgļlapjiem parasti viena, divdīgļlapjiem divas, bet kail-

sēkļiem divas vai vairākas dīgļlapas.
Starp viendīgļlapjiem samērā reti sastopami augi, kam divas

dīgļlapas. Tāds izņēmums ir, piemēram, Agapanthus umbellatus

liliju dzimtā un taro
—

Colocasia antiquorum kallu dzimtā. Div-

dīgļlapjiem turpretī viena dīgļlapa ir samērā biežāk. Dažreiz viena

dīgļlapa rodas, divām saaugot. Sādu parādību sauc par sinko-

tiliju. To novēro gundegu, ūdensrožu, bārbeļu un sūreņu dzimtā

(sūrenēm un rabarberiem). Citiem divdīgļlapjiem viena dīgļlapa
attīstās normāli, bet otra pārstāj attīstīties un vēlāk izaug par

lapu, kā tas ir, piemēram, alpu vijolītēm — Cyclamen un kreimu-

lēm — Pinguicula, vai arī vispār neattīstās, piemēram, cīrulī-

šiem
— Corydalis v. c. Dažām peperomijām — Peperotnia viena

no dīgļlapām kļūst sēklā par suspensoru un tikai viena izplaukst
un zaļo. Visas šīs novirzes no dīgļlapu normālas attīstības mēdz
saukt par heterokotiliju.

Parādību, kad dīgļlapas ir dažāda izskata un izpilda dažādas

funkcijas, sauc par dīgļlapu anizofiliju. Dīgļlapu anizo-

filijai dažkārt velta lielu uzmanību un uzskata, ka šis ir viens no

veidiem, kā var būt izveidojusies evolūcijas gaitā viena dīgļlapa.
Ir arī divdīgļlapji, kuriem dīgļlapu vairāk nekā divas. Piemē-

ram, āmuļu dzimtas Psittacanthus ģintī ir 4 dīgļlapas, Proteraceae

dzimtas Persoonia ģintī —
2—B dīgļlapas. Trīs dīgļlapas ir ābe-

lēm, 4—5 zīda magonēm — Papaver rhoeas, burkāniem — Daucus,
pētersīļiem — Petroselinum, zirdzenēm — Angelica un citiem če-

murziežiem.

Divas dīgļlapas sēklaugiem ir primitīvāka pazīme nekā viena.

Par to liecina kaut vai tas, ka fosilajiem benetītiem, ginkiem, vai-

rākumam cikadeju un gnetu ir divas dīgļlapas. Arī ciprešu un īvju
dzimtā parasti divas dīgļlapas, kaut gan reizēm attīstās 3 vai 4.

Priedēm, eglēm, dižeglēm v. c. priežu dzimtas skuju kokiem ir 6—12

dīgļlapas. Daudzas dīgļlapas jeb polikotiliju šiem skuju
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kokiem uzskata par sekundāru parādību, ko var izskaidrot vai nu

ar dīgļlapu šķelšanos, vai arī ar dīgļa pirmo lapu sablīvēšanos un

nobīdīšanos uz mezgla, pie kura ir dīgļlapas.
Vietā, kur sēklaizmetnis bijis saistīts pie kājiņas, saskatāma

sēklas zīmīte jeb nabiņa — hilum (94. att.' 8). Tā parasti
redzama veroņu augļu sēklām. Par sēklas iemutīti jeb
mikropili sauc sēklaizmetņa mikropiles vietu; pa to izaug no

sēklas dīgļsakne.
Ja sēkla attīstījusies no atropa sēklaizmetņa, sēklas zīmīte un

iemutīte ir sēklas pretējos galos, turpretī no anatropiem vai kampi-
lotropiem sēklaizmetņiem izaugušajām sēklām zīmīte un iemutīte

ir vienā sēklas galā.
Pa sēklas zīmīti un iemutīti sēklā iekļūst gaiss un ūdens.

Sēklām, kas izaugušas no anatropiem sēklaizmetņiem, dažreiz

līdzās zīmītei ir īpašs garens paaugstinājums — vīlīte jeb
rafe

— raphe (94. att. 10). Vietā, kur sēkla piekļāvusies kāji-
ņai, redzama gareniska rieva. Tā saista sēklas zīmīti ar halazu.

Šāda rieva mēdz būt sēklām, kas attīstījušās no kampilotropiem

sēklaizmetņiem.
Sēklapvalks —

testa (jeb spermoderma — spermoderma)
aizsargā sēklas dīgli un barības vielas (96. att., 97. att.). Tas iz-

veidojies no sēklaizmetņa segām — integumentiem vai tikai no

integumenta ārējās kārtas šūnām, bet pārējā integumenta daļa tad
noārdās. Sēklapvalkam no iekšpuses var pievienoties nucela atlie-

kas vai endosperma. Pie tam, šūnām daloties, sēklaizmetņa segā
var veidoties jaunas šūnu kārtas, vai arī otrādi

— daļa sēklaiz-

metņa šūnu satura tiek izmantotas dīgļa un endospermas radīša-

nai. Dažiem augiem šādas iztukšotas, ar gaisu pilnas šūnu kārtas

labi redzamas. Šūnapvalks pie tam sarūk, saplok un pārvēršas
plānā bezstruktūras plēvītē vai arī pilnīgi uzsūcas.

Sēklapvalka epidermas šūnas viegli uzbriest, pārgļotojas un

tādējādi, saistīdamas ūdeni, sekmē sēklas dīgšanu. Tās var būt ar

kutikulu vai bez kutikulas.

Zem epidermas ir viena vai vairākas parenhīmas šūnu kārtas,
viena vai divas mehānisko audu (sklereīdu) šūnu kārtas un viena

pigmentū šūnu kārta. Jaunā sēklapvalkā starp mehānisko audu un

pigmentu šūnu kārtu ir parenhīmas šūnas, kas izveido tā saukto

barotājšūnu kārtu. Barības vielas, kas atrodas šajās šūnās, izlieto

arī sēklapvalka citu kārtu šūnas, tādēļ nobriedušās sēklās šī kārta

vāji izteikta.

Sēklapvalks pēc histoloģiskās uzbūves ļoti raksturīgs ne vien

atsevišķās dzimtās un ģintīs, bet pat vienas ģints sugām tas var

būt dažāds. Tādēļ sēklapvalkam daudzos gadījumos var būt liela

nozīme, noskaidrojot segsēkļu dzimtu un ģinšu filoģenētiskās mij-
attiecības.

Sēklapvalka attīstības pakāpe ir ļoti dažāda un saistīta ar

augļapvalka attīstību. Ja, piemēram, auglis oga, sēklapvalks
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attīstīts daudz spēcīgāk un izturīgāks nekā tad, ja auglis kaulenis,

jo kaulenī sēklu vēl aizsargā koksnainais endokarps (sk. 186. lpp.),
sēklapvalks kaulenim ļoti plāns, brūnas miziņas veidā. Plāns ir

sauso veroņu augļu sēklu sēklapvalks — tasnereti sastāv no divām,
trim vai pat tikai vienas šūnu kārtas. Tauriņziežiem, malvu, ķirbju,
daudziem palmu dzimtas augiem v. c. sēklapvalks biezs, daudz-

kārtains.

Segsēkļu evolūcijas procesā, it īpaši veidojoties neveroņu tipa
auglim, novērojams, ka sēklapvalks jeb spermoderma pakāpeniski
vienkāršojas (sk. 96., 97. att.). Tā vienkāršošanās un obliterācija,
t. i., šūnu saplakšana un šūnas dobuma izzušana, jo spilgti parā-
dās tad, ja sēkla cieši saskaras un sakļaujas ar augļapvalku un

augļapvalks pilnīgi pārņem sēklas aizsardzību. Dažos gadījumos
sēklapvalks tik tālu reducējies, ka nobriedušām sēklām palikusi
no sēklapvalka tikai ārējā epiderma. Tādās dzimtās, .kuru sēklaiz-

metņiem nav integumentu, sēklapvalks vispār neattīstās.

Sēklapvalka virsma var būt gluda vai ar dažādiem izveidoju-
miem, kas noder sēklu izplatīšanai. Tādas izveidnes mēdz būt ma-

tiņi vai sulīga sēkfsedze — arils.

Sēklas matiņi, kas izveidojušies no sēklapvalka, ir

ugunspuķēm — Chamaenerion, kazrozēm
— Epilobium, kokvil-

nai — Gosstjpium v. c.

Arils jeb sēklsedze
—

arillus (112. att.) ir sulīgs veido-

jums, kas rodas ap sēklu līdz tās gatavībai.
Daudzos gadījumos arils veidojas no spermodermas ārējās su-

līgās kārtas
— sarkotestas, sarkotestai reducējoties. Primitīvāko

sēklaugu sēklām, kā, piemēram, magnolijām, sarkotesta apņem

visu sēklu. Evolūcijas gaitas vienā novirzienā notiek sarkotestas

redukcija un specializācija, otrajā novirzienā notiek tās pilnīga
izzušana. Pirmajā gadījumā, samazinoties sarkotestas aizņemtajai
platībai un tai lokalizējoties noteiktā (parasti bazālajā) sēklas

daļā, izveidojies arils (van der Peils, 1955.). Arils tātad ir sarko-

testas atlieka.

Nav neiespējams, ka arils dažās segsēkļu grupās veidojies no

jauna, neatkarīgi no sarkotestas. Evolucionāri jaunākās augu gru-

pās arilu sastop reti.

No veidotājaudiem, kas atrodas pie sēklaizmetņa pamata, izvei-

dojusies sēklsedze īvēm —
Taxus. Tā ir spilgti sarkana vai oranž-

sarkana un kausveidīgi apņem sēklu. Sulīga koraļļsarkana sēkl-

sedze ir Eiropas segliņiem — Evonymus europaea, poraina
maisveida sēklsedze ir ūdensrozēm — Nymphaea (sk. 221. lpp.).

Arila paveids ir karunkula un strofiola; tās sauc arī par arilo-

dijiem jeb elaiosomām (112. att.).
Karunkula —

caruncula (mikropilārais arils) izveidojas pie
sēklas iemutītes jeb mikropiles. Karunkula ir dievkrēsliņu —

Euphorbia, buksusu — Buxus, ziepenīšu — Polygala v. c. sēklām.

Strofiola — strophiola rodas pie sēklas vīlītes vai kājiņas
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apvidū. Strofiola sastopama strutenēm — Chelidonium, dažām cī-

rulīšu
— Corydalis sugām v. c.

Liniem, cidonijām, daudzu krustziežu v. c. augu sēklas epider-
mas šūnas pārgļotojas un tādā veidā tiek sekmēta sēklu pieķerša-
nās gan dzīvniekiem un izplatīšanās, gan arī sēklu pielipšana aug-

snei, sēklām dīgstot.
No sēklapvalka var izveidoties arī spārni (sk. 216. lpp.).
Kailsēkļiem Ginkgo, Cycas un Cephalotaxus sēklapvalkam ārējā

kārta sulīga, krāsaina, vidējā — cieta, līdzīga kauleņa endokar-

pam, bet iekšējā — plāna. So augu sēklas atgādina kauleni.

93. att. Seklu uzbūves shēma

I — divdīgļlapja sēkla ar endospermu, II — viendīgllapja
sēkla ar endospermu, 111 — divdīgļlapja sēkla bez endo-

spermas, IV — viendīgllapja sēkla bez endospermas. I —

epiderma, 2 — endosperma, 3 — dīgļlapās, 4 — dīg|pum-
purs, 5 — hipokotils, 6

— dīgļsakne

Barības audi apņem visapkārt dīgli (piemēram, čemurzie-

žiem, palmām) vai arī norobežoti un atrodas līdzās dīglim (graud-
zālēm).

Atkarībā no barības audu un dīgļa attiecībām izšķir četru veidu

sēklas (93., 94. att.).
1. Sēklas bez endospermas un perispermas sa-

stāv tikai no dīgļa, kuru apņem sēklapvalks. Rezerves barības vie-

las atrodas dīgļlapās. Endosperma vai perisperma ir tikai I—21 —2

šūnu kārtas (tauriņziežiem, ķirbjaugiem, kokvilnai, rožu, kurvjzie-
žu v. c. dzimtu augiem) vai tās nav nemaz (piemēram, glīvenēm).

2. Sēklas ar endospermu, kas aizņem lielāko daļu sēk-

las. Perispermas nav. Tādas sēklas ir graudzāļu, liliju, nakteņu,
čemurziežu v. c. dzimtu augiem.

3. Sēklas ar perispermu, bet nav endospermas (piemē-
ram, amarantiem, neļķēm, cukurbietēm v. c).

4. Sēklas ar endospermu un perispermu (piemē-
ram, lotosiem,melnajiem pipariem v. c).

Sēklas barības audi (endosperma, perisperma) sastāv no izo-

diametriskām, parasti cieši sablīvētām šūnām. Šūnapvalki tām

plāni, no celulozes, bez porām. Sūnas satur rezerves vielas cieti
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(graudzāļu, balandu v. c. augu sēklas; sēklas miltainas) vai tauk-

vielas — eļļas (magoņu, čemurziežu, krustziežu dzimtas augiem,
kaņepju, linu, rīcinu sēklās; sēklas eļļainas), ar kurām bieži vien

kopā ir aleirona graudi —
olbaltumvielas.

Ja rezerves viela ir hemiceluloze, tad tā, kā parasts, nogulsnē-

jas šūnapvalkos, tie kļūst biezāki un izveidojas arī poras.

94. att. Dažādu seklu uzbūve (griezuma)
A — bietes — Beta vulgaris, B

—
dārza sīpolu —

Allium
cepa, C — mājas plūmes —

Prunus domesiica, — D — magones — Papaver, E — dārza pupiņu — Phaseolus vulgaris
(sēklas no priekšas, sāniem un griezuma). 1 — dīgļlapas, 2

—
dīgļpumpurs. 3 — dīgļsakne,

4 — dīg|saknes uzmava, 5 — endosperma, 6 — perisperma, 7 — sēklapvalks, 8 — nabiņa,
9 — endokarps, 10 — rafe

Hemicelulozes šūnapvalki ir kafijas augļu, dateļu un dažu citu

augu endospermas šūnām. Palmai Phijtelephas sēklu šūnapvalkos
daudz hemicelulozes un sēklas tik cietas, ka tās kā augu ziloņ-
kaulu izlieto dažādiem izstrādājumiem.

Sēklas dīgšanas laikā fermenti izšķīdina hemicelulozi un dīglis
to izmanto kā barības vielu.

Uz robežas starp endospermu (vai sēklas dīgli) un sēklapvalku
graudzāļu, daudzu pākšaugu un citu augu sēklās ir labi izšķiramas
viena vai dažas kārtas biezsienas šūnu, kurās ir aleirona graudiņi.
So šūnu kārtu sauc par aleirona slāni. Pēc izcelsmes tas

pieder vai nu pie endospermas (graudzāļu sēklās), vai pie nucela

(pākšaugu sēklās).
Taukvielas barības audu šūnu protoplazmā nogulsnējas lielu

pilienu vai smalku emulsiju veidā.

Graudzāļu sēklas uzbūve. Grauds (95. att., 102. att.) ir graud-
zāļu auglis. Augļapvalks tam plāns, rudimentārs un cieši piekļau-
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95. att. A — grauda dīgļa garenisks griezums, B — grauda dīgļa morfoloģiskās
uzbūves shēma (pec Serebrjakova)

• —

graudapvalks 2 — endosperma, 3 — vairodzinš (dīgļlapa; haustoriālā dala), 4 — ligula

<dīgllapu maksts daļas izveidojums, kas saplūst ar vairodziņu), 5 — koleoptile, 6 — pirmās

zaļās pumpurina lapas, 7 - epiblasts, 8 - hipokotils, 9 - dīgļsakne ar uzmavu 10 - ķoleo-
riza; 11 - vai'rodzina perifērās kārtas šūnas lielā palielinājumā, 12 — dīgļstumbra augšanas

konuss, 13 — pirmais posms,
14 — dīgļsakne (galvenā sakne), 15 — saknes uzmava
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jas sēklapvalkam. Grauda priekšpusē ir garena groplte, uz tās at-

rodas nabiņa. Dīglis novirzīts sēklas vienā galā un aizņem tikai

nelielu daļu no tās; lielākosēklas daļu aizpilda endosperma.
Sēklas dīgli no endospermas norobežo vairodziņš — scu-

tellum. Vairodziņš ir dīgļlapa, tas raksturīgs tikai graudzālēm.
Tāpat kā citās sēklās dīgļlapas, graudzāļu sēklās vairodziņš sais-

tīts ar dīgļstumbru. Vadaudi to savieno ar primāro pumpuru, ko-

leoptili un dīgļsakni. Ar endospermu vairodziņu saista uzsūcēj-
šūnu kārta.

Vairodziņš sastāv no parenhīmas šūnām; starpšūnu telpās ir

gaiss. Endospermas pusē vairodziņam ir cilindriskas epiteliālas
šūnas. Sēklai dīgstot, šīs šūnas trīs četras reizes kļūst garākas,
atiet cita no citas, ievirzās endospermā līdzīgi spurgaliņām, uzņem

no tās barības vielas un baro dīgli. Uz dīgļlapu virsmas līdzīgas
uzsūcējšūnas ir daudziem liliju dzimtas v. c. augiem.

Graudam dīgstot, vairodziņš palieh sēklā. Pretī vairodziņam
atrodas maza plēksnīte — epiblasts.

Dīgļpumpurā ir dīgļstumbrs ar pirmo lapu aizmetņiem, tos sedz

koleoptile — coleoptilum. Sēklai dīgstot, koleoptile laužas

cauri augsnes slānim un aizsargā pumpuriņu.

Par koleoptiles un epiblasta morfoloģiskoraksturu ir dažādi traktējumi.Vieni
uzskata koleoptili par trešo dīgļlapu (pirmā ir vairodziņš), epiblastu par otru

dīgļlapu, kas reducējusies evolūcijas gaitā, kad no divdīgļlapjiem radās vien-

dīgļlapji. Pēc citu domām, koleoptile, tāpat kā epiblasts, ir dīgļlapas maksts

veidojums.
Pastāv arī uzskats, ka koleoptile ir pirmā zemlapa, bet epiblasts — otrās

dīgļlapas palieka.

Dīgļsakni apņem saknes maksts — koleoriza — coleorrhiza.

Endospermas pirmajā šūnu kārtā ir kubiskas šūnas, kurās

daudz aleirona graudiņu (aleirona šūnu kārta). Aleirona graudiņi
šeit nav barības rezerves viela: kad sēklas dīgst, aleirona šūnas

izdala fermentus (fermentu atdalītājšūnas).

Pārējā endospermas daļā uzkrājas ogļhidrāti, galvenokārt ciete.

Sīs šūnas parenhimātiskas. Cietes graudiņi tajās divējādi — lieli,

apaļīgi un sīki, šķautnaini. Tāpat divējāda veida ir olbaltumvielas.

Vienas ir elastīgas un atrodas cietes šūnās, kuras robežojas ar alei-

rona šūnu kārtu, šīs šūnas ir vienveidīgi sīki graudamas. Otras ir

staipīgas, un tās sauc par lipekli; tās atrodas endospermas dziļāko
kārtu šūnās. No lipekļa atkarīgas miltu cepamīpašības un maizes

tilpums (piecepums).
Taukvielas (eļļas) ir grauda dīglī, tās satur vairākus vitamī-

nus (B grupas vitamīnus, PP vitamīnu).
Sēklu lielums, svars un daudzums vienam augam ļoti dažāds.

Ir orhidejas, kuru sēklas sver tikai dažas simtdaļas miligrama, un

tādi augi, kam vienas sēklas svars vairāki kilogrami (piemēram,
palmai Lodoicea viena sēkla sver pat 15 kg).

Kokaugiem visumā ir daudz vairāk sēklu nekā lakstaugiem,
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96. att. Lielziedu magnolijas — Magnolia grandiflora
sēklapvalka griezums

1— epiderma, 2 — plakanu plansienas šūnu kārta, 3 — sulīgie
audi no plānsienas parenhīmas šūnām, starp tām lielas ellas
šūnas, 4 — plāna šunu kārta, kas atdala sulīgo slāni no ak-

mensšunukārtas, 5 — akmensšūnu kārta, 6 — plānsienas šūnu

kārta, 7 — pigmenta šūnas, 8 — iekšējā epiderma, 9 — nucela

šūnas
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kaut gan arī starp lakstaugiem ir ļoti lielas atšķirības. Apsei, pie-
mēram, var būt pat 28 miljoni sēklu gadā, dažām nezālēm (liek-

tajiem amarantiem —
Amaranthus retroflexus, parastajām smalk-

žodzenēm — Descurainia sophia) ir 450 000 —500 000 sēklu, bet la-

bībām tikai apmēram 2000. Daudz sēklu ir orhidejām. Piemēram,
odu gimnadēnijām — Gymnadeniaconopsea ir 17 500 sēklu, apaļa-

jām dzegužpuķēm —
Orchis sphaerica —

22 000. Sēklu produkti-
vitāte var mainīties plašās robežās; jau minētajām odu gimna-
dēnijām var būt 630—104 000 sēklu.

97. att. Linu sēklas griezums

I — sēklapvalks, II — endosperma. 1 — kutikula, 2 — epi-
dermas šūnas, 3 — parenhīmas šūnukārta, 4 — mehānisko
audu šūnas (sklereīdas), 5 — barotājšūnu kārta, 6 — pig-
menta šūnas, 7 — endospermas šūnas, 8 — aleirona grau-

diņi, 9 — eļļas pilieni

Segsēkļu evolūcijas gaitā visumā sēklu skaits auglī samazinās.

Pie tam krasāk tas izpaužas kokaugiem nekā lakstaugiem, kuriem

dažās evolūcijas līnijās sēklu skaits auglī pat pieaudzis. Daļēji
tas izskaidrojams ar to, ka sēklas kokaugiem lielākas nekā lakst-

augiem. Kokaugu sēklas lielākas ne vien tādēļ, ka kokaugi paši
lielāki, bet tās parasti lēnāk attīstās un sakarā ar to tajās uzkrājas
vairāk barības vielu.

Līdztekus kokaugu sēklu lieluma pieaugumam notikusi sēklu

skaita samazināšanās auglī. Bez tam daudzi kokaugi — lapmeteji
zied, kamēr vēl nav izplaukušas lapas. Siem augiem ziedu attīstības
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laiks ir daudz īsāks un sakarā ar to ziedi sīkāki, sēklaizmetņu
mazāk un tāpēc arī mazāk sēklu auglī.

Lakstaugiem sēklu daudzumu ietekmējusi sēklu izplatīšanās
iespēja. Sausiem pogaļas tipa augļiem — veroņiem (sk. 191. lpp.),
kā arī dažiem ogveida augļiem (piemēram, ķirbjiem) sēklu skaits

ļoti pieaug, bet tās bieži vien kļūst sīkas. Turpretī kauleņa, rieksta

vai sēkleņa tipa augļiem sēklu skaits reducējies un sēkla tikaiviena,
retumis vairākas. Sēklu mazo skaitu šeit kompensē daudz pilnī-
gākās sēklu izplatīšanas ierīces un iespējas.

Sēklu dīgšana. Pēc noteikta miera perioda, nonākusi piemērotos
apstākļos, sēkla dīgst, un ar šo brīdi iesākas auga individuālās

attīstības gaita jeb ontoģenēze.
Pirmajās dīgšanas fāzēs sēkla uzbriest, uzņemdama ūdeni.

Sēklapvalks nereti uzbriest straujāk nekā sēklas iekšējās daļas,
kļūst it kā «par lielu» un sakrunkojas. Kad uzbriedušas sēklas

iekšējās daļas, sēklapvalks izlīdzinās. Pēc tam, izmantojot rezerves

barības vielas, kas ir sēklā, sāk augt sēklas embrionālās daļas —

dīgļsakne, dīgļstumbrs un dīgļlapas.
Ļoti bieži dīglis pirmajos attīstības etapos ir zaļš un spējīgs

fotosintezēt; tomēr galvenokārt tas dzīvo heterotrofi un uzņem

barību no sēklas barības audiem, atrazdamies tās aizsardzībā.

Dīglim ir divi augšanas punkti — dīgļsaknes un dīgļpumpura,
tāpēc vienlaikus var attīstīties dažādi orgāni divos pretējos vir-

zienos.

Sēklai dīgstot, vispirms ap iemutīti uzplīst sēklapvalks un sāk

attīstīties dīgļsakne, no kuras izaug galvenā sakne. Tā, atbrīvo-

jusies no sēklapvalka, stiepjas strauji uz leju un nostiprinās

augsnē. Dažiem augiem tomēr dīgļsaknes attīstība agn pārtraucas;
šiem augiem nav sakņu. Tādi bezsakņu augi ir, piemēram, pusle-

nes — Utricularia, raglapes — Ceratophyllum, daži saprofīti un

parazīti — koraļļsaknes — Corallorhiza, bezlapainās epipogijas —

Epipogiumaphyllum v. c.

Mazliet vēlāk vai tajā pašā laikā no sēklapvalka izlaužas

hipokotils un dīgļpumpurs un sāk attīstīties auga vasa. Rezerves

vielām izlietojoties, sēkla pakāpeniski sarūk, līdz pilnīgi atdalās no

dīgsta, kas no šī brīža kļuvis patstāvīgs.

Dīgļlapas var izplaukt, sēklai dīgstot, virs zemes vai ari palikt
augsnē. Ja dīgļlapas izplaukst virs zemes, dīgšanu sauc par virs-

zemes jeb epigeisku pretstatā apakšzemes jeb hipogeiskai

dīgšanai, kad dīgļlapas nepaceļas virs zemes un dažkārt paliek

pat sēklapvalkā.
Hipogeiski dīgst ozolu, zirgkastaņu, pupu (100. att. D, C), zirņu,

vīķu v. c. sēklas, epigeiski — ķirbju (99. att.), gurķu. dārza sīpolu
(98. att. D, E, F), lupīnu, sojas, liepu, dižskābaržu, skābaržu, kuku-

rūzas (98. att. G), kviešu (98. att. X, H) v. c. augu sēklas. Kā

pārejas piemērs starp epigeisku un dīgšanu minams

dārza pupiņu —
Phaseolus vulgaris dīgšanas veids (100. att. B).



98. att. Sēklu epigeiska dīgšana

ABC — rīcins — Ricinus communis, D, E, F — dārza sīpols — Atlium cepa, O — kuKU/
rūza - Zea mays, X, H — kvieši —

Triticum vulgare. 1 — sēklapvalks, 2 — dīgļlapas.

3 — dīgUapas haustoriālā dala, 4 — vairodziņš. 5 — endosperma, 6 — embrija augšanas

konuss 7 - pumpurs, 8 — koleoptile, 9 — hipokotils, 10 — koleoriza. 11 — pirmās lapas

aizmetnis. 12 — pirmā lapa, 13 — saknes uzmava, 14 — galvenā sakne, 15 — bārkšu saKnes.

16 — sānsaknes, 17 —
nokaltusi dīgļlapa, 18 — mezokotils
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Ja sēkla dīgst hipogeiski, kā, piemēram, sarkanajām pupiņām,
un dīgļlapas paliek augsnē, hipohotils agri pārstāj attīstīties un

dīgļpumpurs izkļūst virs augsnes, augot garumā epikotilam. Pie

tam tikmēr, kamēr pumpurs lien caur augsnes slāni, kas sedz sēklu,

epikotils saliecies un izstiepjas taisni tikai tad, kad sasniedzis

virszemi. Tādējādi pumpurs tiek pasargāts no mehāniskiem bojā-

jumiem, kas varētu rasties, berzējoties gar augsnes cietajām da-

ļiņām.

99. att. Ķirbja seklu epigeiska

dīgšana
1 — dīgļlapas, 2 — hipokotils, 3 —

sēklapvalks, 4 — galvenā sakne

Turpretī, ja sēkla, kā, piemēram, rīcinam, dīgst epigeiski
(98. att. A, B, C), garumāaug hipokotils. Sākumā tas saliecies, bet,
izaudzis virs zemes, izliecas taisns un izvelk no augsnes dīgļlapas
un pumpuru.

Dārza pupiņām —
Phaseolus vulgaris dīgļlapas virs augsnes

paceļ vairākus centimetrus garumāizaugušais hipokotils. Kaut gan

dīgļlapas sazaļo, tām asimilācijā nav gandrīz nekādas nozīmes,
jo strauji aug epikotils un pirmās zaļās asimilējošās lapas. Tā kā

rezerves barības vielas, kas bija dīgļlapās, izmantotas, dīgļlapas
drīznokalst.

Vispār augiem, kuru sēklas dīgst epigeiski, labi attīstīts hipo-
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kotils, bet tiem, kam sēklu dīgšana hipogeiska, hipokotils samērā

neliels.

Ja dīgļlapas izplaukst virs zemes, tās parasti izaug lielas,
kļūst zaļas un funkcionē tāpat kā lapas, kaut gan ir mazākas nekā

lapas, vienkāršākas formas un bez pielapēm.
Epigeisku un hipogeisku dīgšanu sastop kā viendīgļlapjiem, tā

divdīgļlapjiem. Taču sakarā ar sēklas uzbūves īpatnībām viendīgļ-
lapju un divdīgļlapju dīgšanas ainā ir atšķirības. Tā, piemēram,
graudzālēm dīglis ir sēklas galā sānos, dīgļlapa cieši piekļaujas
endospermai, kas aizņem lielāko daļu sēklas. Graudam dīgstot, vis-

pirms no sēklapvalka izspraucas dīgļsakne, pēc tam dīgļpumpurs
pats ar savu spēku pārplēš sēklas un augļa segu un stāvus stiepjas
caur augsnes slāni līdz zemes virsmai. Pumpuriņu aizsargā dīgļla-
pas maksts

— koleoptile (sk. 178. lpp.). Kad dīgļpumpurs izaudzis

virs zemes, koleoptile tiek pārplēsta, izplaukst pirmās lapas un sāk
asimilēt. Dīgļlapa paliek graudā un, uzsūkdama no endospermas

100. att. Sēklu epigeiska un hipogeiska dīgšana

A — sarkano pupiņu — Phaseolus coccineus hipogeiska dīgšana. B — dārza pupiņu —
Pha-

seolus vulgaris dīgšana — pāreja starp epigeisku un hipogeisku sēklas dīgšanu; C — lauku

pupu — Vicia laba un D — parastā ozola — Ģuercus robur hipogeiska dīgšana. I — sēkl-

apvalks, 2 — dīgjlapas, 3 — epikotils, 4 — hipokotils, 5 — pirmās lapas, 6 — sānsaknes,
7 — nabiņa, 8 — pumpurs, 9 — pielapes, 10 — galvenā sakne, 11 — zemlapas
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barības vielas, kuras uzņem augošais dīglītis, funkcionē kā hausto-

rijs (sūcējorgāns).
Sīpolu sēklas dīglītis saritinājies visas sēklas apjomā (98. att.

D, E, F). Izaugot dīgļsaknei, dīgļlapa izstiepjas garumā, saliecas

leņķī un paceļas virs zemes. Tikai tās saritinātais gals — hausto-

rijs paliek sēklā, kaut gan dīgļlapa izaugusi samērā augstu virs

zemes un kļuvusi zaļa. Cauri augsnes slānim, kas sedz sēklu, dīgļ-
lapa laužas ar leņķī saliektās daļas virsotni. Kad sēklas barības

vielas izlietotas, dīgļlapas gals atbrīvojas no sēklas un dīgļlapa
kļūst par auga asimilējošo lapu. Tiklīdz no paplašinājuma,kas at-

rodas pie dīgļlapas pamata, izaug pirmā īstā lapa, dīgļlapa no-

kalst.

Diezgan daudz ir augu, kam vaji attīstāsepikotils un tam seko-

jošais posms. Tādiem augiem dīgsts ir rozetes veida (piemēram,
zemenēm — Fragaria, bitenēm — Geum, dzeltenajām zeltgalvī-
tēm

— Sotidago virgaurea v. c).
Welwitschia mirabilis agri pārstāj attīstīties pumpuriņš un

tāpēc izaug tikai viens pāris lapu, kas saglabājas visu auga mūžu.

Kailsēkļiem, piemēram, priedēm, sēklas dīgst epigeiski.
Sēklu dīgšanas ilgums ļoti dažāds. Novērots, ka ātrāk dīgst

sēklas, kurām barības rezerves vielas dīglī. Barības vielas no sēk-

lām dažas palmas uzņem pat 8 gadus.
Parazītiskiem un saprofītiskiem augiem sēklas dīgst tikai uz

saimniekauga saknēm.

Ir augi, kuriem sēklas dīgst tikai uz mātesauga. Šādu parādību
sauc par bioteknozi1. No mātesauga šādā gadījumā nenoraisās

sēklas, bet jau samērā labi attīstījies jauns augs. Bioteknotisku

sugu daudz starp tā sauktajiem mangrovu augiem (Rhizophora,
Bruguiera, Ceriops v. c.) tropisko zemju jūru piekrastēs. Šo augu

dīgstam uz mātesauga attīstās 50—70 cm garš hipokotils un smaila,

vienkārša, nezaraina sakne. Nokritis no mātesauga, jaunais augs

tūliņ ar sakni nostiprinās jūras piekrastes dūņainajā augsnē, un

ūdens to paisuma laikā vairs nevar izskalot.

Ļoti dažāds ir augiem sēklu dīgtspējas saglabāšanās ilgums.
Piemēram, labībām, dažiem sakņaugiem sēklu dīgtspēja saglabā-

jas 7—12 (pat 18) gadus, ir tauriņzieži, kuru sēklu dīgtspēja sa-

glabājas pat 250 gadu. Literatūrā min gadījumus, kad izdiedzētas

lotosu sēklas, kas nogulējušas Mandžūrijā kūdras slānī gandrīz
tūkstoš gadu. Turpretī dažu kokaugu, piemēram, apšu, vītolu,

vīksnu sēklas ātri zaudē dīgtspēju. Ne ilgāk par gadu saglabājas
bērzu sēklu dīgtspēja.

Visumā dīgtspēja ilgāk saglabājas sēklām, kurām rezerves

barības vielas ir ciete, nekā tām, kam rezervē uzkrājas eļļas.

1 Bios — grieķiski dzīve, teknosis — dzemdēšana. Ļoti bieži šo parādību
mēdz saukt ari par vivipāriju. Vivipārija ir parādība, kad augi vairojas ar

vairpumpuriem vai vairslpoliem, kuri tiem rodas ziedu vietā (sk. 105. lpp.).
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Kad sēklas dīglis kļuvis par dīgstu, vispirms pieaug apmēros
saknes, lapas un stumbrs, kuru aizmetņi bija sēklas dīglī, tad līdz

ar jaunā auga attīstību parādās jaunas daļas, kādu nebija sēklas

dīglī, — jaunas saknes, jaunas lapas, jauni zari, stumbri un beidzot

auga reprodukcijas orgāni.

Auglis

Augļu attīstība un uzbūve

Pēc apaugļošanās no sēklaizmetņiem sēklotnē attīstās sēklas,
bet no auglenicas, bieži vien piedaloties arī citām zieda daļām,
attīstāsauglis — fructus.

Primitīvākiem segsēkļiem auglis attīstās tikai no auglenicas,
bet augļu evolūcijas procesā sakarā ar zieda daļu lielāku spe-

cializāciju, it īpaši izveidojoties apakšējai sēklotnei, augļa vei-

došanā arvien nozīmīgākas kļūst citas zieda daļas. Tāpēc augli,
kaut gan tā būtisko daļu, bez šaubām, veido auglenīca, nevar de-

finēt tikai kā gineceja izveidojumu. Tas radies dažādu zieda daļu

101. att. Plūmes augļa —

kauleņa griezums

1 — drīksnas vieta, 2 — ekso-

karps, 3 — mezokarps, 4 — endo-
karps, 5 — sēkla

(apziedņa, putekšņlapu, zieda ass v. c.)

pārmaiņās. Vācu botāniķa V. Trolla

(1957.) uztverē auglis ir zieds sēklu ga-

tavības laikā, A. Imss v. c. (1961.) augli

sauc par nobriedušu ziedu. A. Tahta-

džans (1964.) augli definē kā segsēk-

ļiem raksturīgu orgānu, kas veidojies no

zieda, norisot dziļām strukturālām un

funkcionālām pārmaiņām ar auglenlcu
un citām zieda daļām sēklu veidošanās

procesā.
Auglis var būt tikai segsēkļiem, jo

tikai tiem ir auglenīca; kailsēkļiem aug-

lenīcas nav, tātad nevar būt arī augļa.
Dažiem kailsēkļiem, piemēram, pa-

egļiem, augļlapās resp. sēklzvīņas kļūst

sulīgas, saslēgdamās apņem sēklas un

tādējādi izveidojas ogai līdzīgs čiekurs,

tā sauktā čiekuroga. Parasti paegļa čie-

kurogas nepareizi sauc par «paegļa

ogām».
Auglim raksturīgs veidojums ir augļapvalks jeb peri-

kar p s — pericarplum.
Vairākumam segsēkļu augļapvalks izveidojas no auglenicas

sienas, pie tam galvenokārt no augļlapu mezofila. Auglim noga-

tavojoties, augļapvalks diferencējas un tajā parasti izšķir 3 kārtas

(101. att.): ārējo augļapvalka kārtu jeb eksokarpu — exocar-

plum (to sauc arī par epikarpu — eplcarplum), vidējo augļapvalka
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102. att. Ērkšķogas augjapvalka griezums

t — ārējā epiderma. 2 — vadu kūlītis, 3 — augļa mīkstuma šūnas, 4 — iekšējā epiderma

Kviešu grauda griezums
t

— augļapvalks II — sēklapvalks. 111 — endosperma ar aleirona Sūnu kārtu; 1 — kuti-

kula, 2 — epiderma. 3 — uzbriestošo šūnu kārta, 4 — aleirona šūnu kārta, 5 — endospermas

šūnas ar cietes graudiņiem
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kārtu jeb mezokarpu — mesocarpium un iekšējo augļapvalka
kārtu jeb endokarpu — endocarpium.

Augļapvalks var būt parenhimātisks un sulīgs, sklerenhimātisks

vai parenhimātisks sauss (102. att.). Ārējā un iekšējā augļapvalka
kārta

— eksokarps un endokarps parasti plāna un sastāv no 1 vai

2 šūnu kārtām. Vidējā augļapvalka kārta visbiezākā, it sevišķi sulī-

gajos augļapvalkos. Dažkārt, kaut gan reti, endokarpa nav, bet

reizēm tas ļoti stipri pārkoksnējies. Ārējā augļapvalka kārta bieži

vien ir saglabājusies sēklotnes epiderma.
Ja auglī tikai viena sēkla un augļapvalks plāns, augli grūti

atšķirt no sēklas, un praktiskajā lauksaimniecībā tādus augļus sauc

par sēklām (piemēram, labību — rudzu, miežu, auzu, kviešu v. c.

graudus).
Augļapvalks aizsargā sēklas līdz sēklu nobrieduma laikam,

tajā ir mehānisko audu šūnas vai nu visās trīs kārtās, vai tikai

vienā. Augļapvalks noder arī kā sēklu izplatīšanas ierīce (sk.
212. lpp.).

Augļapvalkā ir labi attīstīti vadaudi.. Tie labi redzami, pie-
mēram, magoņu, zemesriekstu v. c. augļiem. Zaļos augļos parasti
daudz hloroplastu, gataviem augļiem, it sevišķi sulīgajiem, krāsa

atkarīga no antociāna vai hromoplastu daudzuma.

Daudzos gadījumos augiem ar augšēju apokarpu gineceju augļu
veidošanā ļoti nozīmīga ir zieda ass, kas līdz augļu gatavības
laikam izaug daudz lielāka uņ kļūst sulīga. Tā tas ir, piemēram,
magnolijām — Magnolia, šizandrām — Schizandra, peļastītēm —

Myosurus, zemenēm — Fragaria v. c.

Bez augļapvalka jeb perikarpa auglim var būt arī papi 1 d-

augļapvalks. Tas pēc morfoloģiskā rakstura var būt ļoti da-

žāds un attīstīties no dažādām zieda daļām. Visbiežāk papildaugļ-
apvalku sastop augiem, kuriem ir paplašināta vai padziļināta

ziedgultne. Tā, piemēram, no padziļinātas ziedgultnes papild-
augļapvalks veidojies rožu augļiem, no zieda stobriņa1

—
āboliem.

Papildaugļapvalks tāpat kā augļapvalks aizsargā auga dia-

sporas —
sēklas un sekmē to izplatīšanos.

Augļu klasifikācija

Augļa izveidojums atkarīgs kā no gineceja tipa un zieda vispār,
tā arī no augļa atvēršanās (disseminācijas) veida.

Pastāv divējāda augļu klasifikācija: 1) morfoloģiskā klasifikā-

cija un 2) ģenētiskā klasifikācija.
Augļu morfoloģiskā klasifikācija iedala augļus pēc augļapvalka

izveidojuma, sēklu skaita auglī un augļu atvēršanās veida. Sāds

iedalījums ir mākslīgs un neatspoguļo augļu morfoģenēzes evo-

lūciju.

1 Zieda stobriņš veidojas, saaugot kauslapu, vainaglapu un putekšņlapu pa-

matiem (pēc A. Tahtadžana).
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Augļu ģenētiskā (dabiskā) klasifikācija balstās nevis uz augļ-

apvalka konsistenci vai augļa atvēršanās veidu, bet tās pamatā
ir augļu izcelšanās sakarā ar gineceja ur placentācijas evolūciju
un zieda attīstību vispār.

Augļu morfoloģiskā klasifikācija. Atkaruā no augļapvalka jeb

perikarpa izveidojuma, augļlapu un sēklu skaita, kā arī augļu at-

vēršanās veida izšķir sausus un sulīgus, daudzsēklu un viensēklas

augļus, veroņus un neveroņus, vienkāršus un saliktus augļus jeb
kopaugļus un augļkopas.

Pēc augļapvalka sukulentizācijas pakāpes augļus iedala sausos

un sulīgos.
Sulīgajiem augļiem mezokarpā ir šūnas, kurās ļoti lielas

vakuolas ar šūnsulu, kas nereti satur daudz cukura, minerālvielu

(piemēram, dažādām ogām, plūmēm, aprikoziem v. c.) vai eļļas
(olīvēm, avokado v. c). Dažiem sulīgajiem augļiem endokarps

stipri pārkoksnējies un izveidojas tā sauktais kauliņš — putamen

(plūmēm, ķiršiem v. c), kas apņem sēklu.

Sauso augļu augļapvalks plēvains, pergamentveida vai arī

stingrs, ciets un tajā daudz sklereldu. Nereti augļapvalkam dažādi

spārnveida vai āķveida izaugumi vai citādi veidojumi, kas sekmē

augļu izplatīšanos (sk. 216. lpp.).
Kā sausie, tā sulīgie augļi var būt vienkārši vai kopaugļi.
Vienkāršie augļi veidojušies no ziediem ar vienu augle-

nīcu, kopaugļi — no ziediem ar vairākām auglenīcām.
Arī augļkopās var būt kā sausi, tā sulīgi augļi. Augļkopas

rodas tad, ja saaug kopā vai vismaz reizē nobirst augļi, kas attīstī-

jušies no vairākiem atsevišķiem ziediem.

Augļus, kuros viena sēkla, sauc par viensēklas augļiem,

ja sēklu vairāk, — par daudzsēklu.

Visi negatavie augļi ir slēgti. Kad sēklas nogatavojušās unaugļi
ienākušies, daudzsēklu sausie augļi (arī daži sulīgie) atveras un

sēklas izbirst. Šādus augļus sauc par veroņ ic m. Turpretī tie

augļi, kuros viena sēkla, arī nogatavojušies paliek slēgti un tādēļ
tiek saukti par neveroņiem.

Dažiem augiem ir viena sēklotne, tajā attīstās vairākas sēklas

(parasti 2—4), tomēr sēklas neizbirst, bet gatavais auglis saskal-

dās tik daļās, cik ir sēklu. Tādus augļus sauc par skald aug-

ļiem (104. att. 12—14) >

bet atsevišķos auglīšus par skal de-

ņ i c m.

Sausie augļi

Vienkārši viensēklas augļi — neveroņi ir rieksts, riekstiņš, sēk-

lenis, grauds un sausskaulenis.

Rieksts — nux ir auglis ar cietu, koksnainu augļapvalku.
Ļoti raksturīgs rieksts ir lazdām (103. att.3).

Rieksta tipa auglis ir arī zīle — glans — ozolu dzimtas augu

auglis (103. att. 4). Zīle attīstās no apakšējās sēklotnes, pie tās
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paliek sievišķā zieda vīkals, kas pārkoksnējas un veido īpatnējo
zīles bļodiņu — cupula. Dižskābaržiem — Fagus bļodiņa pilnīgi
apņem I—2 trīsšķautnainos riekstus un augļu gatavības laikā

atveras.

103. att. Sausi augļi
1 — saulgriezes — Helianthus anhuus sēklenis, 2 — saulgriezes sēklenis griezumā. 3 — pa-
rastās lazdas — Corylus avellana rieksts, 4 — parastā ozola — (ļuercus robur zīle bļodiņā,
5 — sējas cigoriņu — Cichorium intybus sēklenis, 6 — ložņu vārpatas — Agropyron repens

plēksnenis no vēderpuses, 7 — ložņu vārpatas grauds, 8 — vēja auzu — Avena fatua plek-
snenis ar garu līku, spirāliski sagriezušos akotu, 9 — rudzu — Secale cereale grauds nr>

vēderpuses, 10 —
rudzu grauds no sāniem, 11 — kviešu — Trilicum vulgare grauds no

vēderpuses, 12 — kviešu grauds no sāniem, 13 — miežu — Hordeum vulgare grauds no

vēderpuses, 14 — miežu grauds no sāniem, 15 — sejas auzu — Avena sativa plēksnenis,
16 — auzu grauds, 17 — griķu — Fagopyrum esculentum riekstiņš (c — embrijs)

Riekstiņš —
nucula (103. att. 17) ir neliels auglis ar plē-

vainu vai nedaudz pārkoksnējušos augļapvalku. Tas izveidojies no

auglenīcas, kas saaugusi no vienas augļlapās vai dažām augļla-

pām. Riekstiņš ir vairāku gundegu, rožu, balandu, nātru, lūpziežu
v. c. dzimtu augu auglis.

Bērziem, vīksnām, gobām riekstiņam ir spārns un augli sauc

par spārnaugli (111.att.4—10).
Sēklenis — achenium (103. att. 1) attīstās no apakšējās

sēklotnes, kura saaugusi no 2 augļlapām. Tajā ir 1 sēkla, kas brīvi
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gul augļa dobumā vai viegli saaugusi ar augļapvalku, kurš ne-

daudz pārkoksnējies, blīvs vai ādains. Sēkleni sauc arī par ahe-

n i j v.

Sēklenis ir kurvjziežu un čemurziežu dzimtas raksturīgs auglis.
Grauds

— caryopsis (103. att. 6—16) attīstās no augšējas
sēklotnes. Grauda sēklapvalks ļoti plāns, tas saaudzis ar dīgli un

endospermu, pie tam tik cieši saskaras ar augļapvalku, ka šķiet ar

to saaudzis. Grauds ir graudzāļu dzimtasauglis.
Dažām graudzāļu sugām nogatavojies grauds viegli izbirst no

zieda plēksnēm, citām
— blīvi ieslēgts tajās, saistīts ar pektīnvie-

lām un to ļoti grūti no plēksnēm atbrīvot. Ja nogatavojies grauds-
paliek zieda plēksnēs, tad augli sauc par p 1 ēk s nen i (103. att. 15)..
Graudzāļu dzimtā biežāk sastop plēksneni nekā kailu graudu. Pie

tam ārējā zieda plēksne parasti lielāka, rupjāka un apņem graudu
no mugurpuses tālāk par pusi, pārsegdama mazākās un maigākās
iekšējās zieda plēksnes malas. Parasti ārējai zieda plēksnei skaidri

redzamas izvirzītās dzīslas, retumis tā gluda. Vidējā dzīsla pie tam

daudz spēcīgāka un izveido šķautni jeb ķīli. Ārējā zieda plēksne
nereti ar akotu, kas var būt vidējās dzīslas pagarinājums, vai ari

akots sākas zemāk — no zieda plēksnes vidus vai pamata.
Vienkārši daudzsēklu augļi — veroņl ir somenis, pogaļa, pāksts,

pākstenis un pākstenītis.
Somenis — folliculus izveidojas no augšējas sēklotnes, kas

saaugusi no vienas augļlapās. Somenī divas līdz daudzas sēklas,

tas atveras vienā vietā, proti —

pa augļlapās malu saaugumu

(104. att. 1).
Somenis ir viens no visprimitīvākajiem augļiem un raksturīgs,

gundegudzimtai. Somenis ir arī asklepiju dzimtā, piemēram, dzied-

niecības indainēm — Cynanchum vincetoxycum.
Pogaļa — capsula (104. att. 7—11) izveidojas no sēklotnes,

kas saaugusi vismaz no divām augļlapām. Augļapvalks blīvs,

ādains vai koksnains. Sēklu parasti daudz, retumis tikai viena. No-

gatavojušās sēklas parasti nokrīt no sēklneša un brīvi sabirst po-

gaļas dobumā.

Dažkārt sastopamas garas, šauras pogaļas, kas atgādina pāk-
steni. Tāda pāksteņveida pogaļa ir lielajām strutenēm —

Chelldo-

nlum majus. No pāksteņa tā atšķiras ar to, ka tai nav šķērssienas.
Sulīga pāksteņveida pogāja ir meža spriganēm —-

Impatiens noli-tangere. 5ī pogaļa atveras tāpat kā sausās

pogaļas.
Pogaļas atveras ar gareniskām vārsnēm pa augļlapu saauguma

vietu
— septicīdi (piemēram, vēlziedēm — Colchlcum), pa galveno

dzīslu
— lokulicīdi (piemēram, skalbēm — Iris; 104. att. 8) vai arī

stūros — septifrāgi (piemēram, rododendriem — Rhododendron).
Pogaļa var atvērties arī šķērseniski; piemēram, ar vāciņū atve-

ras melno driģeņu — Hyoscyamus nlger, pavirzu — Anagallis

(104. att. 11) pogaļas, ar caurumiņiem — magoņu — Papaver
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(104. att. 9), pulkstenīšu — Campanula, ar zobiņiem — prīmulu —

Primula (104. att. 10) v. c. pogaļas, pie tam zobiņu ir tik, cik

augļlapu, vai divreiz vairāk.

Pogaļa ir neļķu, magoņu, vīrceļu, liliju v. c. dzimtu augiem.
Pāksts

— legumen (104. att. 2) attīstās no sēklotnes, kas

veidojusies no vienas augļlapās. Tai ir viens cirknis, daudzas sēk-

las, tikai retumis viena sēkla. Pāksts atveras divās vietās — pa

augļlapās malu saaugumu un pa augļlapās galveno (vidus) dzīslu.

104. att. Sausi augļi
1 — somenis (tīrumu zilaušu — Consolida arvensis), 2 — pāksts (parasto zelUiju

—

Laburnum anaggroides), 3 — posmaina pāksts (Kanādas desmodiju — Desmodium canadense),

4 — pākstenis (zettziedu — Cheiranthus cheiri), 6 — pantenis (pērkoņu — Raphanus rapha-

nistrum), 6 — pākstenītis (tīrumu naudulu — Thlaspi arvense), 7 — septicīda pogaļa (div-

šķautņu asinszāļu — Hypericum perļoratum), 8 — lokulicīda pogaļa (Sibīrijas skalbju —

Iris sibirica), 9 — pogaļa ar caurumiņiem (magonēm — Papaver), 10 — pogaļa ar zobiņiem
(gaiļbiksītēm — Primula of/icinalis), 11 — pogaļa ar vāciņu (tīrumu pavirzām — Anagallis

arvensis), 12 — sēkleņu skaldauglis (ķimenēm —
Carum carvi), 13 — riekstiņu skaldauglis

(dziedniecības suņumēlēm — Cynoglossum officinale), 14 — riekstiņu skaldauglis (malvām —

Malva), 15 — riekstiņu kopauglis (gundegām — Ranunculus), 16 — trīs someņu kopauglis
(zilajām kurpītēm — Aconitum napelius), 17 — piecu someņukopauglis (pretindes kurpītēm

—

A. anthora)



Pāksts eksokarps ļoti plāns, mezokarps dažreiz jaunām pākstīm
(zirņu, pupiņu) samērā biezs un sulīgs, bet endokarps — plēvains,
nereti blīvi pergamentveidīgs.

Ir sastopamas pākstis, kas neatveras, bet salūst šķērseniski at-

sevišķos posmos. Tādas pākstis sauc par posmainām jeb
kreļļveida pākstīm — locumentum. Posmaina pāksts ir

vainadzītēm
— Coronilla, seradellām — Ornithopus, Kanādas des-

modijām — Desmodium canadense (104. att. 3) v. c.

Ja pākstī tikai viena sēkla, to sauc par riekstiņveida
pāksti. Riekstiņveida pākstis ir āboliņiem — Trifolium, esparse-
tēm

— Onobrychis, aunazirņiem —
Cicer v. c. Riekstiņveida pāk-

stis neatveras.

Izteikti sulīgas pākstis ir jāņmaizītēm — Ceratonia siliqua.
Pāksts ir pākšaugu rindai raksturīgs auglis.
Pākstenis — siliqua (104. att. 4) veidojas no augšējas

sēklotnes, kas saaugusi no divām augļlapām. Neīsta šķērssiena
sadala pāksteni divos cirkņos; šķērssiena veidojas no sēklotnes

sienas izaugumiem. Pie šķērssienas abās pusēs ir sēklas vienā vai

divās rindās. Augļapvalks koksnains vai plēvains.
Pākstenis atveras abu augļlapu saauguma vietā. Sēklas parasti

vairākas vai daudzas, taču ir arī pāksteni ar vienu sēklu; tos sauc

par riekstiņveida pāksteņiem. Tādi ir paidrām — Neslia,
mēlēm

—
Isatis v. c.

Pāksteni, kas neatveras, bet salūst posmos, kuros pa vienai

sēklai, sauc par pa nte n i (104. att.5).

Pākstenītis —
silicula (104. att. 6) veidojas tāpat kā pāk-

stenis un atšķiras no pāksteņa tikai ar to, ka tas nav vairāk kā

trīs reizes tik garš, cik plats (pākstenis ir vismaz četras reizes

garāks nekā plats).
Pākstenītī 2—4 sēklas, retāk sēklu daudz.

Pākstenis, pākstenītis un pantenis ir krustziežu dzimtas rak-

sturīgi augļi.

Skaldaugļi — schizocarpium1 (104. att. 12—14) var būt

sēkleņu un riekstiņu.

Sēkleņu skaldauglis sastopams čemurziežu dzimtā,

piemēram, ķimenēm — Carum, kārvelēm — Chaerophyllum, suņu-

burkšķiem — Anthriscus v. c. Siem augiem divcirkņu sēklotnē

katrā cirknī attīstās viena sēkla un nogatavojies auglis sadalās

augļlapu saauguma vietā 2 daļās — skaldeņos.
Dažām čemurziežu sugām skaldeņi karājas kādu laiku pie

_ 1Pēc N. Kadena uzskatiem skaldaugļi ir tikai sinkarpi augļi, kas nogatavo-
jušies sadalās septicīdi (pa augļlapu saaugšanas vietu) kopā ar sēklām tik

daļas, cik ir augļlapu. Tiem nedrīkst pieskaitīt apokarpus vai parakarpus pos-

rnainus augļus, kuri pārdalās ar neīstu šķērssienu slēgtos posmos, kas atbilst
vienas vai vairāku augļlapu daļām. Merikarpiji un augļu posmi nav homologi,
tie lidzīgi tikai ar to, ka abi ir auga viensēklas diasporas.
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augļneša jeb karpofora. Šādus skaldeņus sauc par karu-

ļiem.
Divu sēkleņu skaldaugli mēdz saukt par dvīnsēkleni

(104. att. 12).
Daudzu riekstiņu skaldauglis ir malvu ģintī (104. att. 14).
Riekstiņu skaldauglis raksturīgs lūpziežu un skarblapju dzimtai

(104. att. 13).
Parastajai kļavai v. c. kļavu sugām skaldauglis izveidojies no

diviem spārnainiem riekstiņiem un tiek saukts par dvīnspār-
nuli (111. att. 4).

Posmainie augļi, piemēram, posmaina pāksts un posmains pāk-
stenis

— pantenis saskaldās tik daļās, cik auglī sēklu.

Skaldaugļi ir arī dažas pogaļas, piemēram, dievkrēsliņiem, ģerā-
nijām v. c. Šādas pogaļas nogatavojušās saskaldās tik daļās, cik

tajās cirkņu.
Kopaugļi — sļļticarpium var būt no riekstiņiem, sēkleņiem un

someniem. Kopauglī ir tik daudz atsevišķu augļu, cik ziedā augle-
nīcu '(105. att. 9).

Someņukopauglis pieder pie visprimitīvākajiem augļiem
(sk. 198. lpp.). To sastop gundeguun magnoliju dzimtā.

Someņu kopauglis izveidojies no apokarpa gineceja, kuram

ir vairākas augļlapās un katra saaug atsevišķi (sk. 198. lpp.).

Purenēm, piemēram, kopauglī ir s—B someņi, gaiļpiešiem —
3

(retāk 2 vai 5), kurpītēm 3—7, peonijām 2 vai 3. Nogatavojušies

someņi atveras.

Riekstiņu kopauglis ir samērā primitīvs auglis un sa-

stopams gundegu, saulpureņu, vizbulīšu, mežvīteņu v. c. ģinšu
augiem.

Sulīgie augļi

Sulīgie augļi (105. att.) parasti ir neveroņi, un tie, tāpat kā

sausie augļi, var būt viensēklas un daudzsēklu, vienkārši vai kop-
augļi.

Vienkārši sulīgie augļi ir kaulenis un oga.

Kaulenim — drupa (101. att.) ir ciets pārkoksnējies endo-

karps, kas apņem sēklu, un to kopā ar sēklu sauc par kauliņu.
Mezokarps ir sulīgs vai sauss un parasti salīdzinājumā ar pārējām

augļapvalka kārtām stipri attīstīts; eksokarps parasti plāns.
Kaulenis ir ķiršu, plūmju, aprikožu v. c. tā saukto kauleņaugu

auglis. Parasti kaulenī viena sēkla un tātad arī viens kauliņš, taču

ir ari kauleņi ar vairākām sēklām un vairākiem kauliņiem (pie-
mēram, pabērziem, vilkābelēm v. c).

Sauss kaulenis ir mandeļu un kokospalmas auglis. Kaulenis ir

valrieksts, tā mezokarps samērā maz attīstīts.

Oga — bacca (105. att.2—5) ir auglis, kam viss augļapvalks
sulīgs, izņemot parasti samērā plāno eksokarpu. Oga var attīstīties

kā no apakšējās, tā augšējās sēklotnes, sēklu tajā daudz.
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105. att. Sulīgi augļi

1— ķiršu — Cerasus kaulenis, 2 — ernsifugu— u.wjuiuiiu ogas, 3 — kartupeļu — Solanum
iMu-rusum oga (vesela un griezumā), 4 — banāns — banānu — Musa auglis, 5 — gurķis —

gurķu — Cucumis sativus auglis (griezumā), 6 — ābols (grieznmā), 7 — hesperlds — cit-
rona — Ciirus sinensis auglis (griezuma), 8 — citrona augļapvalka sukulentie izaugumi,

H v
?.vene ~aveņu — Rubus kauleņu kopauglis, 10 — zemene — zemeņu — Fragaria sulīgs

riekstiņu kopauglis, II — cinarodijs — rozes — Rosa auglis, 12 — zīdkoka — Morus augļ-
xopa, 13 — sikonijs jeb vīģe — vīģu — Ficus cttrica auglkopa, 14 — ananass — ananasu —

Ananas sativus auglis
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Ogas tipa auglis ir kartupeļiem, ogas ir tomāti, gurķi, ķirbji,
arbūzi v. c. Ķirbju dzimtas augu augļus sauc arī par ķ i r b j a v g-

ļiem (105. att. 5). Augļapvalka sulīgā vai miltainā daļa tiem

veidojusies no placentas, augļapvalka ādainais eksokarps — no

kausa stobriņa.

Ērkšķogu, jāņogu un upeņu ogām mīkstums attīstījies no sēkl-

aizmetņa integumenta ārējās šūnu kārtas, nevis no sēklotnes

sienas.

Suligi kopaugļi un augļkopas. Kauleņu kopauglis ir

avenes, kazenes v. c. augļi. Tas sastāv no atsevišķiem maziem kau-

leņiem un sastopams augiem, kam ziedā daudzas auglenīcas.

Ābols — pomum (105. att. 6) veidojas no zieda ar apakšēju
sēklotni. Augļa sulīgās daļas ārējā kārta

— papildaugļapvalks iz-

veidojies no zieda stobriņa. Sēklotnes siena ir pergamentveidīgais
slānis augļa centrā. Ābols ir pārejas tips starp kauleni un ogu.

Ābola tipa auglis ir arī bumbieris, cidonija, aiva.

Sulīgs riekstiņu kopauglis ir zemene un rozes aug-
lis

— ci n ar o di j s (105. att. 11). Kopaugļa sulīgo daļu zemenei

veido koniskā ziedgultne, kurā pa daļai iegrimuši daudzi riekstiņi.
Rozēm ziedgultne kausveidīga, dziļa, tās siena dažām rožu

sugām kļūst sulīga (piemēram, krokainajai rozei — Rosa rugosa)
vai arī miltaini ādaina un izveido papildaugļapvalku, kas apņem
augļus — riekstiņus.

Sulīgs someņu kopauglis ir tropu augļu kokiem

Anona.

Augļkopās saaug kopā daudz augļu, no kuriem katrs attīs-

tījies no atsevišķa zieda. Augļa sulīgā daļa var izveidoties no da-

žādiem zieda elementiem.

Sulīga augļkopa ir zīdkoka
—

Morus (105. att. 12), ananasa —

Ananas sativus (105. att. 14), kā arī vīģu — Ficus augļi. Zīdkoka

auglī sulīgs kļūst sievišķo ziedu apziednis, ananasa augļkopā su-

līgā daļa ir seglapas un ziedkopas ass.

Savdabīga augļkopa — sikonijs ir vīģēm (105. att. 13).
Ziedkopas ass tām dziļi kausveidīgi ieliekusies, sukulenta; tā iz-

veidojusies, saaugot ļoti daudzajiem ziedu kātiņiem. Daudzie ziedi

atrodas uz ziedkopas ass iekšējās sienas. Līdz augļu gatavības
laikam ziedkopas ass ļoti stipri izaug, tajā uzkrājas daudz cukura

(līdz 75%). Sīkie auglīši — riekstiņi atrodas ziedkopas ass kaus-

veida iedobumā.

īpatnēji sulīgie augļi ir citrusu (citronu, apelsīnu, mandarīnu,

greipfrūtu) augļi pomeranci jab hesperīdi (105. att. 7, 8).

Augļapvalka ārējā kārta tiem blīva, ādaina, tajā daudz ēterisko

eļļu tvertņu, vidējā kārta balta, mīksta, iekšējā sulīga, stipri attīs-

tīta un sastāv no augļlapu iekšējās epidermas izaugumiem —

sulīgiem matiņiem.
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Sausa augļkopa ir bietēm; to bieži mēdz saukt par kamoliņu.
Ļoti bieži par augļiem sauc tikai tos, kas izveidojušies no

auglenicas, bet tādus augļus, kuru segas veidojušās no citām zieda

daļām, ne tikai no auglenicas, mēdz saukt par paaugļiem —

pseudocarpia. Paaugļi tādā skatījumā ir rozes augļi, āboli, bum-

bieri, zemenes v. c. Pie paaugļiem tad pieskaitāmi arī visi augļi,
kas izveidojušies no apakšējas sēklotnes, jo šādos gadījumos augļa
veidošanā nozīme bieži vien ari paplašinātai ziedgultnei, kaus-

lapām utt.

Heterokarpija. Vienam un tam pašam augam dažkārt izveidojas

pēc ārējās formas dažādi augļi. Šo parādību sauc par heterokar-

piju — dažādaugļainību. Heterokarpiju novēro čemurziežu —

Umbelliferae, kurvjziežu — Compositae, raglapju — Ceratophyl-
laceae v. c. dzimtu augiem.

106. att. Heterokarpija

1 — raglapju — Ceratophyllum dažādie augli, 2 — dziedniecības
kliņģerīšu —

Calendula officinalis augli no ziedkopas malējiem
un vidējiem ziediem

Ļoti izteikta heterokarpija ir, piemēram, raglapēm —
Cerato-

phyllum. Tām katrs auglis — riekstiņš ir citāds, bet visiem tiem jr
izaugumi; ar šiem izaugumiem augļi it kā ar enkuru nostiprinās
un noturas ūdensbaseina dibenā. Bieži vien heterokarpiju sastop
kliņģerītēm — Calendula (106. att.).

Augļu morfoloģiskā klasifikācija, kas pamatota galvenokārt uz

augļapvalka izveidojumu, tāpat kā lapu morfoloģiskā klasifikācija
pec ārējās formas, tiek izmantota sistemātikā, nosakot augus, kā
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ari praktiskajā darbā augļkopībā un augkopībā. Tādam nolūkam

šī klasifikācija ir pietiekami skaidra un viegli iegaumējama, kaut

uzskatāma par mākslīgu.

Augli
/ N. rieksts

/ X /riekstiņš
nespendi sulīgi sausi neveroņi— sēklenis

og3S\\ i I l\ //
ķirbjaugļiAN / / \ /

kaulenis

~ . jsvienkārši / / \ vienkārši
>.

/ I ļ .somenis

■tsf /
somenis/ / / \ \ Vpakstenis

/ ļ ļ \ pākstenītis
riekstiņu / I 1 \

X
, ~

I \ \ seklenu
kauleņu t

riekstiņu

someņu' I t Vpoga]u
/ \

zīdkoka Ķ \

auglis kopaugļi

vīģeV
kamoliņš'

Augļu ģenētiskā klasifikācija. Kaut gan jāti 19. gs. (Bišofs,

1834., v. c.) sākās pirmie mēģinājumi izveidot augļu dabisku kla-

sifikāciju, vēl līdz šim nav izdevies izstrādāt tādu augļu tipu sis-

tēmu, kas pilnīgi atspoguļotu dažādu augļu evolucionārās mijat-
tiecības. Taču galvenās attīstības līnijas un augļu tipi ir noskaid-

roti un radusies jauna botānikas nozare — karpoloģija jeb
mācība par augļiem.

Atkarībā no tā, kāds ir ginecejs, no kura veidojies auglis (sk.
141. lpp.), izšķir apokarpus un cenokarpus augļus, pie tam ceno-

karpie augļi var būt sinkarpi, parakarpi vai lizikarpi. Pēc sēklotnes

stāvokļa izšķir augšējas un apakšējas sēklotnes augļus, bet pec
augļlapu sakārtojuma — spirāliskus un cikliskus augļus.

Apokarpi augļi jeb apokarpiji. Filoģenētiski vispri-
mitīvākie ir apokarpie augļi, kas attīstījušies no ziediem ar apo-

karpu gineceju.
Visvienkāršākais šīs grupas auglis, no kura atvasināmi visi

pārējie, ir sauss daudzu someņu kopauglis — multifol-

liculus, kas atgādina čiekuru. Katrs somenis šādā kopauglī izvei-

dojies no apokarpas augšējas viencirkņa auglenīcas. Someņi sakār-

toti spirāliski uz pagarinātas zieda ass (magnolijām — Magnolia,

saulpurenēm— Trollius, purenēm —
Caliha v. c.) vai attīstītākam

formām ar sarukušu zieda asi — cikliski (spirejām — Spiraea,



199

biezlapēm — Crassula v. c). Someņi atveras ventrālajā pusē jeb
ventricīdi (t. i., pa augļlapās šuvi), retāk mugurpusē jeb dorsicldi.

Sie someņi atveras ļoti viegli, jo augļlapās nav cieši saaugušas,
bieži vien tās tikai it kā salipušas.

Reducējoties zieda daļu skaitam, tātad ari augļlapu skaitam, no

daudzu someņu kopaugļa attīstījies piecu, trīs vai divu someņu

kopauglis un beidzot vientuļš somenis — unifolliculus.
Vientuļš somenis ir zilaušiem— Consolida v. c.

Primitīvāko someņu sienas uzbūve maz atšķiras no ādainu lapu
uzbūves. Someņa sienas iekšējo slāni veido plānsienas parenhī-
mas šūnas (tāpat kā lapas mezofilu), un tajās pat gatavos augļos
saglabājas zaļās plastīdas.

Ja notikusi someņa perikarpa sukulentizācija, izveidojas su-

līgs daudzu someņu kopauglis, kāds raksturīgs tropu
augļu koku dzimtā Anonaceae, arī šizandrām — Schizandra, zelt-

saknēm — Hydrastis v. c. Vientuļš sulīgs somenis ir de-

genērijām— Degeneria, krauklenēm — Actaea.

Vientuļš sulīgs somenis līdzīgs ogai, bet veidojies na augšējas
sēklotnes.

Kā redzam, pat vienas dzimtas robežās evolūcijas gaitā no

•apokarpas auglenīcas attīstījušies augļi, kas morfoloģiski ļoti
dažādi.

Līdztekus someņu skaita redukcijai kopauglī samazinājās arī

sēklu skaits katrā somenī. Sēklu skaitam somenī reducējoties līdz

vienai, radās jauns augļu tips — daudzu riekstiņu kop-
auglis — multinucula. Daudzu riekstiņu kopauglis ir vizbulī-

tēm
— Anemone, gundegām— Ranunculus, retējiem — Potentilla,

bitenēm
— Geum v. c.

Riekstiņā ir viena sēkla, tas neatveras; augļapvalka iekšējā un

vidējā kārta sastāv no koksnainām, sklerenhimātishām šūnām,

ārējā — no parenhimātiskām šūnām, kuru šūnapvalki plāni, nepār-
koksnējušies. Dažreiz riekstiņiem ir spārni (spārnaini riekstiņi ir,

piemēram, dažām Anemone sugām).
īpatnējs riekstiņu kopauglis ir zemeņu auglis zemene —

fruga, ko praksē parasti sauc par ogu. Zemenei riekstiņi atrodas uz

lielas sulīgas augļgultnes, kas izveidojusies no ziedgultnes, tai pēc
zieda noziedēšanas izaugot un kļūstot sulīgai.

Sastopami arī riekstiņu kopaugļi, kur katrs riekstiņš atsevišķi
iegrimis paplašinātajā ziedgultnē resp. augļgultnē (piemēram,
Indijas lotosiem — Nelumbium), kā arī riekstiņu kopaugļi, kur vi-

sus riekstiņus kopā apņem sulīga kausveida ziedgultne — hipan-
tijs. Šādus augļus sauc par cinarodijiem — cynarrhodon, tie

sastopami rozēm, kā arī kalikantu dzimtā
— Calycanthaceae v. c.

No someņa izveidojusies pāksts, tā atšķirībā no someņa at-

veras dorsiventricīdi, t. i., ventrālajā pusē pa šuvi un mugurpusē
pa augļlapās vidus dzīslu. Dažām cezalpīniju — Caesalpiniaceae
■dzimtas ģintīm (piemēram, jāņmaizītēm —

Ceratonia siligua, In-
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dijas datelēm jeb tamarindam
—

Tamarindus indica) pākstis ir

sulīgas, neatveras un atgādina ogas.

Sastop ari posmainas panteņveidīgas pākstis, kas sadalās tik

posmos, cik pākstī sēklu, kā arī kauleņveidlgas neveroņu pākstis
un riekstiņiem līdzīgas pākstis jeb pākstītes ar vienu sēklu,
kā, piemēram, āboliņiem — Trifolium v. c. Pie pākstītēm bieži vien

Apokarpi aug|i

(ģenētiskās klasifikācijas shēma)

sauss, spirālisks

Someņukopauglis suligs, spirālisks

. ciklisks
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saglabājas novītušais apziednis.
Augļapvalka mezokarpam kļūstot sulīgam — sukulentam, en-

dokarpam pārkoksnējoties un reducējoties sēklu skaitam, no rie-

kstiņu kopaugļa izveidojies kauleņu kopauglis (piemēram,
kazenēm, avenēm — Rubus, kerijām — Ķerria v. c).

Reducējoties augļlapu skaitam, no kauleņu kopaugļa izveido-

jies vientuļš kaulenis. Tas varēja rasties arī no someņa.

Cenokarpi augļi. No spirāliska daudzu someņu kopaugļa
nav radušies jauni augļu tipi, turpretī no cikliska daudzu someņu

kopaugļa, augļlapām savstarpēji saaugot resp. izveidojoties ceno-

karpam ginecejam, cēlusies daudzveidīgā cenokarpo augļu grupa
jeb cenokarpiji. Atkarībā no augļlapu saaugšanas veida un

pakāpes izšķir sinkarpus, parakarpus un lizikarpus augļus.

Sinkarpi augļi jeb sinkarpiji izveidojušies no sin-

karpas auglenlcas.
Primitīvākais sinkarpijs ir sinkarps daudzu someņu kopauglis.

Tādu augli sastop gundegu (piemēram, melnsēklltēm — Nigella),

magnoliju, kā arī malvu un dažās rožu dzimtas ģintīs (piemēram,
dažām spireju — Spiraea sugām, abutiloniem — Abutilon). Augļ-

lapās saaugušas tikai apakšējā daļā, augšdaļā tās brīvas, un aug-

lis atveras galotnē, kur augļlapāsnav saaugušas.

Augļlapām pilnīgi saaugot, radusies sinkarpa pogaļa. Atkarībā

no sēklotnes stāvokļa izšķir apakšēju un augšēju sinkarpu pogaļu.
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Sinkarpai pogaļai parasti 3 vai 5 cirkņi, retāk divi vai daudzi-

Pogaļas atveras ļoti dažādi,visbiežāk tās, sākot no augšgala, uz-

plīst ar gareniskām vārsnēm. Dažas pogaļas (piemēram, driģeņu,
ceļteku), rodoties noteiktā vietā gredzeniskai plaisai, atveras

šķērseniski un pogaļas augšdaļa nodalās kā vāciņš. Šādas

pogaļas sauc par vāciņpogaļām— pyxidium.
Sastopamas arī pogaļas, kas nogatavojušās saskaldās septicīdi

tik daļās — merikarpijos, cik pogaļā cirkņu ar vienu sēklu. Tāda

pogaļa ir dievkrēsliņu dzimtā — Euphorbiaceaeun tiek saukta par

regmu — regma.

Daži nogatavojušies sinkarpi augļi sadalās atsevišķās daļās —

merikarpijos, kas atgādina riekstiņus. Sādu riekstiņu var būt tik-

pat, cik augļlapu, bet dažreiz, ja sēklotnes katrā cirknī rodas šķērs-
siena, arī divreiz vairāk, kā tas ir skarblapju — Boraginaceae un

lūpziežu dzimtā
—

Lamiaceae. Katru šādu vairošanās vienību sauc

par pusmeri ka r p i j v jeb eremu — eremus, bet augli par

ceno b i j v — coenobium.

Sinkarpi augļi

(ģenētiskās klasifikācijas shēma)
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Vairākumam kļavu sugu ir 2 spārnaini merikarpiji; tādu augli
sauc par dviņspārnuli —

disamara.
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No augšējās sinkarpas pogaļas atvasināms ari spārnauglis —

spārnulis — samara; tas attīstās no pseidomonomera gineceja;
auglim nogatavojoties, ap to izveidojas plāna apmale — spārns
(piemēram, vīksnām, gobām).Liepas spārnaugli sauc par karcerulu.

Apakšējas sēklotnes sinkarps spārnulis ir bērziem, alkšņiem.
Ja divcirkņu vai daudzcirkņu sēklotnē neattīstījās daļa cirkņu

un tikai no viena sēklaizmetņa attīstījās sēkla, izveidojās neveronis

ar vienu sēklu — rieksts, riekstiņš vai sēklenis.

No augšējās sēklotnes sinkarpas pogaļas izveidojies augšējas
sēklotnes sinkarps kaulenis. Primitīvākajos sinkarpajos
kauleņos ir vairāki kauliņi (4—8 akvifoliju dzimtā — Aquifolia-
ceae; 2—4

— pabērzu dzimtā
— Rhamnaceae), evolucionāri attīs-

tītākajos — viens (piemēram, dažāmpalmām).

Augšējas sēklotnes sinkarpai ogai — uva, kas, tāpat kā

augšējas sēklotnes sinkarps kaulenis, cēlusies no augšējas sēklot-

nes sinkarpas pogaļas, nav kauliņu. Sinkarpas ogas ir vīnogas,
dažu nakteņu dzimtas sugu augļi, maijpuķīšu, čūskogu — Paris,
kā arī dateļu palmu —

Phoenix dactylifera auglis datele, kas atgā-
dina kauleni.

Pēc izcelšanās augšējas sēklotnes sinkarpas ogas ir hespe-
rī d i — apelsīns, mandarīns,citrons, greipfrūts.

Bez šiem sinkarpajiem augļiem, kas attīstījušies ziedos ar aug-

šēju sēklotni, līdzīga veida un arī citāda tipa augļi var izveidoties,

ja sēklotne apakšēja. Tā, piemēram, apakšējas sēklotnes

sinkarpa pogaļa ir amarilisu
— Amaryllidaceae un skalbju —

Iridaceae dzimtā, apakšējas sēklotnes sinkarps daudzsēklu kau-

lenis ir plūškoku — Sambucus, grimoņu, kiziļa — Cornus auglis,
kā arī kafijas — Coffea auglis. Apakšējas sēklotnes sinkarps kau-

lenis ir valrieksts.

Apakšējas sēklotnes sinkarpa oga ir brūkleņu dzimtā — Vacci-

niaceae (brūklenes, mellenes, zilenes, dzērvenes).

īpatnējs apakšējas sēklotnes sinkarps auglis ir ābols — po-

mum. Tas cēlies no sinkarpa someņu kopaugļa, izveidojoties no

zieda stobriņa papildaugļapvalkam. Ābola tipa auglī (ābolā, bum-

bierī, cidonijā v. c.) endokarps ir plēvaini pergamentveidīgs, augļ-

lapu ārējā kārta sulīga un saplūst ar zieda stobriņa sulīgo slāni.

Dažreiz (klintenēm — Cotoneaster, vilkābelēm — Crataegus) no

katras augļlapās, sklerenhīmas šūnām pārkoksnējoties, attīstās

ciets kauliņš.

Apakšējas sēklotnes sinkarps auglis ir dvīņsēklenis — cremo-

carpium. Tādi augļi ir čemurziežu — Utnbelliferae un madaru —

Rubiaceae dzimtā. Dažu čemurziežu nogatavojies dvīņsēklenis sa-

dalās 2 sēkleņos, kas paliek karājoties pie augļneša — karpofora.
Šādus augļus sauc par dvīņkaruļiem, bet katru merikarpiju — par

karuli.
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Neveroņu tipa viensēklas sinkarpi augļi, kas attīstījušies ziedā

ar apakšēju sēklotni, ir zīle un rieksts, kuriem ir īpašs augļa
vīkals. Lazdu riekstiem augļa vīkals izveidojas no nedaudzām lap-
veida braktejām; ozolu zīlēm augļa vīkals ir tā sauktā bļodiņa, kas

radusies daudzām zvīņveida braktejām saaugot.

Sausi un sulīgi dažādas izcelsmes augļi
(pēc R. Levinas)
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No apakšējas sēklotnes sinkarpas pogaļas cēlies granāts —

granaium, balausta, kas ir granātu — Punica ģintij raksturīgs
auglis. Augļapvalks granātam sauss, atveras ar nekārtnām plai-
sām; sēklapvalks sulīgs.

Parakarpi augļi jeb parakarpiji veidojušies no pa-

rakarpa gineceja, pie tam sēklotne var būt kā augšēja, tā apakšēja.
Parakarpa pogaļa, no kuras atvasināmi citi šīs grupas

augļi, tipiskā gadījumā ir viencirkņa. Taču, izveidojoties sēklotnē

neīstām šķērssienām, parakarpai pogaļai var būt arī vairāk cirkņu.
Piemēram, pulkstenīšu dzimtā — Campanulaceae apakšējas sēk-

lotnes parakarpai pogaļai ir 5 cirkņi. Parakarpas pogaļas atveras

visbiežāk ar gareniskām vārsnēm pa augļlapās vidus dzīslu (vijo-
lītēm, vītoliem v. c), taču sastop arī parakarpas pogaļas, kas at-

veras ar caurumiņiem (magonēm).

Parakarpi riekstiņveida augļi ir matuzālēm — Futnaria, kā arī

grīšļu dzimtā
— Cyperaceae.

No augšējas sēklotnes parakarpas pogaļas cēlies pākstenis
un pākstenītis, kā arī pantenis — krustziežu dzimtas

augļi. Viensēklas riekstiņveida pākstenīši ir, piemēram, dižpērko-
nēm — Bunias. Tie cēlušies no pākstenīša, sēklu skaitam reducē-

joties līdz vienai unneizveidojoties šķērssienai.

Parakarps auglis ir grauds, kas, tāpat kā jau minētie, cēlies

no parakarpas pogaļas.

Apakšējas sēklotnes parakarps auglis ir sēklenis — ahenijs,
kas raksturīgs kurvjziežu dzimtai.

No apakšējas un augšējas sēklotnes parakarpas pogaļas attīs-

tījušās parakarpas ogas. Augšējas sēklotnes parakarpas ogas ir

dažiem vijolīšu dzimtas
— Violaceae augiem, cietējpuķu —

Passi-

flora, kaperu — Capparis v. c. sugām. Apakšējas sēklotnes para-

karpas ogas ir ķirbjaugļi — pepo, peponium, tajos daudz sēklu,

endokarps sulīgs, mezokarps gaļīgs, eksokarps — samērā paciets.

Parakarpi aug|l
(ģenētiskās klasifikācijas shēma

sulīgi augļi oga

grauds*

augšēja viensēklas <——kaulenis

J riekstiņš

P»^a
sausi augļi

pākstenis

apakšēja
daudzsēklu pākstenītis

v n. pantenis
oga / X

V
suiigi augļi sausi augļi —

sēklenis

ķirbjaugļi
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Tadi augļi ir ķirbju dzimta
—

Cucurbitaceae (ķirbjiem, arbūziem,
melonēm, gurķiem v. c.).

Sastopami arī parakarpi kauleņi. Augšējas sēklotnes para-

karps sauss kaulenis ir kokospalmas auglis, ko parasti sauc par
kokosriekstu.

Lizikarpi augi jeb lizikarpiji cēlušies no ziediem ar

lizikarpu gineceju. Lizikarpa pogaļa cēlusies no sinkarpas pogaļas.
Pārejas formas sastopamas dažiem neļķu apakšdzimtas Silenoideae

augiem. Tipiska augšējas sēklotnes lizikarpa pogaļa ir prīmulu
dzimtā

—
Primulaceae un neļķu — Caryophyllaceae dzimtā.

Tās atveras augšdaļā ar zobiņiem. Ar vāciņu atveras pogaļas pa-
virzu — Anagallis ģintī.

Augšējas sēklotnes lizikarps riekstiņš ir balandu

dzimtā
— Chenopodiaceae, kā arī armēriju dzimtā

—
Plumba-

ginaceae.

Augšējas sēklotnes lizikarpa sulīga oga ir meln-

odzeņu — Cucubalus baccifer auglis.
Lizikarpi kauleņi ir mirsīnu dzimtā — Myrsinaceae.

Lizikarpi augļi

(ģenētiskās klasifikācijas shēmai

sausi augļi «- riekstiņš

.

sulīgi augļi

oga

Augļu evolūcija tātad notikusi, mainoties augļlapu savstarpē-
jam stāvoklim un placentācijai; samazinoties augļlapu skaitam un

funkcijai, bet pieaugot zieda citu daļu nozīmei augļa veidošanā;

mainoties perikarpa konsistencei; samazinoties sēklu skaitam auglī
un mainoties augļa atvēršanās veidam. Tādējādi no someņa izvei-

dojusies pogaļa, bet no tās visi citu tipu augļi; sukulentizējoties
augļapvalkam, no dažādu grupu sausajiem augļiem radušies su-

līgie augļi; samazinoties sēklu skaitam un dažādākam kļūstot augļu
atvēršanās veidam, no ve'roņiem cēlušies neveroņi un skaldaugļi.

Augļu evolūcija notikusi neatkarīgi un paralēli dažādās augu

grupās vairākos virzienos, tāpēc pat filoģenētiski tālās segsēkļu
dzimtās no dažādas uzbūves ziediem attīstījušies pēc morfoloģiskā
izveidojuma vienāda tipa augļi — sausi un sulīgi, viensēklas un

daudzsēklu, veroņi un neveroņi. 5ī iemesla dēļ augļu ģenētiskā
klasifikācija, kaut gan nepieciešama, lai izprastu augļu morfoģe-
nezes evolūcijas gaitu, nav izmantojama botānikā, ne nosakot

augus, ne ari dārzkopībā vai citās lauksaimniecības nozarēs.
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Augļu morfoģenezes noskaidrošana un ģenētiskas klasifikācijas
izveidošanā lieli nopelni botāniķiem H. Gobi (1921.), D. Lariono-

vam (1926.), N. Kadenam (1947.), A. Tahtadžanam (1948., 1964.),
R. Lāviņai (1959.).

Dīgļu un augļu normālas attīstības novirzes

Apomikse. Pēc apaugļošanās norises attīstās sporofīts. Taču

augu valstī, arī segsēkļiem, diezgan bieži sēklaizmetņos novēro-

jama sporofīta — dīgļa attīstība, kaut gan apaugļošanās nav no-

tikusi. Šādu parādību sauc par apomiksi pretstatā a mfimik sc i,

kad dīglis attīstās normāli no apaugļotas olšūnas. Izšķir vairākus

apomikses gadījumus.
Partenoģenēze. Ja dīglis attīstās no neapaugļotas olšūnas, tad

attīstību sauc par partenoģenētisku (jaunavīgu) un parādību par
partenoģenēzi. Olšūna pie tam var būt haploīda (ģeneratīvā par-

tenoģenēze) vai diploīda (somātiskā partenoģenēze), ja, veidojo-
ties dīgļsomai, nenotiek redukcijas dalīšanās vai arī ja kāda no

veģetatīvajām sēklaizmetņa šūnām (piemēram, nucela šūna) attīs-

tās par dīgļsomu ar olšūnu; pie tam redukcijas dalīšanās nenotiek.

Somātiskā partenoģenēze (diploīdas olšūnas partenoģenētiska
attīstība) plaši izplatīta Alchemilla, Taraxacum, Hieracium ģintīs,
Antennaria alpina v. c, ģeneratīvā partenoģenēze (haploīdas olšū-

nas partenoģenētiska attīstība) novērota tabakai, velnābolam v. c.

Augiem,kuri vairojas partenoģenētiski, endosperma veidojas no

polkodola.

Partenoģenēzi segsēkļiem atklāja Dž. Smits pagājušā gadsimta
vidū (1841.), novērojot dievkrēsliņu dzimtas augu Caelebogune

Ilicifolia, kas aug Austrālijā. Šī auga sievišķos eksemplārus au-

dzēja botāniskajā dārzā, un tiem attīstījās augļi ar fertilām sēk-

lām, kaut gan nebija neviena vīrišķā auga.

Šo parādību zinātniski izskaidroja un nosauca par partenoģe-
nēzi vācu zinātnieks Aleksandrs Brauns (1856.). Viņš aprakstīja
ne vien Caelebogune Ilicifolia partenoģenēzi, bet novēroja to arī

mieturaļģei Chara crlnlta. Šai mieturaļģei plašā areālā sastopami
tikai sievišķi eksemplāri un tomēr no neapaugļotas olšūnas attīs-

tās oospora, kurai dīgstot izaug protalijs un beidzot jauns augs.

Ka partenoģenētiski rodas dīgļi alpu kaķpēdiņām — Antenna-

ria alpina, izteicās A. Kerners (1876.), jo šim augam sastopami

gandrīz vienīgi sievišķi īpatņi. To apstiprināja Juela (1898.) cito-

loģiskie pētījumi. Tipisku partenoģenēzi alpu rasaskrēsliņiem —

Alchemilla alpina apraksta S. Murbeks (1901.). Alpu rasaskrēsli-

ņiem putekšņi deģenerē attīstības sākumā un normāla apaugļoša-
nās nav iespējama. Vēlākiē pētījumi pierāda, ka-kaķpēdiņu —

Antennaria un rasaskrēsliņu —
Alchemilla ģintīs partenoģenēze

sastopama daudzāmsugām.
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Apogamija. Dažkārt dīglis neattīstās no olšūnas, bet no citām

dīgļsomas šūnām — sinergīdām vai antipodu šūnām, vai arī no

dīgļsomas centrālās šūnas. Sādu novirzi no dīgļa normālas attīs-

tības sauc par apogamiju jeb apogametiju. Arī apogamijā, tāpat
kā partenoģenēzē, dīglis var būt divējāds — haploīds (norisot re-

dukcijas dalīšanās procesam) ūn diploīds (bez redukcijas dalīša-

nās). Ja dīglis attīstās no sinergīdām vai antipodu šūnām, sporofīts
ir haploīds. Rasaskrēsliņu — Alchemilla sugām sporofīts ir dip-
loīds, jo dīgļsomas attīstība noris bez redukcijas dalīšanās.

107. att. 1—3 — Hieracium flagellare dīgļ-
somas attīstība no integumenta šūnas

1 — makrosporu tetrāde vēl normāla, 2, 3 — mak-

rosporu tetrāde izzūd, t — makrosporu tetrāde,

i — integumenta uzkrītoši liela šūna, kas klust par

dīgļsomu, n — nucels

4 —

Alchemilla serlcata dīgļsoma ar 2 em-

brijiem (dīgļiem), no kuriem viens (e) attīs-

tījies partenoģenētiski no olšūnas, otrs (s)
apogāmi no vienas sinergīdas
p — polkodols, a — antipodi

p — polkodols, a — antipodi

5 —
Funkia ovata adventīvā embrionija

ae _ no nucela izveidojušies adventīvie dīgļi,

o _ n0 olšūnas izveidojies dīglis, ii — iekšējais,
integuments

Apogamiju novēro smaržīgajiem sīpoliem — Allium odorum,

šaurlapu ceļmalītēm — Plantago lanceolata, orhidejām, lilijāmu. c.

Kā partenoģenētiskajiem, tā apogamajiem augiem attīstās augļi

un sēklas, kas neatšķiras no parastajām, — tām ir dzivesspejigs

dīglis un endosperma. v

Apogamiju segsēkļiem atklāja S. Tretjakovs (1895.). Viņš ap-

rakstīja adventīvā dīgļa attīstību no antipoda šūnas smaržīgajiem

sīpoliem —
Allium odorum, kuriem novēroja poliembrioniju. Velak
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pierādījās, ka Allium odorutn dīglis var attīstīties arī no sinergī-
dām, integumenta audiem, un ka dažādos apomiktiskajos sēklaiz-

metņos var būt kā diploīdi, tā haploīdi dīgļi vienlaikus ar dīgļiem,
kas attīstījušies nonormāli apaugļotas olšūnas.

Aposporija.Gametofīts dažkārt neattīstās no sporas, bet no citām

sporofīta šūnām. Sāduparādību sauc par aposporiju.
Aposporiju novēro kā sūnaugiem un paparžaugiem, tā arī seg-

sēkļiem. Tā, piemēram, segsēkļiem aposporiska diploīda dīgļsoma
var izveidoties no nucela vai integumenta šūnas. Sī šūna aug un

tieši izaug par dīgļsomu, kurā ir viens vai daži kodoli. Stīgainajām

mauragām — Hieracium flagellare šāda aposporiska diploīda dīgļ-

soma, kas radusies vienlaikus ar haploīdo dīgļsomu, kuras attīs-

tība sākusies normāli, aug daudz straujāk. Normālā dīgļsoma agrā
attīstības stadijā deģenerē, izzūd un tās vietā stājas aposporiskā

dīgļsoma.
Aposporiskas dīgļsomas novērojam gan sugām, kurām dzimum-

procesa norise normāla, gan arī apomiktiskām sugām. Turklāt ir

augi, kuriem aposporija ir regulāra, pastāvīga parādība, turpretī
citiem tā tikai sporādiska (piemēram, saulgriezēm — Helianthus

annuus).
Aposporiju segsēkļiem pirmais aprakstīja O. Rozenbergs

(1907.). Viņš to novēroja trim Pilosella sekcijas mauragu —
Hiera-

cium sugām, kurām adventīvā dīgļsoma rodas nucela audos, pa-

rasti halāzas daļā.

Aprakstīts vairāk nekā 30 sugu (galvenokārt kurvjzieži), kurām

dīgļsoma, apejot sporu, attīstās no sporofīta audiem.

Aposporiska dīgļsoma, kas pēc uzbūves ļoti līdzīga parastajai
dīgļsomai, novērota saulgriezēm (J. Ustinova 1951.).

Adventīvā embrionija. Dīglis var attīstīties no sporofīta (somā-

tiskajām) šūnām, proti, no nucela vai, retāk, no integumenta šū-

nām. Embrijs, kas no tām attīstās, ievirzās dīgļsomā. Sādā gadī-
jumā runājam par adventīvo embrioniju. Biežāk novēro

nucelāro adventīvo embrioniju, kad dīglis attīstās no kādas nucela

.šūnas, retāk integumentālo, kad dīglis attīstās no integumenta
šūnām.

Adventīvo embrioniju zināmā mērā var uzskatīt par veģetatī-
vās vairošanās veidu.

Par adventīvo embrioniju plašākā nozīmē var uzskatīt arī no

lapām izveidojušos augu dīgļus (lapu embrijus). Tādus sastop
begonijām, rasenēm — Drosera, briofiļiem — Bryophyllum, kalan-

hojēm — Ķalanchoē, papardēm v. c. Jaunais augs attīstās tieši no

lapas šūnas atšķirībā no vairvasiņām (vairpumpuriem), kuri vei-

dojas no sāndzinumiem. Vienkāršākā gadījumā jaunais augs attīs-

tās no lapas plātnes vienas epidermas šūnas.

Poliembrionija. Ja dīgļsomā vienlaikus veidojas vairāk nekā
viens dīglis, runājam par poliembrioniju.

Poliembrionijai var būt dažādi cēloņi — sēklaizmetnī var vei-
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doties vairākas dīgļsomas, var dīgļsomā attīstīties vairākas olšū-

nas. Dažreiz adventīvs dīglis attīstās no sinergīdu, antipodu, nu-

cela vai integumenta šūnām. Piemēram, mandarīniem bez dīgļa,
kas attīstās normāli no apaugļotas olšūnas, rodas vēl kādi 20 dīgļi
no nucela. No visiem šiem daudzajiem dīgļiem normāli attīstās

tikai viens (retumis 2 vai 3), kas nomāc visu citu dīgļu attīstību.

Poliembrioniju novēro smaržīgajiem sīpoliem —Alliumodorum.

Poliembrioniju A. Brauns (1860.) aprakstīja celebogīnēm —

Caelebogyne, taču nenoskaidroja, no kādām sēklaizmetņa daļām
rodas dīgļi. To vēlāk (1878.) izdara E. Strasburgers, kurš konstatē,
ka olšūna, kas normāli attīstās dīgļsomā, iet bojā un adventīvie

dīgļi attīstās no nucela šūnām. Tātad celebogīnēm nav novērojama
partenoģenēze, kā domāja Brauns, bet adventīvā embrionija. Sādu

poliembrioniju, kad dīglis top no nucela šūnām, sauc par nucelāro

poliembrioniju.

Pseidogamija. Smaržīgajiem sīpoliem vienlaikus ar dīgļiem, kuri

rodas no olšūnas, veidojas viens antipodiāls dīglis no olšūnai

līdzīga antipoda, bet dažreiz arī no citām antipodu šūnām, kā.arī

no sinergīdām. Bez tam dažreiz attīstās arī adventīvi dīgļi. Smar-

žīgajiem sīpoliem apomikse izpaužas ļoti daudzveidīgi, tie ir vie-

nīgais augs, kuram partenoģenētiski un apogametiski attīstās

haploīds un diploīds dīglis, un novērojama arī adventīvā embrio-

nija. Bez tam endosperma veidojas tikai dzimumceļā, ko pierādīja
eksperimentāli. Sādu apomikses variantu sauc par pseidogamiju.

Apomikse ir filoģenētiski vecs process, kuru var novērot visās

augstāko augu grupās. Retāk apomiksi sastop sūnām un kailsēk-

ļiem, daudz biežāk paparžaugiem un segsēkļiem. Tomēr tā nav vie-

nādi plaši sastopama visiem segsēkļiem. Tā vairāk novērojama
tikai dažu dzimtu atsevišķās ģintīs, piemēram, graudzāļu dzimtas

skareņu un ciesu ģintī, rožu dzimtas aveņu, retēju un rasaskrēs-

Hņu ģintī, kurvjziežu dzimtas mauragu un pieneņu ģintī v. c. Vis-

vairāk apomiktisku sugu sastop starp polāro un alpīno apgabalu
augiem (piemēram, retēji, rasaskrēsliņi, polāro apgabalu skare-

nes, pulkstenītes v. c), kā arī tuksnešu augiem.
Apomikses cēloņi nav. vēl noskaidroti.

Apomiktiskie augi var reproducēties ne vien no sēklām, kas ra-

dušās pēc apaugļošanās procesa, bet arī tad, ja apaugļošanās ne-

notiek. Tiem iespējams bagātīgi savairoties un noturēties (eksistēt)
tādos apgabalos, kur klimatiskie vai citi apstākļi var kavēt augu

normālu apputeksnēšanos un tātad arī apaugļošanos.

Partenokarpija. Dažiem augiem attīstās augļi (pareizāk sakot —

augļapvalks), bet neattīstās sēklas, vai arī sēklas ir tukšas, bez

dīgļiem, jo nenotiek apaugļošanās, kaut gan apputeksnēšanās var

būt notikusi. Šādus augus sauc par partenokarpiem un parādību
par partenokarpiju. Partenokarpus augus var pavairot tikai veģe-
tatīvi.
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So augu īpatnību, t. i., partenokarpiju, plaši izmanto praksē
dārzkopji, izaudzēdami bezsēklu augļus.

Izšķir veģetatīvu un stimulatīvu partenokarpiju. Veģetatīvā
partenokarpija notiek bez apputeksnēšanās. Stimulatīvo parteno-
karpiju izraisa ar svešiem putekšņiem vai citu kairinātāju, piemē-
ram, sintētiskajām augšanas vielām v. tml. Ja, piemēram, tomā-

tiem uz drīksnas uzliek kartupeļu putekšņus, iegūst bezsēklu to-

108. att. Pļavas ķērsu —

Cardamine pratensis lapa ar

vairvasiņu

mātus, uzliekot uz bumbiera drīk-

snas dažu ābeļu šķirņu putekšņus,
iegūti bezsēklu bumbieri utt.

Bezsēklu augļi parasti ir mazā-

ki nekā sēklainie.

Kaut gan nav apšaubāms, ka

sēklu attīstība labvēlīgi ietekmē

augļu kvalitāti un kvantitāti, taču

bezsēklu augļi ir ļoti patīkami pa-

tēriņam un tiem var būt liela

saimnieciska nozīme.

Partenokarpija ir ļoti nevēlama

parādība mežsaimniecību sēklko-

pībā. To bieži novēro bērziem, ku-

riem apputeksnēšanai nelabvēlīgos
gados pat 50 —100% augļu neat-

tīstās sēklas. Partenokarpu augļu
daudz arī kļavām, liepām, gobām
un vīksnām.

Vivipārija. Pie apomikses zi-

nāmā mērā pieskaitāma arī vivipā-

rija, t. i., parādība, kad augiem
attīstās sīkas īsvasinas — vair-

vasiņas (tā sauktie vairsīpoliņi, vairpumpuri). Šīs vairvasiņas
ir veģetatīvās vairošanās vienības. Nokritušas no mātesauga, tās

iesakņojas un izaug par jaunu augu. Vairvasiņas rodas lapu žāk-

lēs vai ziedu vietā ziedkopās.
Vivipārus augus visbiežāk sastop starp polāro, augstkalnāju

un stepju apgabalu augiem, jo veģetācijas periods te īsāks un sēk-

las ne vienmēr var ienākties. Tādi augi ir, piemēram, sīpoliņu ska-

renes —
Poa bulbosa, sniegāju akmeņlauzītes — Saxifraga nivalis,

liektās akmeņlauzītes —
S. cernua, spilvainie laimiņi —

Sedum

villosum, skarblapainie laimiņi —
S. dasyphyllum, sīpoliņu doņi —

Juncus bulbosus, alpu doņi — /. alpinus, dažas arktiskajos apga-
balos sastopamās auzeņu —

Festuca sugas v. c.

Vivipārijas parādība pazīstama jau ļoti sen. A. Brauns (1856.)

vivipārus augus iedalīja 3 grupās: 1) vairvasiņas attīstās uz zied-

neša lapu žāklēs, piemēram, vaifvasiņu lilijām — Lilium bulbife-

rum, sīpoliņu zobainītēm — Deniaria bulbifera; 2) vairvasiņas
attīstās ziedu vietā, kā, piemēram, vivipārajām sūrenēm — Pohjgo-
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num viviparum, dažām sīpolu sugām; 3) speciālas vairvasiņas ro-

das pārveidojušās ziedkopas daļās, piemēram, skarenēm — Poa,
auzenēm — Festuca, vivipārajām zilpodzēm — Ertjngium vivipa-
rum v. c.

Sāda veida vivipāriju dažkārt mēdz saukt par neīsto vivipāriju, bet par īsto

vivipāriju sauc bioteknozi (sk. 185. lpp.).
Vivipāriem sīpoliem, kuriem vairvasiņas aizstāj ziedus, sākumā

ziedkopā aizmetas ziedi, bet sporoģenēzē rodas daudz traucējumu,
gametas tādēļ ir sterilas, ziedi dažādās attīstības stadijās deģene-
rējas un neattīstās. Ziedu vietā rodas vairvasiņas.

Attīstības novirzes'

sporofīta gametofīta
• Apomikse Aposporija

(nenotiek apaugļošanās) (neveidojas sporas)

Partenoģenēze Apogamija Adventīvā

I ļ i embrionija '

. 1 1 I '
Sākotnējā Sākotnējā Sākotnējā

šūna šūna šūna

1 I I |

> 1 I 1 I
Olšūna Gametofīta veģe Sēklaizmetņa I
/V tatīvās šūnas veģetatīvās ļ

I šūnas

>v | (sporofīta) I
Generatīvā parte- Somātiskā . ļ ļ

noģeneze partenoģenēze '

I ! i ii
Sporofīts Sporofīts Sporofīts Sporofīts Gametofīts

haploīds diploīds parasti diploīds diploīds

diploīds
aposporijas
dēl

Amfikarpija augļu attīstīšanās zemē no kleistogamiem ziediem novēro-

jama dažām vijolīšu sugām, Vicia angustifolia var. amphicarpa v. c.

Seklu un augļu izplatīšanas

Sēklaugi, kuri parasti ir piesaistīti noteiktai augtenei, izpla-
tās galvenokārt ar sēklām. Tā kā vienam augam sēklu parasti
daudz (pat tik mazauglīgam augam kā vanagu vīķi ir caurmērā

ap 300 sēklu), «auga interesēs», lai tās nokļūtu pēc iespējas tālāk

no mātesauga.

1 Pēc H. Guttenberga.
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Auga dīgli sēklā līdz noteiktam laikam no dažādām nelabvēlī-

gām nejaušībām aizsargā sēklapvalks un augļapvalks. Līdz ar

sēklu nogatavošanos nogatavojas auglis. Sēklās uzkrātās barības

vielas «paredzētas» dīglim. Augļa barības vielas izlieto nevis dīgļu
attīstībai, bet tās pievilina dzīvniekus, kas sēklas izplata. Ja auglī
viena sēkla, tā parasti paliek līdz dīgšanai augļapvalkā un auga

reprodukcijas un izplatīšanās vienība ir auglis. Turpretī, ja sēklu

daudz, tām jāatbrīvojas noaugļapvalka.
Sēklu atbrīvošanos un izplatīšanos sekmē dažādas ierīces. Tā-

das var būt sēklai vai auglim un parasti izveidojas no augļapvalka
vai sēklapvalka.

Aktīva un pasīva sēklu izplatīšanās. Sēklu un augļu izplatīšanā
pirmais etaps ir sēklas vai augļa noraisīšanās no mātesauga. Ļoti
bieži tas notiek ar paša auga spēkiem, un tikai nākošajā izplatīša-
nās fāzē sēklas vai augļi tiek izplatīti ar svešu aģentu — vēja,
ūdens, dzīvnieku vai cilvēku piepalīdzību.

Parādību, kad augs pats aktīvi izplata sēklas, sauc par a v to-

li oriju — pašizplatīšanos pretstatā alohorijai, kad sēklas

izplata sveši aģenti.

Autohorija. Autohori augi. Augiem, kas sēklas vai augļus izplata
paši, augļapvalka vai sēklapvalka audiem ir īpašs kustību mehā-

nisms, kas sēklas izsviež. Sis kustību mehānisms var iedarboties

jau no neliela satricinājuma, ho izraisa pieskāriens vai vēja pūsma.
No autohorajiem augiem, kuriem augļi sulīgi, minami šāvēj-

gurķi — Ecballium elaterium (109. att. 1) un vairākas sprigaņu
sugas.

Sprigaņu — Impatiens pogaļā, kas izveidojusies no 5 augļla-
pām, attīstās tikai 2 sēklas. Augļu nobrieduma laikā abas sēklas

ievirzās pogaļas augšējā galā. Augļapvalks ap sēklām paliekplāns,
turpretī pretējā pogaļas galā — biezāks, un izveidojas īpaši audi,
kuru šūnās ir ļoti liels osmotiskais spiediens (līdz 25 atmosfērām);
sakarā ar to augļa"vārsnēs rodas liela spriegumu starpība, un pie-
tiek niecīgākā pieskāriena, lai tās atvērtos un saritinādamās iz-

sviestu sēklas no augļa (109. att.2).
Šāvējgurķiem vispirms sulīgo audu turgora spiediena iedarbība

auglis atraujas no augļa kāta, pēc tam pa radušos caurumu izsviež

sēklas (109. att. 1).
Autohoro augu sausie augļi pēkšņi uzplīst, ja, augļiem izkalstot,

augļapvalka audos rodas spriegumu starpība. Piemēram, kokveida

karagana — Caragana arborescens sēklas izsviež, pākstij pēkšņi
uzplīstot un saritinoties augļa vārsnēm. Sēklas no dažu vijolīšu

pogaļām tiek izbārstītas, izkaltušajām augļa vārsnēm spiežot uz

sēklām.

Zaķkāpostiņiem —
Oxalis ap sēklām ir īpaša sega, kuras dzi-

ļāko kārtu šūnas spēj stipri uzbriest. Kad augļi ienākušies, dziļāko
šūnu kārtas sasprindzina arī ārējās, augļapvalks atplīst un, at-
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ritinādamies atpakaļ, dod spēcīgu grūdienu sēklām, kas izbirst pa

pogaļas vārsnēm.

Daži no autohorajiem augiem sēklas aizsviež ļoti tālu, piemē-
ram, purva ģerānijas — 2,5 m, suņu vijolītes — 2,5—5 m, sprak-
stošā hura

—
Hura crepitans —

līdz 7 m, spriganes — 10 m, bet
dažas begonijas pat 15 m tālumā. Lielākā attālumā no mātesauga
arī šo augu sēklas aiznes sveši aģenti, kas parasti ir dzīvnieki.

109. att. Autohoru augu augļi
1 —

šāvejgurķu — Ecballium elaterium, 2 — mazo sprigaņu — Impatiens parviļlora, 3 —

velnarutku grābeklīšu — Erodium cicutarium, 4 — asinssarto ģerāniju — Geranium sangul-
neum, 5 — kaviju — Stīpa

Pie autohorajiem augiem zināmā mērā pieskaitāmi arī tie augi,
kuri savus augļus aktīvi «ieurbj» zemē (109. att. 3—5), kā, piemē-
ram, grābeklītes — Erodium, dažas kaviļu — Stipa sugas v. c.

Grābeklītēm pogaļas saskaldās 5 skaldeņos; pie katra skaldeņa

paliek gara, ļoti higroskopiska irbuļa palieka. Skaldeņa gals, kurā

atrodas sēkla, ir ļoti smails. Skaldenis zemē ar smailo galu,
un stāvus to notur matiņi. Irbuļa garā piedeva, kļūdama mitrāka
vai sausāka, spirāliski griežas un ieurbj skaldeni zemē (109. att.3).

Senāk grābeklīšu irbuļu higroskopiskumu izmantoja, nosakot

gaisa mitrumu ar primitīviem higrometriem.
Līdzīgā veidā darbojas garais akots pie kaviļu augļa (109. att.5).
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Ja kaviļu augļi iekrīt dzīvnieku vilnā, tie ieurbjas dzīvnieku ādā un

tādēļ dažos apgabalos nodara daudz Jaunuma lopkopībai.
Batistu ierīces. Dažkārt sēklu izkaisīšanos sekmē elastīgs augja

kāts, stumbrs vai citas daļas. Šādas ierīces sauc par balistu ierī-

cēm. Ja garāmejošs dzīvnieks vai vējš noliec elastīgo augļa kātu,
tas nolīkst, pēc tam atsitas atpakaļ un tādējādi izbārsta sēklas.

110. att. Ģeokarpija

1. 2 — zemesriekstu — Arachis hypogaea ginofora attīstība, 3 — pusgatava augļa griezums,
4 — sēklaizmetnis, 5 — embrijs, 6 — gatavs augus

Ģeokarpija. Ģeokarpi augi. īpatnēji savus augļus izplata tā

sauktie ģeokarpie augi, ierakdami zemē sēklotni, kad notikusi ap-

augļošanās. Ģeokarpajiem augiem tātad auglis attīstās zemē.

Augļu attīstīšanās zemē tiek saukta par ģeokarpiju. Plaši pa-

zīstams ģeokarps augs ir zemesrieksti
—

Arachis htjpogaea (110.
att.), kura dzimtene

—
Dienvidamerika. Interkalāri augot no me-

ristēmas audiem, kas ir zem sēklotnes pamata, kausa* stobriņš iz-

aug stipri garumā un izveidojas ginofo r s — auglenicas nesējs.
Ginofors augdams «iestāda» cieto auglenīcu augsnē apmēram 10 cm
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dziļi. Kad auglenīca «iestādīta», ginofora augšana pārtraucas, tam

izveidojas mikoriza, un sāk no auglenicas attīstīties auglis —

zemesrieksts. Zemesrieksta augļi zemē aug un uzdīgst. Zemes-

riekstiem ir hasmogami un kleistogami ziedi (sk. 147. lpp.).

Ģeokarps augs ir arī Voandzeia subterranea, kas sastopams
tropiskajā Āfrikā unMadagaskarā.

Alohorija. Alohori augi. Alohorijai jeb augļu svešizplatei ir ļoti
liela nozīme augu dzīvē. Augus, kuru augļus izplata sveši aģenti,
sauc par alohoriem augiem. Atkarībā no tā, kas sēklas vai augļus

111. att. Anemohoru augu augli

l — dziedniecības baldriāna — Valeriana ojīicinalis, 2 — mežvitcnu — Clematis, 3 — plost-
bāržu — Tragopogon floccosa. 4 — parastās kļavas —

Acer platanoides dvīņspārnulis,
S — meža priedes — Pirtus silvestris, 6 — parasta oša — Fraxinus excelsior, 7 — āra bērza —

Betula verrucosa, 8 — liepas — Tilia, 9 —■ spārnainās lofiras — Lophira alata (blakus sēkla).
10 — parastā skābarža — Carpinus bctulus
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izplata, izšķir četrus alohorijas paveidus — anemohoriju, zooho-

riju, hidrohoriju un antropohoriju. Atbilstoši alohorijas paveidiem
izšķir ari anemohorus, zoohorus, hidrohorus un antropohorus
augus.

Anemohorija. Anemohori augi. Parādību, had augļus vai sēklas

izplata vējš, sauc par anemohoriju, bet attiecīgos augus — par ane-

mohoriem augiem.
Anemohorajiem augiem evolucionējuši divējāda novirziena" pie-

lāgojumi, kas sekmē izplatīšanos ar vēja palīdzību: 1) samazinājies
sēklu svars un2) izveidojušās dažādas lidierīces.

Vieglas un sīkas sēklas sastopamas galvenokārt tumšu, ēnainu

mežu un alpīnu augstieņu augiem. No bioloģiskā viedokļa sēklu

samazināšanās nav izdevīga, jo mazajās sēklās maz barības vielu

dīglim, pats dīglis bieži vien nediferencēts.

No augiem, kuru sīkās sēklas izplata vējš, minamas orhidejas

(piemēram, ložņu saulenīšu — Goodyera repens sēkla sver

0,000 002 g), brūnkātes (sēkla sver 0,000 001 g), lāčtauces (sēkla
sver 0,000 003 g), ziemcietes (sēkla sver 0,000004 g), virši v. c. So

augu sēklas izplata vējš, izputinādams tās uz visām pusēm.
V ē j r i te ņ i jeb stepju skrējēji. Par vējriteņiem sauc augus, kas

sēklu gatavības laikā sakalst, noraisās no saknēm un saritinās

ritenī. Vējš, veldams šādu ritenī saritinājušos augu, izbārsta tā

sēklas. Vējriteņi ir daudzas kurvjziežu sugas, balandu dzimtas,

tauriņziežu, malvu dzimtas v. c. augi, kas aug stepju joslās. Dažām

kaviļu — Stipa un lucernu — Medicago sugām vējš dzen pa lauku

nevis visu augu, bet tikai ritenī vai kamolā sapinušos augļus.
Lidierīces. Anemohoriem augiem bieži ir īpašas lidierīces

spārnu vai matiņu veidā. Lidierīces ir vai nu auglim, vai sēklām

un izveidojas no dažādām auga daļām. Tā, piemēram, spārns egļu
un priežu sēklām veidojies no čiekuru sēklzvīņas. No augļapvalka
izauguši spārni bērzu, alkšņu, vīksnu, gobu, kļavu, ošu un daudzu

lakstaugu augļiem. No sēklapvalka izveidojas spārns dažu ķirbj-
augu un bignoniju dzimtas augļiem. Anacardiaceae dzimtā par
spārniem kļūst vainaglapas, Dipterocarpaceae un Ochnaceae —

kauslapas. Piemēram, Sudānā aug Ochnaceae dzimtas augs spār-
nainā lofīra

— Lophira alata, kurai augļa spārns izveidojies no

divām kauslapām, pie tam viena kauslapa līdz augļu laikam izaug
10—12 reizes, otra — 4—5 reizes garāka; pavisam ziedā 5 kaus-

lapas, auglis — pogaļa. No šī auga sēklām ie-gūst vērtīgu eļļu

(111. att.9).
Liepas augļa lidaparāts un skābarža (111. att. 9, 10) augļa

spārns cēlies no augšlapas.
Arī lidmatiņu izcelsme var būt tikpat dažāda kā spārnu iz-

celsme.

No sēklapvalka izauguši lidmatiņi kokvilnas, vītolu, apšu un

asklepiju sēklām. No auglenlcas cēlušies lidmatiņi silpurenēm, bet

nokausa — daudziem kurvjziežiem, kā arī baldriānam (111. att. 1).
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Anemohoru augu ir krietni daudz; mūsu florā tādi ir dominējo-
šais vairākums kokaugu.

Dati par to, cik tālu vējš var aiznest sēklas vai augļus, ir diez-

gan pretrunīgi. Pēc novērojumiem Kuibiševas apgabalā, priedes
sēklas vējš aiznes pat 50 km tālumā. Ir ziņas, ka sēklas aiznestas

pāri 2000 m augstam kalnājam. Tomēr daudz ir arī novērojumi, ka

vējš var pārnest augļus vai sēklas tikai ļoti ierobežotā attālumā.

Tam par iemeslu var būt dažādi apstākļi. Piemēram, kurvjziežu
kausmatiņu lidaparāts var «planēt» tikai sausā laikā, mitrumā ma-

tiņi sakļaujas, salīp un auglis nokrīt zemē. Novērojumi liecina, ka

bērza augļus vējš var aiznest aptuveni 1,6 km, kļavu — 0,09 km,
ošu

— 0,02 km tālu. Egļu spārnainās sēklas ziemā, kad tās var

«slidināties» pa sērsnu, vējš aiznes pat 10 km nomātesauga.
Mežos, kur augi izveido stāvus, stāvojums izpaužas arī augļu

izplatīšanā. Pirmajā — augsto koku stāvā, kur lapu koku mežos

aug oši, liepas, kļavas, ozoli, bērzi, bet skuju koku mežos
— prie-

des, egles, sēklas izplata vējš. Izņēmums šajā stāvā ir ozoli, kuru

smagās zīles nokrīt zemē, un tās izplata dažādi dzīvnieki, galveno-
kārt grauzēji un putni. Pameža stāvs ar pīlādžiem, krūkļiem, ievām,

segliņiem v. c. ir putnu valstība. Putni, ēdot sulīgos augļus, tos arī

izplata. Gandrīz vienīgais izņēmums šajā stāvā ir lazdas, kuru

riekstus izplata galvenokārt vāveres.

Skuju koku mežos pameža stāva nereti nemaz nav vai tas ļoti
skrajš, vāji izveidojies un tajā bieži vien sastopami paegļi. Paegļu
čiekurogas tāpat izplata putni. Dzīvajā zemsegas stāvā aug

augstie meža lakstaugi — ēnsmilgas, milzu auzenes, dižzirdženes,

daži ogu krūmi
— avenes, kazenes. Seit augļu izplatītāji var būt

kā vējš, tā putni.

_

Zemo krūmiņu un zemo lakstaugu stāvā, kur, tāpat kā pameža
stāvā, daudz augu ar sulīgiem augļiem (maijpuķītes, velnakrēsli,

čuskogas, žagatiņas, mugurenes, kaulenes, brūklenes, mellenes),
atkal «saimnieko» putni. Daudzus augus šeit izplata skudras.

A. Koževņikovs augļu izplatīšanu kādā liepu mežā Piemaskavas

apkārtnē skaitliski raksturo šādi: augsto koku stāvā 83% augļu
izplata vējš, pamežā vēja nozīme pielīdzināma nullei (0), 88%
augļu izplata putni, dzīvajā zemsegā 50% augu augļu izplata
skudras, 16% — putni, 13% grauzēji un citi sīki dzīvnieki.

Zoohorija. Zoohori augi ir tie, kuru augļus vai sēklas izplata
dzīvnieki. Izšķir endozoisku, epizoisku un sinzoisku zoohoriju.

Par endozoisko zoohoriju runājam tad, ja sēklas vai

augļus izplata dzīvnieki, apēdot tās un pēc tam ar izkārnījumiem
izmetot ārā. Sādā veidā izplata sulīgo augļu sēklas, kā arī sēklas,
kurām ir īpaši sulīgi piedēkļi vai arī sulīga sēklsedze jeb arils

(112. att.). Tāda sulīga sēklsedze ir, piemēram, īvēm, pie tam īvju
sēklsedzē

nav indīgā alkaloīda taksīna. kas ir visās citās šī auga

daļās. īpatnējs liels arils ir muskatriekstiem — Muristica fragrans;
tas pievilina putnus (112. att. 1).
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Sēklas, kuras kopā ar augli apēd dzīvnieks, no gremošanas
sulu iedarbības pasargā sēklapvalks vai kauliņš.

Nezāļu sēklas lielā vairumā izplata mājdzīvnieki (zirgi, govis),
kuri tās apēd ar sienu vai citu lopbarību.

Ornitohorija. Ornitohori augi. No dzīvniekiem vis-

lielākā nozīme sēklu un augļu izplatīšanā ir putniem. Putni izplata
dažādu lapu koku un krūmu sulīgos augļus, mūžzaļo krūmiņu —

brūkleņu, dzērveņu, kā arī melleņu, zileņu un daudzu lakstaugu
sulīgos augļus. Putnus pievilina gatavo augļu spilgtā krāsa.

112. att. Sēklsedze, karunkula, strofiola

i — muskatrieksta — Muristica ļragrans, 2 — ogu
īves — Taxus baccata, i — Eiropas segliņu —

Evonymus europaea sēklsedze. 4 — dzeltenbaltocī-

rulīšu — Corydalis ochroleuca sēkla ar slrofiolu,
5 — zicpenīšu — Polygaia senega sēkla ar karun-

kulu, 6 — dobo cīrulīšu — Corydalis cava sēkla ar

strofiolu

īpatnēji tiek izplatītas
āmuļu sēklas. Sī mūžzaļā
pusparazīta sēklām ir li-

pīgs apvalks. Kad sēklas

kopā ar putnu ekskremen-

tiem nokrīt uz koku zariem,

tās pielīp pie mizas un

iesakņojas vispirms mizā,

pēc tam koksnē.

Mazpurenītēm, čūsk-

ogām, zalktenēm v. c. ir

indīgas sēklas, taču putni
tās ēd bez kādas vainas.

Putni izplata ne vien

sulīgo augļu sēklas, bet arī

sauso augļu, starp kuriem

ir daudz nezāļu.
Ūdens putni izplata

ūdens un ūdeņu piekrastes
augu sēklas un augļus, ne

vien tos apēzdami, bet arī

pārnesdami tos, kas pieli-

puši pie putnu kājām un

spalvām. Cik ūdens putnu
loma sēklu izplatīšanā lie-

la, liecina tas, ka, piemē-
ram, dūņās, kas pielipušas pie gāju putnu knābja, kājām un spal-
vām, atrastas 21 augu sugas sēklas.

Tomēr ne visi putni, kas augļus apēd, izplata to sēklas. Pierā-

dījies, piemēram, ka, sēklas, izgājušas caur baložu, krustknābju,
svilpju v. c. putnu barības traktu, tiek pilnīgi sagremotas. Vārnas

un kovārņi nesagremo un izmet dzīvesspējīgas tikai tās sēklas,

kurām ir ciets pārkoksnējies sēklapvalks.
Apēstās sēklas putni izmet ļoti ātri. Konstatēts, piemēram, ka

strazdi izmet plūškoka sēklas jau pusstundu pēc apēšanas, bet jāņ-

ogu sēklas
— pēc trīsceturtdaļstundas. No tā jāsecina, ka putni

sēklas neizplata tālu.

Epizoiskā zoohorijā sēklas vai augļus iznēsā dzīvnieki,
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kuriem tie ieķeras vilna ar īpašam ierīcēm vai pielīp pie kajam
v. tml.

Šādus augļus, kas pieķeras ar īpašām iericēm, sauc par ķe-

raiņu augļiem jeb ķeraiņiem (113. att.). Augļi pieķeras
ar dažādiem atskabargainiem vai āķveida izaugumiem — āķī-
šiem; tie var būt cēlušies no dažādām zieda daļām. Sunīšiem

—

Bidens un ancīšiem — Agrimonia āķīši ir ziedpamatnes izaugumi,
bitenēm

—
Geum āķveidīgs ir irbulis, kas paliek pie augļa.

Dadžu — Lappa augļkopā āķīši izveidojas no vīkala lapām, un visa

augļkopa pieķeras kopā (113. att. 4).

113. att. Ķeraiņi

1 — ķeraiņu madaru — Galium aparine, 2 — trejdaivu sunīšu — Bidens iri-

partitus, 3 — ancīšu — Agrimonia eupatoria, 4 — lielo dadžu— Lappa major,
6 - lauka lucernas — Medicago agrestis, 6 — trejdurk]u —

Tribulus terrestris,
7 — smilts ceratokarpu — Ceratocarpus arenarius, 8 — dzeloņaino smaildadžu

—

» Xanthium spinosum

Dienvidu apgabalos gar ceļmalām un nezālienēs plaši izplatīti
ir trejdurkļi — Tribulus terrestris (113. att. 6), kura augļi ar asa-

jiem izaugumiem ieduras zirgu un citu dzīvnieku kājās un tā tiek

izplatīti. /

Pieķeršanās ierīces no .sēklapvalka izveidojušās palēpēm —

Limnanthemutn numphaeoldes. Salviju — Salvia, linneju —
Lln-

naea augļi pieķeras ar lipīgajiem kausmatiņiem — augļu laikā

ziedu kātiņi kļūst ļoti trausli un kauss kopā ar tajā esošo augli no-

birst un pieķeras dzīvniekam.

Seklas un augļus dzīvnieki izplata arī, ievācot savos mājokļos
barības krājumus. So zoohorijas paveidu sauc par

sinzoisko

zoohoriju. Sādā veidā skuju koku, lazdu, ozolu v. c. augu sēk-

'as un augļus izplata bieži vien vāveres un citi grauzēji, kā arī

Putni, piemēram, sīļi un dzeņi.
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Mirmekohorija. Mirmekohori augi. Skudras izplata
sēklas un augļus, kuriem ir sulīgi piedēkļi — elaiosomas jeb arilo-

diji. Arilodiji var būt pie sēklas iemutltes kārpiņu veidā, piemēram,
dažām vijolīšu, dievkrēsliņu sugām; uz rievas kā sekstītes, kā tas

ir, piemēram, purva purenēm; tie var izaugt uz sēklas kājiņas kā

strofiolas, piemēram, strutenēm, cīrulīšiem, kumeļpēdām (112. att.).
Augus, kuru sēklas un augļus izplata skudras, sauc par mirme-

kohoriem augiem, bet parādību — par mirmekohoriju.

Pēc prof. Sernandera (Zviedrijā) novērojumiem, nepilnas stundas laikā pie

vidēji liela skudru pūžņa skudras atvilkušas 19 dažādu mirmekohoru augu aug-

ļus un sēklas. Ja rēķina, ka skudru «darba diena» ilgst 12 stundas un gadā tās

«strādā» 80 dienas, tad vidēji liela rūsgano meža skudru — Formica rufa pūžņa
skudras vasarā izplata 36 480 sēklu un augļu (19x2X12x80).

Mirmekohori augi pa lielākajai daļai ir pavasara augi, kuru

sēklas ienākas jau vasaras sākumā vai vidū. Nereti šo augu augļi
gatavības laikā noliecas pie zemes (piemēram, dažām vizbulīšu

un vijolīšu sugām, zilajām vizbulītēm v. c), un skudras vieglāk
tiek tiem klāt.

Antropohorija. Antropohori augi. Cilvēks apzināti izplata ļoti
daudz augu. No valsts uz valsti, pat no kontinenta uz kontinentu

tiek transportēti augļi, sēklas, sīpoli, bumbuļi, gurni un sakneņi, pat
veseli augi, un ieaudzēti laukos un dārzos. Līdz ar šiem apzināti

ievestajiem un izplatītajiem augiem ne mazums tiek ievazāti un

izplatīti nevēlami augi —
nezāles.

,

Sādu negribētu augu izplatīšanu, ko izdara cilvēks, sauc par
antropohoriju, bet augus par antropohoriem jeb sin-

antropiem augiem.
Starp sinantropiem augiem lielais vairākums ir nezāļu, kuru

sēklas ievestas reizē ar labību vai citu kultūraugu sēklām un izsē-

tas dārzos un tīrumos. Tā izplatījušās rudzupuķes, kokaļi, kā ari

tādi augi, kas audzēti kā krāšņuma augi vai ārstniecības augi vai

arī kā interesanti augi botāniskajos dārzos un paši pārgājuši sav-

vaļā. Piemēram, no botāniskajiem dārziem izgājušas savvaļā div-

gadīgās naktssveces
—

Oenothera biennis, rudens vēlziedes —

Colchicutn autumnale, maura kumelītes —
Matricaria discoidea,

sīkgalvītes — Galinsoga, sīkziedu spriganes — Impatiens. parvi-
flora, kā ārstniecības augs kultivētas Helēna alantes —

Inula he-

lenium, kā krāšņuma augs
— Kanādas zeltgalvītes — Solidago

canadensis v. c, kas tagadsastopamas savvaļā.
Adventīvie augi ir antropohori augi, t. i., augi, kuru iz-

platību sekmējusi cilvēka darbība, bet savu vietu vietējā florā tie

«iekarojuši» bez cilvēka palīdzības.
Antropohoros augus parasti sastop ap satiksmes ceļiem, ostās

v. c. Šādās vietās nereti izveidojas savdabīga flora — tā sauktā

adventīvā flora.

Adventīvie augi parasti neizplatās nekur tālu no vietas, kur

tie ievazāti un iesējušies. Bieži vien pēc nedaudziem gadiem tie iz*
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zūd, bet dažreiz sastopami tikai vienu veģetācijas periodu. Tomēr

starp adventīvajiem augiem sastop arī tādas sugas, kuras iedzīvo-

jušās jaunajos apstākļos un samērā plaši izplatījušās.
Hidrohorija. Hidrohori augi. Ūdens izplata ūdens augu un dau-

dzu ūdeņu piekrastes augu sēklas un augļus. Augus, kurus izplata
ūdens, sauc par hidrohoriem augiem un parādību —

par

hidrohoriju.
Hidrohoro augu augļiem ir ierīces, kuras palīdz tiem. turēties uz

ūdens vai peldēt. Augļus bieži vien sedz vaska kārta, kas neļauj
iekļūt augļos ūdenim vai samitrināt tos. Tā, piemēram, grīšļu —

Carex auglītim (114. att. 3) palīdz peldēt ar gaisu pildītais pūslī-
tis, zemeņu āboliņam — Trifolium fragiferum — kauss, kurš līdz

augļu gatavības laikam stipri izaug un atgādina laiviņu (114. att.

4). Ūdens izplata glīveņu, ūdensrožu, bulteņu un citu mūsu floras

ūdens augu sēklas.

Tropisko jūru pašā krastmalā aug kokospalmas —
Cocos nuci-

fera (114. att. 1,2). So palmu augļi — kokosrieksti bieži vien iekrīt

tieši ūdenī. Kokosriekstiem ir biezs, šķiedrains mezokarps, kurā

daudz gaisa; epikarps samērā plāns, endokarps ciets, pārkoksnējies
un labi aizsargā sēklas dīglīti. Tik labā aizsardzībā kokosrieksti

ilgi var peldēt ūdenī un tiek aiznesti ar jūras viļņiem lielos at-

tālumos.

Līdzīga uzbūve kā kokosriekstiem ir palmas — Nipa fruticans

augļiem, lecītiju dzimtas augam Barringtonia speciosa, oleandru

dzimtas augam Cerbera odollam, kuri tāpat sastopami tropisko
juru piekrastēs.

Ūdensrožu — Nymphaea augļiem ir sūkļaina sēklsedze (114.
att. 5), kas satur daudz gaisa, tādēļ ūdensrožu augļus ūdens strau-

mes viegli aiznes līdzi.

Ziedēšanas un augļu nešanas fāzes

Auga individuālais mūžs ilgst «no sēklas līdz sēklai»: sēklai

dīgstot, tas sākas un nobeidzas ar brieduma periodu — sēklu ra-

žošanu. Sos auga dzīves galējos posmus saista dīgsta un virginā-
lais periods, kuros pakāpeniski mainās gan atsevišķu orgānu iek-

šējā uzbūve, gan auga ārējais izskats
—

habituss.

Dīgsta stāvoklī augs uzsāk patstāvīgi eksistēt, bet vēl

nav pilnīgi atbrīvojies no sēklas, jo izmanto tās rezerves vielas.

Viengadīgajiem augiem dīgsta periods ilgst nedaudzas dienas vai

nedēļas, daudzgadīgajiem — ne ilgāk par vienu veģetācijas pe-
riodu.

Virgin ālo jeb juvenilo periodu raksturo auga pil-
nīga patstāvība, tajā pieaug un nobriest auga organisms, izveido-

jas ģeneratīvie orgāni, uzkrājas plastisko vielu rezerves, kas nepie-
ciešamas, lai augs uzziedētu un nestu augļus.
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114. att. Hidrohori augi

I — kokospalmas, 2 — kokospalmas rieksts, 3 — grīšļa — Carex pūslītis, 4 — zemeņu
ābo-

liņa — Triļolium fragilerum uzpūstais kauss, 5 — balto ūdensrožu — Nymphaea alba sēkla

ar sēklsedzi
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Virginālā perioda ilgums daudzgadīgajiemlakstaugiem ir ļoti
dažāds un dažai labai sugai nav īsāks kā kokaugiem. Tā, piemē-
ram, daudzgadīgajām airenēm

—
Lolium perenne ģeneratīvie dzi-

numi ir jau pirmajā gadā, tāpat pirmajā gadā meža zaķskābe-
nēm —

Oxalis acetosella ir kleistogami ziedi. Otrajā gadā zied

Melica rmiāns, Potentilla argentea, trešajā — Luzula piloša, Fra-

garia vesca, Viola riviniana, ceturtajā — Ranunculus acer, Bru-

nella vulgaris, Plantago major, piektajā — Ranunculus auricomus,

Epilobium montanum, sestajā — Hepatica triloba, Viola mirabilis.

septītajā — Milium effusum, Campanula persicifolia v. c. Septītajā
gadā vēl nezied Convallaria majalis, Caliha palustris v. c. Tikai

astotajā gadā ir ziedi Filipendula ulmarla, Actaea spicata, Trollius

europaeus, desmitajā, piecpadsmitajā gadā zied Paris quadri\olla,
Listera ovata, bet Gentiana lutea nezied ātrāk kā 20 —30 gadu
vecumā. Mūsu floras koku sugas zied 10—30 gadu, dažas 50 gadu
vecumā. Jāņem tomēr vērā, ka virginālā perioda ilgums vienai un

tai pašai sugai var krasi mainīties atkarībā no augšanas ap-

stākļiem.
Brieduma periods auga dzīvē sākas ar ziedēšanu.

Vairākumam augu ziedi izplaukst, kad augi salapojuši, taču ne

mazums ir augu, it sevišķi koku, krūmu un efemero lakstaugu, kas

zied pirms lapu plaukšanas. Gandrīz visi tie ir augi, kurus appu-

teksnē vējš. Mūsu florā pirms lapu plaukšanas zied, piemēram,
lazdas, alkšņi, apses, vairākums kārklu un vītolu sugu. Lapām
plaukstot, zied bērzi, ozoli, ābeles.

Vienai daļai augu ziedi izplaukst rīta pusē, lai ap pusdienas-
laiku aizvērtos (dusas stāvoklis), citiem tie atveras tikai pieva-
karē, zied nakti un aizveras no rīta, vēl citiem izplaukst un vairs

neaizveras, kamēr tie apputeksnēti un nozied.

Nevienādā laikā izplaukst ziedi arī ziedkopās. Dažiem augiem
pirmie izplaukst ziedi, kas atrodas ziedkopas centrā vai galotnē,
citiem —

otrādi.

Vislielākā dažādība novērojama ziedēšanas ilgumā. Daudz ir

augu, kam ziedi zied tikai 20—30 minūtes vai dažas stundas, bet

dažām tropisko apgabalu orhidejām ziedi zied pat pāris mēnešu,

ja netiek apputeksnēti.
Vispār zieds zied līdz tam brīdim, kamēr nav notikusi appu-

teksnēšana. Kad olšūna apaugļojusies, ziedlapas novīst, nokalst

un zieds ir noziedējis.
Ziedēšanas un augļu nešanas periodicitate. Kokiem un krūmiem

nereti vienu gadu ziedu un augļu daudz, citu
— maz. Tos gadus,

kad kokiem augļu daudz, mežkopībā mēdz saukt par sēklu ga-

diem, dārzkopībā — par augļu gadiem. Sēklu un augļu gadi at-

karīgi no klimatiskajiem un citiem apstākļiem, taču atsevišķām

sugām novēro šajā ziņā samērā konstantu likumību. Priedēm,

eglēm, piemēram, sēklu gads ir pēc katriem 3—4 gadiem, ozoliem —

pēc katriem 6—7 gadiem.
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Ir augi, kas zied un nes augļus tikai vienreiz mūžā, citiem

turpretī, sasniedzot briedumavecumu, ziedi un augļi ir katru gadu.
Tos augus, kas zied un nes augļus tikai vienreiz mūžā, sauc par

monokarpiemaugiem, bet tos, kam ziedi un augļi daudzus gadus —

par polikarpiem.

Monokarpi augi — plantae monocarplcae ir visi viengadīgie
un divgadīgie lakstaugi. Tomēr arī starp daudzgadīgajiemaugiem
ir tādi, kuri .zied vienreiz un kuriem tātad tikai vienreiz ir augļi.

Monokarpi augi ir vidējās briežsaknes
—

Libanotis intermedia,
dziedniecības dižzirdzenes

— Archangelica ofļicinalis, deviņvīru-

spēks — Verbascum v. c. mūsu floras daudzgadīgie lakstaugi, vai-

rākas palmas, piemēram, Corypha, Metroxylon, dažas bambusu un

-agavu sugas.

Polikarpi augi — plantae polycarplcae, sasnieguši brieduma

vecumu, zied un nes augļus visu mūžu. Tādi ir visi mūsu floras

koki un krūmi, kā arī dominējošais vairākums lakstaugu.

S. Kots (1948.) izšķir monocikliskus monokarpos augus (vien-

gadīgie vasarāji), dicikliskus (ziemāji un divgadīgie augi), pleio-
cikliskus (augi, kuru veģetatīvā fāze ilgst 3—5 gadus) un policik-
liskus monokarpos augus (veģetatīvā fāze ilgst daudz gadu). Šāds

iedalījums pieņemams tikai nosacīti un var mainīties, mainoties

apstākļiem. Arī norobežot augus monokarpos un polikarpos nav

stingri iespējams. Ir, piemēram, novērots, ka baltais āboliņš —

Trifolium repens, kas pie mums ir polikarps augs, ASV dienvidrie-

tumu štatos ir monokarps viengadenis. Savā dzimtenē tropiskajā
Āfrikā rīcins — Ricinus communis ir polikarps kokveida augs, bet,

audzēts pie mums, — monokarps viengadenis. Velēnu radzenes —

Cerastium caespitosum un maura skarenes
—

Poa annua pie mums

ir monokarpi augi, kalnu apstākļos bieži vien polikarpi. Tādu pie-
mēru ir ļoti daudz.

Ja augi aug vairāk uz ziemeļiem vai augstāk kalnos, polikar-

pija pastiprinās tādēļ, ka šajos rajonos irūsāks veģetācijas periods
un pavājinās augļu nešanas intensitāte.

Polikarpija izpaužas ļoti dažādi. Piemēram, lielās ceļmalītes —

Plantago major un dziedniecības cietsēkles
— Lithospermum offi-

cinale nonīkst, nesušas augļus nedaudz reižu. Kultivējot pļavas

timotiņš caurmērā nes augļus 5—6 gadus; 10—14 gadu augļus nes

Atropa belladonna, Coronilla varia. Stīpa tenacissima un Cycla-

men europaeum ir augļi 50—60 gadus. Tātad polikarpija nosaka

auga produktīvās dzīves ilgumu. Garākais mūžs ir kokaugiem —

apsēm, bērziem, melnalkšņiem 80—100 gadu, eglēm —
250 —300,

priedēm, skujmetēm, liepām — 300—400, ozoliem — 400—500 gadu.
1200 gadus vecu Šunganas paegli — Juniperus chunganica ap-

raksta A. Gurskis (1949.); šī paegļa stumbrs ir tikai 38 cm
dia-

metrā. No kokiem vislielāko vecumu (pat 5000 gadu) sasniedz



mamutkoki — Sequoia gigantea un baobabi — Adansonia digi-
tata. Ne vienmēr var pareizi noteikt koku vecumu pēc gadskārtām

jo dažreiz vienā vasarā var izveidoties arī divas gadskārtas.
Mūžziedu augi. Daži tropiskā klimata joslu augi, piemēram

kakao koks, kokospalma v. c, zied visu mūžu bez pārtraukuma
Mūžziedu formas izaudzētas daudziem krāšņuma augiem, piemē
ram, begonijām, lobēlijām v. c.



226

AUGU ANATOMIJA

ŠUNU TEORIJA

Sūnu teorijas izstrādāšana ir viens no izšķirošākajiem etapiem
bioloģijas zinātņu attīstībā. Sūnu teorija pierāda visas organiskās
pasaules kopējo izcelšanos un uzbūvi. Augu un dzīvnieku uzbūves

kopējais struktūras elements ir šūna
— homologa savā attīstībā

(kopēja izcelšanās) un analoga dzīvības procesos (kopējas funk-

cijas) .
Ideja par dzīvās dabas vienību ir attīstījusies cīņā par materiā-

listisku dabas izpratni. Tā sastopama jau franču materiālistu

(Leibnica, Dekarta) filozofiskajās mācībās un arī 18. un 19. gs.

natūrfilozofu (Gētes, L. Okena, Sent-Ilēra) darbos. Uzskatu izvei-

došanās par augu un dzīvnieku valsts vienību saistīta ar daudzu

dabaszinātnieku pētījumiem. 17. gs. sāka izdarīt augu un dzīv-

nieku organismu pirmos pētījumus, bet tika konstatēti tikai atse-

višķi fakti. 18. un 19. gs. biologi, apkopojot atsevišķus faktus, cen-

tās atklāt dabas vispārējās likumsakarības.

Pozitīva nozīme materiālistisku uzskatu attīstībā bioloģijā
18. gs. bija vācu zinātnieka, vēlāk Pēterburgas akadēmiķa Kaspara
Volfa (1733.—1794.) izstrādātajai epiģenēzes teorijai. Pēc epiģenē-

zes teorijas, organismu embrionālā attīstība ir process, kurā notiek

pakāpeniskas izmaiņas. Volfa mācība vērsās pret preformismu —

ideālistisku un metafizisku mācību, kas noliedzorganismu attīstību

un uzskata, ka dīglī iemiesots viss nākošais organisms ar visiem

tā orgāniem un īpašībām.
19. gs. sākumā dabaszinātnieki sāka pievērsties plašiem ekspe-

rimentāliem pētījumiem. Tas sekmēja konkrēto zinātņu attīstību un

labvēlīgi ietekmēja arī šūnu teorijas rašanos. Izmantojot pētījumos
mikroskopu, augu un dzīvnieku organismu struktūras analoģiju

konstatēja vairāki biologi, piemēram, Ditrošē, Raispails v. c, bet

tomēr neizdarīja secinājumus par visas organiskās pasaules vieno-

tību. Arī J. Purkinjē, neskatoties uz faktu materiālu, ko viņš bija

ieguvis, šūnu uzbūvi neuzskatīja par vispārīgu parādību augu un

dzīvnieku valstī un nesaskatīja arī augu un dzīvnieku kopējo iz-

celšanos.

19. gs. ievērojamākā botānika M. Sleidena nopelns ir tas, ka

viņš izstrādāja un ieviesa ģenētisko izpratni mācībā par' šūnām
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un audiem, t. i., pētīja šūnu tās individuālajā attīstībā. (Pirms Slei-

dena to bija mēģinājuši X- Volfs, X- Mirbels, Sprengels v. c.)
Sleidens izstrādāja tā saukto citoģenēzes teoriju. Viņš

uzskatīja, ka jaunas šūnas rodas mātšūnās (endogeni) un gal-
venā nozīme šūnu vairošanās procesā ir kodolam, ko viņš nosauc

par citoblastu.

Sleidena izstrādāto ģenētisko pieeju šūnas pētīšanā izmantoja
arī T. Svāns savos zinātniskajos vispārinājumos un šūnu teorijas
formulēšanā.

Teodors'Švāns (1810.—1881.) bija viens no talantīgākajiem
sava laikmeta biologiem. Viņš konstatēja šūnu vienādu attīstību

dažādos dzīvnieku orgānos. Švāns skaidroja šūnas jēdzienu un

pierādīja, ka, kaut arī šūnas ir dažādas pēc formas un uzbūves,
tās tomēr ir organismu uzbūves elementi un ģenētiski vienādas.

Sūnu teorijas būtība ir tā, ka šūna tiek uzskatīta par augu un

dzīvnieku organismu struktūras elementu, kas apvieno augu un

dzīvnieku valsti vienotā, kopējā organiskajā dabā. Augu un dzīv-

nieku valsti apvieno arī universālais attīstības princips, šūnu vei-

došanās process, kas notiek visur tur, kur notiek augšana un at-

tīstība.

Svāns uzskatīja, ka šūna zināmās robežās ir indivīds, patstā-
vīga vesela vienība. Tā nostiprinājās uzskats par šūnu kā par

bioloģisku vienību.

Par šūnu teorijas formulēšanas kalendāro laiku uzskata 1838.

un 1839. gadu, kad Svāns publicēja savus secinājumus vispirms
atsevišķu ziņojumu veidā, bet pēc tam apkopotus grāmatā «Mikro-

skopiskie pētījumi».
Sūnu teorija bija progresīva parādība ar lielu vēsturisku nozīmi.

F. Engelss šūnu teoriju uzskatīja par vienu no trim lielākajiem
19. gs. atklājumiem un grāmatā «Dabas dialektika» rakstīja:
«... tikai kopš šā atklājuma drošu pamatu ieguvaorganisko, dzīvo

dabas produktu pētīšana —
tiklab salīdzināmajā anatomijā un

fizioloģijā, kā arī embrioloģijā. Noslēpumu pārklājs, kas ietina

organismu izcelšanās un augšanas procesu un struktūru, bija no-

rauts. Līdz tam neizprotamais brīnums atklājās kā process, kas

norit saskaņā ar likumu, kurš būtībā ir identisks visiem daudz-

šūnu organismiem.»1 Vēstulē Kārlim Marksam 1858. g. Engelss
atzīmē šūnu teorijas revolucionāro nozīmi. Arī Darvins pozitīvi
novērtēja šūnu teoriju unuzskatīja to par vienu no faktoriem, kas

licis viņam secināt, ka augi un dzīvnieki izcēlušies no kopēja
celma.

Izcilais krievu dabaszinātnieks L. Cenkovskis (1822.—1887.),
novērtējot šūnu teorijas nozīmi, rakstīja, ka tā novirzīja uz kopējo
mērķi botāniķus un zoologus, t. i., uz organiskās pasaules izcel-

šanās un attīstības noskaidrošanu.

1 F. Engelss. «Dabas dialektika». LVU, 1949., 165. lpp.
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Nozīmīgs posms šūnu teorijas tālākajā attīstībā bija problēma
par šūnas individuālo attīstību (ontoģenēzi). Pēc Šleidena un

Svāna uzskatiem jaunas šūnās rodas no bezstruktūras vielas
—

citoblastēmas, un Hugo Mola pētījumi par šūnu dalīšanos tika

atstāti bez ievērības.

Viens no pirmajiem pret Šleidena un Švāna šūnu veidošanās

teoriju uzstājās krievu botāniķis N. Zeļeznovs (1816.—1877.), kurš

bija novērojis starpsienu veidošanos šūnās.

Būtiski jauna nostāja par šūnu veidošanos bija R. Remakam

(1815.—1865.), kurš uzskatīja, ka šūnu dalīšanās ir vienīgais jaunu
šūnu rašanās veids dzīvnieku valstī. Šī uzskata izplatīšanos sek-

mēja R. Virhova teorija par šūnu veidošanos.

R. Virhovs (1821.—1902.) savas zinātniskās un sabiedriskās

darbības sākumā cīnījās par stihiski materiālistisko dabas parā-

dību izpratni, bet vēlāk kjuva reakcionārs un Darvina mācības pre-

tinieks.

Virhovs uzskatīja kodolu par šūnas dzīvības centru; iznīkstot

kodolam, iznīkst šūna. Šā uzskata gaismā izmainījās jēdziens par
šūnu

— šūnapvalku vairs neuzskatīja par galveno šūnas sastāv-

daļu. Attiecībā uz šūnu veidošanos Virhovs kategoriski paziņoja:
«Omnis cellula c celule» (šūna rodas tikai no šūnas). Liels bija
Virhova ieguldījums patoloģisko procesu pētīšanā, un šūnu teorija
kļuva par pamatu slimību norišu izpratnē.

Neskatoties uz visu vērtīgo, ko Virhovs bija devis šūnu teorijas

attīstībā, viņa uzskati izraisa šūnu teorijas mehānistisko traktē-

jumu un metafizisku šūnu teorijas izpratni, kas bija raksturīga
19. gs. otrajā pusē un ari 20. gs. sākumā. Virhovs šūnu uzskatīja

par pilnīgi autonomu, to pat personificēja. Dzīvais organisms viņa
uztverē bija tikai šūnu summa. Šūnu teorijas galējais mehānistis-
kais traktējums bija tā sauktā «šūnu valsts teorija». Saskaņā ar to

daudzšūnu organisms sastāv no šūnu kolonijas, kurā katrai šūnai

ir individuāla dzīve, un starp šūnām notiek «darba dalīšana», kas

nodrošina viņu kopējo eksistenci.

19. gs. šūnu teorija attīstījās mehānistiskā materiālisma ietek-

mē, kas nesaprata attīstības specifiskās likumsakarības un uzska-

tīja attīstību par vienkāršu kvantitatīvu pārmaiņu procesu.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā daudzi zinātnieki (Heicmans,
Vaitmans, Lavdovskis v. c.) kritizēja mehānistisko šūnu teorijas iz-

pratni, tomēr šīs kritikas maz ko deva šūnu teorijas pilnveidošanai.
Gadsimtu mijā plaši izplatījās un attīstījās Č. Darvina evolū-

cijas mācība, kas pamatojas uz materiālistisku teoriju par orga-
nismu formu evolūciju. Tā ietekmēja arī šūnu teorijas tālāku

attīstību. Sevišķi atzīmējami A. Kovaļevska un I. Mečņikova darbi

par dzīvnieku organismu šūnu uzbūves evolucionāro attīstību.

Padomju bioloģijas zinātnē šūnu teorija ir attīstījusies cīņā

par dialektiski materiālistisko dabas parādību izpratni. 20. gad-
simta trīsdesmitajos gados mūsu zemē izvērsās plašas diskusijas



229

par šūnu teoriju, kurās piedalījās A. Ņemilovs, Z. Kacnelsons,

A. Zavarzins v. c. Zavarzins norādīja, ka šūnu teorija ir organismu
uzbūves teorija un kā tāda tā nevar būt universāla visam dzīvajam.
Tādēļ šūnu teorija jāattīsta par šūnu un audu attīstības

teoriju.
Šūna ir visu dzīvo organismu struktūras, funkcionālā un ģenē-

tiskā vienība un tās pētīšanas galvenās problēmas saistītas ar

1) šūnas evolūciju — tās vēsturisko un individuālo attīstību;
2) šūnas autoregulāciju — šūnas individuālo dzīvi, tās piemē-

rošanos videi un šūnu attiecībām audos;

3) šūnas autoreprodukciju — ar tās augšanu, vairošanos un

iedzimtības koda realizēšanu.

Saskaņā ar mūsdienu šūnu teoriju, šūnu struktūra ir galvenā,
bet ne vienīgā dzīvības attīstības forma. Bakteriofagi, riket-

sijas un vīrusi pēc vēsturiskās attīstības stāv zemāk par šūnu.

Daži biologi arī baktērijas un zilaļģes neuzskata par šūnām, jo
tām navkodola.

Šūna ir īpašs matērijas kustības veids, un tai ir dažādas eksis-

tences formas. Vienšūnas organismos šūna ir vesels organisms.
Daudzšūnu organismos organisms kā veselais un šūna kā daļa

sastāda dialektisku vienību. Saskaņā ar dialektisko materiālismu

atsevišķas parādības un daļiņas var izprast tikai no vienota vesela

viedokļa. Organismā šūna ir elements, kas pakļauts veselajam.

Koloniju augos šūna ir starpposms starp elementu un veselo.

Zigota (olšūna pēc apaugļošanās) nav ne elements, ne arī vesels

organisms, tā ir īpaša šūnas eksistences forma — viena no stadi-

jām organisma individuālajā attīstībā.

AUGU ŠŪNA

Šūnas sastāvdaļas. Šūna
—

čella ir dzīva organisma vissīkākā

pamatvienība. Dzīvajai augu šūnai ir protoplasts, vakuolas ar šūn-

sulu un šūnapvalks.
Protoplasts ir šūnas aktīvā sastāvdaļa. To veido cito-

plazma (protoplazma jeb plazma), viens vai vairāki kodoli, plas-
tīdas (hromatofori), mitohondriji (hondriosomas), Goldži ķer-
menīši v. c. plazmatiski elementi (115. att. I).

Jaunā šūnā protoplasts aizpilda visu šūnas dobumu. Tajā noris

visiem dzīvajiem organismiem raksturīgie vielu maiņas procesi. Šo

procesu gaitā rodas vakuolas ar šūnsulu. Šūnsula ir ūde-

ņains šķidrums, kas nesajaucas ar citoplazmu. Pavisam jaunās
šūnās vakuolas ir piliena veida. Šūnai pieaugot, vakuolas kļūst
lielākas, jo daudzās sīkās vakuolas, kas izkliedētas pa visu šūnu,

saplūst kopā. Pieaugušā šūnā visu šūnas dobumu aizpilda liela

vakuola, bet protoplasts atrodas gar šūnas malām, bieži vien ļoti
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plānas kārtiņas veidā. Sūnsulu no protoplasta norobežo citoplaz-

mas kārta — tonoplasts (115. att. II). Dažreiz šūnas centrā

veidojas vairākas lielas vakuolas un šūnas protoplasts sazarojas
pavedienos pa visu šūnas dobumu starp vakuolām.

115. att. I — augu šūnas uzbūves shēma

1 — primārais šūnapvalks, 2 — vidējā plātne, 3 — pora. 4 — endoplazmatiskais tīklojums.
5 — Goldži ķermenītis, 6 — kodols ar kodoliņu, 7 — mitohondrijs, 8 — ellas piliens, 9 —

vakuola, 10 — cietes graudiņš, 11 — hloroplasts, 12 — proplastīda

II — vakuolu veidošanas augu šūnās

A
— jauna (embrionāla) šūna ar citoplazmu, kodolu, pavedienveida mitohondrijiem un

sīkām pilienveida vakuolām. B, C, D — šūnai augot, vakuolas saplūst un rodas centrālā
vakuola

Šūnapvalksir šūnas ārējās blīvākās kārtas, kas norobežo
šūnas vienu no otras. Sūnas, kurām nav šūnapvalka, sauc par
kailām.

Kailas šūnas augu valstī ir reta, netipiska parādība. Kailas

šūnas ir, piemēram, gļotaugu plazmodiji, aļģu un sēņu zoosporas,
kā arī augu dzimumšūnas (116. att.). Augu veģetatīvajos orgānos
(saknē, stumbrā, lapās) kailu šūnu nav.

Šūnu forma. Augu šūnu forma ir ļoti dažāda — lodveida, disk-
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veida, zvaigžņveida, daudzšķautņaina, cilindriska, pavedienveida
v. c. Tā atkarīga no šūnu attīstības pakāpes un izvietojuma audos

vai orgānos, kā arī no fizioloģiskajām funkcijām, kādas tām vei-

camas.

Neraugoties uz lielo daudzveidību, visas augu šūnas iedala

pēc formas divās grupās — parenhimātiskās šūnās un prozenhi-
mātiskās šūnās.

Parenhimātiskās šūnas ir apmēram vienādas visās trijās
dimensijās (izodiametriskas; 214. att. 2, 3). Tās sastopamas ļoti

bieži. Parenhimātiskās šūnas

veido augu pamataudus visos

orgānos — kā saknē, tā

arī stumbrā, lapās un augļos.
Pamataudus sauc arī par pa-
renhīmu (sk. nodaļu «Audi»).

Prozenhimātiskās

šūnas parasti ir vairāhas rei-

zes garākas nekā platas, šū-

nu gali bieži vien smaili. Pro-

zenhimātiskās šūnas ir, pie-
mēram, traheīdas (170. att.).

Šūnu lielums. Parasti

augu šūnas ir sīkas un sa-

skatāmas tikai mikroskopā.
Piemēram, daudzas baktēri-

116. att. Kailas šūnas

a — ajģu Oedogonium, b — Vaucheriasessi-

lis un c — Vlothrix zonata zoosporas,. d —

V. zonatadzimumšūna, c — ozolpapardes —

Dryopteris un f
—

aknu sūnas maršanci-

jas —
Marchantia polymorpha spermatozoji

jas ir I—2
p,

diametra. Vissīkākās baktērijas ir mikrokokki —

Micrococcus, to sporu diametrs nepārsniedz 0,15 \i.

Kūdras purvu ūdeņos sastopamās vienšūnas aļģes Micrasterias

ir 0,5—1 mm lielas.

Augstākajiem augiem šūnu lielums ir 50—80 v.. Daudzas paren-
himatiskās šūnas ir 100 v, diametrā, prozenhimātiskās šūnas pat
daudz garākas. Linu šķiedras, piemēram, ir 4 cm garas, kaņepju —

5 cm, nātru
— 8 cm. Dažām kokveidīgajām eiforbijām — Euphorbia

ir vairākus metrus gari pienstobri. Ļoti garas šūnas ir šķiedr-
augam ramijai jeb Ķīnas zālei

—
Boehmeria nivea. Ramijas lūk-

snes šķiedru šūnas dažkārt ir 22,5 cm garas un pat garākas.

Ultramikroskopiski sīki veidojumi ir vīrusi. Tie sastāv no nukleīnskābēm
un olbaltumvielām (nukleoproteīdiem).Vīrusi spēj attīstīties tikai dzīvās augu,
dzīvnieku vai cilvēku organisma šūnās. Vairākums vīrusu ir parazīti, un, iekļu-
vusi organismā, var izraisīt slimības gan augiem (dažādas mozaīkas), gan
dzīvniekiem (mutes un nagu sērgu), gan cilvēkiem (bērnu trieku, bakas, sar-

komu, gripu). Ir pazīstami apmēram 150 vīrusi — augu slimību ierosinātāji.
Vīrusi ir gan lodveida, piemēram, tomātu vīruss, bērnu triekas vīruss,

gan nūjiņveida — tabakas mozaīkas vīruss (117. att.) v. c. Tomātu vīruss

■ci diametrā, tabakas mozaīkas vīrusa nūjiņa ir 0,3 v. gara un 0,013 v.

šķērsgriezumā.
Ultramikroskopiskas būtnes ir arī bakteriofagi un riketsijas.
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Tāpat kā vīrusi, tās saskatāmas tikai elektronu mikroskopā. Bakteriofagi para-
zitē baktēriju organismos un tos izšķīdina. Tāpat kā vīrusi, arī bakteriofagi ir

nukleoproteīda makromolekula, kas satur 40—50% nukleīnskābju. Riketsijas
ierindojamas starp baktērijām un vīrusiem. Atšķirībā no baktērijām riketsijas

neaug mākslīgas barotnēs un tām lielākoties ir parazītisks dzīves veids. Šī īpa-
šība riketsijas tuvina vīrusiem. Riketsijas var izraisīt saslimšanas, piemēram,
izsituma tīfu cilvēka organismā.

117. att. A — bērnu triekas un B — tabakas mozaīkas vīrusi

CITOPLAZMA

Citoplazma1 jeb protoplazma ir bezkrāsaina, caurspīdīga, pus-
šķidra viskoza viela. Mikroskopā tā labi saskatāma, jo stipri lauž

gaismu: citoplazmai gaismas laušanas koeficients ir 1,4, ūdenim

tikai 1,33.

Citoplazma izšķir vienveidīgu caurspīdīgu hialoplazmu un tajā

peldošus mikroskopiskus ķermenlšus mikrosomas jeb granulas,
kurām ir graudiņu, lodīšu, kristālu vai pilienu veids.

Hialoplazma labi saskatāma citoplazmas ārmalā. Te tā veido

diezgan elastīgu membrānu (plēvīti), kas cieši piekļaujas šūn-

apvalkam. Tāda pati membrāna veidojas, arī citoplazmai saska-

roties ar vakuolu. Tādējādi citoplazmai mēdz izšķirt trīs daļas:

1 Grieķu valodā kitos — dobums; plasma — veidojums, protos — pirmais.
Tā kā terminu «protoplazma» lieto ari kā sinonīmu terminam «protoplasts», ar

ko apzīmē šūnas dzīvo sastāvdaļu kopu, tad, lai nerastos pārpratumi, runājot par

šūnas plazmu, labāk lietot terminu «citoplazma».
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plazmalemmu (ektoplazmu) — ārējo plāno membrānu, kas

robežojas ar šūnapvalku, mezoplazmu — iekšējo graudaino
substanci, kas bagāta ar mikrosomām (granulām), un tono-

p lāstu — iekšējo membrānu, kas apņem vakuolu. Tonoplastu
dažreiz sauc par vakuolas apvalku.

Plazmalemma un tonoplasts stipri palēnina ūdens un tajā iz-

šķīdušo vielu ieplūšanu šūnā. Pie tam tonoplasts ir blīvāks, elas-

tīgāks un mazāk caurlaidīgs nekā plazmalemma. Ja to ievaino,
vakuolas saturs neizplūst, jo tonoplastā bojātā vieta ātri atjau-
nojas.

Citoplazmas ķīmiskais sastāvs

Citoplazmas ķīmisko sastāvu noteikt ir diezgan grūti, jo dzīvai

plazmai tas ir ļoti sarežģīts un mainīgs, tādēļ ka citoplazmā ne-

pārtraukti notiek vielu maiņa — vienas vielas tiek patērētas, citas

rodas no jauna. Pie tam citoplazma ir tikai niecīga daļa no šūnas,
to grūti atdalīt no vielām, kas atrodas šūnsulā, kā arī izvilkt no

šūnas, jo šūnu parasti klāj blīvs apvalks.
So iemeslu dēļ grūti izšķirt, kuras no analīzē konstatētajām

vielām ir citoplazmu konstituējošās vielas jeb pamatvielas, kuras

rezerves vielas.

Vieglāk citoplazmas ķīmisko sastāvu noteikt gļotaugu plazmo-
dijā, kurā nav šūnapvalku1.

G|otauga Fuligo varians plazmodijaķīmiskais sastāvs (%)

Ūdenī šķīstošas vielas, sastopamas galvenokārt
vakuoiās 40,7
Monosaharīdi 14,2

Olbaltumvielas 2,2
Aminoskābes, purīnbāzes, asparagīns v. c. . . 24,3

Odenī nešķīstošas vielas, protoplasta pamatmasa 59,3

Nukleoproteīdi ' 32,3
Brīvas nukleīnskābes 2,5

Globulīns 0,5

Lipoproteīdi (plazmatīns) 4,8

Taukvielas 6,8
Fitosterīni 3,2
Fosfatīdi 1,3

Pārējās organiskās vietas (polisaharīdi, sveķi,
krāsvielas) 3,5

Minerālvielas 3,4

100

Analīze rāda, ka plazmodijā visvairāk olbaltumvielu un lipoidu
(taukiem radniecīgu vielu).

Arī kāpostu lapu šūnu citoplazmas summārā analīze rāda, ka
citoplazmas galvenā sastāvdaļa ir olbaltumvielas un taukvielas.

1 Gļotaugu plazmodija ķīmiskas analīzes izdarījuši vairāki zinātnieki
(Reinke 1881., V. Lepeškins 1923., 1950., A. Kizels 1925. v. c).



234

Kāpostu lapu citoplazmas ķīmiskais sastāvs

(sausnas svarā; %)

Olbaltumvielas 63,1

Taukvielas, lipoidi un citas ēterī šķīstošas vielas 20,75
Minerālvielas 6,45

Nenoteiktas vielas
........

9,5

Citoplazmā sarežģītu savienojumu veidā sastopams ogleklis
(C), skābeklis (O), ūdeņradis (H), slāpeklis (N), kalcijs (Ca),
fosfors (P), kālijs (X), sērs (S), dzelzs (Fe), mangāns (Mn),
nātrijs (Na), hlors (Cl), magnijs (Mg), aļģēs konstatēts ari broms

(Br) un jods (J).
Dzīvas augu šūnas citoplazmā ir apmēram 75—80% ūdens,

10—20% olbaltumvielu, 2% nukleīnskābju, 2—3% lipoīdu, 1—2%

ogļhidrātu un 1% neorganisku sāļu (šie skaitļi var ļoti variēt).
Vissvarīgākā nozīme ir nukleīnskābēm un konstituējošām
olbaltumvielāmsavienojumā ar lipoidiem, ogļhidrātiem, neorganis-
kajām sāllm un ūdeni.

Olbaltumvielas ir organismu visdažādāko fizioloģisko procesu
materiālais pamats. Tās nosaka orgānu bioloģiskās struktūras un

funkcijas vienību. Tām ir arī katalītiskas īpašības, tās veido fer-

mentus, kas regulē un stimulē visus bioloģiskos procesus.

Olbaltumvielu molekulas ir ļoti sarežģītas struktūras un ļoti
lielas. Tajās var būt šādi elementi: ogleklis (50,7—55%). skā-

beklis (19,1—23,7%), slāpeklis (15,4—19,3%), ūdeņradis (6,7-

-7,3%) un arī sērs (0,4—1,5%). Dažas olbaltumvielas satur arī

fosforu.

Lielākajai daļaiolbaltumvielu molekulsvars ir ap 15000—60 000.

Olbaltumvielu pamatvienības ir aminoskābes. Ir pazīstamas ap

20 aminoskābju, kas konstatētas olbaltumvielas molekulas sastāvā.

Aminoskābes satur kā bāzisko grupu
— NH 2, tā-arī skābo

grupu —
COOH. Tās var dot sāls veida savienojumus kā ar

skābēm, tā ar bāzēm. Tāpēc tās sauc par amfoteriem savienojumiem

jeb amfolītiem. Aminoskābes, elektrolītiski disociējoties, veido jo-
nus, kuriem ir vienlaikus kā pozitīvs, tā arī negatīvs lādiņš.

Vienas aminoskābes COOH grupa var reaģēt ar otras NH2

grupu, izdalot vienu molekulu ūdens, un rodas peptīdu saite CO—

NH. Peptīdus, kas sastāv no divām aminoskābēm, sauc par dipeptī"
diem,no trim —

par tripeptīdiem, no daudzām —

par polipeptīdiem
Olbaltumvielu molekula ir ļoti gara ķēde, kas sastāv no sav-

starpēji ar polipeptīdu saiti savienotām aminoskābēm.

Olbaltumvielu molekulās aminoskābju skaits var būt ļoti dažāds

un to savienojumi ļoti daudzveidīgi. Vispār olbaltumvielas rak-

sturo neizsmeļamas iespējas saistīt dažādās kombinācijās dažādus

elementus un atomu grupas. Tas padara saprotamu augu un dzīv-

nieku fizioloģisko sistēmu lielo dažādību, kaut gan šūnu forma un

uzbūve salīdzinoši vienāda.
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Augu šūnās olbaltumvielas sastop gan proteīnu (vienkāršu
olbaltumvielu), gan proteīdu (olbaltumvielu savienojumu)
veidā. Proteīni sastopami kā rezerves vielas galvenokārt sēklās.

Sēklām dīgstot, proteīni ūdens un fermentu iedarbībā hidrolizējas
un rodas aminoskābes. No tām savukārt fermentu iedarbībā ar at-

tiecīgiem komponentiem rodas proteīdi, kas ir protoplasta (cito-
plazmas, kodola, plastīdu v. c.) galvenā masa. Tā, piemēram, olbal-

tumvielu savienojumus ar lipoīdiem sauc par lipoproteīdiem.
Lipoīdi un lipoproteīdi ir svarīga citoplazmas sastāvdaļa. Citoplaz-
mas pamatmasu sauc arī par lipoproteīdu kompleksu, ar to uzsve-

rot lipoīdu un olbaltumvielu lielo nozīmi citoplazmas ķīmiskajā
uzbūvē.

Citoplazmā un kodolā sastopami arī nukleoproteīdi, kas
ir olbaltumvielu savienojumi ar nukleīnskābēm, glikopro-
teīdi

— olbaltumvielu savienojumi ar ogļhidrātiem un hromo-

proteīdi — olbaltumvielu savienojumi ar pigmentiem.
Nukleīnskābes1 kopā ar olbaltumvielāmuzskatāmas par dzīvības

ķīmisko pamatu. Nukleīnskābes ir lielmolekulāras vielas, kas satur

oglekli (C), skābekli (O), ūdeņradi (H), slāpekli (N) un fosforu
(P). Nukleīnskābju molekula sastāv no nukleotīdiem.

Ir pazīstamas divējādas nukleīnskābes: dezoksiribo nu-

kleīnskābes (timonukleīnskābes), ko apzīmē ar DNS, un

ribonukleīnskābes — RNS. DNS molekulas sastāv no 20000

līdz 25 000 nukleotīdiem. RNS molekulas ir mazākas — tajās pa-
rasti ir 6000—7000nukleotīdu.

Arī nukleīnskābes, tāpat kā olbaltumvielas, ir ļoti dažādas, taču

katrai
augu un dzīvnieku sugai nukleotīdu sakārtojums ir noteikts

un raksturīgs.
Dezoksiribonukleīnskābes satur fosforskābi, ogļhidrātu d-2-de-

zoksiribozi C5H1004 un timīnu. Ribonukleīnskābes satur ogļhidrātu
d-ribozi C

SHi0O5 un uracilu. Bez tam abu skābju molekulā vēl ir

adenīns, guanīnsun citozīns.

Citoplazmā ir ribonukleīnskābes, pie tam galvenokārt riboso-

fiiās (119. att.), kodolā konstatētas kā ribonukleīnskābes, tā arī

dezoksiribonukleīnskābes.

Nukleīnskābēm ir ļoti svarīga nozīme olbaltumvielu sintēzē. Ir

pierādījies, ka RNS piedalās olbaltumvielu sintēzē, bet DNS —

ribonukleīnskābju un fermentu sintēzē.

Nukleīnskābes (DNS un RNS) saistītas ar iedzimtības parā-
kas ir viens no dzīvo organismu eksistences nosacījumiem.

Lipoīdi ir lielmolekulāras, taukiem radniecīgas vielas ar ļoti sa-

režģītu ķīmisko uzbūvi. Tāpat kā taukvielas, arī lipoīdi nešķīst
ūdenī, bet šķīst ēterī un benzīna tipa organiskajos šķīdinātājos.

Daudzi lipoīdi satur fosforu, un tos sauc par fosfatīdiem.

' Latīņu valodā nucleus
—

kodols. Nukleīnskābes pirmoreiz konstatētas

sūnas kodolā apmēram pirms 100 gadiem.
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Tie ir taukskābju un glicerīna esteri. Bez tam fosfatīdos ir arī fos-

forskābe un slāpekli saturošas organiskas bāzes.

Pie lipoīdiem pieder augu šūnās bieži sastopamie fitoste-
rīni. Tie ir lielmolekulāri cikliskie spirti, kas nesatur ne slāpekli,
ne fosforu, bet pēc fizikālajām īpašībām līdzīgi fosfatīdiem.

Odens dzīvā citoplazmā ir 4—5 reizes vairāk nekā visas pārējās
vielas kopā. Ūdens ir vide, kas nosaka visu fizikālo un ķīmisko

procesu norisi šūnā.

Ūdens daudzums šūnas citoplazmā ļoti mainās. Tas atšķirīgs
ne tikai dažādu audu šūnās, bet var būt dažāds pat vienā un tajā
pašā šūnā. Dzīvas šūnas citoplazmā, kur aktīvi norit dzīvības pro-

cesi, ūdens ir daudz
— 75—80%, dažās aļģēs pat 98%. Tikai dažās

augu daļās (sēklās, ziemojošos pumpuros, sporās) šūnas satur

vienīgi tā saukto higroskopisko ūdeni, kas ir 10—15% no šūnas

svara. Sēklās, sporās un ziemojošos pumpuros dzīvības procesi ir

apsīkuši.

Citoplazmas fizikālas īpašības

Koloidālais stāvoklis. Olbaltumvielas, nukleīnskābes un lipoīdi
citoplazmā atrodas koloidālā stāvoklī.

īstā šķīdumā izšķīdusī viela ir atsevišķās molekulās vai pat

jonos. Molekulas ir ļoti sīkas, tās nepārsniedz miljonās daļas mi-

limetra.

Koloidālos šķīdumos viela ir sasmalcināta jeb disperģēta
0,001—0,1 p, sīkās daļiņās —

molekulu agregātos, kurus sauc par
m i c c 1 ā m.

Vidi, kurā viela disperģēta, sauc par dispersijas vidi, bet disper-

ģētās vielas micelas —

par dispersijas fāzi. Dispersijas fāzes mi-

celas parasti sastāv no dažām molekulām, bet lielmolekulārās or-

ganiskās vielas, piemēram, olbaltumvielas, var būt disperģētas pat
līdz molekulām.

Koloidālu šķīdumu, kur disperģētās vielas micelas spēj pār-
vietoties — plūst, sauc par solu, ja koloidālais šķīdums pusciets,
želatīnam līdzīgs, tad

— par gelu. Ja dispersijas vide ir ūdens,

tad koloidālo šķīdumu sauc par hidrosolu.

Citoplazma ir hidrosols, kurā dispersijas fāzi veido galvenokārt
olbaltumvielu, lipoīdu un nukleīnskābju micelas. Tās nes elektrisko

lādiņu un atrodas pastāvīgā kustībā. Jo micelas sīkākas, jo kus-

tība straujāka. Tā kā micelām ir vienāds elektriskais lādiņš, saska-

roties tās atgrūžas, nesalīp kopā un nenogulsnējas.
Hidrosolos ūdenim gandrīz vienmēr ir pozitīvs lādiņš, bet mi;

cēlām
— negatīvs. Lādiņš var viegli mainīties. Parasti citoplazmai

ir sārmaina reakcija, un tās micelām ir negatīvs lādiņš. Oksidē-

joties citoplazmas micelas iegūst pozitīvu lādiņu.



Kā komplicētai koloidālai sistēmai citoplazmai ir šādas īpa-
šības.

1. Saskaroties ar citu vidi, var izveidoties membrānas — plaz-
tnalemma, kas piekļaujas šūnapvalkam, un tonoplasts —

membrāna

ap vakuolu. Membrānas nejauj vielām iekļūt citoplazmā vai kavē

to iekļūšanu, it sevišķi, ja šo vielu micelas ir lielas.

2. Tā kā citoplazma sastāv no ļoti šikām koloidālām micelām,
tai ir liela adsorbcijas1 virsma. Tas sekmē fizikālo un ķīmisko pro-

cesu norisi šūnā.

3. Citoplazma spēj koagulēt (izpārsloties, sarecēt), t. i., disper-
ģētāviela var atdalīties no dispersijas vides. Koagulācija var būt

atgriezeniska un neatgriezeniska. Ja koagulācija ir neatgrieze-
niska, dzīvības procesi citoplazmā izbeidzas un šūna atmirst. Mai-

nās citoplazmas koloidālais stāvoklis. Samazinās koloīdu dispersi-
tātes pakāpe, micelas salīp nekārtnos agregātos. Starp tiem rodas

plaisas, pa kurām viegli plūst ūdens un šķīdumi.
Citoplazmas koagulāciju var izraisīt gan dažādas vielas (alko-

hols, skābes, sārmi, smago metālu salis, hloroforms v. c), gan ļoti
augsta vai zema temperatūra. Parasti citoplazma neatgriezeniski
koagulē 50—70° C'temperatūrā, un augi iet bojā. Taču ir sasto-

pami tā sauktie termofilie organismi, kuru šūnu citoplazma
nekoagulē pat 90° C temperatūrā. Arī augu sēklu un sporu cito-

plazmā, kur ūdens ir maz, dzīvība saglabājas dažkārt pat tad, ja
temperatūra augstāka par 100° C un daudzās sporās arī ļoti zemā

(-—2oo° C) temperatūrā.
4. īpašs koagulācijas veids ir koacervācija jeb atjaukšanās. Ja

notiek koacervācija, citoplazma sadalās divās šķidrās frakcijās.
Viena no tām ir koacervāts, kurā maz ūdens, bet daudz koloi-

dālo micelu; otra frakcija ir ūdens, kur koloidālo micelu nav ne-

maz vai to ir ļoti maz.

Citoplazmas koacervāciju var izraisīt kā ārēji kairinājumi —

spiediens, ievainojums, tā iekšēji faktori
— novecošana, dažādas

toksikozes v. c.

Koacervācija, tāpat kā koagulācija, var būt atgriezeniska un

neatgriezeniska.
5. Citoplazma no sola stāvokļa var pāriet gela stāvokli un ot-

rādi. Darbīgā šūnā citoplazma ir visai biezs sols, bet sporās un

gatavās sēklās tā ir gela stāvoklī. Sēklai dīgstot un piebriestot, at-

kal rodas sols.

Pāreja no sola stāvokļa gelā var būt atgriezeniska un neat-

griezeniska.

Virsmas spraigums. Dzīvai citoplazmai ir šķidra ķermeņa īpa-
šības. Kā visiem šķidrumiem, arī citoplazmai ir diezgan liels vir-

smas spraigums — no šūnas izdalīti citoplazmas pilieni ūdenī kļūst

1 Par adsorbciju sauc procesu, kad cieta vai šķidra viela saista no apkār-
tējās vides molekulas, atomus un jonus un koncentrē tos uz savas virsmas.
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lodveidīgi, līdzīgi tauku pilieniem. Ari šūnas organoīdiem (kodo-
lam, plastldām) parasti ir ieapaļa forma.

Viskozitāte. Citoplazma atgādina pusšķidras gļotas, tā ir vis-

koza. Citoplazma 20—40 reizes viskozāka nekā ūdens.

Citoplazmas viskozitāte augu šūnās nav konstanta, bet mainās

atkarībā no vides apstākļiem. Ir aprēķināts, ka, piemēram, mietur-

aļģēm rizoldu jaunajās šūnās citoplazma ir tikai apmēram 5—6

reizes viskozāka nekā ūdens tādā pašā temperatūrā, bet lauku pupu
stumbra šūnās tā 24 reizes viskozāka nekā ūdens un 13 reizes vis-

kozāka par šo šūnu šūnsulu. Sevišķi viskoza ir citoplazma augu

ģeneratlvo orgānu šūnās.

Elastība. Citoplazma ir elastīga. Tā var izstiepties garu, smalku

pavedienu veidā. Deformēta dzīva citoplazma vienmēr cenšas atgūt

sākotnējo formu.

Ziedēšanas laikā lielākajai daļai augu citoplazmas elastība pa-

zeminās, bet dažiem sausaudžiem tā kļūst lielāka.

Strāvošana. Dzīvās šūnās citoplazma pārvietojas — strāvo1.
Citoplazmas strāvošana liecina, ka šūna ir dzīva. Tā aktivizē šūnā

vielu maiņu, veicina šūnas augšanu, aerāciju, barības vielu pār-
vietošanos v. c. procesus. Nedzīvās šūnās citoplazma nestrāvo.

Pārvietojas parasti tikai citoplazmas vidējā daļa — mezoplazma.
Plazmalemma un tonoplasts nestrāvo.

Vislabāk strāvošanu var novērot, ja auga šūnas ir bojātas vai

nonākušas kāda spēcīga kairinātāja ietekmē, piemēram, kādu ķimi-

kāliju iedarbībā,straujā temperatūras vai apgaismojuma maiņā utt.

levainotas elodejas lapas ārmalas šūnās vai arī šūnās pie lapas
galvenās dzīslas citoplazmas strāvošana mikroskopā labi redzama.

Pārvietojas hloroplasti, kodols uncitas protoplasta sastāvdaļas, jo

citoplazmas plūsma nes tos līdzi. Jo lielāks mikroskopa palielinā-

jums, jo straujāku citoplazmas kustību saskatām.

Šādās kairinātās (bojātās) šūnās citoplazmas strāvošana ir

sekundāra. Primāra strāvošana novērojama normālos

šūnas dzīves apstākļos nebojātos audos, piemēram, augu matiņos,
sakņu spurgaliņās v. c.

Izšķir vairākus citoplazmas strāvošanas veidus.

Citoplazmas rotācija novērojama šūnās, kurās protoplasts
ir tikai gar šūnas sienām, bet šūnas vidū ir viena liela centrālā

vakuola. Citoplazma plūst gar šūnas sienu vienā virzienā apkārt
centrālajai vakuolai (118. att. 1). Citoplazmas rotāciju labi var

novērot ūdens augu: Kanādas elodejas —
Elodea canadensis, valis-

nērijas — Valisneria spiralis lapu šūnās un mieturaļģu hāru —

Chara un nitellu — Nitella šūnās.

Citoplazmas cirkulācija notiek šūnās, kur citoplazma ir

ne vien gar šūnas sienām, bet ari daudzu pavedienu veidā stiepjas

1 Pirmoreiz citoplazmas strāvošanu konstatēja Corti 1774. gada mieturaļģu
šūnās.
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uz kodolu, kas parasti atrodas šūnas centrā. Šādās šūnās cito-

plazma strāvo uz kodolu un atpakaļ, kā ari dažādā virzienā gar

šūnas sienu. Dažkārt strāvas virzieni ir dažādi pat vienā citoplaz-
mas pavedienā. Pie tam ar laiku var mainltie's kā strāvas virziens

citoplazmas pavedienā, tā pašu pavedienu un visas šūnas citoplaz-

mas un vakuolas stāvoklis.

Citoplazmas cirkulācija labi novērojama tradeskanciju — Tra-

descantia putekšņlapu matiņos (118. att. 2), nātru
—

Urtica dzeļ-

matiņos, ķirbju — Cucurbita jauno dzinumu matiņos, dārza sī-

polu — Alliutn cepa zvīņlapu šūnās v. c.

118. att. Citoplazmas strāvošana

1 — rotācija valisnērijas — Valisncria spiralis šūnās (h — hloroplasts,
k

— kodols, p — citoplazma); 2 — cirkulācija tradeskanciju — Trades-

cantia putekšņlapu matiņu šunā (k — kodols, 1 — leikoplasts)

Citoplazmas strūklveida strāvošana, kas novērojama maz-

lēpju — Hudrocharis morsus-ranae v. c. augu spurgaliņās, kā arī

daudzu augu putekšņlapās, ir pāreja starp cirkulāciju un rotāciju.
Diezgan plaši izplatīta ir citoplazmas viļņojošā strāvo-

šana, kad citoplazma un tās ieslēgumi viļņveidīgi pārvietojas pa

šūnu, ritmiski mainoties virzienam. Citoplazmas viļņojošo strāvo-

šanu sastop daudzu aļģu šūnās.

Citoplazmas strāvošanas ātrums, virziens un ritms ir ļoti da-

žāds un mainīgs. Bieži vien citoplazma strāvo tik lēni, ka to grūti
pamanīt. Piemēram, valisnērijai citoplazmas strāvošanas ātrums

istabas temperatūrā ir I—21 —2 mm/s, sīpolu zvīņlapu epidermas šūnās

tikai 0,005—0,007mm sekundē.
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Visstraujākā citoplazmas strāvošana (3 mm/s) novērota mie-

turaļģu šūnās un sēņu hifās.

Citoplazmas strāvošanu stipri ietekmē temperatūra. Elodejai
citoplazma strāvo 10—42° C temperatūras intervālā, visstraujāk
tā norit 37° C temperatūrā. Valisnērijas šūnās plazmas strāvošana

sākas 2—3°Ctemperatūrā. Visintensīvākā tā 25—30° C tempera-
tūrā, bet 38—39° C temperatūrā apstājas.

Ļoti bieži citoplazmas strāvošanu stimulē skābekļa klātbūtne

apkārtējā vidē. Liela nozīme ir ari gaismai. Tā, piemēram, valisnē-

rijas lapu šūnās tumsā citoplazma nestrāvo, bet, paturot lapu 80 se-

kundes nelielā apgaismojumā, strāvošana atjaunojas.
■Citoplazmas strāvošanu var kavēt vai stimulēt ar dažādām vie-

lām. Elodejas lapās, piemēram, strāvošana kļūst straujāka, ja ūde-

nim, kurā glabājas elodejas zariņi, pielej dažus pilienus spirta. Tā-

pat citoplazmas strāvošanu, piemēram, valisnērijas lapās, stimulē
aminoskābes (1 mg uz 80 1 ūdens).

Citoplazmas strāvošanas intensitāte atkarīga ari no šūnas ve-

cuma, fizioloģisko procesu aktivitātes v. c. faktoriem. Novērots, ka

citoplazma šūnās strāvo straujāk, veidojoties atvasēm, sporām utt.

Kailu protoplastu pārvietošanās. Augu organismos citoplazmas
strāvošana var izraisīt visa auga kustību — pārvietošanos. Augu
valstī ir sastopamas kailu šūnu kopas —

kaili plazmatiski orga-

nismi, kas spēj pārvietoties.
Kailu protoplastu pārvietošanās notiek vai nu amēbvei-

di gi, t .i., izbīdot un ievelkot protoplazmas izaugumus — pseido-

podijas, vai ar viciņām. Viciņas ir tievi protoplazmas veido-

jumi. Tās sastopamas ne tikai kailām šūnām resp. organismiem,
bet ari daudziem vienšūnas organismiem, kuriem protoplastu ap-

ņem ciets apvalks, piemēram, baktērijām, daudzām aļģēm. Viciņas
ir ciešā kontaktā ar pārējo citoplazmu, dažkārt ari ar kodolu un

citām šūnas sastāvdaļām.
Kaila protoplasta pārvietošanās klasisks piemērs ir gļotaugu—

Myxophyta pārvietošanās noteiktās attīstības stadijās.
Gļotaugi ir primitīvi bezhlorofila organismi. Veģetatīvā stā-

vokli tie ir kaili plazmatiski ķermeņi — plazmodiji, kas lēnām,

mainot formu, izbīdot un ievelkot pseidopodijas, slīd pa substrātu.

Sādā plazmodijā citoplazma sazarojas daudzos pavedienos un

lēnām strāvo, plūzdama kādā noteiktā virzienā. Pārvietodamās uz

plazmodija vienu galu, tā atvelkas no otra, un tā viss ķermenis
slīd uz priekšu ar apmēram0,5 mm ātrumu minūtē.

Amēbveidlgas kustības novērojamas arī dažiem vicaiņiem —

Flageltatae, piemēram, hrizamēbām
— Chrijsamoeba.

Citoplazmas caurlaidība. Augu šūnu dzīvības procesu norisei

nepieciešams gan ūdens, gan dažādas barības vielas. So vielu uz-

sūkšana un pārvietošanās no šūnas šūnā iespējama tādēļ, ka cito-

plazmai piemīt izvēles caurlaidība.

Šūnapvalks — pati ārējā šūnas kārta, līdzīgi caurlaidīgai



jeb permeablai membrānai, laiž cauri ūdeni un tajā izšķīdu-
šās vielas, kā arī molekulārus šķīdumus. Koloidālie šķīdumi var

pārvietoties no šūnas šūnā vai nu pa plazmodesmām —
cito-

plazmas pavedieniem, kas šķērso šūnapvalku un saista šūnu ar

šūnu (144. att.), vai pa sietplātņu porām sietstobros (173. att.).
Puscaurlaidīgas jeb semipermeablas membrā-

nas laiž cauri ūdeni, bet nelaiž cauri tajā izšķīdušās vielas.

Citoplazma līdzīga relatīvi puscaurlaidīgai membrānai. Tas

nozīmē, ka tā laiž cauri ūdeni, bet tajā izšķīdušās vielas (arī gā-
zes) laiž cauri tikai daļēji vai nelaiž cauri nemaz. Šādu caurlaidību

sauc par izvēles caurlaidību.

Ļoti ātri šūnā iekļūst spirti, ēteris, hloroforms, mazliet lēnāk
—

glicerīns un urīnviela, bet vienvērtīgu metālu sāļu šķīdumi (KNO3,
XCI v. c.) iekļūst tikai citoplazmā, un tā stipri piebriest, bet neie-

kļūst vakuolā.

Citoplazmas caurlaidību regulē un ietekmē daudzi apstākļi gan

pašā šūnā, gan ārpus tās. Citoplazmas caurlaidība cieši saistīta

ar tās sarežģīto struktūru, it īpaši ar tās membrānu — plazmalem-
mas un tonoplastastruktūru un īpašībām.

Ir noskaidrojies, ka vielu iekļūšanu vai neiekļūšanu šūnā gal-
venokārt nosaka plazmalemmas un tonoplasta caurlaidība.Sevišķi
blīva un maz caurlaidīga membrāna ir tonoplasts, kas sastāv no

divkāršas lipoīdu kārtas.

Ir vairākas teorijas, kas izskaidro citoplazmas membrānu uz-

būvi un caurlaidības spēju.
Lipoīdu teorijā (Overtons) pieņem, ka citoplazmas pus-

caurlaidīgas membrānas (plazmalemma un tonoplasts) veidotas

no lipoīdiem, tāpēc šūnā viegli ieplūst tādi savienojumi, kas šķīst
lipoīdos (jo vieglāk viela šķīst lipoīdos, jo tā ātrāk iziet caur cito-

plazmu un nonāk šūnsulā).
Lipoīdu teorija viegli izskaidro narkotisko vielu, spirtu un ēteru

iekļūšanu šūnā. Taču tā nespēj izskaidrot, kā šūnā iekļūst ūdens,

cukuri, šālis un daudzas citas šūnai nepieciešamas vielas.

Ultra filtra teorija (Traube, Rulands) puscaurlaidīgās
membrānas pielīdzina smalkam molekulāramsietam (ultrafiltram).
Membrānās ir poras, kas laiž cauri sīkas molekulas, piemēram,
ūdens molekulas, bet aiztur rupjākās molekulas vai molekulu agre-

gātus.
Arī ultrafiltra teorija nevar izskaidrot visu vielu iekļūšanu

šūnā.

Mozaīkas teorija liekas vispieņemamākā. Tā apvieno
abās iepriekšējās teorijās izvirzītās likumības. Saskaņā ar mozaī-

kas teoriju vielas var iekļūt šūnā tādēļ, ka puscaurlaidīgajās mem-

brānās ir ne vien vietas, ko klāj lipoīdu kārta, bet arī tādas, kas

darbojas kā ultrafiltrs, t. i., ar sīkākām vai relatīvi plašākām
porām.

Struktūra. Citoplazma nav parasts šķidrums, tā nesajaucas ar
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ūdeni, tai ir īpašības, kas norāda uz noteiktu struktūru un organi-
zāciju sarežģītu dzīvības procesu norisei.

Tā kā citoplazma ir caurspīdīga un bezkrāsaina, tad noskaidrot

tās struktūru ir ļoti grūti.
Par citoplazmas struktūru ir dažādas teorijas, piemēram,

fibrilārā (Fleminga) teorija, alveolārā (Bičli) (putu)
teorija, granulārā (Altmana) teorija. Tās pamatotas uz ne-

dzīvas citoplazmas mikroskopisko uzbūvi.

Lietojot vitālo krāsošanu, kas nenonāvē citoplazmu, un citas

precīzākas pētīšanas metodes, izvirzītas jaunas hipotēzes (A. Frei-

ja-Vislinga, V. Lepeškina v. c.) par citoplazmas uzbūvi.

Noskaidrots, ka citoplazmai ir ļoti komplicēta membrānu struk-
tūra

— to veido dažādu membrānu tīklojums un sīki ķermenīši —

granulas. Membrānas sastāv no olbaltumvielām un lipoīdiem, gra-

nulām ir dažāds ķīmiskais sastāvs, forma, izvietojums un lielums

(vidēji 100—200 A diametrā1).
Jaunas atziņas par citoplazmas struktūru iegūtas, pētījumos

lietojot elektronu mikroskopu.

Endoplazmatiskais tīklojums. Ribosomas. Apskatot ļoti plānus

(100—150 A) augu vai dzīvnieku audu griezumus elektronu mikro-

skopā 100 000 reizes lielā palielinājumā, konstatēts, ka citoplazmas
pamatmasa — hialoplazma nav vienveidīga — homogena, bet tai

ir komplicēta membrānu struktūra, tā sauktais endoplazma-
tiskais tīklojums (J. Porters 1945., 1954.). Membrānas gru-

pējas pa pāriem un sadala citoplazmu neskaitāmos dobumiņos,
kam ir pūslīšu, kanālu, stobriņu vai plakanu kavernu veids. Pūslī-

šus, kanālus un kavernas pilda vienveidīga ūdeņaina masa. Tā ir

endoplazmatiskā tīklojuma agranulārā (vienveidīgā) fāze.

Granulārā (graudainā) fāze2 sastāv no olbaltumvielu un

lipoīdu kompleksa. Taču tajā (it sevišķi jaunās šūnās) bez tam vēl

sastopami ultramikroskopiski ķermenīši — ribosomas3 (J. Pa-

lads 1954.), kas bagātīgi satur RNS (119. att.).
Ribosomas ir ieapaļi, ovāli vai iegareni ultramikroskopiski ķer-

menīši, parasti 100—150 angstrēmu diametrā. Tie parasti atrodas

uz endoplazmatiskā tīklojuma membrānu ārējās virsmas.

Ribosomās koncentrējas gandrīz 65% no visa RNS daudzuma

šūnās, un tās uzskata par primāro laboratoriju olbaltumvielu sin-

tēzē.

Endoplazmatiskais tīklojums caurauž visu citoplazmu. Tas sa-

1 I angstrēms = 1 miljonā daja milimetra.
2 Granulārā fāze ir tiešā hialoplazmas pamatmasa, agrāk to sauca par

ergastoplazmu. Tajā notiek olbaltumvielusintēze.
3 Sos ķermenīšus sākumā nosauca par mikrosomām, tad par meiosomām.

Tā kā jau kopš 1880. gada (Hanšteins) visus mikroskopiskos ķermenīšus, kas

saskatāmi šūnas citoplazmā, mēdz apzīmēt par mikrosomām, ultramikroskopiskos

ķermenīšus, kas redzami uz endoplazmatiskā tīklojuma membrānām, sauc par

ribosomām, jo tajos daudz RNS.
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vieno kodolu ar citoplazmas ārējo membrānu un caur šūnapvalka

porām un plazmodesmām saistās ar blakus esošo šūnu citoplazmu.
Sāda membrānu sistēma, kas caurstrāvo visu šūnu, rada ārkār-

tīgi lielu aktīvo virsmu, kur noris komplicēti vielu maiņas procesi.
Endoplazmatiskā tīklojuma struktūra ir mainīga, un tās ele-

mentu (pūslīšu, kanālu, kavernu) izvietojums un lielums var būt

ļoti dažāds.

119. att. Endoplazmatiskais tīklojums

E — agranulāra (vienveidīga) fāze, R — ribosomas granu-

lārajā (graudainajā) fāzē

Lai
gan kanālu platums vidēji ir tikai Vis—VioM-, taču tiem ir

svarīga nozīme kā ceļam, pa kuru vielas pārvietojas citoplazmas
iekšienē.

Bez tam endoplazmatiskais tīklojums realizē ģenētiskās infor-

mācijas pārraidi no kodola uz citoplazmu un otrādi.

Endoplazmatisko tīklojumu daudzi citologi sauc par šūnas

skeletu jeb citoskeletu.

KODOLS

Kodols un ta funkcijas

Kodols — nucleus sastopams ikvienā dzīvā auga (arī dzīv-
nieka) šūnā. Izņēmums ir tikai baktērijas un zilaļģes, kurām nav

atsevišķu kodolu, bet ir daudz nukleoproteīdu — vielu, kas ietilpst
kodola sastāvā.
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Pirmoreiz kodolu šūnā konstatēja angļu zinātnieks Roberts

Brauns (1831.), pētīdams orhideju, pēc tam arī citu augu šūnu

uzbūvi.

Sākumā zinātnieki uzskatīja, ka kodols ir maznozīmīgs, ar

šķidrumu pildīts ķermenītis, taču drīz vien noskaidrojās, ka kodo-

lam ir sarežģīta uzbūve un svarīgas funkcijas šūnā. Jau pagājušā
gadsimta beigās tiek izdarīti plaši pētījumi par kodola uzbūvi un

funkcijām.
Kodolu skaits šūnā. Parasti šūnā ir viens kodols. Augstāko sēņu

hifu šūnās bieži vien ir divi kodoli, garās šķiedru šūnās
—

daži

kodoli, bet eiforbiju — Euphorbia pienstobros —
daudz kodolu. Arī

dažām aļģēm, piemēram, vošerijām — Vaucheria, kaulerpām —-

Caulerpa un sēnēm Mucor šūnā ir daudz kodolu. Jo vairāk šūnā

kodolu, jo tie mazāki.

Kodolu vienmēr apņem citoplazma, un šūnā no jaunatas rasties

nevar — jauni kodoli rodas vienīgi, pārdaloties vecajiem.
Kodola funkcijas. Kodols ir šūnas bioķīmisko procesu organizā-

cijas centrs. Ja kodolu izolē no šūnas, tas iet bojā. Arī šūna bez

kodola nevar pastāvēt: kādu laiku tajā var novērot elpošanas, ba-

rības uzņemšanas v. c. procesus, taču tie norit neorganizēti, un

šūna pakāpeniski iet bojā.
Kodola svarīgo nozīmi atzīmēja jau I. Gerasimovs (1890.), iz-

darot eksperimentus zaļaļģes spirogīras — Spirogyra šūnās. Gera-

simovs mākslīgi ieguva šūnas bez kodola un šūnas ar diviem kodo-

liem, kuri pēc tam nereti saplūda vienā lielā divkāršā kodolā, un

konstatēja, ka šūnas ar divkāršu kodolu aug ātrāk nekā šūnas ar

vienu kodolu un tajās straujāk dalās un aug hromatofori. Bez-

kodola šūnas nedalās, un drīz vien arī augšana tām pilnīgi apstā-

jas, jo rodas traucējumi vielu maiņā. Sūnās dominē vielu noārdīša-

nās, bet samazinās organisko vielu veidošanās procesi. Arī šun-

apvalks pārstāj veidoties, un ar laiku bezkodola šūna atmirst.

Citologu, bioķīmiķu un ģenētiku pētījumi arvien vairāk apstip-
rina, ka šūnas kodolam ir ļoti liela nozīme ne vien īpašību iedzim-

tībā, olbaltumvielu sintēzē, šūnas dalīšanās un elpošanas procesos,
bet visu vielu maiņas procesu norisē.

Novērots, ka bojātos audos brūces tuvumā esošo šūnu kodoli

pārvietojas tuvāk ievainojuma vietai un veicina brūces dzīšanu

(120. att. 1).
Mēģinājumos ar aļģi zignemu — Zygnema pierādījies, ka ko-

dolam liela nozīme šūnapvalka veidošanā. Ar plazmolīzi izdevās

zignēmas šūnas protoplastu pārdalīt divās daļās, viena daļa bija
ar kodolu, bet otra bez kodola. Ap to daļu, kur bija kodols, izvei-

dojās jauns šūnapvalks, tika novērota protoplasta augšana un
hro-

matoforu dalīšanās. Ap bezkodolaino protoplasta daļu šūnapvalks
neveidojās un nenotika arī reģenerācija (120. att. 2).

Kodolu veids un lielums. Kodolu veids un lielums ir ļoti dažāds

gan atsevišķām augu sugām, gan vienas un tās pašas sugas orgā-
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niem. Kodolu lielā mainība atkarīga no dažādiem ārējiem apstāk-
ļiem, no šūnu veida, vecuma un organisma iekšējās uzbūves. Vis-

biežāk kodoli ir apaļi, ieapaļi vai lēcveidīgi. Šādi kodoli ir paren-

himātiskās šūnās. Prozenhimātiskās (garās) šūnās ir vārpstveida
vai pavedienveida kodoli (121. att.). Pavedienveida kodoli sasto-

pami, piemēram, mieturaļģu rizoīdu šūnās. Tie dažkārt ir 2750|i
gari, s—lOps—lOp plati. Caurmērā kodolu diametrs augstāko augu šū-

nām ir 10—20u,. Ļoti mazi kodoli (0,5u,) ir daudzu sēņu šūnām,

aļģu pediastru — Pediastrum (2u.), draparnaldiju — Draparnaldia
(2,5u.) v. c. šūnās.

120. att. 1 — tradeskanciju — Tradescantia lapas epiderma ar brūci vidū. 18 stun-
dās kodoli no šūnu centra pārvietojušies tuvāk brūces vietai. 2 — aļģes zignē-

mas — Zygnema šūna

« — protoplasta daļa ar kodolu un jauno apvalku, b — protoplasta dala bez kodola un

apvalka

Augos vislielākie kodoli ir olšūnu kodoli. Tā, piemēram, kail-

sēklim Dioon edule olšūnas kodols ir 500—600 p, diametrā un

saskatāms ar neapbruņotu aci. Arī veidotājaudu un epidermas
šūnās ir lieli kodoli.

Veidotājaudu šūnās kodols nereti aizņem lU—'/6 protoplasta.
Specializētās šūnās tas daudz mazāks un aizņem tikai V2O—V2OO
protoplasta.

Pētījot attiecības starp kodola lielumu un citoplazmas dau-

dzumu, noskaidrojies, ka noteiktam kodolvielas daudzumam atbilst
noteikts citoplazmas daudzums. Noteiktās audu grupās šūnas ko-

dola un citoplazmas daudzuma attiecība (relācija) ir konstanta.
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Mainoties šūnas dzīves apstākļiem (temperatūrai v. c.), mai-

nās arī kodola ūn citoplazmas attiecība. Sī attiecība daudzšūnu

organismā ir noteiktu audu šūnu raksturīga īpatnība. Tā raksturo

ne tikai kodola un citoplazmas līdzsvaru, bet arī daudzo ķīmisko
vielu līdzsvaru šūnā. Ja kādu faktoru ietekmē līdzsvars zūd, notiek

šūnas dalīšanās. Novērots, ka šūna sāk dalīties tad, kad kodola

masa salīdzinājumā ar citoplazmu palielinās.

121. att. Kodolu veids

a — ligzdenēm — Neottia, b — mieturalģēm — Chara, c —

hiacintēm — Hyacinthus, d — tradeskancijām — Trades-

cantia, c — banānu — Musa piensulā, f — tradeskancijas —

Tradescantia virginica puteksnī, g un h — alojes —
Aloe

saponaria gjotās. i
— Lycoris šūnās

Kodola ķīmiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs citoplazmas sastāvam.

Arī kodolu veido pusšķidra koloidāla viela, tikai blīvāka nekā cito-

plazmā. Tā var būt vai nu šķidrā sola, vai želatīnveidīgā gela stā-

voklī, vai arī pārejas stāvoklī no sola gelā un otrādi. Kodolā daudz

olbaltumvielu,pie tam kodola olbaltumvielas
— nukleoproteīdi sa-

tur bagātīgi fosforu. No nukleīnskābēm kodolā sastop dezoksiribo-

nukleīnskābes DNS, kuras vispār sastopamas tikai kodolā, un ribo-

nukleīnskābes — RNS, kuras ir ne vien kodolā, bet arī citoplazma.
Kodola uzbūve. Kodolu veido kodola plazma, to no citoplazmas

norobežo kodola apvalks. Kodola plazmā atrodas hromatīna tīklo-

jums un viens vai vairāki kodoliņi (122. att.).
Kodola apvalks jeb karioteka ir ļoti plāna membrāna.

Elektronu mikroskopā redzams, ka tas sastāv no divām kārtām

un tajā ir apaļas poras 300 —400 Ā diametrā. Kodola apvalkam

piemīt izvēles caurlaidības spēja, un tas saistīts ar endoplazma-
tisko tīklojumu (115. att.).

Kodola apvalka porainās struktūras dēļ pastāv ciešs kontakts
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starp kodolu un citoplazmu. Caur samērā lielajām kodola apvalka

porām notiek vielu apmaiņa starp kodolu un citoplazmu — nukleīn-

skābju, fermentu un olbaltumvielu molekulas tām tiek cauri. Kodo-

lam daloties, kodola apvalks izzūd.

Kodola plazma jeb karioplazma, nukleoplazma ir vienvei-

dīga, bezkrāsaina, olbaltumvielām bagāta, koloidāli dispersa vide.

Tajā vienmērīgi smalka tīklojuma veidā izkliedēts hromatins. Hro-

matlna pavedieni nav vienlīdz resni visā to garumā. Tajos bieži

vien redzami mezglveidīgi sabiezinājumi. Hromatīna tīklojumu var

labi saskatīt, ja nokrāso kodolu ar īpašām krāsvielām, piemēram,
hematoksilīnu, fukslnu, metilēnzilo v. c.

122. att. Dažādi fiksēti un krāsoti kodoli hiacintu — Hyacinthus saknes šūnas

(trīs pa kreisi) un dārza sīpolu — Allium cepa epidermas šūnās (trīs pa labi)

Hromosomas1. Hromatīna tīklojums visspilgtāk iezīmējas
īsi pirms kodola dalīšanās, kā arī šūnu kairinot. Kodolam daloties,
no hromatīna tīklojuma veidojas īpaši ķermenlši — hromosomas,
kas sastāda 25% no kodola. Hromosomas ir iedzimtības vienību —

genu nesējas un pārraidītājas no vienas šūnu un organismu paau-
dzes uz otru. Hromosomu galvenā sastāvdaļa ir dezoksiribo-

nukleīnskābes (DNS), nedaudz tajos ribonukleīnskābju (RNS) un

olbaltumvielu. Visi šie savienojumi kopā veido nukleoproteīdus.
DNS daudzums katrā hromosomā ir pastāvīgs. Dzimumšūnu

kodolos ir haploīds jeb vienkāršs hromosomu skaits. To apzīmē
ar n. Somātisko šūnu kodolos ir diploīds jeb divkāršs hromo-

somu skaits. Tajos DNS ir divreiz vairāk nekā dzimumšūnu kodo-

los. Hromosomu diploldo skaitu apzīmē ar 2n. Poliploldos augos,
kur hromosomu skaits ir trīskāršs (triploīds), četrkāršs (tetra-
plolds) utt., atbilstoši palielinājies arī DNS daudzums kodolā.

Pēdējā laikā ir uzkrāti daudzi pierādījumi par DNS nozīmi

iedzimstošo īpašību pārnešanā no vienas paaudzes uz otru.

Ir noskaidrota DNS molekulārā uzbūve. Saskaņā ar Vatsona

un Krika hipotēzi DNS molekula ir dubultspirāle, ko veido divas

polinukleotīdu ķēdes. Tās saista ūdeņraža saites, kas savieno pu-
rina (adenīna un timlna) un piramidlna (guanīna un citozīna) bā-

zes. Dubultspirāle veidota tā, ka, šūnai daloties, precīzi atveidojas
jeb reduplicējas jaunas DNS molekulas. DNS molekulu reduplikā-

1 Grieķu valoda hroma — krasa; soma — ķermenis. Hromosomas pirmoreiz
aPrakstīja I. Cistjakovs (1864.).
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cija nosaka ģenētiskas informācijas precīzu pārraidi nākamajam

paaudzēm.
Vatsona hipotēzi atzīst lielākā daļa mūsdienu citologu, jo tā iz-

skaidro DNS molekulu divkāršošanās mehānismu, kad, hromoso-

mām daloties, nodalās polinukleotīdu ķēdes (123. att.).
Hromosomu submikroskopisko uzbūvi noskaidroja

123. att. DNS molekulu redupli-
kacija

Spirāle, kas sastāv no divām DNS ķē-
dēm, atšķetinās (1), un ķēdes atvieno-

jas (2). Divas DNS ķēdes sāk piesaistīt
brīvos nukleotīdus (3), izveidojas divas

jaunas spirāles (4)

ar elektronu mikroskopu (sk. attēlu

249. lpp.).
Hromosoma sastāv no 1000—

2000 elementāriem pavedieniem.
To caurmērs ir apmēram 200—

250 Āļ. Pavedieni, pa diviem savi-

joties, veido spirāles, kas savukārt

pa divām savijas kopā un veido

spirāļu kūlīšus — hromonēmas

(124. att. A, 3). Hromosomas var

būt dažāda lieluma un veida, ta-

jās var būt dažāds DNS daudzums

un izvietojums; tas viss nosaka

hromonēmu zīmējumu.
Interfāzē īsi pirms kodola dalī-

šanās hromonēmas vēl maz savi-

jušās un uz tām redzami mezgl-
veida paresninājumi —

hromo-

mēras (124. att. A, 4).
Hromonēmas apņem ma t-

riks s1 (124. att. A, 5), kas sa-

stāv no ahromatīna vielas. Matrik-

sā ietvertu hromonēmu sauc par

pushromatīdu. Tādējādi hromoso-

ma sastāv no divām hromatīdām

(4 pushromatīdām).
Hromosomas parasti nav vien-

līdz resnas visā garumā. Hromo-

somu šaurāko daļu sauc par kinē-

tisko jeb primāro iežmaugu.

Tajā ir centromēra jeb kine-

tohors2 (124. att. A, 2).
Kinētiska iežmauga ir ikvienai

hromosomai, pie tam noteiktā

vietā. Atkarībā no kinētiskās iežmaugas vietas izšķir meta cen-

triskas jeb vienādplecu hromosomas, ja centromēra ir hromo-

somas vidū, —
submetacentriskaš jeb dažādplecu hromo-

1 Matriksu daži zinātnieki sauc ari par artefaktu.

2 Centromēra jeb kinetohoru (kinētisko ķermenīti) pirmoreiz aprakstījis

S. G. Navašins (1912.).
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somas, ja iežmauga pārdala hromosomu divās nevienādās daļās,
un akrocentriskas jeb galvainās hromosomas,kurām centro-

mēra ir galā.
Centromēra orientē hromosomu kodola dalīšanās laikā. Ja cen-

tromēra izzūd, hromosoma, kodolam daloties, nespēj pārvietoties.
Dažām hromosomām ir

ne tikai kinētiskās (primā-
rās), bet arī sekundārās

iežmaugas. Sekundārās ie-

žmaugas ir tādām hromoso-

mām, kurām ir satelīts

jeb traba n t s. Satelītu ar

hromosomu saista hromonē-

ma, kas nav sagriezusies spi-
rālē.

Kodola dalīšanās procesā
daudzkārt novērots, ka hro-

mosomu ķermenis ir diferen-

cējies divējādās joslās —
he-

terohromātiskajā jos-
lā, kas stipri iekrāsojas, un

eihromātiskajā joslā,
kura krāsojas vājāk (124. att.

A, a, b).
Hromosomas heterohro-

mātiskajā joslā ietilpst kinē-

tiskā iežmauga ar centromē-

124. att. A — hromosomas uzbūve (shēma); B — hromosomu lielums un veids
• — eihromātiskā josla, b — heterohromātiskā josla; 1 — divas hromatīdas (hromosomu
puses), 2 — kinētiskā (primārā) iežmauga ar centromēru vidū, 3 — hromonēma (divkārša)

4 — hromomeras, 5
— matrikss, 6 — kodoliņš, 7 — satelits jeb trabants (pavadonis)

ru. Tajā ir daudz DNS, un, kamēr nav sākusies kodola dalīšanās

(interfāzē), šī josla ir izteikti spirālveidīga. Hromosomu eihromā-

josla interfāzē nav sagriezusies spirālē, un tajā daudz mazāk

Hromosomu (124. att. B) lielums un veids atkarīgs no elemen-
tāro pavedienu skaita, sagriešanās pakāpes un matriksa biezuma.
Hromosomu

garums 0,2—2p, diametrs 0,2—0,3u,.
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Hromosomas parasti pēta kodola dalīšanās laikā, tā sauktajā
metafāzē. Tad tās labāk var saskatīt, jo ir stipri sagriezušās spi-
rālē un kļuvušas īsākas un resnākas. Hromosomu veids un skaits
ir konstants, raksturīgs katrai augu un dzīvnieku sugai. Piemēram,

cietajiem kviešiem diploldais hromosomu skaits ir 42, rudziem —

14, priedēm, eglēm, īvēm, skujmetēm — 24, kārpainajam bēr-

zam — 28, ābelēm
— 34, apsēm — 38, govīm — 60, zirgiem — 66,

cilvēkiem 46 utt.

Hromosomu morfoloģija, elementāro pavedienu un pat pašu
hromosomu skaits nereti mainās atsevišķos organisma audos un

orgānos individuālāsattīstības laikā.

Hromosomu skaita un struktūras maiņu var izraisīt mākslīgi,
ko plaši praktizē lauksaimniecībā, veidojot jaunas augu un dzīv-

nieku šķirnes.
Kodoliņš — nucleolus. Kodolā bieži vien sastopami sīki

ieapaļu graudiņu vai pilienu veida ķermenīši — kodoliņi. Visbiežāk
ir viens, divi vai pat trīs kodoliņi, tikai retos gadījumos to 25 vai

30 un pat vairāk. Kodoliņu skaits var būt dažāds arī viena un tā

paša auga šūnās, piemēram, dārza sīpolu — Allium cepa sulīgo
zvīņlapu epidermas šūnās ir kodoli ar vienu, diviem un trim ko-

doliņiem.
Kodoliņi ir kompaktāki nekā kodoli. Tiem ir lielāks īpatnējais

svars nekā kodola citoplazmai, tāpēc tos var viegli izcentrifugēt
nokodola. Kodoliņi satur ribonukleīnskābes (RNS) un histona tipa
olbaltumvielas. Kodoliņos koncentrējas 20—40% no kodola olbal-

tumvielām. RNS daudzums kodoliņos svārstās atkarībā no vielu

maiņas intensitātes kodolā un citoplazmā.
Kodoliņa struktūrā izšķir submikroskopisku pavedienu jeb

nukleolonēmukamolu un amorfo daļu. Nukleolonēmas ir pastāvīgs
kodoliņa struktūras elements.

Norisot šūnas dzīvības procesiem, piemēram, šūnai daloties,ko-

doliņi var izzust un pēc tam rasties no jauna.
Kodoliņiem ir liela nozīme olbaltumvielu sintēzē. Tie ir rezer-

ves vielu krātuves, no kurām veidojas hromosomas; tajos uzkrā-

jas arī daži fermenti. Kodoliņos vienlaicīgi notiek vielu sintēze un

sairšana.

Kodola dalīšanas

Kodolu skaits šūnā vai augā ir pastāvīgs. No jauna šūnā ko-

dols rasties nevar, kodolu skaits var palielināties vienīgi, kodolam

daloties, kad no viena kodola rodas divi kodoli.

Kodola dalīšanās1 var būt tieša jeb amltotlska un netieša jeb
mitotiska.

1 Kodola dalīšanos daudz pētījuši krievu zinātnieki I. Cistjakovs, l. Beļa-

jevs un pēdējā laikā V. Alēksandrovs v. c.
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Netieša dališanas jeb mitoze var but somatiska jeb veģetatīva
un meiotiska jeb redukcijas dalīšanās, jeb meioze.

Tiešā dalīšanās jeb amitoze

Kbdola dalīšanās
c ...

.
.

N. Somanska mitoze

jeb veģetatīvā
Netiešā dalīšanās jeb
mitoze jeb kariokinēze\

Meiotiska mitoze

jeb redukcijas dalīšanās

Kodola tiešā dalīšanās jeb amitoze ir samērā vienkārša. Kodols

izstiepjas, tā vidū rodas iežmauga (125. att. a, b), kas pakāpeniski
kļūst dziļāka, līdz kodols pārdalās divās līdzīgās daļās. Sāds ko-

dola dalīšanās veids ir sekundārs, radies, mitozei vienkāršojoties.
Amitoze sastopama daudz retāk nekā mitoze. Augstākajiem augiem
parasti kodols amitotiski dalās tikai vecās vai ievainotās šūnās,
kur turpmāk kodola dalīšanās nav vairs iespējama. Amitoze labi

saskatāma mieturaļģu haru —
Chara šūnās un tradeskanciju —

Tradescantia vecajās stumbra serdes šūnās.

Kodola netiešā dalīšanās jeb mitoze, jeb kariokinēze augu, tāpat
arī dzīvnieku valstī sastopama visbiežāk. Kā jau norādīts, mitoze

var būt divējāda: somātiska un meiotiska. Somātisko mitozi bieži

vien
sauc vienkārši par mitozi, bet meiotisko mitozi par meiozi jeb

redukcijas dalīšanos. Somātiskā mitoze notiek augu veģetatīvajās
šūnas, meioze jeb redukcijas dalīšanās — ģeneratīvajās šūnās, at-

tīstoties sporām, kā arī vīrišķajām un sievišķajām dzimumšūnām
jeb gametām. Dzimumšūnu kodolos salīdzinājumā ar veģetatīva-
jam šūnām ir puse no hromatīna vielas un hromosomu daudzuma.

Mitozē izšķiramas 4 fāzes, kas pakāpeniski pāriet viena otrā:

1) profāze, 2) metafāze, 3) anafāze un 4) telofāze .
Prof āzē noformējas kodolā hromosomas. Kodols piebriest,

hromatīna tīklojums sāk sairt atsevišķos tievos pavedienos, kas sa-

vijas kamolā (125. att. c, 1). Pavedieni kļūst arvien īsāki un res-

nāki, līdz izveidojas hromosomas.

Jau profāzes sākumā vērojams, ka katra hromosoma ir visā ga-
rumā divkāršojusies un sastāv no divām vienādām daļām — hro-

matīdām.Tajā pašā laikā, kad veidojas hromosomas, sāk sairt ko-

dola apvalks un kodoliņš. Kodola plazma saplūst ar citoplazmu, un

rodas miksoplazma, kas ir blīvāka nekā citoplazma. Mikso-

plazma veido ahromatīna pavedienus.
Profāzes beigās un meta fāzē no ahromatīna pavedieniem
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šūnā izveidojas kodola vārpsta. Proti, kodola pretējos galos
rodas koniski veidojumi — polu cepures, kuras savieno tievi

ahromatīna pavedieni. Vārpstas visplatāko daļu sauc par ekva-

toru, abus smailos galus — par poliem. Hromosomas novieto-

jas ekvatorā aptuveni vienā plāksnē un izveido ekvatoriālo

plāksni (125. att. c, 2).
Dzīvnieku šūnās, kodolam daloties, polos veidojas centroso-

m a s. Centrosomas ir nelieli ķermenlši, no kuriem uz visām pusēm

125. att. Kodola dalīšanas

a — amitozetradeskanciju — Tradescanfia šūnās,

b — mieturaļģu —
Chara šūnās; c — somātiskā

mitoze lauku
pupas

— Viela faba saknes galā
(nedaudz shematizēta); 1 — profāze, 2 — meta-

fāze, 3 — anafāze, 4 — telofāze

atiet citoplazmas stari ana-

logi kodola vārpstas ahroma-

tīna pavedieniem.
Augu šūnās centrosomas

veidojas samērā reti. Tā, pie-
mēram, dažiem zemākajiem
augiem, attīstoties dzimum-

šūnām un zoosporām, kā ari

dažās augstāko augu grupās,
piemēram, sūnām un paparž-

augiem, attīstoties spermato-

zojiem, šūnās veidojas cen-

trosomas. Tālākajā attīstības

gaitā no centrosomām veido-

jas bazālie ķermenīši ar vici-

ņām (126. att.).
Gaismas mikroskopa meta-

fāzē var ļoti viegli saskatīt

hromosomu veidu un skaitu

šūnā, kas raksturīgs ikvienai

augu un dzīvnieku sugai.
Skatoties ekvatoriālajā plāk-
snē no augšas, t. i., skatoties

no šūnas pola uz ekvatoru,

redzams, ka hromosomas vis-

biežāk ir cilpveida. Pārlieku-

ma vietā katru hromosomu

saista ahromatīna pavediens,
kas savieno ekvatoru ar po-
liem. Hromosomu piestipri-
nājuma vieta ir centromerā,

bet brīvie gali atiet starveidā

uz šūnas malām, tādēļ šo fā-

zi sauc arī par zvaigznes
fāzi.

An a f ā z ē hromatīdas,

has līdzšinējā mitozes gaitā
atradās cieši līdzās viena ot-

rai, nodalās un atiet katra uz



253

savu polu. Tās it kā aizvelk sev līdzi ahromatīna pavedieni, kas

kļūst īsāki (125. att. c, 3). Tā katrā polā nonāk kodola visu hro-

mosomu puses, kas tagad ir meitkodolu hromosomas. Meitkodolos
ir tikpat hromosomu, cik bija mātkodolam.

Telofāzē galīgi noformējas meitkodoli. Sajā fāzē šūnas abos

polos norisinās tie paši procesi, kas profāzē, tikai apgrieztā secībā

(125. att. c, 4).
Polos nonākušās hromosomas izstiep-

jas, savijas kamolā, un rodas kodola inter-

kinētiska struktūra. Jaunajiem kodoliem

rodas kodola apvalks, kodola plazma un

kodoliņš. lestājas interfāzē jeb starp-
fāze

— stadija pēc mitozes.

126. att. Spermatozoja attīstība kosām — Eguisetum
.1 — centrosomas, 2 — spermatocīts, virs kodola — centrosoma, 3 un 4 — centrosomaizstiep-

jas un pārvēršas blefaroplastā, 5 — spermatozojs ar daudzām viciņām

Mitoze tātad no viena mātkodola rodas divi meitkodoli ar vie-

nādu hromosomuskaitu un formu.
Mitozei parasti seko šūnas dalīšanās jeb citokinēze. Fiksē-

tos un krāsotos preparātos novērotš, ka anafāzē starp abām hro-

mosomu grupām, kas aizvirzījušās uz poliem, redzami brīvi vārp-
stas pavedieni, kuri nav saistīti ar hromosomām. Telofāzē to

skaits vēl pieaug un rodas muciņai līdzīgs veidojums. Pavedieni

vidusdaļā sniedzas līdz pat šūnas sienām, un rodas īpašs veido-

jums — fragmoplasts. Fragmoplasta visplašākajā daļā —

ekvatoriālajā plāksnē rodas mezgli, kas uzbriest un saplūst kopā
brīvā membrānā. Izveidojas vidējā plātne, kas līdzīgi starpsienai
pārdala mātšūnu divās meitšūnās. Katrā meitšūnā viens kodols.

Meitšūnas nav izolētas, bet tās sasaista tievi citoplazmas pave-
dieni

— plazmodesmas, kas poru vietās stiepjas caur šūnapvalku.
Plazmodesmas rodas tajā pašā laikā, kad veidojas vidējā plātne.

Mitoze ilgst pusstundu līdz divas stundas. Tās ilgumu ietekmē

sūnas vecums, audu specifika, visa organisma fizioloģiskais stā-

voklis un dažādi ārējie apstākļi, piemēram, temperatūra. Tā, pie-
mēram, tradeskancijas putekšņlapu matiņos 10—11° C temperatūrā
mitoze ilgst 135 minūtes, 25° C temperatūrā — 75 minūtes, bet
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45° C temperatūrā —
tikai 30 minūtes. Visilgākās fāzes ir profāze

un telofāze — tās aizņem % mitozes laika. Metafāze un anafāze

norit ļoti ātri, dažreiz 5 minūtēs katra vai pat vēl ātrāk.

Strauji augošajos embrionālajos audos bieži vien telofāzei tūlīt

seko nākamās mitozes profāze, bet interfāzes nemaz nav, tāpat kā

nav kodola interkinētiskās struktūras.

Mitozi var stimulēt dažādi labvēlīgi apstākļi (optimāla tempe-
ratūra, gaisa mitrums), augšanas hormoni utt.

Endomitoze. Daudzās specializētās šūnās novērots īpašs
kodola attīstības cikls, ko sauc par endomitozi jeb iekšējo
dalīšanos. Endomitozē saglabājas kodola apvalks, kodoliņš ne-

izirst un neveidojas kodola vārpsta.
Arī endomitozes ciklā ir 4 fāzes: endoprofāze, endometafāze,

endoanafāze unendotelofāze.
Tāpat kā mitozē, arī endomitozē hromosomas divkāršojas un

hromatīdas nodalās viena nootras, bet, tā kā kodola vārpsta nevei-

dojas, visas hromosomas paliek tajā pašā kodolā. Ja endomitoze

vairākkārt atkārtojas, šūnās veidojas ļoti lieli poliploīdi ko-

doli, kuros dažkārt vairāk nekā 100 hromosomu kompleksu.
Sāda kodolu dalīšanās novērota putekšņu ligzdu tapetšūnu

slānī, peridermas, antipodu un sinergīdu šūnās.

Meioze jeb redukcijas dalīšanās sastopama visiem, organismiem,
kas vairojas dzimumceļā. Meioze notiek vai nu tūlīt pēc dzimum-

procesa, vai vēlāk, bet katrā ziņā pirms apaugļošanās. Tā novēro-

jama vienmēr sporogeno audu šūnās, rodoties izosporām, kā ari

mikrosporām un megasporām, no kurām tālāk attīstās gametofīts
(dzimumpaaudze).

Dzimumprocesā saplūst divu haploīdu dzimumšūnu (tēva un

mātes) kodoli un citoplazma. Rodas jauna šūna — zigota, kurā

hromosomu skaits ir divkāršs. Meiozē kodola divkāršais — diploī-
dais (2 n) hromosomu skaits reducējas uz pusi un dzimumšūnās

hromosomu skaits ir vienkāršs
— haploīds (n). Sī iemesla dēļ ik-

vienai augu vai dzīvnieku šūnai saglabājas nemainīgs hromosomu

skaits. Ja nenotiktu redukcijas dalīšanās, tad katrā nākamajā pa-

audzē hromosomu shaits divkāršotos.

Meiozē, tāpat kā mitozē, ir 4 fāzes: profāze, metafāze, anafaze

un telofāze, kas divreiz seko viena otrai. Pirmo kodola dalīšanos

sauc par heterotipisko kariokinēzi, otro kariokinēzi sauc par

homeotipisko1. Visgarākā un vissarežģītākā fāze ir hetero-

tipiskās dalīšanās profāze. Tajā izšķir leptonēmas, zigonēmas,
pahinēmas, strepsinēmas, diplonēmas un diakinēzes stadijas.

Leptonēmas stadijā hromosomas redzamas kā gari, smalki hro-

1 Heterotipisko kariokinēzi jebkodola heterotipisko dalīšanos raksturo tas, ka

hromosomas pārkārtojas un, kariokinēzei beidzoties, rodas divi atšķirīgi haploīdi
meitkodoli. Arī homeotipiskajā kariokinēzē rodas divi haploīdi meitkodoli, bet

vienādi.
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matiņa pavedieni, kas savijusies irdenā kamolā. Pavedienu skaits

atbilst diploīdajam hromosomu skaitam. Pavedienos sāk diferen-

cēties hromomēras (127. att. 2).
Zigonēmas stadijā homologas, t. i., vienādas tēva un mātes hro-

mosomas novietojas pa pāriem un vairākās vietās sāk saplūst

kopā — konjugēt. Izveidojas bivalenti
—

hromosomu pāri.

127. att. Meioze karaliskās lilijas — Lilium regate mikrosporu mātšūnā

j— interfāzē. 2—5 — heterotipiskās kariokinēzes profāze, 6—7 — metafāze, B—9 — anafāze,
|n—ll — telofāzē, 12 — interfāzē, 13 — homeotipiskas kariokinēzes metafāze, 14 — anafāze,

15 — telofāzē, 16 — mikrosporu tetrāde
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Pahinēmas stadijā homologās hromosomas saplūst kopā visā

garumā, savijas spirālē un kļūst īsākas un resnākas (127. att. 3);
hromosomu skaits ir haploīds.

Strepsinēmas stadijas sākumā bivalenta homologās hromoso-

mas sakrustojas (krosingovera parādība) un stadijas beigās tās

divkāršojas. Katrā bivalentā izveidojas četras hromatīdas (127.
att. 4). Krosingovera parādība ir cēlonis tam, ka hromosomu daļas

spēj apmainīties, un ģenētiskais materiāls starp homologajām hro-

mosomām pārkārtojas.

Diplonēmas stadijā hromatīdas savijas spirālē un kļūst īsākas.

Hromosomu pāra homologās hromosomas atsevišķās vietās sāk

atrauties viena no otras (127. att. 4) un paliek saistītas tikai krus-

tojumu vietās.

Diakinēze ir profāzes pēdējā stadija. Tajā hromatīdas kļuvušas

ļoti īsas un resnas, jo stipri savijušās spirālē. Jau diplonēmas bei-

gās kodoliņš kļuvis mazs un diakinēzē pavisam izirst (127. att. 5).
Hromosomu pāri izvietojas kodola perifērijā. Tos viegli saskaitīt

un konstatēt, ka to skaits haploīds.

Pēc profāzes sākas metafāze (127. att. 6, 7). Sajā fāzē iz-

irst kodola apvalks un izveidojas kodola vārpsta. Hromosomu pāri

nostājas ekvatoriālajā plāksnē.
Anafāzē (127. att. 8, 9) hromosomu pāros homologās hro-

mosomas atgrūžas un aiziet katra uz savu polu.

Telofāzei (127. att. 10, 11) seko interfāze. Meiozē in-

terfāze starp heterotipisko un homeotipisho dalīšanos parasti ir

ļoti īsa un hromosomas nepaspēj izstiepties. Interfāzes ilgums augu

sugām atšķiras. Ja interfāze ieilgst, hromosomas izstiepjas un sa-

vijas kamolā, izveidojas divi kodoli — kodolu diāda, kurus atdala

šūnu starpsiena (127. att. 12). Pēc tam diādas šūnās sākas homeo-

tipiskā kariokinēze. Tā norit strauji, un tajā, tāpat kā parastajā
mitozē, izšķir profāzi, metafāzi, anafāzi un telofāzi (127. att.

13—15).

Meioze ir sarežģītāks process par mitozi. Mitozē no viena māt-

kodola rodas divi meitkodoli, kuros tikpat hromosomu, cik mātko-

dolā. Meiozē divas kariokinēzes seko viena otrai un rodas no māt-

kodola meitkodolu tetrāde
— 4 kodoli (127. att. 16), kuros hromo-

somu divreiz mazāk nekā mātkodolā. Hromosomu skaits parasti
samazinās jau pirmajā — heterotipiskajā kariokinēzē, jo ekvato-

riālajā plāksnē novietojas nevis atsevišķas hromosomas, kā tas ir

mitozē, bet hromosomu pāri. Hromosomām anafāzē atejot uz po-

liem, uz katru polu iet nevis mātkodolā hromosomu puses (hro-

matīdas), bet veselas hromosomas.

Meiozes ilgums augu šūnās atkarīgs no temperatūras, gaisa
mitruma, šūnu vielu maiņas intensitātes v. c. apstākļiem.



PLASTĪDAS

Plastīdas1 ir dažāda lieluma un formas krāsaini vai bezkrā-

saini ķermenlši augu šūnās; tās sastopamas gandrīz visās augu

grupās, izņemot gļotaugus, sēnes un dažus ziedaugus — parazītus.
Plastīdu nav ari baktērijām un zilaļģēm.

Visām plastīdām raksturīgs tas, ka tās sastopamas tikai augu
šūnu citoplazmā. No citoplazmas plastīdas ķermeni norobežo div-

kārša olbaltumvielu un lipoīdu membrāna. Plastīdas ķermeņa pa-
matmasa

— stroma, tāpat kā citoplazma, sastāv no olbaltumvie-

lām, lipoīdiem un nukleīnskābēm, bet tajā vairāk dzelzs savieno-

jumu nekā citoplazmā, un dažās plastīdu grupās ir pigmenti —

hlorofili, karotīni v. c. Tā, piemēram, spinātu lapu zaļajās plastī-
dās ir 56% olbaltumvielu, 31,9% lipoīdu (tajos ir taukvielas, ste-

rini, vaski un fosfolipīdi) un 7,7% hlorofila. Pierādīts (N. Sisak-

jans, 1962.), ka plastīdās ir daudz fermentu, tāpēc tās uzskata par
«fermentu depo». Fermenti pakāpeniski iesaistās šūnas vielu

maiņā.
Atkarībā no tā, vai plastīdu stromā ir pigmenti un kāds to rak-

sturs, izšķir trejādas plastīdas: hloroplastus, hromoplas-
tus un leikoplastus. Leikoplastus, kuros bagātīgi uzkrājas
ciete, sauc par amiloplastiem. Plastīdas aļģu šūnās mēdz

saukt par hromatoforiem.

Plastīdas iedala arī šādi (E. Strasburgers v. c):
1) fotosintēzē aktīvie krāsainie hromatofori — hloroplasti,

feop lāsti (brūnaļģēm; hlorofilu pārsedz brūnganie karotinoīdi

fukoksantīns v. c), rodoplāsti (sārtaļģēm) un ciano-

plasti (zilaļģēm);
2) fotosintēzē inaktīvie krāsainie hromatofori

—
hromo-

plasti;
3) fotosintēzē inaktīvie bezkrāsainie — leikoplasti.
Paparžaugos, daudzās viendīgļlapju (piemēram, liliju, orhi-

deju) un dažās divdīgļlapju (piemēram, malvu, kurvjziežu) dzim-
tās augu šūnās ir sīki plazmatiski veidojumi, kuros uzkrājas re-

zerves taukvielas. Tos sauc par eleoplastiem. Eleoplastiem
ir lodveida vai dažkārt nenoteikta forma. Sūnās tie visbiežāk ir ko-

dola tuvumā (128. att. 1).
Aknu sūnām Radula complanata, Alicularia scalaris v. c. šunu

citoplazmā ļoti bieži sastopami diezgan lieli olveidīgi vai elipsoi-
dali eļļas ķermenlši, kas bagātīgi satur ēteriskās eļļas
(128. att. 2, 3)'.

Hloroplasti ir zaļas plastīdas. Tie parasti sastopami augu daļās,
kurām piekļūst gaisma; sevišķi daudz to augu lapās. Hloroplasti
var būt arī sēklās (citroniem) un koku mizā, koksnes ārējās paren-

1 Grieķu valoda plastos — veidojums. Pirmoreiz plastīdas — hloroplastus
aprakstīja Lēvenhuks (1676.) a]ģes spirogiras šūnās.
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hīmas šūnās, kā ari serdes staru šūnās. Acīm redzot, gaisma te

iekļūst mizā caur atverēm
—

lenticelēm.

Hloroplasti satur pigmentu hlorofilu, kam piemīt spēja uztvert

gaismas enerģiju. Hloroplastos veidojas organiskās vielas — no-

tiek fotosintēze.

Augstāko augu hloroplasti ir ieapaļi vai ovāli graudiņi, tādēļ
tos dažkārt sauc arī par hlorofila graudiņiem.

128. att. 1 — Ķekarpapardes —

Botrgchium ternatum lapas kāta

epidermas šūnas

c — eleoplasti, k — kodols, c — cietes

graudiņi

2 — sūnas —
Radula complanata

lapas šūnas

c — ellas ķermenīši

3 — sūnas — Alicutaria scalaris

šūna

c — ellas ķermenīši, h — hloroplasti

Sūnā hloroplastu var būt diezgan daudz, to skaits nav noteikts.

Lapās vienā šūnā ir 20 —40 hloroplastu, kas visbiežāk 4—6u. dia-

metrā (222. att.). Pie tam lapas virspuses šūnās hloroplastu ir

1,5—2 reizes vairāk nekā lapas apakšpuses šūnās, kaut šūnas ir

vienāda lieluma. Tomēr ir ari augi, kam lapu šūnās hloroplastu
ļoti maz. Tā, piemēram, piparu dzimtas augam peperomijai — Pe-

peromia metallica lapas virspuses šūnās ir tikai 4 hloroplasti, un

tie 24u. diametrā. Sūnu Anthoceros šūnās tikai viens pavedienveida
hloroplasts, selagineilām — Selaginella ir I—21 —2 hloroplasti.

Zemāko augu šūnās plastīdu ir mazāk. Daudzu aļģu šūnās sa-

stopamas I—21 —2 zaļās plastīdas, pie tam ļoti īpatnējas formas. Aļģu

spirogīru — Spirogura šūnās ir viens lentveida hloroplasts, kas

spirāliski izlocās pa visu šūnu (129. att. A), zignēmu — Zugnema
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šūnās ir divi zvaigžņveida hloroplasti (129. att. B); Oedogonium
ir tīklveida hloroplasts (129. att.C).

Daudzām aļģēm un dažām aknu sūnām (piemēram, Anthoceros)

hloroplastos ir ieapaļi vai stūraini, olbaltumvielām bagāti, recek-

ļaini ķermenīši 1
— 18p. diametrā,kuri, domājams, piedalās fotosin-

tēzē. Tos sauc par pirenoīdiem. Ap pirenoldiem parasti sakrā-

129. att. A — aļģes — Spirogyra šuna

n —

lcntveida hloroplasis (hromatofors), p — pire-

noids, c — ciete, k — šūnas kodols

B — divi zvaigžņveida hloroplasti aļģes
Zygnema šūnā. C — tīklveida hloroplasts
aļģes Oedogonium šūnā. D — hloroplasta

submikroskopiskās uzbūves shēma
—

lipoīdu granula, 2 — stromas membrāna, 3 —

stroma, 4 — granas membrāna

E
— hloroplasta uzbūve kukurūzas — Zea

"viys lapās. Redzamas granas un lamellas
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jas sīki cietes graudiņi (129. att. A). Pirenoīdi vairojas daloties,
bet tie var rasties šūnā ari no jauna.

Hloroplastu submikroskopiskā struktūra. Pigmenti. Jau parastajā

gaismas mikroskopā dažu augstāko augu šūnu hloroplastu vienvei-

dīgajā, bezkrāsainajā stromā saskatāmi sīki, zaļi graudiņi —

gra-

nas. Elektronu mikroskopā redzams, ka hloroplasta pusšķidro
stromu, kas satur olbaltumvielas, lipoīdus un nukleīnskābes, gare-

niski šķērso daudzas (dažkārt 100 un pat vairāk) lamc 11 a s un

granas. Lamellas ir 70 —100 A biezas membrānas, tās stāv pa

pāriem un galos saskaras kopā. Granas ir blīvas, paralēlas disk-

veida lamellu grupas, to lielums parasti 0,3—0,7u.. Tajās ir pig-
menti. Ļoti daudzu augu hloroplastos granu lamellas pāriet daudz

plānākajās stromas lamellās. Kad hloroplasts ir pilnīgi izveido-

jies, stromas membrānu skaits atbilst granu membrānu skaitam

(129. att. D, E).

Hloroplastu stromā ir četri pigmenti: divi zaļi — a-hlorofils

un b-hlorofils un nelielā daudzumā oranžsārtie pigmenti ka-

ro tīn i un dzeltenie k s a nt o f i 1 i.

Pētījumi par hlorofila ķīmisko sastāvu sākti 19. gadsimta sā-

kumā. M. Cvets (1906.) konstatēja hloroplastos vairākus pigmen-
tus. Zilganzaļo pigmentu Cvets nosauca par hlorofilīnu a (tagad
a-hlorofils) un dzeltenzaļo — par hlorofilīnu p (tagad b-hlorofils).

Lapas spirta izvilkumā Cvets atrada arī vairākus oranžus un dzel-

tenus pigmentus. Līdz tam bija pazīstams tikai dzeltenais pigments
ksantofils. Cveta un Marhlevska darbi (1901.—1906.), kā arī Vilš-

tetera un Štola pētījumi (1913.) deva diezgan skaidru hloroplastu
pigmentu ķīmiskās uzbūves ainu.

Hlorofilu formula ir šāda:

a-hlorofils
rr\r>ru

zilganzaļais CMH SOON4Mg £SxS H
£,

pigments

b-hlorofils /v-vv-u

dzeltenzaļais C MH
2(,0?N 4Mg £OOC H3

pigments
"

COOLjoHa»

a-hlorofilsun b-hlorofils uzbūves ziņā ir ļoti radniecīgi. Tie abi

ir organiskas skābes (karbonskābes) un divu spirtu — metilspirta

(CH3OH) un lielmolekulāra nepiesātināta alkohola fitola

(C20H390H) savienojums. Molekulu kodolu centrā ir magnija
atoms, saistīts ar četriem slāpekļa atomiem, b-hlorofils atšķiras no

a-hlorofila ar to, ka tajā ir 2 atomi ūdeņraža mazāk, bet 1 atoms

skābekļa vairāk nekā a-hlorofilā. Arī krāsas ziņā tie atšķiras:
a-hlorofils ir zilganzaļš pigments, b-hlorofils — dzeltenzaļš.
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Hlorofila kopīgais daudzums augā nav liels, caurmērā 1 % no

visa auga sausnas svara.

Augu lapās a-hlorofila ir vairāk nekā b-hlorofila. Uz vienu

b-hlorofila molekulu ir trīs a-hlorofila molekulas. Bet šī attiecība

var būt arī citāda.

Mūsdienās pazīstami arī citi hlorofili
— bakteriohloro-

fils atrasts baktērijām, c-hlorofils atrasts vicaiņiem, d-h lo-

ro f i 1 s sastopams dažu sārtaļģu šūnās.

Karotīni1 un ksantofili pieder pie karotinoīdiem. Pa-

visam zināms apmēram 50 karotinoīdu. Tie ir dzeltenā, Oranžā,

sarkanā vai brūnganā krāsā. Visbiežāk augos sastopami oranžie

karotīni un zeltaini dzeltenie ksantofili.

Karotīni C40H56 ir nepiesātināti ogļhidrāti; to struktūras ele-

ments ir izoprēns CsHg. p-karotīns ūdenī var sašķelties A vitamīna

2 molekulās.

Ksantofila formulaC40H5602.
Parasti hloroplastos zaļie pigmenti ir lielā pārsvarā pār oran-

žajiem vai dzeltenajiem karotinoīdiem un nosedz tos, tādēļ karo-

tinoīdi lapās vai stumbros vai nu nemaz nav manāmi, vai manāmi

ļoti maz. Vienīgi rudeņos, kad, iestājoties klimata maiņai, hlorofils

sāk pamazām sadalīties, lapas nodzeltē un karotinoīdi atsedzas.

Parasti hloroplasti veidojas gaismā. Ja gaismas maz, augi
izaug bāli, ar izstīdzējušu stumbru un nepilnīgi attīstītām lapām.
Šādus augus sauc par etiolētiem augiem. Tiem plastīdās
vai nu nemaz nav hlorofila, vai arī tā ir ļoti maz. Izlikti gaismā,
etiolētie augi jau pēc īsa laika kļūst zaļi.

Hlorofils neveidojas lapās arī tad, ja augsnē trūkst dzelzs sāļu.
Šādu parādību sauc par hlorozi. Pietiek tikai uz mirkli lapas
iemērkt dzelzs sāļu šķīdumā, lai tajās izveidotos hloroplasti.

Koku mizā ziemā dažkārt novērota hloroplastu aglu-
tināci ja. Šūnas hloroplasti salīp hopā bezveidīgā masā. Pava-

sarī no tās atkal izveidojas atsevišķi hloroplasti.
Vecās šūnās hloroplasti var sairt atsevišķos graudiņos, kas

izšķīst un sajaucas ar citoplazmu. Ļoti retos gadījumos hloro-

plasti pārvēršas celulozē un saplūst ar šūnapvalku.
Fotosintēze. Hloroplastos, kas atrodas galvenokārt augu lapās,

no neorganiskajām vielām — ūdens (H2O) un ogļskābās gāzes
(CO2 ) veidojas organiskās.vielas — ogļhidrāti (C 6Hi2O6).

Ogļhidrātu sintēze jeb asimilācija var notikt tikai gaismā, tādēļ
so procesu sauc par fotosintēzi. Fotosintēzei nepieciešamo
ūdeniun tajā izšķīdušās neorganiskās vielas augs uzsūc ar saknēm
no augsnes, bet ogļskābā gāze auga lapās iekļūst pa atvārsnītēm.

Saules gaismu uztver hlorofils un pārvērš potenciālā ķīmiskajā
enerģijā.

1 Pirmoreiz (1826.) karotīnu konstatēja burkānu — Daucus carota saknē; no
tā arī atvasināts karotīna nosaukums.
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Shematiski fotosintēzi var attēlot šādi:

6C02+6H20 +674 kcal � C6H,20 6+60 2

Fotosintēzes gaita ir daudz sarežģītāka, nekā šeit parādīts, un

tajā ir virkne reakciju, kas seko cita citai. Pirmās reakcijas ir

fotoķīmiskas, t. i., tām nepieciešama gaisma, turpmākās var noritēt

arī tumsā.

Pirmie produkti, kas rodas fotosintēzē, ir glikoze un fruktoze.

Tie ir barības un enerģijas avots ne vien pašiem augiem, bet

visiem pārējiem organismiem, kas apdzīvo zemeslodi. Skābeklis

izdalās atmosfērā. Tātad, norisot fotosintēzei, zemeslodes atmo-

sfēra kļūst bagātāka ar skābekli. Lielākajai daļai augu glikoze,
kas radusies fotosintēzē, fermentu iedarbībā polimerizējas un pār-
vēršas cietē:

nC 6Hi20 6
—� (C 6H 10O5)„ +nH2O

Sī tā sauktā primārā jeb asimilācijas, jeb autohtonā ciete uz-

krājas hloroplastos sīku graudiņu veidā.

Dažiem augiem asimilācijas produkts ir glikoze, piemēram,
tulpēm, dārza sīpoliem, narcisēm, zilsniedzītēm. Siem augiem asi-

milācijas cietes graudiņi konstatēti tikai atvārsnīšu slēdzējšūnās.
Maz cietes rodas arī skalbju, lobēliju un kviešu lapās, bet daudz
tās veidojas kartupeļu, tabakas, tomātu, arī tauriņziežu lapās.

Lapā nemēdz uzkrāties lielāki cietes daudzumi. Naktī lapa pil-

nīgi atbrīvojas no asimilātiem. Fermentu iedarbībā ciete atkal pār-
vēršas glikozē un aizplūst no lapas uz augošajām augu daļām
vai arī uz vietām, kur tā uzkrājas, — sakneņiem, bumbuļiem, gu-

rniem, sēklām v. c.

Jo labāki gaismas, mitruma, siltuma v. c. apstākļi, jo inten-

sīvāk notiek fotosintēze, augs aug straujāk un uzkrāj lielākas

rezerves.

Fotosintēzi atklāja angļu fiziķis un ķīmiķis Prīstlijs. 1771. gadā
Prīstlijs vienkāršā mēģinājumā pierādīja, kā degšanas un elpo-
šanas procesos «bojājas» gaiss un kā zaļie augi to «uzlabo».

1779. gadā holandiešu ārsts Ingenhūzs, pamatojoties uz izmēģinā-
jumiem, secināja, ka zaļie augi var «uzlabot» gaisu tikai gaismā.
Šveices zinātnieki Senebjē un Sosīrs noskaidroja, ka augu klāt-

būtnē apkārtējā gaisā ogļskābās gāzes daudzums samazinās, bet

skābekļa daudzums palielinās, un pie tam augos pieaug sausnas

daudzums.

Fotosintēzi pētījuši daudzi krievu zinātnieki. Fiziologs A. Fa-

mincins noskaidroja, ka fotosintēze var noritēt ne tikai saules

gaismā, bet arī mākslīgā apgaismojumā. (Famincins mēģinājumos
lietoja petrolejas lampu.) Tagad fotosintēzei plaši izmanto elek-

trisko gaismu. M. Cvets (1906.) izstrādāja metodi hloroplastu
pigmentu noskaidrošanai. K. Timirjazevs izpētīja hlorofila nozīmi

fotosintēzē. Viņš konstatēja, ka gaismas starus, kas krīt uz hloro-
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plastiem, augs patērē nevis siltumam, bet ogļhidrātu sintēzei. Ar

precīziem izmēģinājumiem Timirjazevs pierādīja, ka galvenā no-

zīme fotosintēzē ir sarkanajiem saules spektra stariem.

Hloroplastu un to pigmentu uzbūvi, kā arī fotosintēzes procesa
intensitātes atkarību no dažādiem apstākļiem daudz pētījuši ari

fiziologi I. Krašeņiņņikovs, V. Ļubimenko v. c. Pēdējos gados sva-

rīgi atklājumi ir Vinogradovam (vienlaicīgi arī ASV zinātniekam

Rubanam). Lietojot iezīmēto atomu metodi, viņš noskaidrojis, ka

skābeklis, kas fotosintēzes procesā izdalās atmosfērā, ir ūdens

molekulas skābeklis; ogļskābās gāzes skābeklis, tāpat arī ogleklis
iesaistās šūnas fizioloģiskajos procesos.

Hromoplasti ir oranžas, dzeltenas vai brūnas plastīdas. Tās sa-

tur karotīnus un ksantofilus. Sie karotinoīdi ir hromoplastos vis-

biežāk sastopamie pigmenti. Hromoplasti nosaka gan ziedu, gan

augļu krāsu. Gundegu,krešu, daudzu kurvjziežu vainaglapas, tāpat
arī dažu liliju vai skalbju apziedni daudz hromoplastu. Hromoplasti
ir ieapaļi dažāda lieluma ķermenīši (piemēram, lilijām 4—lo v,,

dzeltenajai akācijai 10—12 v.). Mikroskopā nereti redzam tos

daudzšķautņainus vai adatveida, jo pigmenti tajos mēdz izkristali-'
zēties un reizē ar to mainās arī hromoplastu forma. Kristālveida

hromoplastus var labi saskatīt rožu, vilkābeļu un pīlādžu augļos,
sarkanajos piparos, arī burkānu saknēs (130. att. 1, 2, 3). Gatavu

tomātu krāsu nosaka pigments likopīns. Likopīns ir karotīna

izomers.

Hromoplastiem ir liela bioloģiska nozīme, jo ziedu spilgtā
krāsa pievilina kukaiņus — zieduapputeksnētājus. Spilgtos augļus
tālu saskata putni un dzīvnieki, tā veicinot sēklu izplatīšanos.

Daudziem augiem hromoplastos honstatēta ciete, bet retumis

arī rezerves olbaltumvielas uneļļas.
Hromoplasti visbiežāk rodas no hloroplastiem, kad hloroplastos

sadalās hlorofils, bet saglabājas karotinoīdi. Tas novērojams, pie-
mēram, augļiem nogatavojoties. Pīlādžu, dažu rožu augļi, tomāti

nogatavojotieskļūst dzelteni vai sarkani.

Leikoplasti ir bezkrāsainas plastīdas. To stroma, tāpat kā cito-

plazma, ir bagāta ar olbaltumvielām, lipoīdiem un nukleīnskābēm,

bet atšķirībā no citām plastīdām leikoplastos nav pigmentu.
Leikoplasti ir vissīkākās plastīdas. Tie sastopami augu veģe-

tatīvajās pazemes un virszemes daļās, piemēram, saknēs, sakneņos,
gurnos, bumbuļos, lapu epidermā. Daudzu viendīgļlapju (piemē-
ram, tradeskanciju) lapas epidermā tie samērā lieli, tādēļ labi

saskatāmi. Daudz leikoplastu ir embrionāloaudu šūnās, sēklās v. c.

Apaļu vai iegarenu graudiņu veidā tie izkliedēti šūnas citoplazmā,
it sevišķi kodola tuvumā (130. att. 4).

Leikoplastos bieži vien no glikozes veidojas un uzkrājas rezer-

ves jeb sekundārā ciete. Dažreiz cietes sakrājas tik daudz, ka leiko-

plasta stroma tiek atspiesta līdz pašai plastīdas ārmalai un apņem

cietes graudiņu plānas plēvītes veidā. Sos leikoplastus sauc par
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cietes uzkrājējiem jeb amiloplastiem. Tie sastopami galveno-
kārt augu pazemes daļās.

Kāda leikoplastiem nozīme epidermas šūnās vai arī augu sie-

višķo dzimumšūnu un sporu citoplazmā, nav noskaidrots.

Plastīdu ģenēze. Nav krasas robežas starp visām trim plas-
tīdu grupām. Plastīdas ir ģenētiski saistītas cita ar citu. Augu
jauno dzinumu galos embrionālajos audos augšanas punktos plas-

130. att. Hromoplasti

1 — parastā pīlādža — Sorbus aucuparia, 2 — vilkābeļu — Crataegus augļos, 3 —
hromo-

plastu kristāli no savvaļas burkāna — Daucus carota saknes, 4 — leikoplasti — Dichorisanara
discolor epidermas šūnās; k — kodols, 1 — leikoplasti, h — hromoplasti
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tīdas parasti ir bezkrāsainu ķermenīšu veidā, kas bieži atgādina
mitohondrijus. Tās sauc par proplastldām. Sūnām daloties

un diferencējoties, no proplastldām veidojas hloroplasti, hromo-

plasti vai leikoplasti.
Gaismas ietekmē leikoplastos bieži veidojas zaļais pigments

hlorofils un leikoplasti pārveidojas hloroplastos, piemēram, kar-

tupeļu asni vai bumbuļi gaismā kļūst zaļi.

Hloroplasti, zaudējot hlorofilu un uzkrājot karotinoīdus, kļūst
par hromoplastiem, piemēram, tomātiem nogatavojoties. Burkāna

saknē turpretim hromoplasti veidojušies no leikoplastiem, uzkrā-

joties stromā karotinoīdiem. Gaismā burkāna sakne kļūst zaļa, jo
hromoplasti pārvēršas hloroplastos.

Plastīdu pārvietošanās. Plastīdas, it sevišķi hloroplasti, spēj
šūnā pārvietoties. Izšķir plastīdu pasīvo pārvietošanos un aktīvo

jeb orientējošo pārvietošanos.
Plastīdu pasīvā pārvietošanās notiek tad, kad cito-

plazma šūnā strāvodama nes līdzi plastīdas. Tas labi redzams

mikroskopā, piemēram, Kanādas elodejas lapas šūnās.

Plastīdu aktīvā pārvietošanās vērojama gaismas kai-

rinājuma ietekmē. Mēreni stiprā gaismā hloroplasti nostājas para-
lēli lapas virsmai, ar plakano pusi pret gaismas stariem. Pret ļoti
spilgtu gaismu hloroplasti pagriežas ar šaurāko malu un sastājas
parasti tajā šūnas malā, kas ir paralēla gaismas virzienam. Ar to

izskaidrojams, kādēļ pusdienas saulē augiem dažreiz lapas kļūst
gaišākas nekā mērenā apgaismojumā. Ja šūna ir gara un apgais-
mojums nevienmērīgs, hloroplasti sagrupējas šūnas apgaismotajā
daļā.

Hloroplastu izvietojums šūnā nav atkarīgs tikai no apgaismo-
juma. Ir novērots, ka hloroplasti pārvietojas uz to šūnas malu,
kas tuvāk starpšūnu telpai.

Plastīdu vairošanās. Plastīdas vairojas daloties. Augos, kur

šūnās ir nedaudz un noteikts skaits plastīdu, mātšūnai daloties,
plastīdas vienmērīgi sadalās un meitšūnās ir vienāds skaits plas-
tīdu. Sūnu antoceru —

Anthoceros vienīgais hloroplasts šūnās pār-
dalās jau pirms kodola dalīšanās.

Vairākumam augu plastīdas dalās ļoti vienkārši. Plastīdas ķer-
menis izstiepjas, tam vidū rodas iežmauga, un plastīda pārdalās
divās daļās.

Dažreiz pirms plastīdas dalīšanās vispirms pārdalās pigmenta
viela un saplūst pretējos plastīdas galos. Plastīdas vidū rodas

bezpigmenta josla, tā izstiepjas, un plastīda pārdalās.

Plastīdas dalās samērā lēni, piemēram, sūnu lapās hloroplasti
Pārdalās 8 stundas, kosu šūnās

—
6 stundās, dažiem segsēkļiem

24-36 stundās. Ja šūnas attīstās strauji, hloroplasti pārdalās dažu

stundu laikā, ja lēni, — tikai vairākās dienāš.
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MITOHONDRIJI

Sūnas protoplastā ir arī sīki, bezkrāsaini, ieapaļi, nūjiņveida
vai pavedienveida ķermenīši — mitohondriji jeb hondriosomas

(131. att.). Mitohondriji pazīstami jau sen (Cistjakovs 1874., Ben-

da 1897.), un tiem bijuši dažādi nosaukumi. leapajās formas vis-

biežāk sauc par mitohondrijiem, nūjiņveida vai pavedienveida for-

mas par hondriokontiem, lodīšu ķēdītes par hondriomitiem.

131. att. 1 — dārza sīpolu — Allium cepa zvīņlapas šūnas

citoplazma

h — mitohondriji, s — sferosomas

Mitohondriju uzbūves tipi (shēma)
2 — sekstes, 3 — stobriņu jeb tubularais tips

Mitohondriji ir visai jutīgi veidojumi, tiem ātri mainās forma

un struktūra, ja nelabvēlīgi apstākļi iedarbojas uz organismu vai

šūnu. Tie var saplūst kopā, sairt atsevišķos segmentos, kļūt īsāki,

piebriest vai pat izzust un veidoties no jauna.
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Mitohondriji ir ļoti nelieli,nepārsniedz0,5—1,5u, garuma. Vienā

šūnā to var būt 50—5000; skaits atkarīgs no šūnas vielu maiņas
intensitātes. Jaunās, aktīvās šūnās, piemēram, sakņu spurgaliņās
vai embrionālajās šūnās, mitohondriju ir daudz vairāk nekā vecās

šūnās. Darbīgā šūnā mitohondriju ir 15—25% no visas šūnas.

Līdz šim mitohondrijus varēja saskatīt tikai krāsotos un fiksē-
tos preparātos, bet tagad ar fāzu-kontrasta mikroskopu tie redzami

ari dzīvās šūnās. Ļoti plānos griezumos (0,05p) elektronu mikro-

skopā izpētīta arī mitohondriju mikrostruktūra. Ikvienu mitohon-

driju no ārpuses sedz divkārša membrāna. Ārējā ir gluda, bet iek-

šējā ar daudzām krokām, kas sadala mitohondriju atsevišķās kame-

rās. Augstāko dzīvnieku un dažu sēņu šūnās krokas ir sekstes

veidā, taču augu šūnās visbiežāk sastopams stobriņu jeb tubulārais

mitohondriju tips (131. att. 2, 3) un iekšējā membrāna kā sīkas

caurulītes piepilda visu mitohondrija ķermeni.
Mitohondriji sastāv no olbaltumvielām, lipoīdiem un ribonuk-

leīnskābēm. Bez tam membrānās konstatēti daudzi fermenti (cito-
hromoksidāze, sukcindehidratāze v. c), kam svarīga nozīme oksi-

dācijas procesos, it sevišķi šūnu elpošanā.
Cik noskaidrots, mitohondriji piedalās olbaltumvielu un tauk-

vielu sintēzē, elpošanas procesos, kā ari pigmentu un ēterisko eļļu
veidošanā. Mitohondrijus pielīdzina šūnas «spēkstacijai», kur uz-

krājas un pārveidojas enerģija, kas nepieciešama šūnas un visa

organisma dzīvības procesiem.
Mitohondrijiem līdzīgi veidojumi augu un dzīvnieku šūnu cito-

plazmā ir tā sauktās lizosomas. Tie ir sīki plazmatiski ķer-
menīši, ko sedz tikai viena membrāna (mitohondrijiem ir divkārša

membrāna). Pirmoreiz tos konstatēja dzīvnieku šūnās (dc Dīvs

1955.), pēc tam arī augu šūnās. Sos veidojumus augu šūnās (Site
1958., Molišs) sauc arī par šūnas A komponentu. Lizosomu

raksturīgākā īpatnība ir tā, ka tās bagātīgi satur fermentu fosfa-

tāzi, kas skalda fosforskābes organiskos savienojumus, kā arī fer-

mentus, kas skalda olbaltumvielas, nukleīnskābes un ogļhidrātus.

GOLD2I ĶERMENIŠI

Goldži ķermenīši, kas līdz šim bija novēroti tikai dzīvnieku

šūnās, atrasti arī augu šūnās. Elektronu mikroskopā labi izpētīta
Goldži ķermenīšu uzbūve. Tie -sastāv no vairākiem (visbiežāk
4—10) blīvi pieguļošiem plakaniem pavedieniemvai stobriņiem, ku-

riem galos bieži vien ir tā sauktie Goldži pūslīši (132. att.). Šādas

ar divkāršu membrānu norobežotas kompaktas pavedienu vai stob-

riņu grupas sauc ari par diktiosomām.
Goldži ķermenīši augu šūnās sastopami diezgan bieži, it sevišķi

dzīvās šūnās. Nedzīvās šūnās, piemēram, sīpolu sausajās zvīņla-
Pās, ir Goldži ķermenīši bez Goldži pūslīšiem.
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Goldži ķermenīšiem ir nozīme augu šūnās kā sekrētu veidotā-

jam. Kukaiņēdājiem rasenēm, taucenēm v. c. Goldži pūslīšos rodas

lipīgs šķidrums, kas tālāk pāriet citoplazmā un sakrājas īpašos
dziedzeros lapas plātnē. Domā arī, ka Goldži ķermenīšiem ir no-

zīme ogļhidrātu un tauku vielu maiņā; tajos konstatēti dažādi
fermenti.

Goldži ķermenīši nav lieli. Vislielākie Goldži ķermenīši konsta-

tēti aļģei Micrasterias rotāta (2—5,5u. diametrā), kur tie piedalās
gļotvielu veidošanā (132. att.b).

Par Goldži ķermenīšu veidošanos augu šūnās pastāv dažādi uz-

skati. Izteiktas gan domas, ka tie šūnās var rasties no jauna, gan

arī, ka tie veidojas no citoplazmas endoplazmatiskā tīklojuma
membrānām.

Sferosomas ir sīki lodveida ieslēgumi šūnas citoplazmā, kas, cito-

plazmai strāvojot, plūst līdzi. Sferosomas stipri lauž gaismu un

132. att. Goldži ķermenīši kukurūzas — Zea mays šūnās (a) un aļģes Micraste-

rias rotāta šūnās (b)
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labi saskatāmas jau parastajā gaismas mikroskopā. Elektronu

mikroskopā tās viegli atšķirt no lipoīdu pilieniem, jo sferosomu ķer-
menīši nesaplūst kopā, kā tas notiek ar lipoīdu pilieniem.

Sferosomu ir daudz gan dzīvu, gan nedzīvu šūnu citoplazmā.
To lielums vidēji 0,7—0,8p,. Urls (1964.) sīpolu zvīņlapu šūnū cito-

plazmā saskatījis 0,5—1,5u. lielas un mazākas par 0,2u, sferosomas

(131. att. 1).
Kada sferosomam nozīme šūnas dzīvības procesu norises, vel

nav noskaidrots. Domā, ka tās piedalās šūnas vielu maiņā.

FIZIOLOĢISKUS PROCESUS AKTIVIZĒJOŠAS VIELAS

Fermenti. Fermenti jeb enzlmi ir bioloģiski katalizatori, kas iz-

raisa unpaātrina dažādu bioķīmisko reakciju norisi šūnās.

Pašlaik zināms vairāk nekā 650 fermentu. Visi līdz šim pazīs-
tamie fermenti ir olbaltumvielas—

tie ir gan proteīdi, gan proteīni.
Bez olbaltumvielām fermentos ir dažādi termostabili (pret augstu
temperatūru izturīgi) savienojumi, kas satur dzelzi, magniju v. c.,

kā arī nukleotīdi. Sīs fermentu bezolbaltuma sastāvdaļas sauc par

prostētiskajām grupām jeb kofermentiem, bet olbaltumvielu

daļu —

par apofermentu. Daudzu fermentu prostētiskās gru-

pas ir vitamīni. Dažādi fermenti satur dažādus vitamīnus, un gan-

drīz visi vitamīni ir saistīti ar fermentiem.

Fermenti ir gan augiem, gan dzīvniekiem un sastopami kā šū-

nas citoplazmā, kodolā un citās protoplasta sastāvdaļās, tā arī

vakuolās.

Augu organismā fermenti sastopami gan saknēs, stumbros, la-

pās, gan ziedos, augļos un sēklās. Sevišķi daudz fermentu ir dīg-
stošās sēklās.

Fermenti veidojas ne tikai augstāko augu organisma, bet arī

zemāko augu — baktēriju un sēņu šūnās. Piemēram, no pelējuma
sēnēm iegūts apmēram 80 dažādu fermentu.

Fermentu darbība ir specializēta, t. i., ferments spēj veicināt

tikai vienu noteiktu reakciju vai ierobežotu reakciju grupu. Fer-

ments 1i p ā ze, piemēram, sašķeļ taukvielas taukskābes un glice-
rīna, bet neiedarbojas ne uz olbaltumvielām, ne ogļhidrātiem. Uz

olbaltumvielām iedarbojas fermenti proteāzes. Ferments

amilāze, kas lielā daudzumā sastopams labības graudos, pār-
vērš cieti cukurā. Pie tam uz 1000—2000 daļām cietes vajadzīga
tikai viena daļa amilāzes. Invertāze saskalda saharozi glikozē
un fruktozē. Daudz šī fermenta sakrājas alus raugā. 1 g invertāzes

var saskaldīt 1 miljonu gramu (1 tonnu) saharozes.

Fermentiem ir ārkārtīgi liela nozīme ne tikai organisko vielu

(ogļhidrātu, olbaltumvielu, taukvielu v. c.) sintēzē un skaldīšanā,
bet arī oksidācijas un redukcijas procesos. Oksidāzes, per-

°ksidāzes, katalāzes v. c. veicina oksidācijas un redukci-



jas reakcijas elpošanas un rūgšanas procesos. Elpošanas procesi
sevišķi enerģiski norit dīgstošajās sēklās un augu augošajās daļās.

Fermentu darbība ir daudzu pārtikas produktu (maizes, tējas,
kakao, cukura), konservu, tabakas v. c. izstrādājumu tehnoloģijas
pamatā.

Augu hormoni jeb fitohormoni ir īpašas vietas, kas rodas šūnas

protoplasta, spēj difundēt caur šūnapvalku un aktivizēt fizioloģis-
kus procesus augu organismā.

Par šādu vielu esamību augos pirmais izteicās Čarlzs Darvins

(1880.), pētot augu kustības. Dziļākus pētījumus par hormonu dar-

bību veica krievu zinātnieks akadēmiķis N. Holodnijs. Holodnijs
konstatēja augos augšanas hormonu

—
auksīnu.

Auksīns un tam līdzīgas vielas sekmē barības vielu piekļūšanu
embrionālajiem audiem un rada labvēlīgus nosacījumus šūnu aug-

šanas, dalīšanās un orgānu veidošanās procesiem.
Ļoti aktīvas augšanas vielas ir giberelīni, ko plaši lieto

augkopībā. Apsmidzinot augus ar giberelīna šķīdumu ļoti niecīgā
koncentrācijā, izaug lielas lapas ar lielu virsmu (tabakai, cukur-

niedrēm), iegūst vairāk augļu (vīnogu) un dārzeņu (tomātu,

gurķu), ātrāk iesakņojas spraudeņi un dīgst sēklas.

Giberelīnus pirmoreiz konstatēja Dienvidaustrumāzijas rīsu sē-

jumos. Tie augi, kas bija inficējušies ar augsnes sēni Gibberella

fujlkurol, auga straujāk nekā pārējie. Noskaidrojās, ka šī augsnes
sēne izdala īpašu augšanas vielu giberelīnu, kas vēlāk tika atrasts

arī citās augsnes sēnēs. Padomju Savienībā giberelīnu iegūst rūp-
nīcās lielā daudzumā noFusarium ģints sēnēm.

Tagad augšanas vielas iegūst arī sintētiski un plaši lieto praksē.
Piemēram, heteroauksīnu (p-indoliletiķskābi) un daudzas citas

augšanas vielas zemā koncentrācijā izmanto, lai ātrāk iesakņotos

spraudeņi, lai iegūtu lielāku sēklu ražu vai bezsēklu augļus utt.

Augstā koncentrācijā šīs vielas lieto nezāļu iznīcināšanai, lai aiz-

kavētu, piemēram, kartupeļu dīgšanu, tos uzglabājot, novilcinātu

augu ziedēšanas laiku v. tml.

Fitohormoni ir ļoti tuvi vitamīniem un arī fermentiem. Tie at-

šķiras no vitamīniem ar to, ka stimulē, piemēram, šūnu augšanu
kādās atsevišķās auga daļās, bet vitamīni piedalās visa organisma
dzīvības procesu norisē.

Vitamīni1 nepieciešami gan pašu augu, gan dzīvnieku un cilvēka

organisma normālai augšanai un attīstībai. Tie, līdzīgi fermentiem,

ir bioloģiski katalizatori, kas nepieciešami daudzu bioķīmisku asi-

milācijas un disimilācijas procesu norisēs. Vitamīniem ļoti liela

nozīme arī daudzu fermentu veidošanā un darbības stimulēšanā,

bez kuriem nebūtu iespējama vielu maiņa organismā. Tā C vit-

amīns — askorbīnskābe nosaka oksidācijas fermentu aktivitāti un

1 Latīņu valoda vita — dzīvība. Vitamīnus pētī zinātnes nozare vitami-

noloģi j a.
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līdz ar to ietekme elpošanas procesu, Bi vitamīns — tiamīns un

PP vitamīns pat ļoti mazās koncentrācijās stimulē sakņu augšanu.
Vitamīni veidojas galvenokārt augu lapās un uzkrājas augļos,

sēklās, arī bumbuļos, sīpolos, saknēs v. c. augu daļās.
Vitamīnus atklāja 19. gs. beigās N. Luņins. Viņš 1880. gadā

konstatēja, ka dzīvniekiem un cilvēkiem vajadzīgas ne vien olbal-

tumvielas, ogļhidrāti un taukvielas, bet vēl kādas nezināmas, taču

vitāli svarīgas vielas. K.Funks šīs vielas nosauca par vitamīniem.

Mūsdienās pazīstami vairāki desmiti vitamīnu. To ķīmiskais sa-

stāvs ir ļoti atšķirīgs un labi izpētīts. Daudzus vitamīnus iegūst
sintētiski.

Vitamīnus apzīmē ar latīņu alfabēta lielajiem burtiem — A,
B (8,, 82,B2, 86,B6, B12), C, D (D2, D 3), E, F, X, P, PP utt. vai arī ar

ķīmiskajiem nosaukumiem.

A vitamīns jeb augšanas vitamīns rodas aknās no karo-

tīna, kuru sauc arī par A provitamīnu. Daudz karotīna ir burkānu

saknēs, rožu, pīlādžu, tomātu augļos, spinātos, salātos, dillēs, lo-

kos, āboliņu un nātru lapās utt.

Bļ vitamīns (tiamīns) sastopams alus raugā, daudzos aug-

ļos un dārzeņos, labības (kviešu, rudzu, miežu, rīsu v. c.v) graudu
apvalkā un dīgļos. Lietojot uzturā tikai pulētu rīsu vai bīdelētu

miltu maizi, var saslimt ar beriberi jeb polineirītu. Tas izpaužas
nervu sistēmas traucējumos, vispārējā organisma vājumā.

B
2 vitamīns (riboflavīns) ir piena produktos, svaigos dār-

zeņos un raugā. Tam nozīme olbaltumvielu un ogļhidrātu vielu

maiņā. Ja trūkst B2 vitamīna, var rasties patoloģiskas pārmaiņas
asinsvados un ādā.

C vitamīns jeb askorbīnskābe sastopams gandrīz visos au-

gos. Sevišķi bagātas ar C vitamīnu ir upeņu un smiltsērkšķu ogas,
rožu augļi, citroni, kāposti, mārrutki, priežu un egļu skujas, svaigi
dārzeņi v. c.

Ja uzturā trūkst C vitamīna, var saslimt ar cingu jeb skorbutu.

D vitamīni (D-, D 2) augos sastopami D provitamīna jeb
ergosterīna veidā. Tā daudz ir augu eļļās, maizes raugā un citās

sēnēs. Ultravioleto staru iedarbībā dzīvnieku un cilvēka organismā
D provitamīns pārvēršas D vitamīnā. Ar D vitamīnu bagāti dzīv-

nieku tauki (zivju eļļa, piens, sviests), aknas, olu dzeltenums.

D vitamīns regulē kalcija un fosfora vielu maiņu organismā. Ja

tā trūkst, bērni var saslimt ar rahītu.

_E vitamīns (tokoferols) sastopams graudu dīgstos, kuku-

rūzas, sojas, zemesriekstu v. c. augu eļļās. To lieto pret muskuļu
distrofiju, dažādāmnervu slimībām v. c.

X vitamīns (metilnaftohinons) sekmē asins sarecēšanu, to

lieto pret asiņošanu. Daudz Xvitamīna ir nātru lapās.
P vitamīns (katehīns) ir tējasauga lapās.
PP vitamīns (nikotīnskābe) bagātīgi sastopams kviešu



272

dīgstos, raugā, sēnalās, dzīvnieku gaļā, aknās un nierēs, sēnēs. Ja
tā organismā trūkst, var saslimt ar pelagru.

Bez minētajiem vitamīniem pazīstami vēl daudzi citi vitamīni,

piemēram, inozīts, biotīns, pantotēnskābe utt.

ANTIBIOTISKĀS VIELAS

Par antibiotiskām vielām jeb antibiotikām sauc vielas, kuras

producē dzīvi organismi un kurām piemīt spēja nomākt vai pat
pilnīgi iznīcināt mikroorganismus.

Vispirms antibiotiskās vielas konstatēja mikroorganismu vielu

maiņas produktos, nedaudz vēlāk ari sēņu, pēc tam ķērpju, aļģu un

infuzoriju vielu maiņas produktos.
Padomju biologs profesors* B. Tokins 1928. gadā novēroja, ka

ari daudzi ziedaugi izdala vielas, kas kavē mikroorganismu attīs-

tību. Tās nosauca par fitoncīdiem. Sevišķi daudz fitoncīdu

sīpolos, ķiplokos, mārrutkos, sinepēs, vērmelēs, ievu, eikaliptu la-

pās v. c. augos.

Antibiotiskām vielām raksturīga izvēles iedarbība. Dažus mik-

roorganismus tās iznīcina, bet citiem
— nekaitīgas.

Augu šūnu spēja producēt vielas, kas citiem augu organismiem
kaitīgas, izveidojusies ilgajā evolūcijas gaitā kā pielāgotība cīņā

par eksistenci. Noskaidrots, piemēram, ka vērmeles izdala vielas,

kas ir toksiskas tiem augiem, kuri pretendē uz tādiem pašiem aug-

šanas apstākļiem kā producents. Skuju koki vasarā izdala fitoncī-

dus simtiem reižu intensīvāk nekā ziemā, kad augus mazāk ap-
draud mikroorganismi.

Antibiotikas plaši izmanto medicīnā, it sevišķi ķirurģijā. Penici-

līns, streptomicīns, tetramicīns, eritromicīns v. c. ir plaši pazīstami
antibiotiski preparāti. Tie iegūti no dažādiem mikroorganismiem.
Mūsdienās pazīstams ap 400 antibiotisku vielu.

Arī fitoncīdu baktericīdās īpašības — spēju iznīcināt mikroor-

ganismus arvien plašāk izmanto medicīnā. Tā, piemēram, no ķiplo-
kiem iegūto preparātu sativīnu lieto dizentērijas ārstēšanai.

Antibiotiskajām vielām ir nozīme arī mājdzīvnieku produktivi-
tātes kāpināšanā. Pētījumi Latvijā liecina, ka nelielas antibiotisko
vielu devas par 10—20% palielina dzīvsvara pieaugumu un veicina

barības izmantošanu. Lauksaimniecības praksē nozīmīgākās anti-

biotiskās vielas ir biomicīns un penicilīns.

ERGASTISKIE lESLĒGUMI

Komplicētu bioķīmisku procesu norisēs augu šūnās rodas da-

žādi vielu maiņas produkti, tā sauktie ergastiskie ieslē-

gumi. Daļu no tiem augi izmanto dzīvības procesos. Tās ir rezer-
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ves vielas — ogļhidrāti, olbaltumvielas, taukvielas v. c. Daļa zi-

nāmā mērā uzskatāma par atkritumvielām,piemēram, dažādi orga-
nisku un neorganisku skābju sāļu kristāli, kas uzkrājas galveno-
kārt atmirstošās augu daļās — koku mizā, sīpolu sausajās zvīņ-
lapās, lapās pirms nobiršanas v. c.

Rezerves vielas

Ogļhidrāti. Kā rezerves vielas augul šūnās visbiežāk un visvairāk

uzkrājas ogļhidrāti — monosaharidi, disaharīdi un polisaharīdi.
Rezerves ogļhidrāti sastopami gandrīz visos augos, izņemot sē-

nes, baktērijas un dažas aļģu grupas (brūnaļģes, kramaļģes, zil-

aļģes).
Monosaharidi C 6Hi206 un disaharīdi C12H220H ir saldas, kristā-

liskas vielas, augos parasti sastopamas izšķīdušā veidā šūnsulā

(sk. nodaļu Vakuolas ar šūnsulu).
Polisaharīdiem (C6Hioos ) n

nav saldas garšas, arī ūdenī vairā-

kums to nešķīst.
Visizplatītākie polisaharīdi augos ir ciete, celuloze un hemice-

luloze; daudz retāk sastopams inulīns un glikogens.
Kā rezerves viela augos visbiežāk uzkrājas ciete.

Ciete sastopama šūnās bezkrāsainu, cietu graudiņu veidā.

Ciete ūdenī nešķīst, bet sildot ūdenī pārvēršas par klīsteri. ledar-

bojoties ar jodu, tā atkarībā no šķīduma koncentrācijas krāsojas
zilā, violetā vai pat melni zilā krāsā.

Cietes sastāvā ietilpst amiloze un amilopektīns, dažreiz arī vēl
citas vielas.

Amiloze ir balts, amorfs pulveris, kas šķīst karstā ūdenī un

krāsojas ar jodu zilā krāsā. Amiloze parasti veido cietes graudiņa
iekšējo daļu.

Amilopektīns ir amorfa viela, kas karstā ūdenī tikai uz-

briest, un rodas klīsteris. Ar jodu amilopektīns krāsojas violetā
krāsā. Amilopektīns atrodas cietes graudiņa ārmalā. Augu šūnās

cietes graudiņos abas sastāvdaļas ir dažādās attiecībās.

Dažu augu cietes graudiņos konstatēti eritrodekstrīni.

Piemēram, dažu rīsa vai sorgo šķirņu graudos, sinepju sēklās,

skalbju zaļajās lapās, dārza .sīpolu sakņu uzmavas šūnās v. c. cie-

tes graudiņi satur eritrodekstrīnus. Sie cietes graudiņi ar jodu krā-
sojas sārtā krāsā.

Cietes graudiņi rodas plastīdās (133. att.). Hloroplastos foto-

sintēzes procesā no ogļskābās gāzes un ūdens rodas asimilā-

cijas jeb primārā ciete. To sauc arī par autohtono (uz
vietas radušos) cieti. Asimilācijas ciete ir sīku graudiņu, retumis

arī nūjiņu veidā (133. att. 3).
Asimilācijas cieti augs vai nu izmanto tūlīt, vai arī tā enzima

amilāzes iedarbībā turpat lapās hidrolizējas un pārvēršas maltozē
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C12H22011, pēc tam enzlma maltāzes iedarbībā
— glikozē

un pa lūksni plūst uz auga augošajām daļām vai ari uz rezerves

vielu uzkrāšanās vietām (bumbuļiem, gurniem, sakneņiem v. c).
Pārvietošanās laikā cukurvielas bieži vien pārvēršas par cieti. Šo

cieti sauc par tranzītcieti. Ari tranzltciete ir nelielu graudiņu
veidā (133. att. 4). Tranzltcietes graudiņi visbiežāk konstatējami
stumbra šūnās.

133. att. Cietes graudiņi

1 — cietes graudiņu veidošanās orhidejas Phajus grandiļolius gurnu plastīdas (a — cleltt

graudiņš, b
— plastīda), 2 — eiforbijas — Euphorbia lathyris piensuia (d — plastīdas ar

vienu cietes graudiņu, c — ar vairākiem cietes graudiņiem); 3 — asimilācijas cietes graudiņi
(c) lapu sūnas — Mnium hloroplastos, 4 — tranzltcietes graudiņi (c) sarkano pupiņu -

Phaseolus coccineus dīgļstumbra šūnas

Sakneņos, gurnos, bumbuļos, sēklās, stumbros cukurvielu šķī-
dumi amiloplastos pārvēršas par cietes graudiņiem. Tie ir rezer-

ves jeb sekundārās cietes graudiņi. Rezerves ciete ir augam
enerģijas avots dažādos fizioloģiskos procesos. To izmanto, piemē-
ram, pavasaros, sēklām dīgstot un pumpuriem plaukstot.

Augu šūnās ir ari tā sauktā neaizskaramā ciete, kuru

neizlietopat bada stāvoklī. Tā sastopama sakņu uzmavas šūnās un

stumbra primārās mizas iekšējā kārtā — endodermā, kur, domā-

jams, veic līdzsvara funkciju1.

1 Dažkārt (A. Jacenko — Hmeļevskis v. c.) izdala vēl arī saistīto cieti,

kas sastopama nedzīvās augu šūnās.
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Rezerves cietes graudiņi ir ļoti dažāda veida un lieluma: pie-
mēram, kartupeļu bumbuļos tie olveida vai ovāli, kviešu, rudzu,
miežu graudos — apaļi vai ieapaļi, pupiņās, zirņos — iegareni,
auzām, kukurūzai

— daudzšķautņaini, eiforbiju piensulā — atgā-
dina stilba kaulu utt. (134. att.).

Cietes graudiņu lielums vidēji ir s—2op,s—2op, tie saskatāmi tikai

mikroskopā. Vislielākie cietes graudiņi konstatēti bezlapes —

Lathraea squamaria sakneņu zvīņās. Ari kartupeļu cietes graudiņi
ir diezgan lieli: 70—100u, šķērsgriezumā. Pupiņu cietes graudiņi

60—70p lieli, rudzu 35—50p,, kviešu 30—45u,, miežu 20 —30u,, kuku-

rūzas 15—30u., bet risu tikai 3—10u..

Rezerves cietes graudiņiem veidojoties, amiloplasta vidū vai

galā rodas mazs cietes graudiņa veidošanās centrs. Ap to dien-

nakti nogulsnējas arvien jauni cietes slāņi. Cietes gaišās kārtas

veidojušās dienā, tās ir blīvas un platas, jo dienā norit fotosintēze

un plastldā bagātīgi pieplūst cukurvielas. Tumšās kārtas nav tik

blīvas. Tajās mazāk cietes, bet vairāk ūdens, tās veidojušās nakti.

Ja ciete nogulsnējas vienmērīgi visos virzienos, tad veidojas kon-

centrisks slāņojums. Cietes graudi ar koncentrisku slāņo-
jumu ir kviešiem, rudziem v. c.

Ja ciete vairāk uzkrājas kādā vienā amiloplasta malā, tad iz-

veidojas cietes graudi ar ekscentrisku slāņojumu, kā, pie-
mēram, kartupeļiem.

Cietes graudiņi var būt vienkārši, salikti un pussa-
likti. Ja cietes graudiņš rodas ap vienu veidošanās centru, tad

graudiņi ir vienkārši, kā, piemēram, rudziem, kviešiem, pupiņām.
Ja turpretī vienā plastldā ir vairāki cietes veidošanās centri, tad,

slāņojumu skaitam pieaugot, cietes graudiņi saskaras un rodas sa-

likts cietes graudiņš. Salikti cietes graudiņi ir, piemēram, kartu-

peļiem, auzām, spinātiem. Kartupeļu saliktie cietes graudiņi sastāv

no 2—3 atsevišķiem graudiņiem. Auzu cietes graudiņā var būt daži

desmiti vai simti sīku graudiņu, bet spinātiem pat vairāki tūkstoši.

Pussalikti cietes graudiņi rodas tad, ja saliktu cietes graudiņu
aptver kopēji cietes slāni, piemēram, kartupeļiem, kannām —Canna

indica (134. att. 10).
Dažiem augiem, piemēram, pupiņām, ir tikai vienkārši cietes

graudiņi, citiem, piemēram, spinātiem, tikai saliktie,bet, piemēram,
kartupeļiem v. c. pat vienā šūnā var veidoties gan vienkāršie, gan
saliktie un pussaliktie cietes graudiņi.

Cietes graudiņos bieži vien ir radiālas plaisas. Jau 1869. gadā
A. Famincins norādīja, ka cietes graudiņi ir sferokristāli, t. i., sa-

stāv no vairākām koncentriskām plānu kristālisku adatiņu jeb tri-

h'tu kārtām. Mikrokristāliskā uzbūve labi saskatāma polarizētā
gaismā. Polarizētā gaismā kartupeļu cietes graudiņi veido melna

krusta figūru (134. att. 11).
Cietes daudzums augos ir ļoti dažāds. Visbagātākie ar cieti ir

graudzāļu dzimtas augi, piemēram, risu graudos ir 62—82%



134. att. Rezerves cietes graudiņi
1 — kviešu — Triticum aestivum, 2 — rudzu

—
Secale cereale, 3 — miežu — Hordeum

vulgare, 4 — auzu — Avena sativa, 5
— kukurūzas — Zea maus, 6 — dārza pupiņu -

Phaseolus vulgaris, 7 — zirņu — Pisum satlvum, 8 — kartupeļu — Solanum tuberosui",
9 — eiforbiju — Euphorbia, 10 — pussalikts (a) un salikts (b) cietes graudiņš- kannas -

Canna indica saknē, 11 — kartupeļu — Solanum tuberosum cietes graudiņi polarizētā gaisma
veido melna krusta figūru
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cietes, kviešos — 57—75%, kukurūzas — 65—72%. Pākšaugu sēklās

cietes mazāk — 35—40%, kartupeļos — 12—24%.
Cieti plaši izmanto uzturā un daudzās rūpniecības nozarēs —

papīra, sērkociņu, poligrāfiskajā, ķīmiskajā rūpniecībā, tekstilrūp-
niecībā, arī medicīnā, kosmētikā utt.

Olbaltumvielas. Šūnās uzkrājas arī rezerves olbaltumvielas, ku-

ras, tāpat kā ogļhidrāti un taukvielas, ir augam nepieciešamas
dzīvības funkcijām. Rezerves olbaltumvielas nedrīkst sajaukt ar

konstituējošām olbaltumvielām, kas veido protoplastu.

135. att. Olbaltumvielu kristaloldi: A — kartupeļu — Solanum tuberosum bum-

bulī, B — kaktusu — Epiphultum epidermas šūnās

1 — olbaltumvielukristaloidi, 2
— periderma. 3 — parenhīma, 4 — cietes graudiņi, 5 — kodoli

Konstituējošās olbaltumvielas nešķīst ne ūdenī, ne skābēs, ne

sārmos, turpretim rezerves olbaltumvielas ir šķīdināmas. Piemē-

ram, globulīni, kas ir augos visbiežāk sastopamās rezerves ol-

baltumvielas, šķīst neitrālās sālīs (10% Na2S04, NaCl v. c. šķīdi-
nātājos), albumīni šķīst ūdenī, glutenīni — vājos sārmos,

bet prolamīni — 70% spirtā.
Rezerves olbaltumvielas uzkrājas amorfa vai kristāliska veida.

Ņo tipiskiem kristāliem olbaltumvielu kristāli atšķiras ar to, ka

ūdenī tie nešķīst, bet uzbriest un uzbriestot maina formu. Tāpēc
kristālveidīgās olbaltumvielas mēdz saukt par kristaloīdiem.

Olbaltumvielu kristaloīdi sastopami gan ziedaugu, gan

sporaugu šūnās. Tie veidojas galvenokārt šūnu citoplazmā, bet



278

nereti arī kodolā (piemēram, kreimulēm — Pinguicula, bezlapēm—

Lathraea), piensulā (piemēram, banāniem — Musa) un daudziem

augiem plastīdās. Kristaloīdi ir dažāda veida. Kubiski kristaloīdi,
piemēram, sastopami kartupeļu bumbuļu parenhimātiskajās šūnās

(135. att. A). Vārpstveida, gredzenveida un pavedienveida krista-

loīdi ir dažu kaktusu epidermas un pamataudu šūnās (135. att. B).
Rezerves olbaltumvielasvisbiežāk augu šūnās uzkrājas aleirona

jeb proteīna graudiņuveidā.

Aleirona graudiņi ir bezkrāsaini ieapaļi vai lodveida

ķermenīši I—6ou.1 —60u. diametrā. Pat vienā un tajā pašā šūnā aleirona

graudiņi var būt dažāda lieluma. Vislielākie aleirona graudiņi ir

saulgriežu, linu,rīcina un arī lupīnu sēklās.

Aleirona graudiņi veidojas, sēklām nobriestot. Negatavās sēk-

lās rezerves olbaltumvielas uzkrājas vakuolās izšķīdušā veidā šūn-

sulā. Sēklai nogatavojoties, ūdens daudzums šūnsulā samazinās,

vakuolu saturs sacietē un izveidojas aleirona graudiņi. Sēklai dīg-
stot, aleirona graudiņi uzsūc daudz ūdens un atkal rodas tipiskas
vakuolās, kuru šūnsula bagāta ar olbaltumvielām.

Augu daļās, kur daudz ūdens, aleirona graudiņi neveidojas.
Ir vienkārši un salikti aleirona graudiņi.
Vienkāršie aleirona graudiņi sastopami labību

(kviešu, miežu, auzu) sēklās. Piemēram, kviešu grauda endosper-
mas ārējo slāni veido parenhimātiskās šūnas, kurās sīki aleirona

graudiņi. To sauc par aleirona šūnu kārtu (102. att. 4).

Vienkāršie aleirona graudiņi sastopami arī tauriņziežu (pupu,
zirņu) sēklās. Tauriņziežu sēklās tie neveido atsevišķu slāni, bet ir

izklaidus starp cietes graudiņiem (136. att. 1). Cietes graudiņus
no aleirona graudiņiem var viegli atšķirt, nokrāsojot preparātu ar

joda šķīdumu. Jods cieti krāso zilā krāsā, bet aleironu — brūni

dzeltenā.

Saliktie aleirona graudiņi ir galvenokārt eļļas au-

gu — rīcina, saulgriežu, linu, kakao koka sēklās. Rīcinam, piemē-
ram, ir ovāli aleirona graudiņi. Tie sastāv no amorfām olbaltum-

vielām, kur veidojas olbaltumvielu kristaloīdi un viens vai

vairāki sīki lodveida ķermenīši — globoīdi (136. att. 2, 3). Glo-

boīdi sastāv no fitīna, t. i., kalcija un magnija fosforskābes sāļu

savienojuma ar kādu organisku vielu. Kā kristaloīdi, tā globoīdi
vienā aleirona graudiņā var būt arī vairāki. Eļļas palmai aleirona

graudiņos, piemēram, ir B—-10 kristaloīdi, rīcinam
—

1 kristaloīds,
bet globoīdi arī vairāki.

Dažos augos aleirona graudos sastopami ne vien olbaltumvielu
kristaloīdi, bet arī kalcija oksalāta kristāli, piemēram, vīnogu —

Vitis sēklās irkalcija oksalāta drūzas (136. att. 4).
Ar olbaltumvielām sevišķi bagātas ir tauriņziežu — pupu, pu-

piņu, zirņu sēklas. Tie. ir svarīgi pārtikas augi. Pupu sēklās ir ap

24% olbaltumvielu, sojas sēklās
— 40%, zirņu — 22%.

Daudzi tauriņzieži — āboliņš, vīķi, lupina v. c. ir vērtīgi lopba-
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ribas augi. Āboliņa zaļajās daļās ir ap 5% olbaltumvielu, vīķu —

ap 4%, lupinās sēklās
— ap 35% olbaltumvielu.

Labības graudos ir 2—3 reizes mazāk olbaltumvielu nekā tau-

riņziežu sēklās. Piemēram, kviešu graudos ir 13—20%, kukurūzas,
miežu

— ap 10% olbaltumvielu.

136. att. Aleirona graudiņi
1

— zirņu — Pisum sativum digjlapas šūnās (a —aleirona graudiņi, b —

cietes graudiņi); 2 — saliktie aleirona graudiņi rīcina — Ricinus communis

endospermas šūnā (c — globoīds); 3 — rīcina aleirona graudiņi pēc ap-

strādāšanas ar pikrīnskābi un eozīnu (globoīdi izzuduši, kristaloīdi (k) labi

redzami); 4 — vīnogu — Vitis vinifera sēklas šūna ar aleirona graudiņiem
(lielajā aleirona graudiņā (d) redzama kalcija oksalāta drūza)

Taukvielas. Taukvielas augu šūnās parasti uzkrājas eļļu veidā.
Eļļas ir komplicēti esteri — glicerīna savienojumi ar tauk-

skābēm, pie tam visbiežāk ar palmitīnskābi, stearīnskābi un oleīn-

skābi.

Eļļas parasti veidojas šūnu citoplazmā, retāk plastīdas; parasti
tās sastopamas šķidrā veidā, lielākos vai mazākos pilienos, kas

stipri lauž gaismu. Ļoti reti eļļas ir cietā veidā, piemēram, kakao

sviests. Ūdenī eļļas nešķīst, bet rada emulsiju. Grūti šķīst arī

spirtā, bet viegli benzīnā, ēterī, hloroformā v. c.
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Eļļas parasti uzkrājas augu sēklās un sporās. Retāk tās ir koku
mizā un ziemas periodā arī koksnē. Pavasarī fermenti eļļas pārvērš
cukurvielu šķīdumā un tās aizplūst uz plaukstošajām koka daļām.
Daudziem augiem eļļas konstatētas arī veidotājaudu šūnās, skal-

bēm
—

Iris arī sakneņos; dažām gundegām eļļas rada īpaši spožu
ziedu krāsu.

Eļļu daudzums sēklās ir ļoti mainīgs. Tas atkarīgs gan no auga

sugas vai šķirnes īpatnībām, gan no augšanas apstākļiem.
Ar eļļām bagātus augus sauc par eļļas augiem. Tādi ir, piemē-

ram, rīcins — Ricinus communis, kura sēklās ir ap 73% eļļas, sējas
lini, kam sēklās 40% eļļas, kaņepes, saulgriezes. Arī daudzu krust-

ziežu, magoņu, ķirbju v. c. dzimtu augu augļi bagāti ar eļļām. Riek-
stos eļļas reizēm ir līdz 65%. Ūdens augu sēklās eļļas uzkrājas ļoti
maz, piemēram, ezerriekstiem ir tikai 0,75%, ūdensrozēm ap 3,5%

eļļas. Tie bagātāki ar rezerves ogļhidrātiem un olbaltumvielām.

Ari rudzu un kviešu graudos ir maz eļļas, tikai 1,5—2%, tāpat
auzās un kukurūzā

— 4—6%.

Augu eļļas plaši izmanto cilvēku uzturā, piemēram, saulgriežu

eļļu, riekstu eļļu, kaņepju eļļu v. c. Svaigas augu eļļas cilvēka or-

ganisms daudz labāk izmanto nekā dzīvnieku taukus. Arī lopba-
rībā eļļām svarīga nozīme.

Augu eļļas izmanto arī medicīnā un rūpniecībā. Padomju Savie-

nības subtropos (Gružijas PSR) kultivē tungu — Aleurites fordi.
No tā sēklām, kas satur ap 60% eļļas, iegūst laku mēbeļu, lidma-

šīnu, zemūdeņu, automobiļu krāsošanai. No linu un kaņepju eļļas

izgatavo eļļas krāsas. Tās lieto arī medicīnā, tāpat kā rīcineļļu.

Rīcineļļa neatvietojama arī aviācijā motoru un citu dzinēju ieeļļo-
šanai.

Eļļas augu, dzīvnieku un cilvēka organismā ir visekonomiskākā

rezerves viela, jo salīdzinājumā ar ogļhidrātiem un olbaltumvielām

oksidācijas procesos tās dod visvairāk enerģijas. 1 g tauku sadegot
dod 9,3 kcal, bet 1 g ogļhidrātu tikai 4,2 kcal. Pie tam eļļas satur

mazāk skābekļa nekā ogļhidrāti, tādēļ elpošanas procesā viegli

oksidējas. -

Organisko un neorganisko skābju sāļu kristāli

Augu šūnās bieži sastopami dažādi organisko vai neorganisko
skābju sāļu kristāli. Visbiežāk tie ir kalcija oksalāta kristāli, retāk

kalcija karbonāts jeb ogļskābais kaļķis vai silīcijskābes šālis, kas

izkristalizējas šūnās dažādos veidos.

Kalcija oksalāts var izkristalizēties atsevišķos kristālos, kā kris-

tālu smiltis, kristālu adatas -r- rafīdas, kristālu saaugumi —
drū-

zas un sferokristāli jeb sferīti.

Atsevišķi kalcija oksalāta kristāli var būt vienkārši vai salikti.

Visbiežāk tie ir rombiski, kubiski, prizmatiski, piramidāli vai okta-
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edriski (137. att. 1). Tos ļoti labi var saskatīt sīpolu vai ķiploku

sausajās zvīņlapās, arī driģeņu vecajās lapās v. c.

Gari izstieptus prizmatiskus kristālus sauc par stiloīdiem.

Sādi atsevišķi kristāli ir, piemēram, Amerikas agaves
— Agave

americana un eihornijas — Eichhornia crassipes lapu šūnās

(137. att. 2).
Kristālu smiltis ir mikroskopiski sīki kalcija oksalāta

graudiņi, kas lielā daudzumā sakrājas atsevišķās šūnās un aiz-

pilda visu šūnas dobumu. Sūnas ar kristālu smiltīm sastopamas,

piemēram, melnā plūškoka mizā (137. att. 6), tabakas un citu nak-

teņu dzimtas augu lapās v. c.

137. att. 1 — kalcija oksalāta kristālu veidi, 2 — stiloīds eihornijas — Eichhor-
nia

crassipes lapas šūnās, 3 — sferokristāli jeb sferīti sēnes — Phallus šūnā.

Uz šūnas virsmas redzamas drūzas. 4 —
rafīdu kūlītis sniegpulkstenīšu —

Galanthus nivalis sēklotnes šūnā. Kūlīti apņem gļotas. Citoplazma un kodols

izvietojas gar šūnas sienu. 5 — drūzas no kaktusa — Opuntia grandis šūnām.

6 — kristālu smiltis melnā plūškoka — Sambucus nigra mizas šūnā
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Kristālu adatas — rafīdas ir tievi adatveida kristāli

ar smailiem galiem. Tās parasti uzkrājas atsevišķās šūnās kūlīšos.

Kūlītis sastāv no daudzām rafīdām, to apņem gļotas. Sūna, kurā

nogulsnējas rafīdas, parasti ir lielāka par apkārtējām šūnām (137.
att. 4).

Rafīdas raksturīgas galvenokārt viendīgļlapjiem. Tās labi sa-

skatāmas sniegpulkstenīšu — Galanthus nivalis sēklotnes šūnās,

mugureņu — Polugonatum un kreimeņu — Convallaria majalis

138. att. Inulīna sferokristāli dālijas —

Dahlia variabilis gurnu parenhimātiskajās
šūnās

sakneņos, dzegužpuķu —
Or-

chis gurnos, aloju —
Aloe

lapās v. c. Arī trejdaivu
ūdensziedu

—
Lemna trisulca

organismā ir daudzas šūnas

ar rafīdu kūlīšiem.

Drūzas ir kristālu sa-

augumi, kas sastāv no dau-

dziem piramidāliem kristā-

liem, kuru pamats saaudzis

kopā (137. att.5).
Drūzas sastopamas div-

dīgļlapju stumbru un lapu
parenhimātiskajās šūnās. Lie-

pu mizā, begoniju, skābeņu

lapu kātos, rabarberu sakne-

ņos ļoti daudzās šūnās ir

drūzas.

Sferokristāli jeb
s ferīti veidojas tikai ne-

daudzās augu grupās, piemēram, dažām lapu kaktusu — Phyllo-
cactus sugām, dažu sēņotņu šūnās v. c.

Sferokristāli sastāv no daudziem sīkiem adatveida kristāliem,
kas sagrupējas vairākos koncentriskos slāņos (137. att. 3).

Loti bagāti ar kalcija oksalāta kristāliem ir sūreņu, nakteņu, bet

it sevišķi neļķu dzimtas augi. Grīšļu, mazlēpju dzimtas augiem, arī

kramaļģēm, zilaļģēm tie nav konstatēti. Maz to sūnām.

Kalcija oksalāta kristāli augu šūnās veidojas vielu maiņā.
Elpošanas procesā augu šūnās rodas skābeņskābe. Ar kalcija sā-

līm, piemēram, Ca(NC>3)2, kas no augsnes pa saknēm iekļūst augu

šūnās, tā neitralizējas, un rodas grūti šķīstoši kalcija oksalāta

kristāli. Tie visbiežāk nogulsnējas vakuolās, tikai retumis cito-

plazmā vai šūnapvalkā (piemēram, dracēnām — Dracaena).

Kalcija oksalāta kristāli daudzos gadījumos uzskatāmi par

atkritumvielām, jo sakrājas atmirstošos audos, piemēram, lapās

pirms nobiršanas, sīpolu sausajās zvīņlapās, koku mizā.

lespējams, ka rafīdas, tāpat arī drūzas pasargā augu no dzīv-

niekiem, sevišķi gliemjiem.
Kalcija oksalāta kristāli aktīvi piedalās vielu maiņā. Tie gan
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uzkrājas šūnās, gan izšķīst. Piemēram, negatavos apelsīnos, to-

mātos, ķirbjos, mellenēs, brūklenēs, jāņogās v. c. to daudz, bet,
aug|iem nogatavojoties, tie vai nu pilnīgi izzūd, vai sastopami
ļoti mazā daudzumā.

Eksperimentāli var ietekmēt kalcija oksalāta kristālu veidoša-

nos augu šūnās. Piemēram, pēc apstarošanas ar ultravioletajiem
stariem dažos augos rodas ļoti daudz kalcija oksalāta kristālu.

Citu sāļu kristāli. Augu šūnās sastopami arī citu

skābju sāļu kristāli.

Kalcija sulfāta jeb ģipša kristāli ir aļģēm — Closterium,

Penium; tamariksu — Tatnarix, kaperu — Capparls lapās un

stumbrā tie sastopami atsevišķu kristālu, sferokristālu un drūzu

veidā.

Kalcija karbonāts visbiežāk sastopams gobu — Ulmus, apšu —

Populus, dižskābaržu
— Fagus, bumbieru — Pyrus, pīlādžu —

Sorbus koksnē vecāko gadskārtu šūnās, kā arī dažu ģerāniju —

Geranium matiņos un gļotaugu — Myxophyta plazmodijos.
Dažiem augiem, piemēram, nātrēm — Urtica, kaņepēm —

Can-

nabis, gumijkokam — Ficus, lapu epidermā ir maisveida izaugumi
cistolīti, kas bagāti ar kalcija karbonātu vai silīcija dioksīdu

(146. att.).
Silīcija dioksīda ieslēgumi ir graudzāļu lapu epidermas šūnās.

Magnija oksalāts sastopams sareņu — Setaria lapu epidermas
šūnās sferokristālu veidā.

VAKUOLAS AR ŠONSULU

Sūnsula jeb vakuolas sula ir daudzu organisku un neorganisku
vielu šķīdums ūdenī, kas rodas šūnā vielu maiņas norisēs un uz-

krājas vakuolās.

Embrionālajās šūnās vakuolas ir sīku apaļu vai iegarenu pilienu
veidā; šūnai pieaugot, tās saplūst kopā. Vecākās šūnās vakuolas
lielākas nekā jaunākās. Pilnīgi izveidojušās šūnas dobumu parasti
aizpilda viena vai dažas lielas centrālās vakuolas, bet citoplazma
ar pārējām šūnas aktīvajām sastāvdaļām atrodas gar pašu šūnas

sienu (115. att.).
Vakuolu apņem plāna citoplazmas plēvīte — tonoplasts jeb

vakuolas apvalks. Tas aizkavē šūnsulas sajaukšanos ar citoplazmu,
'ai gan dažkārt šūnsulā sastopamas tādas pašas vielas kā cito-

plazmā.
Sūnsula Ir viskozs ists vai koloidāls škidums. Tai parasti ir

skāba reakcija, retumis reakcija neitrāla un ļoti reti sārmaina

(gurķiem, ķirbjiem, nātrēm).
Sunsulas ķīmiskais sastāvs ietekmē šūnas un visa auga dzī-

vības procesus. Piemēram, organiskās skābes nosaka šūnsulas
skābo reakciju, kam liela nozīme šūnas turgora regulācijā. Bieži
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vien auga indīgums, ārstnieciskās, tehniskās īpašības un garšas
īpatnības atkarīgas no šūnsulas sastāva. Pie tam tas ir dažāds ne

vien atsevišķām augu sugām, bet pat vienas sugas dažādām šķir-
nēm.

Sūnsulas galvenā sastāvdaļa ir ūdens, reizēm tā pat 70—90%.
Tajā ir izšķīduši ogļhidrāti, olbaltumvielas, glikozīdi, miecvielas,

alkaloīdi, dažādas organiskas skābes un to šālis, pigmenti utt.

Ogļhidrāti augu šūnsulā ir sastopami ļoti bieži. Daudzu augļu
saldā garša atkarīga no ogļhidrātu daudzuma šūnsulā.

Augu šūnsulā izšķīdušā veidā visbiežāk sastopamie ogļhidrāti
ir monosaharidi (glikoze, fruktoze) un disaharīdi (saharoze),
daudz retāk ir polisaharīdi inulīns un glikogens.

Glikoze jeb vīnogu cukurs C6H1206 lielā daudzumā sasto-

pams vīnogās (līdz 20%). Kopā ar fruktozi un saharozi tā ir arī

citos gatavajos sulīgajos augļos — bumbieros, ābolos, saldajos
ķiršos, plūmēs, vīģēs v. c. Glikozes šķīdums ūdenī ir pilnīgi bez-

krāsains.

Fruktoze jeb augļu cukurs ir glikozes izomers. Tai saldāka

garša nekā glikozei. Ja pieņem, ka glikozes salduma pakāpe ir

100, tad saharozei tā ir 145 un fruktozei
—

220. Daudz fruktozes

ir gatavās vīnogās, bumbieros, persikos, arbūzos- un citos augļos.

Augļiem nogatavojoties, glikoze pārvēršas fruktozē, tādēļ gatavi
augļi daudz saldāki nekā negatavi.

Nelielā daudzumā glikoze un fruktoze sastopama ikvienā dzīvā

auga šūnā.

Saharozes jeb biešu cukura visvairāk ir cukurbiešu sulīgajās
saknēs (līdz 26%), kur tā ir kopā ar trisaharīdu rafinozi

C18H32016. Saharozes daudz arī cukurniedru stumbros (līdz 20%)

un kopā ar citām cukurvielām diezgan daudz arbūzos, melo-

nēs v. c.

Skābju vai fermenta invertāzes iedarbībā saharoze, pievienojusi
vienu ūdens molekulu, sašķeļas monosaharīdos— glikozē un

fruk-

tozē.

Inulīns1 C 6Hioos sastopams tikai nedaudzu dzimtu (kurvj-
ziežu, pulkstenīšu, lobēliju) augos, parasti pazemes daļās —

sak-

nēs, sakneņos, gurnos. Ļoti daudz tā, piemēram, dāliju vai topinam-
būra gurnos, kur tas uzkrājas kā rezerves viela.

Inulīns šķīst ūdenī, bet nešķīst spirtā. Spirta iedarbībā tas iz-

kristalizējas sferokristālos (138. att.).
Glikogens ir rezerves viela dzīvnieku šūnās, augstāko

augu šūnās tā nav, bet tas sastopams gļotaugos, sēnēs un ka asi-

milācijas produkts zilaļģēs.
Glikozīdi ir dažu cukurvielu, visbiežāk glikozes savienojumi ar

spirtiem, aldehīdiem, fenoliem v. c. organiskajām vielām. Ūdenī tie

1 Inulīnu pirmoreiz konstatēja Helēna ālantu — Inula helenium sakneņos;

no tā arī atvasināts inulīna nosaukums.
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šķist viegli. Glikozīdu molekulā ir vai nu tikai ogleklis, ūdeņradis
un skābeklis (piemēram, arbutlnam), vai bez tam arī vēl slāpeklis
(piemēram, amigdalīnam).

Glikozīdu ir ļoti daudz. Izplatītākie glikozīdi ir sali cI n s (vī-

tolu, kārklu mizā), hesperidīns (citrusu augļos), kūma-
rlns (smaržīgajās mārsmilgās, smaržzālēs), sap onīn i (ziepju-
saknēs v. c). Saponīnus lieto arī mazgāšanai.

Glikozīdi un to skaldprodukti bieži vien ir spēcīgas indes. Pie-

mēram, rūgto mandeļu, ķiršu, plūmju, aprikožu, ābeļu, pīlādžu v. c.

augu sēklās ir glikozīds amigdalīns; tam sašķeļoties, rodas

glikoze un arī zil skābe, kas ir ļoti indīga. Sinalbīnam un

sinigrīnam, ko sastop sinepju sēklās, sašķeļoties, atbrīvojas
sinepju eļļas.

Nelielās devās daudzus glikozīdus lieto ārstniecībā. Ir pazīs-
tami tā sauktie sirds glikozīdi, piemēram, digitoksīns, gitoksīns,
konvallatoksīns v. c. Tos satur uzpirkstītes, kreimenes v. c. ārst-

niecības augi.
Glikozīdu nozīme augu dzīvē nav pilnībā noskaidrota. Gliko-

zīdi, domājams, piedalās oksidācijas procesos.

Miecvielas ir glikozīdiem radniecīgi komplicēti organiski bezslā-

pekļa savienojumi ar savelkošu garšu un skābu reakciju, piemēram,
tannīns, katehīns. Ar dzelzs sālīm miecvielas krāsojas melnā

(tannīns) vai tumšzaļā krāsā (katehīns).
Augstāko augli šūnās miecvielas ļoti izplatītas. Tās sastopamas

gan augļos (ābolos, bumbieros, vīnogās, mellenēs), gan sakneņos
(retēju), koku mizā (ozola) uncitās auga daļās. Bergēnijas, tējas-
auga lapās, ozolu mizā ir 15—20% miecvielu, kārklu mizā 9—13%,
bet eikaliptu mizā līdz 50% miecvielu.

Ļoti daudz miecvielu ir pangās. Pangas izaug uz lapām, ja
panglapsene iedēj olas zem lapas virsmiziņas. Ozolu pangās kon-

statēts apmēram 75% miecvielu.

Miecvielām bagātas augu daļas lieto ārstniecībā. Piemēram, no

sumaha
— Rhus coriaria un parūkkoka —

Cotinus coggugria la-

pām, kas satur 30—50% miecvielu, ik gadus Padomju Savienībā

savāc 2000 tonnu drogu.
Miecvielas izmanto ādas miecēšanai. Miecvielu iedarbībā āda

kļūst mīksta un izturīga. Tā nelaiž cauri ūdeni un nebojājas.
Miecvielu nozīme augu dzīvē nav vēl pietiekami noskaidrota.

Tās
var uzskatīt gan par atkritumvielām, gan par barības vielu

rezervēm.

Alkaloīdi ir fizioloģiski aktīvu, komplicētu organisko savieno-

jumu grupa. Augu šūnās alkaloīdi visbiežāk ir saistītā veidā kā

organisku, retāk neorganisku skābju šālis.

Alkaloīdi ir ļoti daudzos liliju, gundegu, magoņu, čemurziežu
un nakteņu dzimtas augos. Pie tam tie var būt dažādās augu da-

lās — saknēs, gurnos, stumbros, lapās, augļos, sēklās.

Alkaloīdu ir ļoti daudz. Mūsdienās augos atrasts vairāk nekā
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500 dažādu alkaloldu. Vairākums alkaloldu ir raksturīgi kādai no-

teiktai augu sugai, bet ir augi, kuros ir vairāki alkaloīdi. Piemēram,
magoņu piensulā ir vairāk nekā 25 alkaloīdi, hinīnkoka mizā

—

vairāk nekā 30.

Ļoti daudz alkaloldu ir spēcīgas indes. Pazīstamākie ir niko-

tīns (tabakas lapās), morfīns (magoņu piensulā), atro-

pi ns (velnābolos), koniīns (suņustobros), kofeīns (kafijas
pupiņās, tējasauga lapās) v. c. Nelielās devās tos lieto ārstniecībā

sāpju remdināšanai, kā nomierinošus vai uzbudinošus līdzekļus.
Nikotīnu unanabazīnu1 lieto kaitēkļu apkarošanai.

Organiskās skābes. Ļoti daudzu augu šūnsulā sastopamas da-

žādas organiskās skābes vai visbiežāk to šālis. Augļu skābā garša
atkarīga no organisko skābju daudzuma un koncentrācijas šūnsulā.

Visbiežāk sastopamās organiskās skābes ir skābeņskābe, ābol-

skābe, citronskābe, vīnskābe, benzoskābe v. c.

Skābeņskābe sastopama visbiežāk sāļu veidā augu lapās
vai jaunajos dzinumos. Nātrija sāļu veidā skābeņskābe ir skābeņu
un rabarberu lapās, kālija šālis ir sālszālēs

—
Salsola un sālsra-

dzītēs
— Salicornia.

Savienojumā ar kalciju skābeņskābe rada grūti šķīstošus kris-

tālus (drūzas, rafīdas v. c), pie tam šūnsulas reakcija neitrali-

zējas.
Abolskābes sevišķi daudz ir ābolos (piemēram, šķirnei

Antonovka), bārbeļu, pīlādžu augļos, ķiršos, tomātos, dzērvenēs,
brūklenēs. Tabakas lapās ābolskābe ir nikotīna sāļu veidā.

Citronskābe ir citrusu augļos. Citrona sulā ir 7—9% 'cit-

ronskābes. Daudz tās arī jāņogās, ērkšķogās, zemenēs, brūklenēs,

tabakas lapās. Tabakas lapās tā sastopama nikotīna sāļu veidā,

pie tam diezgan lielā daudzumā, tādēļ tabakas lapas izmanto cit-

ronskābes iegūšanai.
Vīnskābe ir vīnogās (gan brīvā, gan kālija sāļu veidā), to-

mātos.

Benzoskābe sastopama brūklenēs, dzērvenēs. Tai ir anti-

septiskas īpašības.
No aminoskābēm augos sastopams asparagīns, tirozīns,

leicīns v. c. Daudz asparagīna ir, piemēram, koku plaukstošajos
pumpuros, dīgstošajās sēklās un jaunajos dzinumos.

Parasti augu šūnās, it īpaši sulīgajos augļos, sastopamas vai-

rākas skābes. Augļiem nogatavojoties, skābju koncentrācija
mainās.

Citronskābei, ābolskābei v. c. organiskajām skābēm, kas atro-

das augļos, dārzeņos, skābbarībā, ir liela nozīme kā cilvēka uzturā,

tā mājlopu ēdināšanā.

1Anabazīnu iegūst no balandu dzimtas auga Anabasis aphylla, kas aug

Vidusāzijā.
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Citronskābo nātriju lieto cilvēka asiņu konservēšanai.

Organiskajām skābēm, domājams, svarīga nozīme augu elpo-
šanas procesā, jo tās rodas oksidācijas procesos. Novērots, ka

skābju (īpaši skābeņskābes) daudzums zaļajos augos diennakts

periodā mainās, pie tam atbilstoši mainās arī izdalītās ogļskābās

gāzes daudzums. Dažas organiskās skābes (skābeņskābe, ābol-

skābe, etiķskābe v. c.) piedalās aminoskābju veidošanā.

Pigmenti. Šūnsulā visbiežāk ir antociāni (antocianīni), antohlori

un antofeīns.

Antociāni rada dažādu augu daļu, piemēram, lakaču, neaiz-

mirstuļu, vijolīšu, rudzupuķu, rožu, magoņu ziedu sarkano, zilo,

gaišzilo vai violeto krāsu.

Antociāni ir glikozīdiem radniecīgas bezslāpekļa vielas. To sa-

stāvā ietilpst glikoze un antocianidīni. Tie parasti ir izšķīduši šūn-

sulā, tikai retumis kristāliskā veidā, piemēram, sarkano kāpostu
lapu šūnās. Antociāniem ir indikatora īpašības, to krāsa atkarīga
no šūnsulas reakcijas. Ja šūnsulai skāba reakcija (pH 3 vai ma-

zāk), tad antociāns (cianīns) ir sarkanā krāsā (rožu, neļķu vai-

naglapās), ja šūnsulas reakcija neitrāla, tad violetā krāsā (ceriņu,
vijolīšu ziedos). Sārmainā reakcijā antociāns ir rudzupuķu zilā

krāsā. Lakačiem, neaizmirstulītēm v. c. pavasarī diezgan īsā laikā

ziedu krāsa mainās no sārtas uz violetu un zilu. Šo parādību
sauc par polihroismu. Tā izskaidrojama ar to, ka vainaglapu
šūnsulā sakrājas protoplasta vielu maiņas gala produkti un tiem

ir sārmaina reakcija.
Ja violetais antociāns ir lielā koncentrācijā, krāsa ir ļoti tumša,

gandrīz melna. Tāda ir, piemēram, dažām atraitnīšu
— Viola wit-

trockiana šķirnēm. Arī upeņu ogu melno krāsu rada violetais anto-

ciāns (lielā koncentrācijā).
No antociānu grupas pigmentiem atkarīga kāpostu lapu sar-

kanā vai zilā krāsa, vairāku dekoratīvu augu (sarkanā dižskā-

barža, lazdu, begoniju) spilgti sarkanā lapu krāsa, kā arī daudzu

sulīgo augļu (vīnogu, ķiršu, brūkleņu, dzērveņu) krāsa.

Antociāni ir ļoti izplatīti, sevišķi segsēkļu dzimtās, retāk to ir

kailsēkļiem un paparžaugiem. Tie sastopami visās augu daļās —

dīgstos, stumbrā, lapās, ziedos, putekšņlapās, augļos, retāk saknēs

(bietēm, redīsiem).
Antociānu grupas pigmentu veidošanās šūnās atkarīga no cu-

kurvielu daudzuma šūnās, temperatūras, kā arī no gaismas. Anto-

ciāni visbagātāk veidojas šūnās, kur daudz cukurvielu, pie tam

zemā temperatūrā un spilgtā gaismā. Sevišķi bagāti ar antociā-

niem ir pavasara augu ziedi. Tādi ir arī augstu kalnu un polāru
augteņu augiem.

Antohlori ir dzeltenie pigmenti. Šie pigmenti ir tuvi anto-

ciāniem un kopā ar hromoplastiem sastopami galvenokārt ziedu

vainaglapu epidermas šūnās (piemēram, vīrcelēm, deviņvīruspē-
kam, vanagnadziņiem). Daudz retāk antohlori sastopami augļos
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(piemēram, citronos) un rudeņos arī lapās un stumbros (lauvmu-
tītēm, dālijām).

Antofeīns ir tumši brūns pigments. Tas sastopams lauku

pupu vainaglapās, kur veido tumši brūnus lāsmojumus, kā arī

dažu augu nektārijos (piemēram, zilaušiem).

Sūnsulas pigmentu bioloģiskā nozīme ir ļoti daudzveidīga.
Ziedu spilgtā krāsa pievilina kukaiņus — apputeksnētājus. Augļu
spilgtā krāsa savukārt veicina augļu un sēklu izplatīšanos. Pie

tam antociāniem piedēvē spēju pasargāt augus no zemām tempe-
ratūrām, kas pavasarī un rudenī ļoti svarīgi. Noskaidrots, ka auga

daļās, kas satur antociānus, ir augstāka temperatūra nekā zaļajās
augu daļās.

Pektīnvielas jeb pektīni (sk. arī 294. lpp.) ir ogļhidrātiem rad-

niecīgas vielas, kas viegli šķīst ūdenī. Daudz pektīnvielu ir citrusu

augļos — apelsīnos, citronos, arī rožu dzimtas augu augļos -

plūmēs, ābolos, cidonijās. Dažas pektīnvielas izmanto marmelādu,

želeju un citu produktu pagatavošanai, jo, vārot ūdenī ar cukuru

un organiskajām skābēm, tās sarec.

Neorganisko skābju šālis. Šūnsulā visizplatītākās neorganisko

skābju šālis ir slāpekļskābes šālis (kalcija nitrāts v. c), sālsskābes

šālis (dzelzs hlorīds, kālija hlorīds v. c.) un fosforskābes šālis

(kālija fosfāts v. c.) v. c. Augu šūnās tās nokļūst kopā ar ūdeni no

augsnes. Daudzas no tām ir augiem nepieciešamas, bet daļa paliek
neizmantota.

SEKRĒTI

Bez vielām, kas atrodamas vakuolās šūnsulā, augos sastop arī

tā sauktos sekrētus. Sekrēti ir nektārs, gumijsveķi, balzāmi, sveķi,
dažos gadījumos gļotvielas, ēteriskās eļļas v. c. vielas.

Nektārs satur glikozi, fruktozi, saharozi, mazā daudzumā ari

slāpekļvielas un minerālvielas. Meklējot nektāru, kukaiņi appu-
teksnē ziedus. Nektāra daudzumu ziedos raksturo šādi skaitļi: lai

savāktu 1,3 g medus, bite apmeklē 2000 robīniju jeb balto akā-

ciju — Robinia pseudacacia ziedu vai 5000 sējas esparsetes —

Onobrtjchis sativa ziedu; 1 kg medu bites savāc no 6 miljoniem
sarkanā āboliņa ziedu.

Gļotvielas ir lielmolekulāri ogļhidrāti (polisaharīdi); hid-

rolizējot ar skābēm, veidojas cukurs — parasti lielā daudzumā

(līdz 95% no visa ogļhidrātu daudzuma), pentozes (arabinoze un

ksiloze), mazāk galaktoze. Gļotvielas atrodas saknēs, gurnos (dze-

gužpuķēm), mizā, sēklās (liniem). Gļotvielas ir arī šūnapvalka
vidējā plātnē. Gļotvielas ūdenī uzbriest, pēc tam izšķīst, un rodas

ļoti viskozs šķīdums. Gļotvielas mehāniski pasargā gļotādu no kai-
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rinājuma, tādēļ medicīnā tās lieto pie gremošanas orgānu iekai-

sumiem.

Gurni j sveķi (kamēdijs) ir polisaharīdu komplekss. To sa-

stāvā ietilpst pentozes, metilpentozes, heksozes un dažādas skābes.

Gumijsveķi no sveķiem atšķiras ar to, ka nešķīst spirtā, ēterī, sēr-

ūdeņradī, benzolā, terpentīnā. Ūdenī šķīst daļēji vai pilnīgi, veido

koloidālus šķīdumus. legriežot mizā, daudziem augiem gumijsveķi
kā bieza sula iztek no ievainojuma. Gumijsveķus un miecvielas sa-

tur Acacia arabica, kas aug Āzijā unĀfrikā. Tragantgumiju iegūst
no tragantzirņiem — Astragalus, kas aug Priekšāzijā un Vidus-

āzijā. Tragantgumiju izmanto medicīnā, bet jo sevišķi audumu ap-

drukāšanā, kā arī poligrāfiskajā un ādu rūpniecībā.
Ēteriskās eļļas ir viegli gaistošas smaržīgas vielas, kas

sastopamas ļoti daudzos augos. Tās sīku pilienu veidā var atrasties

daudzu šūnu citoplazmā, šūnsulā. Ēteriskās eļļas ir dažādu orga-
nisku vielu maisījums; tajās ietilpst dažādi terpēni, spirti, aldehīdi,
fenoli v. c. Ēteriskās eļļas šķīst ēterī, spirtā, benzolā, taukos; ūdenī

nešķīst vai šķīst vāji. No taukajām eļļām tās atšķiras ar to, ka uz

papīra neatstāj taukainu plankumu.
Ēteriskās eļļas visbiežāk ir ziedos, tās nosaka ziedu smaržu.

Ziedu smarža var būt līdzīga pat dažādu dzimtu augiem, ja to ēte-

riskajās eļļās ir vienādas sastāvdaļas. Tā, piemēram, eigenols ir

tropu nagliņkokiem — Eugenia caryophyllata, altajzālēm— Caluria

geoides, afrikāņu bazilikām
—

Ocimum gratissimum, subtropu ka-

mēlijai — Camelliasasanqua v. c. Parasti visām viena auga daļām
ir viena smarža, bet var būt arī lapām citāda smarža nekā ziediem

vai augļiem.
Ēteriskās eļļas var uzkrāties visās augu daļās — gan saknes

(baldriāniem, pētersīļiem), sakneņos (skalbēm, kalmēm), pumpu-

ros (balzāma apsei), stumbros (dažiem skuju kokiem), lapās (mēt-
rām, lauriem, eikaliptiem, pelargonijām), pieziedlapās (salvijām),
vainaglapās (rozēm, neļķēm, kreimenēm), augļos (zemenēm, citro-

niem), sēklās (anīsiem, koriandriem, ķimenēm).
Ēterisko eļļu veidošanās, kvantitāte un kvalitāte atkarīga no

augšanas apstākļiem (gaismas, temperatūras, augsnes un gaisa
mitruma, augstuma virs jūras līmeņa). Vairāk uz dienvidiem ēte-

risko eļļu daudzums augos palielinās.
Ēteriskās eļļas iegūst no vairāk nekā 200 augu sugām. Pasaul-

slavena ir rožu eļļa, kura pieminēta jau sanskritu rakstos. Rožu

eļļu visvairāk iegūst no simtlapu un Damaskas rozēm. Rožu eļļas

rūpniecība sevišķi attīstītaBulgārijā, bet daudz tās ražo arī Krimā,
Kaukāzā un Vidusāzijas republikās. Vidusjūras apgabala audzē

dziedniecības rosmarīnu — Rosmarinus officinalis, kura eļļu lieto

medicīnā unkosmētikā.

Augu, kas satur ēteriskās eļļas, ir daudz vairāk, nekā pašlaik
izmanto ēterisko eļļu ieguvei. Padomju Savienības flora vien ir

1050 ēterisko eļļu augu, kas pieder pie 77 dzimtām. Visvairāk
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ēterisko eļļu augu ir lūpziežu — Labiatae, čemurziežu — Umbel-

liferae unrožu
— Rosaceae dzimtā.

Ēterisko eļļu bioloģiskā nozīme augu organismā nav pilnībā
noskaidrota. Domājams, ka ēteriskās eļļas pasargā augus no dzīv-

nieku postījumiem. Smarža ziedos turpretī pievilina kukaiņus, kas

ziedus apputeksnē. Daudziem augiem (naktsvijolēm, vakarenēm,

matiolām), kurus apputeksnē kukaiņi, kas lido naktī, ēteriskās

eļļas apņem pavakarē uzplaukušo ziedu un pasargā to no pārāk
stipras atdzišanas.

Ēteriskās eļļas plaši lieto tehnikā, medicīnā, parfimērijā, kos-

mētiskajā, konditorejas, liķieru un laku rūpniecībā, kā ari citās

tautsaimniecības nozarēs; keramikas izstrādājumu dekoratīvajam
noformējumam plaši lieto lavandas eļļu, lai uzklātu «zeltu uz

porcelāna».
Balzāmi ir ēterisko eļļu maisījums. Tiem ir sīrupveidīga

konsistence. Balzāmiem, tāpat kā sveķiem, ir liela bioloģiska no-

zīme auga dzīv,ē; tie nosedz rētas, aizsargā augu no parazitārajām
sēnēm, kukaiņiem v. c.

Ļoti vērtīgi ir skuju koku balzāmi. Padomju Savienībā tos

iegūst no parastās priedes —
Pinus silvestris, ciedru priedes —

P. sibirica, eglēm — Picea abies un P. obovata, skujmetēm —

Larix sibirica, L. dahurica v. c. No balzāma dižegles — Abies bal-

samea iegūst optikā nepieciešamo Kanādas balzāmu. Padomju Sa-

vienībā to iegūst no Sibīrijas dižegles —
A. sibirica. Ar balzāmu

bagāti daudzi tropisko apgabalu augi. Slaveno peruāņu balzāmu

iegūst no Myroxylon balsamum, ko audzē Salvadorā. Vidusjūras

apgabalā aug Pistacia terebinthus, no kura iegūst Kipras balzāmu.

Balzāmus plaši izmanto medicīnā. Dižegles balzāmi ir galvenā
izejviela sintētiskā kampara ieguvei. No skuju koku balzāma iegūst
kolofoniju. To izmanto mūzikas instrumentu stīgu apstrādei un

zīmoglaku v. c. ieguvei.
Balzāmiem iztekot no koka, ēteriskās eļļas izgaist, tie sacietē,

un izveidojas sveķi. Sveķi ir amorfas (reti kristāliskas) vielas;

tie nešķīst ūdenī, 74—80° C temperatūrā izkūst, dedzinot rada kvē-

pus; tiem parasti nav smaržas — sveķu smaržu rada ēteriskās

eļļas. Sveķu bioloģiskā nozīme tāda pati kā balzāmiem.

Sveķi raksturīgi skuju kokiem — priedēm, eglēm, dižeglēm,

skujmetēm v. c, no kuriem sveķus ari iegūst. No sveķiem iegūst
laku, šellaku, smēreļļas, tipogrāfijas krāsas v. c. Ļoti vērtīgus sve-

ķus — sandaraku, ko lieto spirta laku un politūras izgatavo-
šanai, iegūst no kailsēkļiem, piemēram, no Callitris preissii, kas

sastopams Austrālijā. No Agathis alba, Araucaria australis, Arau-

caria dammara, kas aug Dienvidaustrumāzijā, Austrālijā, Jaunzē-

landē, iegūst kopālu, ko izmanto ļoti vērtīgu laku pagatavoša-
nai. Kopāls ir līdzīgs dzintaram un bieži tiek lietots tā imitācijai.
Āfrikas kopālu iegūst no cezalpinija dzimtas augiem — Copaiferū
un Daniella, Amerikas kopālu no Hymenaea sugām. No Vidusjūras
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apgabala mastiksa koka
—

Pistacia lentiscus iegūst mastiksu,
no kura izgatavo spirta laku, pernicu. To lieto ari parfimērijā. Aus-

trumu zemēs mastikss ir iecienīts kožļājamais, no tā arī cēlies

mastiksa nosaukums. Vērtīgus sveķus iegūst no Pistacia mutica,
kas aug Krimā, Ziemeļkaukāzā, kā arī Aizkaukāzā.

Izrakumos Baltijas jūras apgabalā un citās vietās atrod dzin-

taru; tie ir dzintara priedes —
Pinus succinifera fosilie sveķi;

dzintara priedes auga jūru krastos terciārā perioda sākumā (apmē-
ram pirms 60 miljoniem gadu).

ŠŪNAPVALKS

Šūnapvalks (šūnas membrāna jeb šūnas siena) ir šūnas ārējās,
blīvākās kārtas, kas norobežo šūnas vienu no otras.

Šūnapvalks ir vairākumam augu šūnu. Šūnas bez šūnapvalka
jeb kailas šūnas augu valsti ir sastopamas retāk. Kailas šūnas ir,
piemēram, aļģu zoosporas. Tām šūnapvalku atvieto protoplasta
ārmalā izveidojusies blīva citoplazmas membrāna — plazma-
lemma. Šūnapvalka nav ari augu dzimumšūnām, bet, tiklīdz no-

tikusi apaugļošanās un šūnas saplūdušas, apaugļotā olšūna (zi-
gota) apklājas ar izturīgu apvalku.

Šūnapvalks ir protoplasta darbības produkts. Tas rodas vai nu

uz protoplasta virsmas,vai arī protoplasta iekšienē.

Apaugļotai olšūnai šūnapvalks rodas uz protoplasta virsmas,
citoplazmai izdalot celulozi, kas blīvi pārklāj plazmalemmu.

Sūnām daloties, šūnapvalks rodas protoplastā. Šūnas kodola

dalīšanās pēdējos posmos ekvatoriālajā plāksnē no fragmoplasta
izveidojas vidējā plātne, kas sadala mātšūnu divās meitšū-

nas. Vidējā plātne sastāv no pektlnvielām, galvenokārt kalcija vai

magnija pektāta. Vielu, kas veido vidējo plātni, sauc par starp-
šūnu vielu. Tā cieši saista blakus esošos šūnapvalkus.

Vidējai plātnei (starpšūnu vielai) abās pusēs nogulsnējas ce-

[uloze v. c. vielas, un katrai meitšūnai izveidojas plāna (0,5—lv,

šķērsgriezumā) elastīga membrāna — primārais šūnap-
valks.

Šāds plāns un elastīgs primārais šūnapvalks ir jaunām meriste-

mātiskām šūnām. Šūnām pieaugot un diferencējoties, arī šūnap-
valks sāk augt, kļūst biezāks un izveidojas sekundārais šūn-

apvalks. Sekundārais šūnapvalks sastāv no trim slāņiem —

ārējā, kas cieši piekļaujas primārajam šūnapvalkam, vidējā — vis-

biezākā un iekšējā, kurš saskaras ar šūnas dobumu (139. att.).
Dažkārt šūnapvalku diferencē šādi. Primāro šūnapvalku, kas

nereti pilnīgi saplūst ar starpšūnu vielu, sauc par vidējo plātni,
bet sekundārā šūnapvalka trīs slāņus — par primāro, sekundāro un

terciāro membrānu.

Šūnapvalkam augot un pabiezinoties, vairāku (3—4) šūnu
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stūru saskares vieta uzkrājas starpšūnu viela. Starpšūnu vielai iz-

zūdot, rodas starpšūnu telpas (sk. 313. lpp.).

Šūnapvalka ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības. Šūnapvalks
krasi atšķiras no citoplazmas gan pēc ķīmiskā sastāva, gan fizi-

kālajām īpašībām. Citoplazma ir izotropa — tai visos virzienos

vienādas īpašības, šūnapvalks ir anizotrops — tam nav visos vir-

zienos vienādas īpašības. Piemēram, linu vai ramijas šķiedras,
ūdenī briestot, kļūst par 20% resnākas un tikai par 0,1% garākas;
gaismas laušanas koeficients liniem šūnas gareniskā virzienā ir

139. att. Šūnapvalka se-

kundārās uzbūves shēma

A — šūnas dobums, a —

starpšūnu viela (vidējā plāt-
ne), b — primārais šūnap-
valks, c — sekundārā šūnap-
valka ārējā kārta, d — vidējā
kārta un c — iekšējā kārta

1,596, šķērsvirzienā 1,525, dažāda ir ari

gaismas adsorbcijas spēja. Šūnapvalkam
raksturīga arī izturības anizotropija: šķērs-
virzienā tas iztur apmēram tikai '/io tā

svara, ko iztur gareniskā virzienā.

Šūnapvalka ķīmiskais-sastāvs atkarīgs

no šūnas vecuma un funkcijām. Šūnām

veidojoties un augot, mainās ari šūnap-
valka ķīmiskais sastāvs.

Jaunām šūnām un vispār augu dzīvo

šūnu šūnapvalka galvenā sastāvdaļa ir ce-

luloze,' hemicelulozes un pektīnvielas1. Sē-

ņu šūnapvalkā konstatēts hitīns, kas at-

šķiras no celulozes ar molekulāro uzbūvi

(140. att.).
Celuloze (C 6Hioos)n ir polisaha-

rīds, tāpat kā ciete. Celuloze nešķīst ne

ūdeni, ne sārmos, tā nešķīst pat daudzās

skābēs. Tā šķīst Šveicera reaģentā (vara
hidroksīda šķīdums amonjakā), arī kon-

centrētā sērskābē (71%) un sālsskābē

(42%), pie tam celuloze hidrolizējas, un

rodas glikozes šķīdums.
Celulozi noteic visbiežāk ar hlorcinkjodu, kas krāso celulozi

violetā krāsā. Joda šķīdums ūdenīkrāso celulozi zilu, ja to iepriekš
apstrādā ar 70% sērskābi.

Celuloze ir ļoti stabils savienojums. To sadala tikai dažu bak-

tēriju un sēņu fermenti. Tā ir izturīga pret augstu temperatūru —

nesadalās pat 200°C.

Celulozei ir smalka kristāliska struktūra. Tās molekulu veido

ļoti garas ķēdes, kas sastāv no daudzām (100 un vairāk) glikozes
paliekām, ko savieno skābekļa tiltiņi (140. att.). Ķēžu garums ļoti
variē. Celulozes ķēdesveida molekulas šūnapvalkā ir paralēlās rin-

dās un veido micelas. Micelu vidējais garums ir 400 —
X

diametrs apmēram 60 A. Tās atrodas viena no otras 10—100 Aa t-

1 Jaunu augošu šunu šūnapvalka konstatētas arī olbaltumvielas, fosfāti,

lipoīdi,kas liecina par protoplasta un šūnapvalka ciešo saistību.
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tālumā. Sie lielumi ir aptuveni un dažādu augu audos un orgānos

ļoti atšķirīgi.
Ari hemicelulozes ir polisaharīdi. Izšķir divējādas hemi-

celulozes
—

heksozānus (C6Hioos)« un pentozānus
(C5

H
804)«. Tās atšķiras no celulozes ar to, ka ir mazāk izturīgas

un šķīst atšķaidītās verdošās skābēs (1% sālsskābē un 3% sēr-

skābē). Šķīstot skābēs, hemicelulozes hidrolizējas. Tās hidrolizējas
arī augos fermentu ietekmē. Hidrolīzē heksozāni dod cukurus hek-

sozes C 6Hi206, bet pentozāni —
cukurus pentozes C5H1005.

Hemicelulozes kopā ar celulozi un citām vielām veido šūnap-
valka skeletu (galvenokārt meristemātiskajās šūnās) un var uz-

krāties kā rezerves vielas. Piemēram, pentozāni uzkrājas palmu,
kafijas auga, krešu, tauriņziežu sēklās, arī koku pumpuros un kok-

snē. Skuju koku un lapu koku koksnē 20—25% no šūnapvalka
sausā svara ir hemicelulozes rezerves. Fermenta citāzes ietekmē
uzkrātās hemieelulozeshidrolizējas, un augs tās izlieto.

140. att. Polisaharīdu — celulozes, pektīna, cietes un hitīna molekulu uzbūve
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Pektīnvielas sastop visu augu šūnu šūnapvalkā, kaut ari

dažkārt nelielā daudzumā. Agrā attīstības stadijā augstāko augu

šūnapvalks sastāv gandrīz tikai no pektīnvielām.
Izšķir protopektīnu un pektīnu. Protopektīns veido

šūnapvalka vidējo plātni. Organisko skābju ietekmē protopektīns

pārvēršas par pektīnu, kas šķīst ūdenī. Pektīns parasti ir izšķīdušā
veidā šūnsulā.

Pektīnvielām, pretēji celulozei un hemicelulozēm, raksturīga
spēja veidot šālis. Piemēram, vidējā plātne bieži vien sastāv no

kalcija vai magnija pektāta. Pektāti nešķīst ūdenī.

Sulca šķīdums (NHO3 un KCIO3) pektīnvielas šķīdina, un no-

tiek šūnu macerācija — šūna nodalās no šūnas.

Arī dažas baktērijas un sēnes sadala pektīnvielas un macerē

audus. Linus un kaņepes mērcējot, iegūst linu un kaņepju šķiedras.

Macerācija dabiskos apstākļos notiek fermentu ietekmē. Piemē-

ram, augļiem (āboliem, bumbieriem, arbūziem, melonēm v. c.) no-

gatavojoties, protopektīns pāriet pektīnā, un augļi kļūst sulīgi. Pēc

salnām lapas kātā vai augļa kātā pirms nobiršanas macerējas šūn-

apvalka vidējā plātne. Krasas temperatūras maiņas (sevišķi rude-

ņos) veicina šūnu macerāciju.
Šūnapvalka struktūra. Šūnapvalka vissīkākā morfoloģiskā vie-

nība ir celulozes molekulu grupējumi —
micelas1.

Micelas šūnapvalkā veido kopēju micelāro sistēmu ar

micelāro starptelpu,, ko aizpilda dažādas šūnapvalka vie-

las
— pektīnvielas, hemicelulozes v. c.

Vairākas micelas savijoties izveido mikrofibrilas. Elek-

tronu mikroskopā redzams, ka šūnapvalks sastāv no smalkiem

mikrofibrilu pinumiem. Primārajā šūnapvalkā pinumi nekārtni, se-

kundārajā tie paralēli.
Mikrofibrilu pinumu starpas veido šūnapvalka mikrokapi-

lāro telpu. Tajā, tāpat kā micelārajā starptelpā, uzkrājas
dažādi šķīdumi, lignīns, vaski, kutīns, suberīns, hemicelulozes, pek-
tīnvielas un pat organisko skābju kristāli.

Mikrofibrilas ir submikroskopiskas, taču tās var būt grupēju-
mos, kas apmēram l\i diametrā un saskatāmi parastajā mikro-

skopā. Šādus mikrofibrilu grupējumus sauc par fibrilām.

Micelu uzbūve un izkārtojums šūnapvalkā padara saprotamu
dažādu augu (linu, kaņepju, ramijas) lūksnes šķiedru tehnisko
izturību.

Šūnapvalka augšana. Šūnapvalks var augt un pabiezinātles
centripetāli uncentrifugāli.

Visbiežāk šūnapvalks kļūst biezāks centripetāli, kad jaunās

šūnapvalka kārtas nogulsnējas šūnapvalka iekšpusē, šūnas dobums

samazinās un protoplasts atmirst. To var labi novērot, piemēram,
balstaudu šūnām —

kolenhīmai un sklerenhīmai (167. att.), arī

1 Šūnapvalka micelāro uzbūvi atklāja X- Negeli (1884.).
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vadaudiem —
koksnes trahejām un traheīdām (170. att.). Nevien-

mērīgs paugurains centripetāls šūnapvalka pabiezinājums redzams

maršancijas — Marchantia polumorpha rizoīdos (141. att. II).
Šūnapvalka centrifugālā pabiezināšanās novērojama daudz re-

tāk. Tā iespējama tikai izo-

lētām šūnām, piemēram, spo-

rām, putekšņiem, ari epider-
mas šūnu izaugumiem — ma-

tiņiem. Šūnapvalka jaunās
kārtas veidojas ārpusē, un

līdz ar to šūnas forma mai-

nās. Putekšņiem šūnapvalka
ārējā kārta —

eksīna bieži

vien veidojas adataina, bed-

raina vai grubuļaina (141.
att. 1), tādēļ tie viegli notu-

ras uz drīksnas. Vējziežu,
piemēram, priedes, egles pu-

tekšņiem ir divi gaisa pūslī-
ši. Tie veidojas, šūnapvalka
divām kārtām atdaloties vie-

nai no otras.

Šūnapvalks aug un kļūst
biezāks apozicijas vai intu-

suscepcljas veidā. Apozīcijas
veidā augot, aizvien jauni
šūnapvalka slāņi nogulsnējas
uz vecajiem slāņiem un šūn-

apvalks pabiezinās, intusus-

cepcijas veidā
— jaunās ap-

valka vielu daļiņas, ko izdala

citoplazma, izvietojas starp

vecajām, šūnapvalks aug

plāksnē un pēc tam arī pabie-
zinās. Intususcepcija ir pir-
mā fāze šūnapvalka augšanā
un vislabāk norisinās tad,
kad šūna ir sprieguma (tur-
gora) stāvoklī. Šūnapvalks
tad ir spraigs, membrānu

starpas platas un tajās var

iespiesties jaunas micelas.

Kad jaunajām micelām

141. att. I — šūnapvalka centrifugālā pa-

biezināšanās putekšņiem

A —
flokšiem — Phlox, B — kliņģerītēm —

Calendula un C — altejai — Althaea rosea

II — aknu sūnas — Marchantia poly-
morpha rizoīds ar centripetāli nevienmē-

rīgi (pauguraini) uzbieznējušos šūnap-

valku

vairs nav vietas starp vecajām, šūnapvalka augšana apstājas.
Pārkoksnējies šūnapvalks vairs neaug plāksnē, jo lignīna daļiņas
aizpildījušas spraugas starp micelām. Arī kramaļģu šūnapvalks,
kas satur daudz silīcija, parasti neaug plāksnē.
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Šūnapvalks visbiežāk aug tikai noteiktās vietās, nevis vienmē-

rīgi visos virzienos. Piemēram, epidermas šūnām pabiezinās tikai

šūnapvalka ārējā siena (159. att.), balstaudu šūnām — dažkārt
tikai stūri (stūru kolenhīmai) šūnas tangenciālās sienas

(plātņu kolenhīmai). Ari matiņiem bieži vien galos šūnapvalks
daudz biezāks nekā pārējās daļās. Šūnapvalka lokalizēta augšana
novērojama arī trahejām un traheīdām (170. att.). Tām šūnap-
valka pabiezinātās vietas nereti veido spirāles, gredzenus vai tīk-

lojumu (vītņu, gredzenu, tīklainajām trahejām vai traheīdām).

142. att. A — šūnapvalka slāņaina struktūra (palmas šķiedru šķērsgriezums)
d

—
šūnas dobums, p — poru kanāli

B — šūnapvalka svītraina struktūra dāliju — Dahlia variabilis gurnu parenhi-
mātiskajās šūnās

Šūnapvalka struktūra. Sekundārais šūnapvalks visbiežāk veido-

jas koncentriskos slāņos. Slāņi rodas apozīcijas veidā. Tie sa-

stāv no celulozes fibrilām. Fibrilas iet paralēli viena otrai, bet at-

tiecībā uz šūnu — gareniskās ass virzienā, gredzenveidā vai spi-
rāliski. Reizēm slāņu diezgan daudz. Tiem var būt atšķirīga krāsa,

gaismas laušanas spēja, arī ķīmiskais sastāvs. Visjaunākie slāņi
ir vistuvāk šūnas dobumam.

Šūnapvalka slāņainā struktūra vislabāk izteikta akmensšunām

un šķiedrām (142. att. A).
Retāk šūnapvalkam svītraina struktūra (142. att. B). Tāda

ir, piemēram, balstaudu šūnām (kapmirtēm), retāk parenhima-
tiskajām šūnām (dāliju gurnos).
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Poras. Tā kā šūnapvalks kļūst biezāks nevienmērīgi, tajā paliek

plānas vietas, kuras sauc par porām1. Poru vietās šūnapvalks ne-

aug biezāks un blakus esošo šūnu protoplastus norobežo tikai

plāns primārais šūnapvalks, kuru sauc par poras slēdzējmem-
brānu. Parasti kaimiņu šūnās poras vienmēr veidojas viena otrai

iepretim, tā ka rodas po-

ru pāri. Poru pāris sa-

stāv no poru atverēm,

kas robežojas ar šūnas do-

bumu, poru kanāliem

vai dobumiem, kas

šķērso sekundāro šūnap-
valku, un poru slēdzēj-
membrānas (143. att.).

Augu šūnās sastop tre-

jādas poras: vienkāršās

poras, dobumporas un

vienpusīgas dobumporas.
Vienkāršās poras

ir asimilācijas audu, balst-

audu vai pamataudu pa-

renhimātiskajās šūnās. Ja

sekundārais šūnapvalks

ļoti biezs, tad porai veido-

jas cilindrisks poras ka-

nāls. Viens kanāla gals iz-

beidzas šūnas dobumā,
otrs ar poras slēdzējmem-
brānu (168. att. II b).

Dobumporas pa-
rasti ir vadaudu šūnās,
kur šūnapvalks stipri biezs

un pārkoksnējies, piemē-
ram, traheīdu sienās (143.
att.). Šīm porām veidojo-
ties, sekundārais šūnap-

143. att. A — priedes — Pinus silvestris tra-

heīdas da|as ar dobumporām (d), B — do-

bumpora šķērsgriezumā

s — poras slēdzējmembrāna, t — toruss. a — poras

atvere, p — poras dobums

C — dobumpora tangenciālā griezuma (pa

kreisi) un radiālā griezumā (pa labi)

valks nodalās no primārā
šūnapvalka un izveidojas paliels poras dobums ar šauru atveri.

Poras slēdzējmembrānas vidus daļā bieži vien rodas pabiezinā-
jums — toruss. Ir novērots, ka toruss dažkārt piespiežas poras
atverei un noslēdz to. Caur šādu noslēgtu šūnu šķīdumi vairs

nesūcas.

1Arī primārajā šūnapvalkā redzamas plānas vietas; tās sauc par primāra-
jām poru vietām. Caur tām no šūnas šūnā iet tievi citoplazmas pavedieni —

Plazmodesmas. Sekundārajam šūnapvalkam veidojoties, primārajās poru vietās

u'eži vien rodas poras.
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Vienpusīgas dobumporas veidojas tad, ja parenhimā-
tiska šūna, kas uzkrāj rezerves vielas, saskaras, piemēram, ar tra-

heīdu vai traheju. Dobumpora izveidojas traheīdas vai trahejas
sienā, bet vienkāršā pora — parenhimātiskās šūnas sienā.

144. att. Plazmodesmas

a — palmas —
Lodoicca seichellarum sēklas endospermā (1 — šūnapvalkā.

2 — poru slēdzējmembrānās); b — Japānas plūmes — Diospyros kaki

endospermā

Šūnapvalkā sastop arī diezgan lielus caurumiņus jeb perfo-
rācijas. Tādi ir, piemēram, vadaudu šūnās. Šķērssienās, kas no-

dala vienu trahejas posmu nootra, pa palieliem caurumiņiem plūst
ūdens un minerālvielas (170. att.). Sīkāki caurumiņi ir sietplātnēs,
kas norobežo sietstobrus (173. att. 3).

Plazmodesmas ir tievi citoplazmas pavedieni, kas iet caur šūn-

apvalku un savieno blakus esošo šūnu protoplastus1.
Plazmodesmas sastopamas galvenokārt augstākajiem augiem,

sevišķi daudz to ir veidotājaudu un uzkrājējaudu (endospermas)
šūnās. Visbiežāk tās grupām šķērso šūnapvalkus vai nu poru vie-

tās, vai arī pārējās šūnapvalka daļās (144. att.).
Plazmodesmas saista organisma šūnu protoplastus viena ko-

pīgā saskanīgā vienībā. Tās pārraida kairinājumus un
koordinē

audu vai atsevišķu orgānu fizioloģiskās funkcijas.

1 Plazmodesmas pirmoreiz konstatēja krievu botāniķis Ļ Gorožankins (1881-.

kailsēk|u šūnās, pēc tam Rusovs (1883.), Tangls (1885.), O. Baraņeckis (1886,
segsēkļu šūnas.
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Šūnapvalka pārveidošanās. Šūnām specializējoties, mainās šūn-

apvalka struktūra un ķīmiskais sastāvs.

Šūnapvalks var pārkoksnēties, pārkorķoties, kutinizēties, pār-
gļototies vai mineralizēties.

Visbiežāk sastop šūnapvalka pārkoksnēšanos jeb ligni-
fikāciju. Pārkoksnētā šūnapvalkā celulozē iegulsnējas lignīns,
šūnapvalks kļūst ciets, trausls, izturīgs pret pūšanu, tomēr laiž

cauri ūdeni un izšķīdušās vielas, tā ka vielu maiņa starp šūnām

maz traucēta un šūna var saglabāt dzīvību. Parasti tomēr šūnām

ar stipri pārkoksnējušos šūnapvalku protoplasts atmirst. Bet arī

šādas nedzīvas šūnas auga organismā veic svarīgas funkcijas. Pie-

mēram, pa pārkoksnētām traheju un traheīdu šūnām plūst ūdens

ar minerālvielām. Daudzās koksnes parenhimātiskajās šūnās ar

koksnainu šūnapvalku uzkrājas rezerves vielas.

Lignīns C57H60010 ir amorfa viela, pieder pie aromātiskiem

savienojumiem. Tas nešķīst ne ūdenī, ne arī parastajos organiska-
jos šķīdinātājos.

Koksnainā šūnapvalkā lignīns iegulsnējas starp celulozes mi-

celām (intermicelāri), un rodas ļoti izturīga šūnapvalka struktūra.
To var pielīdzināt dzelzsbetona konstrukcijai. Lignīns novietojas
starp celulozes fibrilām kā betons starp dzelzs .stieņiem. Celuloze

ir izturīga pret stiepšanu, bet lignīns pret spiedienu.

Šūnapvalka pārkoksnēšanos viegli konstatēt ar floroglucīnašķī-
dumu un sālsskābi. Tiem iedarbojoties, koksne kļūst violeti sārta.
Anilīna sulfāts to krāso dzeltenu. Pirmās lignifikācijas pazīmes

vērojamas vidējā plātnē, kur pektīnvielu savienojumos lignīna uz-

krājies visvairāk. '

Paparžaugiem, kailsēkļiem un segsēkļiem šūnapvalki bieži ir

pārkoksnējušies. Zemākajiem augiem, izņemot brūnaļģes lamināri-

jas, lignīns nav konstatēts. Tā nav arī sūnām. Sevišķi daudz lig-
nīna ir koku un krūmu koksnes šūnās. Skuju koku koksnē ir

27—30% lignīna (priedes koksnē pat 34%), lapu koku koksnē lig-
nīna mazāk (18—27%).

Lignīns ne tikai palielina augu šūnu izturību pret deformāci-

jām, bet arī pasargā no baktēriju, sēņu un fermentu iedarbības.

Tādēļ koki var augt pat tūkstošiem gadu un sasniegt milzīgus
apmērus, kā, piemēram, Amerikas mamutkoks — Sequoia
gigantea v. c.

Retos gadījumos notiek arī šūnapvalka atkoksnēšanās.
Dažiem augļiem, piemēram, cidonijām, ziemā uzglabājoties, no ak-

niensšūnām — sklereīdām izzūd lignīns. Lignīnu no koksnainā

šūnapvalka var atdalīt, koksni apstrādājot ar nātrija bisulfātu un

sērskābi. Šādā veidā no koksnes iegūst celulozi, ko plaši lieto gan

papīra, gan mākslīgā zīda v. c. produkcijas ražošanai.

Ļoti izplatīta parādība ir šūnapvalka pārkor ķo šan ā s un

kutinizēšanās. Pārkorķojies šūnapvalks satur korķvielu —
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suberīnu. Suberīns ir taukiem līdzīga viela. Tajā ir nepiesāti-
nātas un piesātinātas taukskābes un oksitaukskābes, kā arī to es-

teri. No taukskābēm suberīnā vienmēr sastop fellonskābi.

Pārkorķojušies šūnapvalki ir, piemēram, korķa audos (perider-
mai, krevei), kas veidojas stumbra, sakneņu un sakņu sekundārajā
mizā. Arī daudzu augļu virsmu un lapu rētas uz stumbra vai zara

sedz korķa šūnas. Pārkorķotām šūnām protoplasts atmirst, jo šūn-

apvalks nelaiž cauri ne ūdeni, ne gāzes, un stumbra vai sakņu ār-

malā izveidojas necaurlaidīgs korķa slānis. Tas pasargā auga da-

ļas no ūdens zuduma un mikroorganismiem.
Dažiem kokiem korķa slānis ir diezgan biezs, piemēram, korķa

ozolam — Cļuercus suber, Amūras korķakokam — Phellodendron

amurense. No tiem iegūst pudeļu korķi.
Korķa šūnām apvalks sastāv no trim kārtām. Ārējo kārtu pa-

rasti veido celuloze un lignīns, iekšējo —
tīra celuloze, bet starp-

slānis sastāv no suberīna.

Kutinizējies šūnapvalks satur kutinu, kas ir suberīnam

līdzīga viela. Kutīns ir vēl izturīgāks pret ārējo apstākļu iedarbību
nekā suberīns. Arī kutinizējies šūnapvalks kļūst necaurlaidīgs.

Parasti šūnapvalks kutinizējas segaudu (epidermas) šūnām.

Ļoti bieži kutīns izdalās epidermas šūnapvalka ārējā malā un

pārklāj lapas vai stumbra epidermu plānas, bet blīvas plēvītes
veidā, ko sauc par kuti-

ku 1 v.

Bieži vien epidermas šūnu

celulozes šūnapvalkos zem

kutikulas veidojas vairākas

plānas kutikulārās

kārtas (157. att.).

145. att. Sējas linu -- Linum usitatissimum sēklas ārējās da|as šķērsgriezums;
A — sausa sēkla; B — ūdenī piebrieduši sēkla

1 — epidermas šūnas ar kutikulu (c), 2 un 4 — šūnu kārtas ar plānu šūnapvalku, 3 -

balstaudu (sklerenhīmas) šūnas ar biezu šūnapvalku, 5 — šūnu kārta ar brūnu saturu
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Kutīns un suberīns nešķīst sērskābē un hromskābē. Krāsviela

sudāns 111 kutinu un korķvielu krāso sarkanā krāsā.

Sauszemes augu sporām, kā arī putekšņiem ārējais šūnapvalks
sastāv no sporopollenīna, kas ir analogs suberlnam un ku-

tinām un ir īpaši izturīgs. Tas saglabājas pat fosilā stāvoklī.

Šūnapvalkam pārgļotojoties, celuloze un pektīnvielas
pārvēršas gļotās vai gumijā. Tie ir lielmolekulāriogļhidrāti, vis-

biežāk pentozāni, kas ūdenī uzbriest vai šķīst. Ar jodu gļotas krā-

sojas zilā krāsā, gumija nekrāsojas.
Pārgļotošanās var būt normāla un patoloģiska parādība.
Normālā pārgļotošanās novērojama, piemēram, linu, ķirbju, ci-

doniju, ceļteku, salviju, krešu, plikstiņu v. c. augu sēklās. Sēklap-
valks uzsūc daudz ūdens, piebriest un pārvēršas gļotās (145. att.).
Tā ir evolūcijas gaitā augos izveidojusies pielāgošanās. Gļotainas
sēklas labāk pielīp pie augsnes un ātrāk uzdīgst.

Gļotas veidojas dažiem tuksnešu un pustuksnešu augiem lapu

epidermas šūnās un aizsargā augu nopārkāršanas.
Šūnapvalka pārgļotošanās diezgan izplatīta ari pie zemākajiem

augiem un sekmē sporu un dzimumšūnu atbrīvošanos no mātšūnas.

Daudzām baktērijām, zilaļģēm un citām aļģēm (piemēram, Spiro-
gyra, Batrachospermum) parasti pārgļotojas ārējo sienu kārtas.

Baktērijām šādi veidojas zooglejas, zilaļģēm — recekļveida pikas.
Retos gadījumos, piemēram, jāņmaizīšu — Ceratonia slllqua

sēklās, gļotas uzkrājas šūnapvalkā kā rezerves viela.

Gumija ir līdzīga gļotām. Tā rodas ievainojuma ietekmē. Pie-

mēram, kauleņaugu gumija (ķiršu līme) uz stumbra vai augļiem
rodas, šūnapvalkam un šūnām pārgļotojoties. Sāda pārgļotošanās
ir patoloģiska.

Mineralizējies šūnapvalks ir raksturīgs daudzām augu

grupām. Mineralizētos šūnapvalkos intermicelāri uzkrājas mine-

rālvielas, visbiežāk silīcijs, kalcija šālis (kalcija karbonāts, kalcija
oksalāts), retāk magnija šālis un dzelzs.

Kramaļģu šūnapvalkā (vāciņos) ir daudz silīcija dioksīda. Ari

kosām, grīšļiem un dažām graudzālēm stumbrs un lapas ir ļoti cie-

tas, jo epidermas šūnās ir daudz silīcija. Dažu kosu stumbrā kon-

statēti 97% silīcija dioksīda (sausā svarā).
Silīcija savienojumi var būt ne tikai augu šūnapvalkā, bet dau-

dziem augiem (palmām, orhidejām, banānaugiem — Scltaminales)
ari šūnas dobumā. Piemēram, rialmu Phytelephas augļapvalka
iekšējā kārtā (endokarpā) ir garas prizmatiskas šūnas ar silīcija
dioksīdu (146. att.).

Silīcijs un kalcijs sastopams arī daudzu augu matiņos. Piemē-

ram, nātru dzeļmatiņu šūnapvalks piesātināts ar silīcija dioksīdu

un kalcija karbonātu, tāpēc ir ļoti trausls un pieskaroties dzeļma-
t'na gals viegli nolūst.

Kalcijs sastopams arī šūnu vidējā plātnē.
Dažām aļģēm — Chara, Corallina, Lithothamnion kalcija
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146. att. 1 — palmu — Phytelephas augļapvalka (endokarpa)
šūnas ar silīcija dioksīdu, 2 — ģipša adatas dārza sīpolu —

Allium cepa zvīņlapas epidermas šūnu vidējā plātnē, 3 — cisto-

līti (c) gumijkoka — Ficus elastica lapas epidermā un 4 —

Strobilanthes isophyllus mizas parenhīmā
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karbonāts ne vien sastopams šūnapvalkā, bet tas biezā kārtā pār-
klāj visu augu.

Kalcija oksalāts nogulsnējas šūnapvalkā kristālu veidā, piemē-
ram, velvičijai —

Welwitschia mirabilis.

Nereti augiem šūnapvalkā uzkrājas arī dzelzs, piemēram,,
dzelzsbaktērijām, dažām aļģēm — Closterium, Pleurotaenlum,
Staurastrum v. c, arī elodeju — Elodea canadensis lapu malās.

Moraceae, Urticaceae, Acanihaceae v. c. dzimtas augu šūnās

veidojas centripetāli maisveida izaugumi — cistolīti, kuros

daudz kalcija karbonāta un silīcija (146. att.). Cistolīti visbiežāk

sastopami lapu epidermā, retāk parenhīmā, pavisam reti stumbra

vai saknes mizā.

Šūnapvalkā dažkārt sastopami dažādi pigmenti (antociāni,
hlorofili, ksantofili, karotīni, antofeīns v. c.) un miecvielas. Tas

bieži vien nosaka tumšo šūnapvalka krāsu.

VIELU UZŅEMŠANA ŠŪNĀ

Vielu uzņemšana šūnā nav vienkārši difūzija un osmoze1. Tas

ir joti komplicēts bioķīmisks process, kas cieši saistās ar citoplaz-
mas struktūras un dzīvības procesu īpatnībām un ārējiem apstāk-
ļiem — temperatūru utt.

Vielas, kas nepieciešamas augam, var iek|ūt šūnā tikai šķīdumu
veidā. Šālis (elektrolīti) ieplūst šūnā nevis molekulu, bet atsevišķu
jonu veidā, ko adsorbē šūnapvalks. Adsorbētie joni sakrājas uz

šūnapvalka un plazmalemmas ārējās sienas, pēc tam tos desorbē

plazmalemmas iekšējā siena un nodod mezoplazmai. Caur tono-

plastu tie nonāk šūnsulā.

So norišu intensitāti nosaka šūnas elpošanas intensitāte, jo
vielu uzņemšanas procesos izmanto enerģiju, kas rodas elpošanas
procesā.

Šūnas osmotiskais spiediens. Vielu uzņemšanu šūnā nosaka visa

organisma dzīvības procesu komplekss, bet it sevišķi šūnas osmo-

tiskais spiediens.
Par osmotisko spiedienu sauc spiedienu, kāds rodas, izšķīdušās

vielas molekulām vai joniem spiežoties pret membrānu, kas kavē

šķīdumu sajaukšanos.
Šūnapvalks pielīdzināms caurlaidīgai membrānai. Caur to sū-

cas kā ūdens, tā ūdenī izšķīdušās vielas. Citoplazmai, kā jau no-

skaidrojām, ir puscaurlaidīgas membrānas īpašības, it sevišķi plaz-
malemmaiun tonoplastam.

Šunsula ir daudzu vielu koncentrēts šķīdums. Tātad šūnsulai

1 Difūzija ir parādība, kad sajaucas divi šķīdumi, kas saskaras. Os-
m °ze ir šķīdumu sūkšanās caur caurlaidīgu vai puscaurlaidīgu membrānu.
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ir zināma osmotiskā vērtība1, ko nosaka šūnsulā izšķīdušās vielas.

Ja šūnu apņem hipotonisks šķīdums, t. i., šķīdums ar zemāku osmo-

tisko vērtību nekā šūnsulai, tad ūderis ieplūst šūnā — notiek

endosmoze. Pretēju parādību novērojam, ja šūna nonāk hiper-
toniskā vidē, t. i., šķīdumā, kura osmotiskā vērtība lielāka nekā

šūnsulai. Sādā gadījumā notiek eksosmoze
—

ūdens sūcas ārā

no šūnas, bet ūdenī izšķīdušās vielas paliek vakuolā, jo citoplaz-
mas membrānas — tonoplasts un plazmalemma ir puscaurlaidīgas.

Turgors. Noritot endosmozei, caur caurlaidīgo šūnapvalku iesū-

cas šķīdums, kas apņem šūnu, bet caur citoplazmu vakuolā iespie-
žas tikai ūdens. Šūnsulas apjoms palielinās, palielinās arī vakuolā

un tās spiediens uz citoplazmu, kas apņem vakuolu un izvietojusies
gar šūnapvalku. Šūnai pakāpeniski uzsūcot arvien vairāk ūdens,
šūnsulā rodas joti augsts osmotiskais spiediens. Sauszemes au-

giem tas mēdz būt s—lo5—10 atmosfēras un pat augstāks. Sevišķi liels

tas ir sāļaino augšņu augiem sālsradzītēm — Salicornia v. c, kur

reizēm sasniedz 40 un pat vairāk atmosfēru.

Šūnsulas osmotiskajam spiedienam pieaugot, citoplazma tiek

cieši piespiesta pie šūnapvalka. Šūnapvalks savukārt spiežas tikpat

stipri uz protoplastu, kļūst spraigs, šūnas apjoms palielinās.
Sūnas satura spiedienu uz šūnapvalku, ko līdzsvaro šūnapvalka

pieaugošā pretestība, sauc par turgora spiedienu jeb turgoru.
Vakuolai arvien vairāk uzsūcot ūdeni, šūnsulas osmotiskā vēr-

tība samazinās un samazinās arī šūnas sūkšanas spēks, t. i., inten-

sitāte, ar kādu šūna uzsūc ūdeni. Šūnas sūkšanas spēks Sir atka-

rīgs no osmotiskā spiediena P un no šūnapvalka pretestības T:

S =P-T.

Šūnās, kas ar ūdeni piesātinātas un kam ir vislielākais turgors,
ūdens vairs neieplūst. Tas notiek tad, kad osmotiskais spiediens P

kļūst vienlīdzīgs ar turgoru T. Tad šūnas sūkšanas spēks 5 vien-

līdzīgs nullei.

Pastāvot noteiktam visu šūnu turgoram, auga stumbrs, lapas un

citas daļas saglabā noteiktu veidu un izvietojumu telpā.
Turgors palīdz augam radīt pretestību pret dažādu mehānisko

faktoru (vēja, lietus, augļu svara v. c.) deformējošu iedarbību, it

sevišķi jaunajām auga daļām, kur vēl nav izveidojušies izturīgi

balstaudi. Arī zieda vainaga atvēršanās un aizvēršanās, lapu sa-

kļaušanās naktī atkarīga no turgora.
Plazmolīze. Eksosmozē no šūnas izdaloties ūdenim, vakuolās ap-

joms samazinās, un līdz ar to samazinās arī protoplasta spiediens
uz šūnapvalku. Turgora stāvoklī šūnapvalks parasti spraigs, bet,

mazinoties spiedienam, elastīgi izstieptais šūnapvalks zaudē sprai-

gumu. Citoplazmai un šūnsulai arvien vairāk atdodot ūdeni,proto-

1 Osmotisko vērtību nosaka molekulu (elektrolītiski disociētām vielām jonu)
daudzums kādā šķīduma tilpuma vienībā.
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plasts atraujas no šūnapvalka un plūst uz šūnas vidu līdz tam brī-

dim, kamēr šūnsulas koncentrācija kļūst līdzīga tā šķīduma kon-

centrācijai, kas atrodas ārpus šūnas.

Parādību, kad šūna zaudē turgoru un protoplasts atraujas no

šūnapvalka, sauc par plazmolīzl.

147. att. 1
— plazmolize sunu šūnās

a — šūna turgora stāvokli, b un c — ieliekta plazmolize.

d — izliektā plazmolize

2 — Hehta pavedieni plazmoiizetas dārza sīpolu
Allium cepa šūnās

Plazmolīzi var novērot, ja ievieto, piemēram, elodejas lapu vai

kādu citu objektu (vislabāk ar krāsainu šūnsulu) sāls vai cukura

šķīdumā. Mikroskopā redzam, ka citoplazma atiet no šūnapvalka
vispirms šūnas stūros, tad pārējā šūnas daļā.

Izšķir ieliektu un izliektu plazmolīzi.
Plazmolīze ir ieliekta, ja protoplasts tikai vietumis atiet no

šūnapvalka un lokveidīgi ieliecas šūnas centra virzienā (147. att.

'i b, c). Jo viskozāka ir citoplazma, jo ilgāk pastāv ieliektā plaz-
molīze. Ja plazmolizējošais šķīdums ir ļoti koncentrēts, rodas tā
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sauktā konvulsīvā jeb spazmatiskā p lazmo līzc. Kon-
vulsīvā plazmolīze ir ieliektās plazmolīzes paveids. Tai ir sevišķi
izteikta stūrainība.

Ja plazmolīze izliekta, viss šūnas protoplasts atiet no šūn-

apvalka un koncentrējas šūnas vidū lodes veidā (147. att. 1, d).
Ļoti garās šūnās protoplasts plazmolīzē pārdalās divās vai pat
vairākās lodveidīgās daļās.

Dažkārt plazmolizētās šūnās novērojami tievi plazmatiski pa-

vedieni, kas sasaista protoplastu ar šūnapvalku. Tos sauc par

Hehta pavedieniem (147. att. 2). Ja plazmolīze turpinās, tie

var pārtrūkt.
Šūnapvalkā izšķir plazmolīzes pozitīvās vietas un plazmolīzes

negatīvās vietas. Vietas, kur plazmolīzes laikā protoplasts strauji
atiet no šūnapvalka, sauc par plazmolīzes pozitīvajām vie-

tām, bet vietas šūnapvalkā, kur plazmolīzes laikā protoplasts daž-
kārt pat nemaz nenodalās nost, sauc par plazmolīzes negatī-

vajām vietām. Ja augu ievaino, šūnas sienas, kas vistuvāk

brūcei, kļūst plazmolīzes negatīvā vieta.

lestājoties plazmolīzei, audi zaudē turgoru un atsevišķas auga

daļas vai arī viss augs sāk vīst. Sāds stāvoklis var rasties, piemē-
ram, ja minerālmēslus iestrādā nevienmērīgi vai arī ja augsnē maz

mitruma.

Ilgstoša plazmolīze izraisa auga bojā eju.
Deplazmolīze. Plazmolizētās šūnas pārnesot vājākas koncentrā-

cijas šķīdumā vai, vislabāk, tīrā ūdenī, iestājas deplazmolīze —

vakuolās pildās ar ūdeni, citoplazma atkal izvietojas gar šūnap-

valku, šūnā iestājas turgora stāvoklis.

Plazmolīze un deplazmolīze var notikt tikai dzīvās šūnās.

Plazmolīzes mēģinājumus izdara zinātniskajos pētījumos, lai

noteiktu, vai šūnas dzīvas, kā arī lai noteiktu šūnsulas osmotisko

vērtību. Atrodot tādu šķīduma koncentrāciju, kad plazmolīze tik

tikko jaušama, var uzskatīt, ka šūnsulas koncentrācija resp. osmo-

tiskā vērtība ir zināma, jo tā būs aptuveni vienlīdzīga ar šķīduma

koncentrāciju.
Kā plazmolizējošu šķīdumu lietojot urīnvielu, plazmolīze ir

īslaicīga. Urīnviela pieder pie tām vielām, ko citoplazmas
membrānas laiž cauri. Tiklīdz urīnviela ir izraisījusi plazmolīzi,
jau pēc dažām minūtēm, kad tā, izejot caur protoplastu, nokļuvusi
šūnsulā, iestājas deplazmolīze (148. att. I—4).1 —4).

Lietojot alkoholu un ēteri, plazmolīze vispār nenotiek, jo šīs

vielas citoplazma nemaz neaiztur. Tās ātri izsūcas caur protoplastu
un nonāk šūnsulā.

Ar metāla sāļu (KNO3 v. c.) stipriem šķīdumiem rodas tā

sauktā uzmavu plazmolīze. Sāļu šķīdumi, iekļuvuši citoplaz-
mā, izraisa tās nenormālu briešanu, jo citoplazmas iekšējā mem-

brāna — tonoplasts tos aiztur (148. att. 5—7).
Sie mēģinājumi norāda uz to, ka citoplazmai ir ne tikai pus-
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caurlaidīgas membrānas īpašības, bet tai ir izvēles caurlaidība.

Dažas vielas tā viegli laiž cauri, citas grūtāk vai nemaz.

Uzmavu plazmolīze rāda, ka abas citoplazmas membrānas nav

vienādi caurlaidīgas pret ūdenī izšķīdušajām vielām. Tonoplasts ir

blīvāka membrāna un mazāk caurlaidīga.

148. att. Mazpurenītes — Ficaria verna atvarsnīte

• —

īslaicīga plazmolīze 24»/t urīnvielā, 2 — atvarsnīte pēc 2 minūtēm, 3 — nākamajās
2 minūtēs, 4 — pēc 8 minūtēm iestājusies deplazmolīze

Dārza sīpolu— Alliumcepa zvīņlapas šūnas' ~ normāla plazmolīze, 6 un 7 — uzmavu plazmolīze; v — vakuola, k — kodols,p — plazmasuzmava, t — tonoplasts, kp — koagulēta plazma

Dārza sīpolu — Allium cepa zvīņlapas šūnas

a ~

normāla plazmolīze, 6 un 7 — uzmavu plazmolīze; v — vakuolā, k — kodols,
p — plazmas uzmava, t — tonoplasts, kp — koagulēta plazma

Stipri kālija sāļu un citu kaitīgu vielu šķīdumi bieži vien plaz-
rnolīzē nonāvē citoplazmu, bet tonoplasts saglabājas un pat kavē

šūnsulas pigmentu izplūšanu no vakuolas.

Šunu elpošana. Elpošana (disimilācija) ir pretējs process foto-

sintēzei (asimilācijai). Fotosintēzē augs izmanto ogļskābo gāzi,
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ūdeni un gaismas enerģiju, bet gaisā izdalās brīvs skābeklis. Elpo-

jot turpretī uzņem skābekli, bet izdalās ogļskābā gāze un atbrī-

vojas enerģija, kas bija saistīta organiskajās vielās. Fotosintēzē

no vienkāršām vielām rodas komplicēti organiski savienojumi, bet

elpojot organiskās vielas saskaldās vienkāršās minerālvielās. Ener-

ģiju, kas rodas elpošanas procesā, augs izlieto dzīvei nepieciešamo

savienojumu sintēzei un hidrolīzei. Gaismā fotosintēze un elpošana
noris vienlaicīgi, tikai fotosintēze ir apmēram 20 reizes intensīvāka

nekā elpošana. Turpretī tumsā fotosintēze apstājas, elpošana —

turpinās.

Elpošanas procesu shematiski var attēlot šādi:

C 6H 1206+ 602 —> 6C02+6H 20+ 674 kcal.

Elpošana nav vienkāršs oksidācijas process. Tas ir sarežģīts

oksidācijas un redukcijas fermentatīvs process, kas sastāv no vir-

knes norišu, kurās liela nozīme elpošanas fermentiem —
dehidrā-

zēm, oksidāzēm, desmolāzēm.

Elpo katra audu un orgānu šūna. Visenerģiškāk elpošana norit

augošu orgānu (sakņu vai dzinumu) šūnās, arī dīgstošās sēklās,

ziedos. Orgānos, kas vairs neaug,
— vecās saknēs, stumbrā, sau-

sos augļos un sēklās elpošana ir ļoti lēna.

Augu elpošanas enerģiju ietekmē dažādi faktori, piemēram,
temperatūra, gaisma v. c. Augstākā temperatūrā un labākos gais-
mas apstākļos elpošana ir intensīvāka.

Ļoti daudzi zemākie augi (heterotrofās baktērijas un sēnes)
dzīvības procesu norisei nepieciešamo enerģiju gūst an aerobas

elpošanas procesā. Anaerobo elpošanu sauc arī par rūg-

šanu. Starp augstāko augu elpošanu un zemāko organismu rūg-
šanu nav principiālas atšķirības. Kā elpošanā, tā rūgšanā saskal-

dās cukurvielas un rodas daudz starpproduktu, kas turpmākajās
norisēs oksidējas.

Anaerobās elpošanas procesu shematiski var attēlot šādi:

C6Hi206
� 2C02+2C2H SOH+25 kcal.

Anaerobi elpojot, cukurvielas (glikoze un fruktoze) saskaldās

ogļskābajā gāzē un etilspirtā. Enerģijas izdalās ļoti maz. Tā uz-

krājas alkoholā potenciālās enerģijas veidā.

Rauga šūnas ir sevišķi labi pielāgojušās anaerobajai elpošanai.
Taču arī zaļie augi kādu laiku spēj iztikt bez gaisa skābekļa un

uzturēt dzīvību, elpojot anaerobi. Tādi ir purvu augi un daudzu

augu dīgsti. Augu spēja iztikt bez skābekļa ir īslaicīga, jo, anaerobi

elpojot, patērējas daudz organisko vielu un uzkrājas alkohols, kas

lielākās koncentrācijās auga organismam kaitīgs.
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ŠŪNU VEIDOŠANĀS

Jaunas šūnas veidojas, šūnām daloties, kopulējot, pumpurojo-
ties, protoplastam sadaloties, atjaunojoties un brīvi rodoties.

Sūnu dalīšanās. Sūnu dalīšanās shēmu deva krievu zinātnieks
N. Zeleznovs 1840. gadā. Šūnas sāk dalīties jau kodola dalīšanās

—

kariokinēzes pēdējos posmos. Telofāzē (sk. 253. lpp.) rodas tā

sauktais fragmoplasts, no tā veidojas vidējā plātne, kas

šūnu pārdala divās meitšūnās (125. att.).
Vidējā plātne var veidoties vienlaicīgi jeb slmultānl vai pakā-

peniski jeb sukcedāni.
Ja šūnā ir daudz citoplazmas un fragmoplasts aizņem visu

šūnas dobumu, tad vidējā plātne rodas vienlaicīgi visā šūnā. Tur-

pretī šūnā, kurai liela vakuola un fragmoplasts neaizpilda visu

šūnas dobumu, t. i., nesniedzas no vienas šūnas malas līdz otrai,

vidējā plātne rodas pakāpeniski no centra uz šūnas malu. Frag-

moplasta ārmalā veidojas aizvien jauni ahromatīna pavedieni un

reizē ar to arī jauni uzbiezinājumi, un vidējā plātne saplūst
ar mātšūnas šūnapvalku.

Pēc tam meitšūnām sāk veidoties celulozes (primārais) šūn-

apvalks. Tas notiek, vai nu vidējās plātnes ahromatīna pavedienu
uzbiezinājumiem pārvēršoties celulozē, vai arī celulozei nogulsnē-

joties abās pusēs vidējai plātnei.
Domā, ka vidējā plātne drīz vien pēc tās veidošanās pārdalās

divos slāņos un to starpu piepilda starpšūnu viela
— protopektīns.

No slāņiem izveidojas meitšūnu primārais šūnapvalks.
Zemāko augu šūnām daloties, vidējā plātne rodas citādi. Tā

veidojas citoplazmā, kad ahromatīna pavedieni jau izzuduši, pie
tam visbiežāk pakāpeniski, nevis vienlaicīgi. Mātšūnas citoplazmā
pie šūnapvalka rodas gredzenveida jaunā starpsienas josla, kas

pakāpeniski, centripetāli augot, aizpilda
šūnas dobuma vidū palikušo atveri (149.
att.). Šķērssiena mātšūnu pārdala divās

meitšūnās.

Jaunais šūnapvalks, kas atdala

meitšūnas, var rasties kodola dalīšanās

laikā vai arī neatkarīgi no tā. Ja šūnā

ir viens kodols, tad parasti kariokinēzei

tūlīt seko citokinēze, bet daudzkodolai-
nās šūnās (piemēram, sēnēm) abi šie

procesi norit neatkarīgi, jo arī šūnas

daudzie kodoli nedalās visi vienā laikā.
Šūnu kopulācija. Jaunas šūnas rodas

arī, šūnām kopulējot jeb saplūstot. Ko-

pulejot šūnu skaits nevis palielinās, bet

pamazinās
— no divām šūnām rodas

viena.

149. att. Centripetāla (sukce-

dāna) šķērssienas veidošanās

aļģei spirogīra — Spirogyra
k

— kodols, s — šķērssiena, h —

hloroplasti



Kopulācija (konjugācija) labi novērojama daudzšūnu pavedien-
a|ģes spiroglras — Spirogura šūnās. Līdzās stāvošu aļģu pave-

dienu šūnas satuvinās, izveidojas kopulācijas kanāls, protoplasts
no vienas šūnas pāriet otrā un rodas zigospora (54. att. 1).

Kopulācija notiek arī citās zemāko un augstāko augu grupās.
Apaugļošanās procesā kopulē divas dzimumšūnas (gametas) un

rodas viena jauna šūna — zigota.
Pumpurošanās. īpatnējs jaunu šūnu rašanās veids ir pumpuro-

šanās, ko novēro raugu sēnēm v. c. Sūnai rodas ieapaļš vai elip-

150. att. Sēnes — Plasmopara

halstedii zoosporu veidošanās

1 — zoosporangijs ar daudziem ko-

doliem protoplastā, 2 — protoplasts-
sadalījies atsevišķās šūnās — zoo-

sporās

Vienlaicīga daudzu šūnu veido-

šanās rezēdas
—

Reseda odorata

dīgjsomā (3)
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tisks izaugums, kas aug arvien lielāks. Sūnas kodols pārdalās dļvās
daļās, un viens no meitkodoliem pārvietojas izaugumā. Starp iz-

augumu un mātšūnu rodas iežmauga, un jaunā šūna noraisās no

mātšūnas. Meitšūna savukārt var pumpuroties. Reizēm tas notiek

pat tad, kad meitšūna vēl nav nodalī-

jusies no mātšūnas, un izveidojas zarai-

nas šūnu virknītes (47. att. 1). Līdzīgā
veidā rodas arī penicilija un dažu citu

sēņu sporas.

Šūnu veidošanās, protoplastam sada-

loties, novērojama daudzās zemāko augu

grupās, piemēram, kad aļģēm veidojas

sporas vai zoosporas. Sporām veidojo-
ties, sporangija protoplasts sairst atse-

višķās citoplazmas piciņās ar vienu ko-

dolu. Citoplazmas piciņās samazinās

ūdens daudzums, tās kļūst sīkākas un

pārklājas ar šūnapvalku — izveidojas
sporas. Zoosporām rodas arī kustīgas
viciņas. Tātad ir radušās jaunas šūnas,

mātšūnas protoplastam sadaloties (150.
att. 1, 2).

Daudzu šūnu veidošanās, protoplas-
tam sadaloties, novērojama arī endo-

spermas audos. Pēc apaugļošanās zied-

augu dīgļsomas sekundārais kodols,

vairākkārt mitotiski daloties, rada dau-

151. att. Zoosporu veidošanas

aļģēmedogonijām-Oedo-
gonium(1-zoospora)

dzus kodolus. Pec kada laika daudzkodolainaja protoplasta veido-

jas membrānas (šūnapvalki) un gandrīz vienlaicīgi rodas daudzas

šūnas_ ar vienu kodolu (150. att. 3).
Šunu veidošanās atjaunojoties. Šūnām atjaunojoties, no visa ve-

cās šūnas protoplasta izveidojas jauna šūna, kas pēc tam atstāj
veco šūnu. Tipisks šūnu atjaunošanās piemērs ir zoosporu veido-

šanās zaļaļģes edogonijas — Oedogonium šūnās (151. att.).
Šunu brīva rašanās. Brīvi rodoties, jaunās šūnas veidojas māt-

šūnas dobumā. Pie tam tās neizmanto visu mātšūnas citoplazmu,
bet daļa citoplazmas paliek pāri. Piemēram, asku sēnēm askos

(55. att. 10) pēc trīskārtīgas kodola dalīšanās rodas astoņas šū-

nas —. asku sporas, tās apņem atlikusī plazma (sk. 116. lpp.).

AUDI

Augu formas ir ārkārtīgi dažādas. Ir augi, kuru organismu
veido tikai viena šūna. Tos sauc par vienšūnas augiem
(152. att.). Vienšūnas augi ir baktērijas, daudzas aļģes un zemā-



312

kās sēnes. Visi dzīvības procesi šiem augiem noris vienā šūnā.

Daļa vienšūnas augu — baktērijas un daudzas vienšūnas aļģes —

zilaļģes, kramaļģes, konjugātes vairojas, šūnai sadaloties divās

meitšūnās. Tās pēc dalīšanās parasti dzīvo savrup kā atsevišķi

īpatņi. Dažkārt meitšūnās paliek kopā, ietvertas recekļveidīgā masā

vai mātšūnas apvalkā. Tādējādi izveidojas irdens šūnu kopums —

cenobijs. Cenobiji sastopami vairākām zilaļģēm, piemēram,
Gleocapsa (152. att. 4—6), baktērijām, dažām kramaļģēm v. c.

Daži vienšūnas augi dzīves laikā sasniedz lielus apmērus, un la-

ponis tiem ļoti diferencēts. Tā, piemēram, zaļaļģe — Caulerpa pro-

lifera (152. att.) izaug apmēram 0,5 m gara, tai ir ložņājoša gal-
venā ass, rizoīdi un lapveidīgas zaļas lapoņa daivas (asimilatori),
kaut gan viss organisms ir tikai viena gigantiska šūna, kuras cito-

plazmā daudz kodolu. Neraugoties uz lapoņa augsto diferenciāciju,
šie augi ir vienšūnas organismi, jo organisms nav sadalīts atse-

višķās šūnās. Tādu sauc par bezšūnu uzbūvi. Bezšūnu uzbūve

uzskatāma par vienšūnas organismu augstākoorganizācijas pakāpi.

Koloniju organismos vairākas vai daudzas šūnas ir teritoriāli

saistītas. Primitīvākajās kolonijās šūnas ir vienveidīgas pēc uz-

būves un funkcijām. Tās sauc par monomorfām kolonijām.
Monomorfa kolonija ir, piemēram, zaļaļģēm —

Pandorina morum

(152. att. 8). So zaļaļģu kolonija sastāv no 16 vienādām šūnām,

kas veic vienādas funkcijas.
Uz augstākas evolūcijas pakāpes atrodas polimorfās kolo-

nijas, kā, piemēram, zaļaļģēm Volvox (152. att. 9). Šādās kolo-

nijās šūnas ne tikai teritoriāli dzīvo kopā, bet atsevišķas šūnu

grupas ir atšķirīgas un veic dažādas funkcijas. Volvox kolonijā

kopā dzīvo vairāki tūkstoši šūnu. Kolonijā ir veģetatīvās šūnas,

kas nespēj vairoties, un ģeneratīvās šūnas, kūras vairojas. Šādās

kolonijās jau saskatāma pāreja uz daudzšūnu organismu, un daži

autori Volvox uzskata par daudzšūnu indivīdu.

Audi un starpšūnu telpas. Daudzšūnu organismos atsevišķas šū-

nas vai šūnu grupas atšķiras pēc morfoloģiskā izveidojuma un ari

funkcionāli. Sūnu grupas, kas līdzīgas pēc izcelšanās, vienādas pēc
uzbūves un izpilda vienādas fizioloģiskas funkcijas, sauc par
audiem.

Audu galvenā pazīme ir tā, ka šūnas rodas, daloties vienai vai

nedaudzām šūnām un viena ar otru saistās jau no izcelšanās mo-

menta. Bez īstajiem audiem, kas raksturīgi augstākajiem augiem,
ir ari tā sauktie neīstie audi. Tā, piemēram, sēņu augļķermeņi vei-

dojušies, hifām savijoties, sallpot vai pat saaugot. Ja hifas irdeni

savijušās, tad izveidojas irdenie neīstie (šķietamie) aud)
jeb plektenhīma. Ja hifai pavedieni blīvi savijusies, salipuši
vai saauguši, tad veidojas blīvā plektenhīma jeb neīstā

parenhīma — pseidoparenhīma, kas atgādina īstos parenhimā-
tiskos audus (153. att. 1,2). Neīstie audi ir arī sārtaļģēm —

rldeae.
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Starp šūnām (sk. nodaļu par šūnapvalka uzbūvi 291. lpp.) at-

rodas plāna amorfas vielas kārtiņa — vidējā plātne, kas «sace-

mentē» blakus esošās šūnas. Starpšūnu viela, kas veido vidējo

plātni, sastāv no pektīnvielām, dažreiz tā satur arī lignīnu.
Daudzšūnu organismā ne vienmēr šūnas atrodas blīvi viena pie

otras. Bieži audos sastopamas starpšūnu telpas jeb inter-

celulāri. Starpšūnu telpas pēc lieluma un izcelšanās var būt

dažādas. Jauniem audiem attīstoties, blakus esošo šūnu šūnap-

152. att. Vienšūnas organismi
'— zalaļģes klosterija — Closterium monūifcrum un 2 — kosmarija — Cosmarium botrytis;

\ — dažāda veida baktērijas (kokki, nūjiņas, vibrioni, spirillas); 4 — zilaļģe — Gleocapsa,
5.6 — vairošanās stadijas; 7 — kaulerpa — Caulerpa prollļera; 8 — pandorlnas — Pando-

'ina morum kolonija, 9 — volvoksa — Volvox aureus matēs kolonija ar meitu kolonijām
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153. att. Plektenhīma un pseidoparenhīma

I _ plektenhīma baravikas — Bolelus edulis augļķermeņa kātiņa garengriezumā, 2 — pseido-

parenhīma melnā rudzu grauda — Claviceps purpurea sklerocija garengriezumā

Starpšūnu telpas

3 4 — lizigenā ēterisko el)u tvertne Dictamnus frcudnella lapas šķērsgriezumā, 5,6

šizogenā glotvielu aile vijīgās efejas — Hedera helix jaunā stumbra (šķērsgriezums), o, <•

starpšūnu telpu veidošanās sākuma stadijas
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valki stūros gandrīz arvien mazliet atdalās viens no otra. Tā

rodas nelielas starpšūnu telpas. Daudzos gadījumos starpšūnu
telpas paliek mazas, un dažos šūnu kompleksos, kā, piemēram, lie-

lākajā daļā lūksnes un koksnes, tās nemaz neveidojas. Dažos auga

orgānos, piemēram, lapās, mitru vietu augiem — stumbros, sak-

nēs, veidojas lielas starpšūnu telpas. Starpšūnu telpas ir savstar-

pēji savienotas, un izveidojas starpšūnu jeb intercelulārā

sistēma. Garas un šauras starpšūnu telpas sauc par starpšūnu
ejām jeb kanāliem.

Atkarībā no tā, kā starpšūnu telpas veidojušās, tās iedala šizo-

genās, reksigenās un lizigenās starpšūnu telpās.
Sizogenās starpšūnu telpas veidojas, vidējai plātnei

sairstot un šūnām atbīdoties vienai no otras. Tā radušās starpšūnu
telpas lapas mezofilā, kā arī atvārsnīšu spraugas, caur kurām

notiek gāzu apmaiņa ar atmosfēru.

Reksigenās starpšūnu telpas veidojas, šūnām pār-
trūkstot, izžūstot un atmirstot. Organismam turpinot augt, starp-
šūnu telpas var stipri palielināties. Tā izveidojušies lielie dobumi

graudzāļu stumbru posmos, lūpziežu stumbros utt.

Lizigenās starpšūnu telpas rodas, šūnu grupām iz-

šķīstot; tādas starpšūnu telpas raksturīgas citrusu augļapvalkoš
(153. att.).

Radiāliem šūnapvalkiem izšķīstot, var savienoties vairākas šū-

nas, un rodas gari vadu elementi. Radiālo šūnapvalku izšķīšana
sastopama vadaudiem (trahejas, sietstobri, pienstobri).

Dažos gadījumos starpšūnu telpas veidojas, šūnām atplīstot un

apkārtējām šūnām izšķīstot. Tādu starpšūnu telpu veidošanos sauc

parreksigeni lizigeno.
Ja starpšūnu telpas ir mazas, tajās parasti atrodas pektīnvielas;

lielākajās starpšūnu telpās parasti ir gaiss — tās veido augu ven-

tilācijas sistēmu. Šādām starpšūnu telpām ir liela nozīme dziļāk
esošo dzīvo šūnu elpošanā. Dažkārt starpšūnu telpās uzkrājas ēte-

riskās eļļas, sveķi, gļotvielas v. c. vielas, ko izdala apkārtējās dzī-

vās šūnas.

Auduklasifikācija. Audi cits no cita atšķiras ar ontoģenētisko un

filoģenētisko izcelšanos, veidu, uzbūvi un funkcijām. Pēc šūnu

vejda izšķir parenhimātiskos audus (tie sastāv no parenhi-
mātiskām šūnām) un prozenhimātiskos audus (tie sastāv

n ° prozenhimātiskām šūnām). Ja šūnas atrodas blīvi viena pie
°tras, audus sauc par blīviem, bet, ja starp šūnām ir lielas starp-
šūnu telpas, —

par irdeniem audiem. Audus dala dzīvos un

nedzīvos audos atkarībā no tā, vai šūnas ir dzīvas vai ne-

dzīvas.

Pēc diferenciācijas pakāpes izšķir veidotājaudus jeb meristēmas

ļto pastāvīgos jeb diferencētos audus. Visi pastāvīgie audi cēlu-
s'es no veidotājaudiem. Pastāvīgos audus pēc to anatomiskās
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uzbūves un fizioloģiskām funkcijām iedala segaudos, pamataudos
jeb parenhīmās, sūcējaudos jeb uzsūcējaūdos, balstaudos jeb me-

hāniskajos audos, vadaudos un izdalltājaudos (izdalītājsistemā).

VEIDOTĀJAUDI JEB MERISTĒMAS

Vispārīgs raksturojums. Augstāko augu daudzos orgānos šūnu

un audu veidošanās notiek visā dzīves laikā. Pat simtgadīgos un

tūkstošgadīgos kokos ir audi, kuru šūnām daloties rodas jaunas
šūnas un audi. Sos audus sauc par veidotā j audiem jeb
meristēmām — meristēma.

Dažādu meristēmu šūnās saskatāma diezgan liela daudzveidība,
bet visumā veidotājaudi sastāv no samērā nelielām šūnām, un

tajos parasti nav starpšūnu telpu. Veidotājaudu šūnām parasti ir

plāni celulozes šūnapvalki, visu to dobumu aizpilda citoplazma.
Vakuolu parasti nav vai tās ļoti sīkas. Tikai retumis meristēmu

šūnas ir samērā lielas un labi attīstītas vakuolās, piemēram, kam-

bija šūnās un dažu skuju koku galotnes meristēmā. Kodols meris-

tēmas šūnās salīdzinoši liels. Meristēmas šūnas pa lielākajai daļai

izodiametriskas, un tās rosīgi dalās, veidojot arvien jaunas šūnas.

Retāk sastopamas prozenhimātiskās meristēmas šūnas, piemēram,

kambija šūnas.

Pati galvenā veidotājaudu īpašība ir tā, ka šūnu dalīšanās

spēja tiem saglabājas ilgstoši. Dalīšanās procesā viena daļa šunu

pārveidojas (diferencējas) par pastāvīgo audu šūnām, turpretī
citas šūnas saglabā spēju dalīties tālāk. Tās no jauna veido gan

šūnas, kas kļūst par pastāvīgo audu šūnām, gan jaunas meristemā-

tiskas šūnas, kuras atkal dalās. Tās šūnas, kas saglabā dalīšanās

spēju, sauc par iniciālšūnām, bet tās, kas diferencējas, —

par atvasinātām šūnām.

Meristēmas šūnu dalīšanās, kaut gan ar pārtraukumiem, notiek

visā auga dzīves laikā. Sūnu dalīšanās pārtraukums mērenā kli-

mata apstākļos ir ziemas miera periods. Tropu un subtropu rajonos
meristēmas šūnu dalīšanās nav novērojama sausuma periodos. Arī

tādos klimatiskajos apstākļos, kas labvēlīgi augu nepārtrauktai
augšanai un attīstībai, meristēmas šūnas noteiktu laiku ir miera

stāvoklī, pie kam tas nenotiek visās meristēmās vienlaicīgi, bet ar

pārtraukumiem auga dažādās meristēmās. Šādus pārtraukumus no-

saka ļoti sarežģītas bioloģiskas korelācijas likumības,kādas pastāv
starp dažādām augošām auga daļām. Tā, piemēram, snaudošie

pumpuri var atrasties nedarbīgā stāvoklī ilgu laiku (sk. 43. lpp )-

Meristēmas šūnu dalīšanās saistīta ar augšanas hormoniem.

Augšanas hormoni veidojas vai nu augšanas konusos, vai arī jau

izveidojušos audos (piemēram, lapās), no kuriem tie nokļūst me-

ristēmās. Meristēmas var aktīvi darboties desmitus, simtus un tūk-
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stošus gadu. Tā, piemēram, četrtūkstošgadīgā sekvoijā jeb mamut-

kokā atrod darbīgu meristēmu.

Jau minējām, ka daļa meristēmas šūnu saglabā dalīšanās

spēju, citas
— stipri pārmainās gan pēc izmēriem, veida, apvalka

uzbiezināšanās pakāpes un pilnīgi zaudē spēju dalīties. Tomēr,
iedarbojoties dažādiem ārējiem apstākļiem (audus ievainojot, sti-

mulatoru ietekmē), daļa dalīšanās spēju zaudējušo šūnu var at-

griezties meristemātiskā stāvoklī. Tikai ļoti specializējušās šūnas,

piemēram, sietstobrus, trahejas, traheīdas, ārējie apstākļi parasti
neietekmē.

Sākumā visas šūnas pēc izskata līdzīgas. Sūnu diferenciācija
sākas vispirms ar to, ka palielinās vakuolās, veidojas plastīdas
un uzkrājas dažādas vielas, piemēram, ciete, miecvielas. Pēc tam

rodas sekundārais šūnapvalks, šūnas kļūst lielākas, mainās to

veids. Diferenciācijai pretējs process ir dediferenciācija,

atgriešanās pirmatnējā —
meristemātiskā stāvoklī, kā tas notiek,

piemēram, starpkūlīšu kambijam (sk. 320. lpp.) vai korķa kambi-

jam (sk. 336. lpp.) veidojoties.
Klasifikācija. Pēc izcelšanās meristēmas iedala promeris-

tēmā, primārajā un sekundārajā meristēmā. Sēklu vei-

došanās fāzē dīglis sastāv tikai no promeristēmas. Atsevišķās vie-

tās promeristēma saglabājas izveidotā dīglī, dīgstā un augā, kas

no tā attīstās, vasas un saknes galotnē. Aleristēmas šūnu grupas

vasas un saknes galos veido augšanas konusus. Promeris-

tēmadrīz vien nemanāmi pāriet primārajā meristēmā. Ja kāda no

pastāvīgo jeb diferencēto audu grupām iegūst spēju dalīties un

veidot jaunus audus, tad izveidojas sekundārā meristēma.

Pēc atrašanās vietas izšķir galotņu jebapikālo, iestarpināto jeb
interkalāro un sānu jeb laterālo meristēmu. Galotņu meristēma

atrodas vasu un sakņu galos un veicina galvenokārt augšanu ga-
rumā. lestarpinātā meristēma atrodas vasā vairākos posmos un,

tāpat kā galotņu meristēma, veicina galvenokārt augšanu garumā.
Sānu meristēma atrodas parasti paralēli augu orgānu malām, un,

tās šūnām daloties, notiek augšanaresnumā.

levainojumu vietā rodas ievainojumu jeb traumatiskā meris-

tēma.

Galotņu jeb apikālā meristēma atrodas stumbru, zaru un sakņu
galos augšanas konusos. Meristēmas šūnām daloties, rodas jaunas
šūnas, kas pēc dalīšanās līdz noteiktam lielumam aug. Tādēļ augs,

pieaugot garumā, nedaudz arī paresninās. Sādu paresnināšanos
sauc

par primāro augšanu resnumā.

Daudziem sporaugiem (sūnām, vairākumam kosu, paparžu,
staipekņu) augšanas konusā atrodas trīsšķautnaina vai četršķaut-
naina galotnes šūna un galotnes jeb apikālā augšana norit, vienai

Pašai galotnes šūnai (iniciālšūnai) atkārtoti daloties (154. att.).
Par primitīvākiem uzskata augšanas konusus ar vienu galot-

nes šūnu (iniciālšūnu). Neminot dažus izņēmumus, jāatzīmē, ka
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daudziem paparžaugiem, īpaši staipekņiem un vairākumam kail-

sēkļu, augšanas konusos nav viena galotnes šūna, bet gan iniciāl-

šūnu grupas, kas dalās kā antiklināli, tā periklināli. Segsēkļiem
augšanas konusā iniciālšūnas ir vairākās kārtās.

Pašā augšanas konusa galotnē atrodas promeristēma. Prome-

ristēma nemanāmi pāriet primārajā meristēmā. Parasti, runājot par

primāro meristēmu, ar to saprot ari promeristēmu. Primāro meris-

tēmu parasti iedala protodermā jeb dermatogenā, prokambijā jeb
desmogenāun pamatmeristēmā.

154. att. Tīrumu kosas — Equisetum arvense augšanas konuss

I — garengriezums; II — tas pats no virsas; 1 — iniciālšūna, 2, 3, 4, 5

meitšūnas (5 — pati jaunākā meitšūna)

Protodermā ir ārējā šūnu kārta, kas sedz augšanas ko-

nusu, bet tai nav segaudupazīmes, un ne vienmēr no tās rodas seg-

audi: dažkārt no protodermas var izveidoties ari mehāniskie un

asimilācijas audi. Parasti protodermas šūnas dalās antiklināli, un

izveidojas vienkārtaina epiderma. Ja protodermas šūnas dalās arī

periklināli, tad veidojas vairākkārtainaepiderma.
Prokambijā šūnas ir prozenhimātiskās, tām daloties, pa-

rasti veidojas vadaudi un mehāniskie audi, bet var veidoties ari citi

audi, piemēram, parenhīma. Prokambijā novietojums atbilst vēlā-

kajam vadu kūlīšu izvietojumam. Augiem, kuriem viss prokambļjs
nepāriet pastāvīgajos audos, bet daļa saglabājas, no prokambijā
rodas kambijs.

Zem protodermas atrodas pamatmeristēmā. Pamatme-

ristēmas šūnas ir poliēdriskas, starp tām atrodas starpšūnu telpas.
No pamatmeristēmas, šūnām diferencējoties, izveidojas dažādi

audi.
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Primārās meristēmas iedalījums protodermā jeb dermatogenā,
prokambijā jeb desmogenāun pamatmeristēmā visiem augiem nav

saskatāms, un šim kārtām nav piešķirama kāda sevišķa nozīme;
šāda iedalījuma pamatā ir šūnu novietojums augšanas konusā.

Vasas un sakņu augšanas konusus pēc histogenu teorijas
sadala trīs šūnu kārtās, kuras sauc par histogeniem. No ārējās
kārtas dermatogena veidojas epiderma, no nākošās kārtas

—

periblemas veidojas primārā miza, no centrā esošās plero-
mas izveidojas centrālais cilindrs. Tā kā atsevišķiem histogeniem
nav konstatētas nekādas sevišķas īpašības un bieži pat nevar at-

šķirt periblemu no pleromas, tad histogenu teoriju jaunākā laikā

mazāk izmanto. Dažu augu sakņu augšanas konusos var labi sa-

skatīt šīs trīs kārtas.

Nozīmīgāka ir tunikas un korpusa teorija. Pēc šīs teo-

rijas augšanas konusu apņem viena vai nedaudzas (divdīgļlapjiem
līdz 5, viendīgļlapjiem līdz 3) šūnu kārtas un visu centrālo daļu
sastāda korpuss '(202. att.). Viena tunikas kārta ir kviešiem, au-

zām, kukurūzai, kaktusiem, plūškokiem, baldriānam, cūknātrēm.

Lielākajai daļai divdīgļlapju ir divkārtaina tunika. Daudzkārtainas

tunikas (4—5 šūnu kārtas) sastop rožu, magoņu, kurvjziežu un

skujeņu dzimtu augiem.
Tunikas šūnas dalās galvenokārt antiklināli, bet korpusa šū-

nas — dažādos virzienos, t. i., periklināli. Šāda dalīšanās novēro-

jama segsēkļiem, bet ne kailsēkļiem. Šūnām daloties, ārējās tuni-

kas kārtas veido epiderma, bet pārējie pastāvīgie audi rodas no

korpusa un tunikas iekšējām šūnu kārtām (ja tunikā vairākas

kārtas).
Atsevišķi raksturīgi augšanas konusi aprakstīti nodaļās par

augu orgāniem.
lestarpinātā jeb interkalārā meristēma. Primārā meristēma aug-

šanas norisēs var atdalīties no rašanās vietas, pie tam starp pri-
mārās meristēmas šūnu grupām var rasties pastāvīgie audi. Tādu

meristēmu sauc par iestarpināto jeb interkalāro. Tā, piemēram,
kosu un graudzāļu stumbros aktīvie meristēmas audi ir ne tikai

galotnēs (apikālā meristēma), bet arī posmu apakšējā daļā, tieši

virs mezgliem. Lapā interkalārās augšanasjosla atrodas tuvu lapas
pamatam. Dažiem lūpziežu dzimtas augiem (piemēram, parasta-
jiem akļiem — Galeopsis tetrahit) interkalārās augšanas josla ir

posma augšdaļā, resp. aug "posma augšējais gals zem mezgla.
Līdzīgi aug arī ziedgultnes dažiem kurvjziežiem.

Interkalārā meristēma rodas no apikālās meristēmas, vasai

djferencējoties. Interkalārās meristēmas šūnām daloties, augs aug
Vienlaicīgi vairākos posmos. Interkalārās augšanas nozīme ir tā,
ka augs var ziedēt un augt vienlaicīgi. Augiem īsos veģetācijas
Periodos tā ir svarīga bioloģiska īpašība.

Meristēmas audu atrašanās starp pastāvīgajiem audiem ne-

traucē vielu vadīšanu augos, jo vielas no šūnas uz šūnu vada
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garenās, daļēji diferencētās prokambijā šūnas. Mehāniskā izturība

interkalārās augšanas joslām ir maza, bet to pastiprina lapu mak-

stis, kas parasti tās ietver.

Sānu jeb laterālā meristēma. Pie sānu jeb laterālās meristēmas

pieder kambijs, starpkūlīšu kambijs un korķa kambijs.

Kambijs —
cambium. Daloties galotnes un iestarpinātās

meristēmas šūnām, augs galvenokārt aug garumā. Resnumā tas

pieaug tikai tik daudz, cik meristēmas šūnas pieaug tilpumā, gal-
venokārt vakuolām palielinoties. Tā ir primārā pieaugšana res-

numā. Bez primārās pieaugšanas resnumā izšķir sekundāro pie-

augšanu resnumā, kas notiek visā auga dzīves laikā.

Viendīgļlapjiem sekundārā pieaugšana resnumā nav rakstu-

rīga. Kailsēkļu, divdīgļlapju un daļa paparžaugu stumbru aug

resnumā, kambija šūnām daloties.

Kambijs ir meristemātisku šūnu kārta, kas atrodas starp
lūksni un koksni (sk. 405. lpp.). Kambijs darbojas ne tikai stum-

bros, bet arī saknēs, lapu galvenajā un lielākajās sānu dzīslās

(retāk sīkajās). Kokiem, krūmiem stumbros ir nepārtraukts lūk-

snes gredzens ārpusē un koksnes
— iekšpusē. Arī kambija gre-

dzens starp lūksni un koksni ir nepārtraukts. Lakstaugiem ar vadu

kūlīšiem kambijs atrodas kūlīšos, un to sauc par kūlīšu jeb
fascikulāro kambiju. Apskatot augšanas konusus (sk. 318.

lpp.), noskaidrojām, ka viss prokambijs dažkārt nediferencējas par
vadu un mehānisko audu elementiem, bet kambija veidā saglabā-

jas starp primāro lūksni un primāro koksni. Tā kā kambijs ir

tiešs primārās meristēmas audu turpinājums un atšķiras no pa-

stāvīgajiem audiem ar to, ka kambija šūnas nav zaudējušas spēju
dalīties, kambiju pieskaitām pie primārās meristēmas.

Kambijs var rasties audos arī starp vadu kūlīšiem. To apzīmē

par starpkūlīšu jeb interfascikulāro kambiju.
Interfascikulārais kambijs parasti rodas no pamataudiem jeb pa-

renhīmas (parenhīma pieder pie pastāvīgajiem audiem), tādēļ tas

pieskaitāms sekundārajai meristēmai.

Kambija šūnas ir garenas, šauri četrstūraini prizmatiskas, ar

vienpusēji vai abpusēji smailiem galiem (155. att.). Sūnu garums
vairākkārt pārsniedz platumu. Divdīgļlapju kambija šūnas caur-

mērā ir 0,6 mm garas, bet kailsēkļiem — 3,6 mm. Evolūcijas pro-

cesā, kā redzams, kambija šūnu garums samazinās. Kambija šū-

nas, kas veido serdes starus, ir īsākas.

Kambija šūnapvalks diezgan maigs, elastīgs, sastāv no pektīn-
vielām un celulozes. Sūnu radiālās sienas biezākas par tangen-

ciālajām, tām apaļas vienkāršas poras, kas koksnes elementos

kļūst par dobumporām, bet lūksnē veido sietplātnes. Sūnas do-

bumā atrodas citoplazma un centrā apaļš vai iegarens kodols ar

kodoliņiem. Kambija šūnās ir arī sīki leikoplasti un mitohondriji-
Vakuolu daudzums un lielums atkarīgs no gadalaika; pavasari
vakuolu vairāk un tās lielākas.



Kambija šūnām raksturīga tangenciālā dalīšanās. Sūnas vis-

enerģiskāk dalās pavasarī. Sūnām daloties, rodas sekundārā lūk-

sne stumbra perifērijā un sekundārā koksne centrā. Kambija šūnu

dalīšanās šāda (155. att.): kambija šūna, sasniegusi normālo lie-

lumu, dalās ar tangenciālu šķērssienu; viena no divām meitšūnām

paliek par kambiālo šūnu, bet otra diferencējas par sekundārās

koksnes vai sekundārās lūksnes elementiem. Ja ārējā meitšūna

paliek par kambiālo šūnu, tad iekšējā veido jaunus sekundārās

koksnes elementus, turpretim, ja iekšējā ir kambiālā, tad ārējā
veido sekundārās lūksnes elementus. Koksnes elementu veidojas
vairāk nekā lūksnes, tādēļ arī stumbrā koksnes ir daudz vairāk

par lūksni.

Kambija šūnām daloties, meitšūnas nekļūst tūliņ par koksnes

un lūksnes elementiem, bet dalās vēl vienu vai divas reizes, un

155. att. I — kambija šūnas shēma

1 ~ ar vienpusēji smailiem galiem, 2 — ar abpusēji smailiem galiem. 3 — radiālā griezumā,
4 — šķērsgriezumā

— kambijašūnu tangenciālāsdalīšanās shēma. 111 — kambija šūnu dalīša-"ās un sekundāro lūksnes un koksnes elementu veidošanās. IV — stāvamā

II — kambija šūnu tangenciālās dalīšanās shēma. III — kambija šūnu dalīša-

nās un sekundāro lūksnes un koksnes elementu veidošanās. IV — stāvainā

kambija veidošanās (shematiski)
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tikai tad sākas to diferenciācija. Tādējādi kambija mātšūnas un

meitšūnās izveido kambiālo joslu.
Tā kā šūnn diferencēšanās par sekundārās koksnes vai lūksnes

elementiem notiek pakāpeniski, nav krasas robežas starp kam-

biālo joslu un koksni vai lūksni. Koksnei spēcīgi attīstoties, kam-

bija aplis tiek atvirzīts uz stumbra perifēriju (sevišķi koku stum-

briem) un tas pārtrūktu, ja nepalielinātos pats kambija aplis.
Kambija gredzens palielinās, šūnām laiku pa laikam daloties ra-

diāli. Sl dalīšanās notiek divējādi (sk. 406. lpp.).
Korķa kambijs. Pie sānu meristēmas pieder arī korķa

kambijs jeb fellogens — phellogenum, kas kailsēkļiem un daudz-

gadīgajiem divdīgļlapjiem veidojas individuālās attīstības no-

teiktā posmā. Fellogens veido sekundāros segaudus — peridermu.
Fellogens dediferenciācijas ceļā rodas visbiežāk no primārās mi-

zas ārējām kārtām, bet tas var veidoties arī no epidermas vai no

primārās mizas dziļākajām kārtām. Fellogena šūnām periklināli
daloties, uz ārpusi atdalās korķa audi

— fellema, uz iekšpusi
korķa miza —

felloderma. Laiku pa laikam notiek arī antikli-

nālā dalīšanās un palielinās korķa kambija aplis. Fellogens var

darboties vairākus gadus no vietas ar pārtraukumiem ziemā.

Citos gadījumos no fellogena veidojas nedaudzas fellēmas un fel-

lodermas kārtas un fellogens atmirst, bet dziļākajos slāņos veido-

jas jauns fellogens.
levainojumu jeb traumatiskā meristēma. Gandrīz katra ievaino-

juma vietā rodas sekundārā meristēma. Tās šūnām daloties, rodas

jaunas šūnas un audi. levainojuma vietā sākumā parasti veidojas

parenhīmas audi, kurus sauc par kallusu. Kalluss var veido-

ties no dažādiem audiem, pat no pārkoksnētām šūnām, bet vis-

biežāk tas veidojas no blakus vai tuvumā esošā kambija vai fel-

logena. No trahejām, traheīdām, sklerenhīmas un sklereldām

parasti kalluss neveidojas.
Kallusa veidošanās sākas, vispirms blakus šūnām palielinoties.

Šīs šūnas sāk enerģiski dalīties, un rodas nevienādas parenhīmas
šūnas, kas izvietojas bez noteiktas kārtības. Kallusa šūnām pa-

rasti ir lieli kodoli un blīva protoplazma. Vakuolu šūnās maz.

Kalluss labi attīstās stumbros, zaros, saknēs, bet lapām kallusa

veidošanās nav raksturīga. Kallusa rašanos ietekmē arī ārējie

apstākļi. Ja ievainojums ļoti liels, tas ātri izžūst vai ari tur sa-

vairojas mikroorganismi, un kalluss neveidojas.
Izmēģinājumi rāda, ka sterilos apstākļos, ja mitruma pietie-

kami, kalluss var veidoties visos ievainojumos. Kallusa veidošanos

izraisa ievainojuma hormoni, kas rodas vai nu ievainotajās šūnās,

vai blakus šūnās. Parasti kallusa šūnas sāk diferencēties un

ārpusē izveidojas segaudi. Segaudi rodas, vai nu kallusa ārējām
šūnu kārtām pārkorķojoties, vai attīstoties kallusā korķa kam-

bijam.
Vadu elementi ievainojumos veidojas no meristemātiskajam
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šūnām, kas līdzīgas kambijam. Traheidālie elementi bieži vien

īsāki nekā parastie, un tos nosauc par hidrocltiem. Arī siet-

stobri ievainojumos ir īsāki nekā veselajos orgānos. Hidrocīti ar

sietstobriem kopā izveido diezgan sarežģītu vadu sistēmu. levai-

nojuma meristēmai ir ļoti liela nozīme augu dzīvē. Tikai tādēļ,
ka augiem var veidoties traumatiskā meristēma, augus var pa-

vairot ar dažāda veida spraudeņiem. Arī augu potēšana pamatojas
uz augu spēju veidot sekundārus meristēmas audus — ievaino-

juma meristēmu.

Meristemoīdas. Skaitliski mazas šūnu grupas vai pat atsevišķas
šūnas, kas savu primāro aktivitāti saglabā vai atjauno spēju da-

līties, t. i., iegūst meristemātisku aktivitāti pēc noteikta miera pe-

rioda, sauc par meristemoldām. Meristemoīdām diferencējoties,
veidojas atvārsnltes, matiņi v. c. Meristemoīdas raksturo sevišķi
augsta dalīšanās aktivitāte, un dažkārt tās ierosina dalīties šūnas,
kas atrodas tām tieši blakus. Tad ap meristemoldām rodas joslas
vai laukumiņi ar kārtnu šūnu sakārtojumu.

PASTĀVĪGIE AUDI

SEGAUDI

Segaudi saista auga organismu ar apkārtējo vidi un aizsargā
to no kaitīgiem ārējās vides apstākļiem, kādēļ augs varētu iet

bojā. Segaudi aizsargā augu no pārmērīgas ūdens iztvaikošanas1
,

pārāk spilgta apgaismojuma, no krasām temperatūras maiņām,
no sīkiem mehāniskiem «bojājumiem, no atmosfēras putekļiem, sīku

dzīvnieku uzbrukumiem, kā ari no parazītisku sēņu un baktēriju
iekļūšanas organismā. Ūdens augu segaudi aizkavē ūdens ieplū-
šanu intercelulāros. Bez tam pa segaudiem notiek gāzu apmaiņa
ar apkārtējo vidi un tiek uzņemtas barības vielas.

Izšķir primāros un sekundāros segaudus. Primārie segaudi ir

epiderma, sekundārie — periderma un kreve.

Primārie segaudi

Epiderma jeb virsmiziņa.. Auga attīstības sākumā visas tā da-

lās — lapas, stumbru, sakni, izņemot saknes uzmavu un augšanas
konusa galu, sedz epiderma — epidermis. Viengadīgajiem un da-

žiem daudzgadīgajiem augiem epiderma saglabājas visu dzīves

laiku. Daudzgadīgajiem augiem, kuri sekundāri pieaug resnumā,

jau otrā gada sākumā parasti veidojas sekundārie segaudi —

Periderma.

'Tropu mežos epiderma transpirāciju neierobežo, bet gan pasargā lapas
n° saplaisāšanas tropu lietus laikā.



Saknes epiderma pēc uzbūves un funkcijām stipri atšķiras no

augu virszemes daļu epidermas. To sauc par rizodermu jeb epi-

blemu (sk. 334. lpp.).
Epiderma tipiskā veidā ir viena šūnu kārta. Epidermas šūnas

ir mazliet plakanas, blīvi sakārtotas. Tās savā starpa saistītas

daudz ciešāk nekā ar pamataudu šūnām, kuras atrodas zem epi-

dermas, tādēļ epiderma kā plāna bezkrāsaina plēvīte viegli no-

plēšama.
Epidermas šūnu veids ļoti dažāds. Divdīgļlapjiem parasti epi-

dermas šūnas parenhimātiskās, sānu sienas bieži vien izliektas,

324

Kā jau noskaidrots (sk. 319. lpp.), augšanas konusā, proto-
dermai diferencējoties, parasti veidojas epiderma. Epiderma vis-

biežāk ir viena šūnu kārta, bet dažiem augiem sastop ari daudz-

kārtainu epidermu (piemēram, kaučuka gumijkokam ->- Ficus

elastica). Epidermas šūnas diezgan ilgi saglabā spēju dalīties,un

tādējādi zināmu laiku epiderma var stiepties līdzi, orgāniem pie-
augot resnumā.

156. att. Lapu epiderma (no virsas)

I — kviešu — Triticum vulgare, II — saulgriezes —
Helianthus annuus, 111 — kāpostu -

Brassica oleracea
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viļņainas, līkumainas. Tādējādi palielinās saskares virsma un

reizē arī epidermas izturība (156. att.).
Dažos gadījumos, piemēram, priedes skujām, epidermas šūnas

prozenhimātiskās. Viendīgļlapjiem epidermas šūnas parasti gare-

nas un bieži savienojas ķīļveidīgi. Vairākiem zālaugiem epidermā

starp garenajām šūnām ir mazākas šūnas ar stipri bieziem, daž-

kārt pārkorķotiem vai mineralizētiem apvalkiem. Sīs mazās šūnas

palielina epidermas izturību. Jaunās epidermas šūnās daudz pro-

toplazmas; no plastīdām sastopami sīki leikoplasti (bieži vien to

arī nav). Vakuolās nelielas. Sūnsulas krāsu bieži vien nosaka

antociāns. Dažu ūdens augu, paparžu un ziedaugu — ēnmīļu lapu
epidermas šūnās ir hloroplasti. Epidermas šūnām šūnapvalki pa-
rasti no celulozes. Sānu un iekšējās šūnapvalka sienās parasti ir

poras, bet ārējā sienā to nav vai ir tikai retos gadījumos. Epider-
mas šūnu ārējā siena parasti biezāka, dažreiz pat lēcveidīga un

gandrīz vienmēr kutinizēta (157. att.). Dižajām pulkstenītēm —

Campanula persictfolia, piemēram, lapas epidermā šķērsgriezumā
(157. att. III) redzami elipsoidāli pabiezinājumi; tie stipri lauž

gaismas starus un, gaismai krītot uz lapu, darbojas kā savācēj-
lēcas. Tikai retos gadījumos, piemēram, maigām, mīkstām lapām,
šūnapvalki maz un vienmērīgi uzbiezināti. Uzbiezinājums atka-

rīgs ne tikai no auga sugas, bet arī no ārējiem apstākļiem. Ūdens

augiem epidermas šūnu ārsiena nav biezāka par sānu sienām,
tādēļ ūdens augi, izņemti no ūdens, ātri novīst. Epidermas šūnu

ārsienas visvairāk uzbiezinātas dažām sēklām un skuju koku

lapām.
Epidermas šūnu šūnapvalki dažkārt pārkoksnējas un satur

lignīnu. Pārkoksnējušies šūnapvalki ir skuju koku skuju, zāļu,
grīšļu, ozolu, eikaliptu, oleandru v. c. lapu epidermām. Epidermā

sastop arī kalcija un silīcija savienojumu nogulumus, kas padara
augus cietus un tādā veidā aizsarga pret dzīvniekiem. Silīcija sa-

vienojumi ir paparžu, kosu, grīšļu v. c. augu epidermā. Sevišķi
daudz silīcija savienojumu ir kosu epidermā, tādēļ kosas ir cietas

un dažkārt tās izlieto pulēšanai.

Ķirbju, nātru v. c. dzimtu augu epidermā atrod lielas šūnas

ar cistolītiem (sk. 283. lpp.).

. Atsevišķas epidermas šūnas var izveidoties par pūšļveidīgām
ūdens uzkrājējām tvertnēm, piemēram, Rochea falcata (157. att.

Dažu dzimtu, piemēram, malvu, dievkrēsliņu, zīdkoku v. c. su-

gām atsevišķas epidermas šūnas vai šūnu grupas pārgļotojas.
Šūnapvalks pārgļotojas parasti sēklu epidermas šūnām.

Epidermas šūnapvalkos ir kutīns. Kutīna daudzums šūnapvalkā
Palielinās virzienā no iekšpuses uz ārpusi, veidojot kutikula-
rās kārtas (157. att.). Bez tam, izdaloties virs epidermas, ku-

tīns sacietē un veido plānu nepārtrauktu plēvīti —
kutikulu —
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cuticula, kas parasti nav sadalīta šūnās. Kutikula sastopama gan-
drīz uz visām augu daļām, izņemot saknes rizodermu.

Augšanas konusa epidermai parasti nav kutikulas vai tā ļoti
plāna. Parasti kutikulas virsma ir gluda, bet uz tās var izveidoties

dažādi izaugumi pauguriņu, ribiņu vai citādu izcilnīšu veidā. Šie

izcilniši var būt 1) no tīras kutikulas, 2) no šūnapvalka celulozes,
tikai ar kutikulu pārklāti. Kutikula labi lauž gaismu, tādēļ tās

griezumi mikroskopā labi saskatāmi. Izolēta kutikula ir blīva, bez-

krāsaina bezstruktūras plēvīte. Dažiem augiem (piemēram, auku-

bām — Aucuba) kutikula kā sīkas plāksnītes sedz katru epidermas
šūnu atsevišķi, bet robeža starp šūnām ir bez kutikulas vai tā ir

ļoti plāna.
Uz dažiem stumbriem, kam daudzgadīga epiderma (piemēram,

dažām irbeņu un kļavu sugām), kutikula saplaisā un no iekšpuses
rodas jauni slāņi. Dažu grīšļu lapu kutikulā ir silīcija savienojumu
nogulumi.

157. att. Lapu epiderma šķērsgriezuma
I — Aloe acinacijolia, U — dārza sipolu — Allium cepa, 111 — dižo pulkstenišu — (-_ampn-
nula persicijolia (1 — kutikula, 2 — kutikulārāskārtas. 3 — celulozes kārta. 4 — savāci'jlt'f
IV — ūdens puš|i Rochea falcata lapas epiderma; V — vaska nūjiņas uz cukurniedres —

Saccharum oļjicinarum stumbra epidermas (mezgla šķērsgriezums)

Kutikulas biezums atkarīgs no augu sugas, vecuma un ārējas

vides faktoriem.

Stipri attīstīta kutikula ir tuksnešu augiem, epifītiem un halo-

fītiem. Tāpat bieza kutikula ir daudziem augļiem. Ūdens augiem



327

epidermas šunu ārsienas nav biezākas par sanu sienam un kuti-

kulas ūdens lapām nav.

Kutikulā un kutikulārajās kārtās nereti atrodas vasks; dažiem

augiem vaska sarmojums vai vaska kārtiņa sedz kutikulu. Augu
daļas ar vaska sarmojumu izskatās pelēkas vai zilganpelēkas.
Vaska kārtiņa var būt kā nepārtraukta plēvīte vai arī sīku grau-

diņu, nūjiņu veidā. Uz kāpostu lapām, plūmju un melleņu augļiem,
vīnogām vaska sarmojums viegli noberžams. Cukurniedrēm vaska

nūjiņas veido blīvu segu uz epidermas (157. att. V). Vaska pal-
mai

— Copernicia cerifera uz lapām ir līdz 5 mm bieza, viegli
noplēšama vaska plēvīte, ko savāc un izlieto tautas saimniecībā.

Epiderma un it sevišķi kutikula ar vaska sarmojumu stipri sa-

mazina transpiraciju, piemēram, nomizots ābols pirmajās trīs

stundās zaudē 25 reizes vairāk ūdens nekā nemizots. Vaska kār-

tiņa sekmē arī ūdens notecēšanu no lapām un aizkavē mikroor-

ganismu unkukaiņu piekļūšanu.

Matiņi. Vairākumam augstāko augu uz epidermas ir redzami ma-

tiņi jeb trihomi. Matiņi veidojas no epidermas šūnām, tiem ir

dažāds veids un funkcijas.

Matiņi var būt vienšūnas, daudzšūnu, vienkārši un

zaraini (158. att.). Tie var būt dzīvi un nedzīvi. Atkarībā no

matiņu konsistences un izskata izšķir zīdainus, villainus, sarainus

utt. matiņus. Vismazākie matiņi izcilnīšu veidā novērojami uz

ziedu vainaglapām. Tos sauc par papi lām. Papilas rada vai-

naglapu samtainumu lauvmutīšu — Antirrhinum majus, atrait-

nīšu — Viola tricolor v. c. ziedos. Papilveidīgi ir gandrīz visi

matiņi attīstības sākumā. Ir augi, kuriem matiņi ar šķērssienu nav

atdalīti no epidermas šūnas, piemēram, daudziem skarblapju —

Boraginaceae dzimtas augiem. Augu vairākumam matiņus šķērs-
siena atdala no «matiņa mātšūnas». Šie matiņi reti ir vienšūnas

(piemēram, ābeles lapas matiņi); visbiežāk tie daudzšūnu un ļoti
daudzveidīgi.

Uz kartupeļu —
Solanum tuberosum lapām ir vienkārši daudz-

šūnu matiņi. Daudzšūnu zaraini matiņi veido biezu pārklāju pa-
rastā deviņvīruspēka —

Verbascum thapsus lapām. Dažiem

augiem raksturīgi zvaigžņmatiņi (piemēram, Matthiola

annua v. c). Zvaigžņmatiņi sedz sudraba eleagna — Elaeagnus

argentea lapas.

Matiņi izpilda dažādas funkcijas, tomēr galvenokārt tie pa-

sargā augu no stipras iztvaikošanas, pārkāršanas tiešā saulē, no

krasām temperatūras maiņām. Šim nolūkam noder galvenokārt
nedzīvie matiņi, kas pildīti ar gaisu un apklāj augu kā bieza sega.

Nedzīvajiem matiņiem nav protoplasta. To dobums pildīts ar

gaisu, tādēļ tie izskatās balti. Augi, kurus sedz nedzīvi matiņi,
izskatās pelēki, iesirmi (piemēram, pelēkās sirmenes

—
Berteroa

incana v. c). Bieza matiņu sega ir aizsargs arī pret dzīvnieku
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158. att. Matiņi

I— trejkrāsu vijolītes — Viola iricolor papilas, 2 — sudraba eleagna — Elaeagnus argentea,
3 — lefkojas — Matihiola annua un 4 — kalnu alises — Alussum montanum zvaigžpmatinl,
5 — kartupeļu — Solanum luberosum vienkārši daudzšūnu matiņi, 6 — parastā deviovlru-

spēka — Verbascum thapsus daudzšūnuzaraini matiņi, 7 — ābeles — Mālus vienšūnas ma-

tiņi, 8 — apiņu — Humulus lupulus, 9 — ķeraiņu madaru —
Gallum aparine āķveidīgi ma-

tiņi — dzelonīši, 10 — kokvilnas — Gossypium sēklas matiņi, 11—13 —
nātres — Urtica dzeļ-

matiņi — dzēlites, 14 — nātres dzēlītes gals, kas pieskaroties nolūst, 15 — sparmānijas jeD
istabas liepas — Sparmannia aļricana matiņš, 16 — uzpirkstltes — Digltalis daudzšūnu matins
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uzbrukumiem. Lielākas aizsardzības lunkcijas ir dzeļmatiņiem —

dzēlltēm On dziedzermatiņiem.
Nātru — Urtica dzeļmatiņš ir gara šūna, kas atrodas uz

daudzšūnu pauguriņa (158. att.). Dzeļmatiņa apvalks pārkoksnē-
jies, augšgalā satur silīcija savienojumus. Dzeļmatiņa šūnsulā ir

indīga; tajā konstatēts histamlns, acetholīns, skudrskābe. Netālu

no matiņa gala ir trausla vieta, un paplašinātais gals no pieskā-
riena lūst, smaile ieduras uzbrucēja ķermenī un rētā ar turgora
spiedienu iekļūst šūnsulā, kas rada dedzinošu sāpju sajūtu. Da-

žām tropiskajām nātrēm, piemēram, Urtica urentissima, pieska-
roties, rodas pat dzīvību apdraudoši iekaisumi.

Dziedzermatiņi, piemēram, krievu tabakai — Nicotiana

rustica, dziedniecības salvijām — Salvia officinalis, sastāv no

kātiņa un galviņas; galviņu veido dziedzeršūnas. Dziedzeršūnas

izdala sveķus, gļotas, ēteriskās eļļas v. c. vielas, kurām pa lielā-

kajai daļai ir aizsargnozīme auga dzīvē. Dziedzermatiņi rakstu-

rīgi daudziem lūpziežu un nakteņu dzimtas augiem (sk. 367. lpp.
«Izdalītājsistēma»).

Mežrožu, aveņu, kazeņu epidermā attīstās ļoti spēcīgi pārkok-
snējušies matiņveida izaugumi — dzeloņi1. Dzeloņi jāatšķir no

ērkšķiem, kas ir vasas veidojumi.
Aizsardzības funkcijas ir arī augu parastajiem matiņiem, ja

tie ir cieti, asi, resp. sarainiem matiņiem skarblapju dzimtā.

Matiņi bieži vien ir augļiem un sēklām; tie veicina sēklu un

augļu izplatīšanos un tiek saukti par lidmatiņiem. Lidmatiņi
ir māllēpju — Tussilago, pieneņu — Taraxacum v. c. augļiem.

Liela praktiska nozīme ir kokvilnas — Gossupium sēklas ma-

tiņiem. Tie ir vienšūnas, stobrveida; šūnapvalks pakāpeniski pa-

biezinās, bet ķīmiskais sastāvs nemainās (tīra celuloze tajos
90% un vairāk). Kad sēklas nogatavojušās, matiņos protoplazmā
atmirst, stobriņi saplok un kļūst lentveidīgi. Kokvilnu plaši kul-

tivē Vidusāzijas republikās, ASV, Indijā, Brazīlijā, Ķīnā v. c. Ir

selekcionētas šķirnes, kurām ir līdz 6 cm gari sēklas matiņi. No

šiem matiņiem iegūst vati un kokvilnu audumu pagatavošanai.
Sakņu rizodermas matveida izaugumi ir spurgalinas (sk.

379. lpp.).
Atvārsnītes. Audiem veidojoties, rodas starpšūnu jeb intercelu-

lārā sistēma. Starpšūnu sistēma augos ir plaša un savstarpēji
saistīta. Sai intercelulārai sistēmai ir atveres uz ārieni. Epidermā
šādas atveres ir atvārsnītes — stoma.

1Dažkārt no matiņveidigiem izaugumiem atsevišķi nodala emerģences,
kas ir epidermas vai subepidermas audu veidojumi. Tādā gadījumā pie emer-

gencēm pieskaita nātres dzeļmatiņus, rasenes dziedzermatiņus, rožu, kazeņu

dzeloņus v. c. Taču starp matiņiem un emerģencēm ir pārejas. Matiņiem un

emerģencēm bez izcelšanās vēl raksturīga pazīme ir to nekārtnais novietojums
Uz augiem, ar ko tie atšķiras, no orgānu metamorfozēm.
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Atvarsnīšu uzbūve (159. att.) un darbības mehānisms ir ļoti
dažāds.

Atvārsnītes ir mikroskopiskas spraugas, kas izveidojas starp
2 pusmēnesveida vai nierveida atvārsnītes slēdz ēj-
šūnām. Atvārsnītes slēdzējšūnas no pārējām epidermas šūnām

atšķiras ne tikai pēc veida, bet arī ar mazākiem apmēriem, hloro-

159. att. Mazo mārsilu — Thymus serpyllum epiderma, I — no virsas, II

šķērsgriezumā
1 — epidermas šūna, 2 — kutikula, 3 —

kutikulārās kārtas, 4 —
atvārsnītes sledzējšuņas,

5 — kodols, 6 — hloroplasti, 7 — eisodiālā eja, 8 — ārējais pagalms, 9 — iekšējais pagalms,
10 — opistiālā eja, II & elpošanas dobums
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plastu daudzumu un cietes ieslēgumiem hloroplastos. Pārējās epi-
dermas šūnās parasti hloroplastu nav.

Apskatot atvārsnītes šķērsgriezumā, redzama ieeja spraugā,
ko sauc par eisodiālo eju. Tā ved ārējā pagalmā. Ārējo
pagalmu no iekšējā norobežo slēdzējšūnu apvalku izliektā daļa.
Ja izliekumi saskaras viens ar otru, atvārsnītes aizveras. Atvērtā

atvārsnītē slēdzējšūnu izliekumi viens no otra ir lielākā vai ma-

zākā attālumā.

No iekšējā pagalma opistiālā eja ved auga dziļākajos
audos. lekšējie audi nepiekļaujas tieši pie atvārsnītes. Zem opis-
tiālās ejas atrodas elpošanas dobums.

Epidermas šūnas, kas atrodas blakus atvārsnītēm, sauc par
blakus šūnām.

Atvārsnītes veidojas no protodermas vai jaunām epidermas
šūnām. Atvārsnīšu veidošanās un diferencēšanās dažādās augu

grupās norit atšķirīgi. Visvienkāršāk atvārsnītes izveidojas vien-

dīgļlapjiem, piemēram, hiacintēm, kuru lapas epidermas' šūnas

garenas, diezgan vienveidīgas. Vispirms dažās epidermas šūnās

rodas šķērssienas, un šūnas sadalās divās nevienādās daļās —

vienā lielākā, otrā — mazākā kubiskā šūnā. Tās ir atvārsnīšu

slēdzējšūnu mātšūnas (160. att. I). Kubveida mātšūna noapaļojas,
kļūst elipsoidāla, dalās ar garenisku sienu paralēli lapas garenis-
kajai asij un kļūst par divām atvārsnīšu slēdzējšūnām. Sprauga
starp slēdzējšūnām gareniskajā sienā rodas šizogeni.

Sarežģītāks atvārsnīšu veidošanās process ir tajos gadījumos,
kur reizē ar atvārsnītēm veidojas arī atvārsnīšu blakus šūnas,
kas atšķiras no pārējām epidermas šūnām gan ar veidu, gan no-

vietojumu. Divdīgļlapjiem atvārsnītes rodas, mātšūnai vienreiz

vai vairākas reizes daloties, pie tam blakus šūnas rodas vai nu

no pašas mātšūnas, vai kaimiņu šūnām. Dažkārt blakus šūnas iz-

veidojas, pirms notikusi atvārsnīšu mātšūnas dalīšanās. Tā kā

blakus šūnas veidojas dažādi, atšķiras arī to novietojums. Izšķir
vairākus blakus šūnu novietojumu tipus (160. att. II).

Atvārsnītes ir visiem augstākajiem augieml. Tās var būt da-

žādām auga virszemes daļām. Visvairāk to lapas epidermā, bet

sastopamas arī vainaglapu (dažkārt nedarbīgā stāvoklī), putekšņ-
lapu, auglenīcu un stumbru epidermā. Nezaļiem parazītiem un

saprofītiem atvārsnīšu naV; tās reducētas vai vispār nav.

Lapām vairāk atvārsnīšu apakšpusē nekā virspusē; daudziem

augiem tās tikai lapas apakšpusē. Ūdens augu lapām, kas atrodas

ūdenī, atvārsnīšu parasti nav. Peldošajām lapām atvārsnītes at-

rodas lapas virspusē.
Atvārsnīšu skaits lapu epidermā ļoti dažāds. Caurmērā ir 100—

1 Analoga atvārsnītei ir aknu sūnasmaršancijas — Marchantia polymorpha
«elpošanas atvārsnīto.
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300 atvārsnīšu uz 1 mm
2 (sk. tabulu). Vidēji kāpostu lapām ir ap

11 miljoni, bet saulgriežu lapām 14 miljoni atvārsnīšu.

Atvārsnīšu skaits uz 1 mm
2

Atvārsnīšu skaits nav stabils, bet mainās ārējās vides ietekmē.

Tā, piemēram, saulgriezēm — Helianthus annuus, kas augušas
pilnā apgaismojumā, uz 1 mm

2 caurmērā ir 220 atvārsnīšu, bet

līdzīgos apstākļos nelielā apēnojumā augušām —
140.

160. att. I — atvārsnītes veidošanas hiacintes — Hyacinthus lapas epiderma
(sk. paskaidrojumu tekstā). II — atvārsnītes blakus šūnu novietojums

1 — blakus šūnas novietojušās nekārtni, tās neatšķiras no pārējām epidermas šunāmfgun-

degu Jeb ranunkuloīdais tips), 2 — blakus šūnas trīs, viena no tām mazāka par pārējam

divām (krustziežu jeb kruciferoīdais tips), 3 — blakus šūnas paralēli atvārsnīšu slēdzējšū-
nām (madaru jeb rubioidais tips). 4 — atvārsnītl ietver Šūnu pāris, blakus šūnu robežsienas

atrodas zem taisna leņķa pret atvārsnītes spraugu (nagleņu jeb kariofiloīdais tips), 5 —

blakus šūnas veido ap atvārsnīti blīvu gredzenu (gredzeniskais tips)

Lapas

virspusē

Lapas

apakšpusē

Ābelēm — Mālus

Kartupe|iem — Solanum tuberosum .
Parastajām kļavām — Acer pla.tanoid.es

Parastajiem ceriņiem — Syringa vulgaris .
Saulrieteņiem — Sempervivum tectorum

Melnajām apsēm — Populus nigra .
Gundegām — Ranunculus

Graudzālēm — Gramineae

Sējas zirņiem — Pisum sativum

Kāpostiem — Brassica oleracea
....

Baltajām ūdensrozēm — Nymphaea alba

0

0

0

0

11

20

50

70

100

219

330

246

263 .
550

330

14

115

108

49

220

301

0
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Ari atvārsnīšu sakārtojums epidermā ir dažāds. Viendīgļlap-
jiem tās parasti rindās, divdīgļlapjiem — izklaidus. Stumbru epi-
dermā atvārsnīšu vienmēr mazāk, tās paralēli gareniskajai asij.

Atvārsnītes atrodas vienā līmenī ar pārējām epidermas šūnām

vai arī paceļas augstāk, vai iegrimst zemāk par tām. Atvārsnīšu

novietojumu un uzbūves īpatnības ļoti ietekmē apkārtējā vide.

Augiem, kuriem nepieciešams samazināt transpirāciju, atvārsnītes

parasti iegrimušas resp. pasargātas no vēja plūsmas (161. att. C).
Dažkārt šāds padziļinājums var būt ārmalā sašaurināts, un tā

izveidojas atvārsnītei pašai savs mikroklimats. Transpirāciju sa-

mazina arī bieza matiņu sega ap atvārsnīti vai vaska valnītis, kas

dažreiz izveidojas ap to. Mitru vietu augiem atvārsnītes nav iegri-
mušas, tām bieži saplūst ārējais pagalms ar iekšējo un tādējādi
tiek veicināta transpirācija (161. att.D).

161. att. Atvārsnītes. A — kukurūzas — Zea mays, B — Strobilanthes glomerata,
C — Euphorbia tirukalli atvārsnīte ārpusē ar vaska valnīti, D — mazo ūdens-

ziedu — Lemna minor atvārsnīte ar eisodiālo eju

1 — slēgtas, 2 — atvērtas, 3 — pūslīšveida paplašinājumi, 4 — slēdzējšūnu apvalka pabie-
zinājums, 5 — atvārsnītes blakus šūna

Caur atvārsnītēm norit gāzu apmaiņa un transpirācijas pro-
cess. Atvārsnītes atveras un aizveras, mainoties turgoram atvār-

snīšu slēdzējšūnās un slēdzējšūnu apvalka nevienādā pabiezinā-
juma dēļ. Ja slēdzējšūnas turgescentas, atvārsnīte atveras, tur-

goram samazinoties, — aizveras. Turgors slēdzējšūnās mainās

sakarā ar cietes pārvēršanos cukurā un otrādi. Parastākais atvār-
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snlšu atvēršanās un aizvēršanās mehānisms ir šāds. Tā kā at-

vārsnīšu apvalka frontālā daļa,kas robežojas ar spraugu, ir stipri
uzbiezināta, bet mugurpusē plāna, turgoram palielinoties, plānā
mugurpuses apvalka daļa izstiepjas, slēdzējšūna liecas mugur-

puses virzienā un atvārsnīte atveras. Turgoram samazinoties, at-

vārsnītes mugurpusē apvalks vairs netiek stiepts un slēdzējšūna
noslēdz spraugu (161. att.).

Graudzāļu un grīšļu dzimtas augiem atvārsnītes slēdzējšūnu
vidus daļā apvalks biezāks, bet galos ar pūslīšveida paplašinā.-
jumiem plāns (161. att. A). Pūslīšu dobumi savienojas ar tievu

kanālu. Palielinoties turgoram, izplešas gali ar pūslīšveida papla-
šinājumiem un līdz ar to attālinās vidējās daļas —

atvārsnīte

atveras.

Sūnas
—

Mnium cuspidatum atvārsnītei plāns slēdzējšūnas
frontālās puses apvalks, kas, turgoram palielinoties, izliecas uz

āru un noslēdz spraugu.

Tātad atvārsnītes atvēršanos un aizvēršanos regulē slēdzēj-
šūnas. Tomēr dažkārt atvārsnīšu aizvēršanos un atvēršanos re-

gulē arī slēdzējšūnu blakus šūnas, tāpat elpošanas dobuma tu-

vumā esošās šūnas.

Bez atvārsnītēm, kas regulē gāzu apmaiņu un iztvaikošanas

procesu augos, ir vēl ūdens atvārsnītes — hidatodes (sk.
368. lpp.).

Rizoderma
—

rhizodermis. Jaunas saknes sedz rizoderma jeb
epiblema. Caur rizodermu ūdens ar tajā izšķīdušajām mine-

rālvielām no augsnes tiek uzsūkts saknē. Sakarā ar funkciju īpat-
nībām rizoderma ar vairākām pazīmēm atšķiras no epidermas.
Rizodermā nav atvārsnīšu, to nesedz ne kutikula, ne arī vaska

kārtiņa. Rizodermas šūnām ir plāns celulozes apvalks. Dažkārt

apvalks pārgļotojas un pilnīgi salīp ar augsnes daļiņām. Rizoder-
mai ir spurgaliņas (sk. 379. lpp.). Rizodermas šūnas, kurām ir

spurgaliņas, parasti neatšķiras no pārējām rizodermas šūnām,

tikai dažiem augiem tās mazākas, ar blīvāku protoplazmu

(192. att.).

Sekundārie segaudi

Primārie segaudi — epiderma augus klāj dažus mēnešus vai

parasti vienu veģetācijas periodu. Daudzgadīgajiem augiem jau

pirmā veģetācijas perioda beigās sāk veidoties sekundārie seg-

audi, kas darbojas visu dzīves laiku., Dažiem augiem epiderma

saglabājas ilgāk nekā vienu veģetācijas periodu, dažreiz tikai pēc
10—20 gadiem, kā, piemēram, kļavām, veidojas sekundārie seg-

audi. Tikai retiem augiem, piemēram, āmuļiem, epiderma sagla-

bājas visu mūžu, jo epidermas šūnām saglabājas spēja dalīties.

Parasti visiem augiem, kas sekundāri pieaug resnuma, epi-
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derma nespēj stiepties līdzi, tā tiek sarauta un epidermas vietā

veidojas sekundārie segaudi. Sekundārie segaudi ir periderma un

kreve.

Periderma — peridermis raksturīga kailsēkļu un divdīgļlapju
kokiem; tiem periderma klāj ne tikai galveno stumbru un sakni,
bet arī zarus un sānsaknes. Divdīgļlapju lakstaugiem periderma
dažreiz sastopama tikai uz vecākām stumbru un sakņu daļām.
Viendīgļlapjiem peridermas parasti nav; kaut cik tipiska peri-
derma rodas dažām palmām, piemēram, kokospalmai — Cocos,.

alojēm — Aloē. Dažiem citiem viendīgļlapjiem, kā, piemēram,
pūķkokiem — Dracaena, jukām — Yucca, kordilīnēm

— Corduline,

periderma veidojas nevis no fellogena, bet primārās mizas perifē-
rijas šūnām daloties un pārkorķojoties. Paparžaugiem peridermas.
nav. Periderma sastopama arī uz bumbuļiem, piemēram, kartu-

peļiem, topinambūriem, kā arī uz augļiem —
dažu šķirņu āboliem*

bumbieriem, granātiem v. c.

162. att. I — jāņogu zara peridermas šķērsgriezums; II — bērza — Betula pen-

dula peridermas šķērsgriezums

' — epiderma. 2
— primārā miza, 3 — korķa kambijs (fellogens), 4 — korķa kārta (fellēma),

5 — korķa miza (felloderma), 6 — periderma, 7 — luksne, 8 — biezsienainās korķa šūnas,
9 — plānsienainās korķa šūnas

Periderma var veidoties arī ievainojuma vietās. Periderma uz

saknēm parasti sāk veidoties ātrāk nekā uz stumbriem. Ja salī-

dzina peridermas rašanos laika ziņā ar kambija veidošanos, re-

dzams, ka kambijs parasti rodas pirms korķa kambija veidošanās.



Periderma sastāv no trim kārtām — korķa kārtas jeb fellēmas,
korķa kambija jeb fellogena un korķa mizas jeb fellodermas.

Fellogens var veidoties no epidermas (piemēram, irbenēm,
vītoliem, ķiršiem, oleandriem, ābelēm, bumbierēm, pīlādžiem v. c),
primārās mizas ārējās kārtas (bērziem, kļavām, ievām, ozoliem,
platānām v. c.) vai dziļākajām primārās mizas šūnu kārtām

(upenēm, jāņogām, ērkšķogām, bārbelēm, kokveida karagānām

v. c.), saknēs bieži pat no pericikla (sk. 384. lpp.). Visbiežāk fello-

gens rodas no primārās mizas subepidermālajām šūnu kārtām.

Kā notiek fellogena veidošanās? Primārā miza sastāv galveno-
kārt no parenhīmas jeb pamataudu šūnām. Pamataudu šūnas ir

vismazāk diferencējušās un tādēļ viegli spēj atgriezties meriste-

mātiskā stāvoklī. Parasti subepidermālā šūnu kārtā šūnas sāk

dalīties un kļūst par sekundārās meristēmas audiem — korķa

kambiju jeb fellogenu — phellogenum.

Korķa kambija šūnas pēc izskata līdzīgas kambija šūnām. Tās

ir dzīvas šūnas ar blīvu protoplazmu. Korķa kambijs parasti sa-

stāv no vienas šūnu kārtas. Daloties korķa kambija šūnām, tajās

Todas tangenciāla šķērssiena un no vienas mātšūnas izveidojas
divas meitšūnas. lekšējā meitšūna parasti pieaug tilpumā un da-

lās no jauna, bet ārējā vairs nedalās. Retāk ārējā meitšūna

pieaug un dalās no jauna un iekšējā nedalās. Tādā veidā no korķa

kambija atdalās šūnas uz ārpusi un iekšpusi. Uz ārpusi atdalās

biezāka šūnu kārta — korķa kārta jeb fellēma, uz iekšpusi ne-

daudzas šūnu kārtas
— korķa miza jeb felloderma (162. att.).

Korķa kārtas šūnu raksturīgā iezīme ir šūnapvalka pār-
korķošanās, t. i., šūnapvalkos nogulsnējas suberīns. Pārkorķojies

šūnapvalks ir gandrīz gaisa un ūdens necaurlaidīgs. Pārkorķo-
šanās pakāpe progresē līdz ar šūnas vecumu. Korķa šūnām ne

vienmēr viss apvalks ir pārkorķojies. bieži vien iekšējā kārta nav

pārkorķojusies — tai celulozes reakcija. Korķa šūnu apvalks pa

lielākajai daļai vienādi uzbiezināts (bērziem), retāk biezāks ārē-

jais tangenciālais apvalks (vītoliem) vai iekšējais tangenciālais
apvalks (irbenēm). Ja korķa šūnām apvalks plāns, tas parasti
pārkorķojies viscaur. Korķa kārta parasti sastāv no vienveidīgām
šūnām, piemēram, ievām —

Padus racemosa, bet nereti plānsie-
nainās šūnu kārtas mainās ar biezsienainām,piemēram, bērziem —

Betula (162. att. II). Vecākās korķa šūnas ir nedzīvas.

Priedes korķī plānsienaino šūnu kārtas mijas ar felloīdu
kārtām. Felloīdi ir šūnas ar bieziem pārkoksnētiem apvalkiem,
kuros nav suberīna.

Daudziem augiem raksturīgas tukšas, ar gaisu pildītas korķa

šūnas; tām apvalki bezkrāsaini, taču lielākajai daļai augu fellēma

ir brūnganā, olīvbrūnā, iepelēkā vai iedzeltenā krāsā. Korķa

kārtai krāsu rada suberīns, miecvielas, sveķi v. c. vielas. Bērza

korķa kārta ir balta, jo šūnās ir betulīns. Korķa ozola šūnas at-
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rodas cerīns (adatveidīgu kristāliņu veidā). Korķī var atrast arī

kalcija oksalāta drūzas un rafīdas.

Visbiezākā korķa kārta izveidojas uz vecākiem koku stumbriem.

Bieza korķa kārta (2—4 cm) ir Amūras korķakokam — Phello-

dendron amurense. Sevišķi bieza korķa kārta ir korķa ozolam —

Quercus suber. Korķa ozolu audzē Alžīrijā, Spānijā, Portugālē,
Itālija v. c, lai iegūtu korķi. Korķi atdala no stumbra reizi B—ls8—15

gados. Korķis ir gāzes un ūdens necaurlaidīgs. To plaši izmanto

163. att. Kartupeļa — Solanum tuberosum

bumbuļa ārējās da|as šķērsgriezums (1 —

korķa kārta)

pudeļu korķiem, glābšanas jostām, aviācijas rūpniecība, siltuma

izolācijai v. c.

Korķa miza jeb felloderma parasti sastāv no nedau-

dzām šūnu kārtām. Fellodermas šūnas ir dzīvas, ar celulozes ap-
valkiem. Tās līdzīgas primārās mizas šūnām, bet atšķiras no tām

a
J hloroplastu saturu un šūnu radiālo sakārtojumu, kas ir rakstu-

rīgs visai peridermai. Dažiem augiem felloderma neveidojas.
Viendīgļlapjiem, kuriem periderma veidojas īpatnēji, fellodermas

nav.

Periderma ir daudz labāks aizsargs pret iztvaikošanu, straujām
temperatūras maiņām, baktēriju, sēņu, kukaiņu un citu dzīvnieku

uzbrukumiem nekā epiderma. Cik labs aizsargs tā ir pret iztvai-

košanu, pierāda tas, ka pat plānā korķa kārtiņa uz kartupeļa
bumbuļa (163. att.) labi to aizsargā no ūdens zaudēšanas — mi-
zots kartupelis pirmajās 24 stundās zaudē 64 reizes vairāk ūdens

nekā nemizots.
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Korķis slikti vada siltumu. Tam liela nozīme pavasarī, kad

dienā miza sasilst, bet naktī strauji atdziest un tāpēc var saplai-
sāt. Sādi bojājumi rodas jauniem augļu kociņiem, kuriem korķa
kārta plāna. Periderma veidojas arī pumpurzvīņām. Specifiska
peridermas funkcija ir brūču aizdziedēšana. levainojuma vietas ap-

kaimē var veidoties fellogens, no tā rodas fellēma un felloderma,
kas pārsedz rētu ar izturīgu kārtu.

Lenticeles. Periderma ir gāzu un ūdens necaurlaidīga. Gāzu ap-

maiņa caur peridermu notiek pa lenticelēm. Lenticeles periderma

izpilda to pašu funkciju, ko epidermā atvārsnītes. Lenticeles ir

164. att. Sarkanā plūškoka — Sambucus racemosa lenticeles šķērs-
griezums

1— epiderma, 2— korķa kārta, 3 — korķa kambijs, 4 — korķa miza, 5 — lenticele

gandrīz visiem koksnainiem stumbriem, izņemot vīnkoku — Vitis

vinifera un dažus citus liānveidīgus stumbrus, kuriem korķa kārta

katru gadu nolobās.

Lenticeles visbiežāk ir nelielu kārpiņu vai pauguriņu veidā

(164. att.). Tās var būt sīkas — tikko ar acīm saredzamas līdz

vairākus centimetrus lielas. Bērziem lenticeles ir tumšu, līdz 15 cm

garu svītru veidā. Lenticeles rodas jau jauniem stumbriem; tās

atrodas parasti zem atvārsnītēm. Ja atvārsnīšu maz, tad zem

katras atvārsnītes ir lenticele, bet, ja atvārsnīšu daudz, —
tad

zem dažām. Lenticeles veidošanās vietā fellogens, ko te apzīmē
par atjaunotāju kārtu, atdala uz ārpusi aizpildītājaudus.
So audu šūnas parasti noapaļotas un sakārtotas samērā irdeni,

tādēļ gāzu apmaiņa caur peridermu ar dzīvo audu intercelularsis-
tēmu šinīs vietās nav traucēta. Aizpildītājšūnu šūnapvalki viegli
pārkorķojas, šūnu dzīvais saturs atmirst, un šūnas piepildās ar

gaisu. Aizpildītājšūnām savairojoties, rodas pauguriņš, epiderma
tiek pārplēsta un gāzu apmaiņa ar apkārtējo vidi var notikt ne-

traucēti.
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Laiku pa laikam lenticelēs veidojas blīvāka — noslēdzošā

šūnu kārta, kas sastāv no vienas vai nedaudzām šūnu rindām;

noslēdzošās kārtas šūnas daudzstūrainas, ar pārkorķotiem apval-
kiem, sakārtotas diezgan blīvi, ar šaurām radiālām starpšūnu
telpām. Kad izveidojas jaunas aizpildītājšūnu grupas, noslēdzošā

šūnu kārta pārtrūkst, un pēc zināma laika rodas jauna, blīvāka

šūnu kārta. Noslēdzošā šūnu kārta veidojas reizi gadā, piemēram,
vītoliem

— Salix, vai neregulāri. Ziemā lenticeli noslēdz noslē-

dzošo šūnu kārta, bet pavasarī tā pārtrūkst.

165. att. Kreve

Kreve. Ir augi, kuriem fellogens kā stumbrā, tā arī saknē rodas
tikai vienu reizi un darbojas visu dzīves laiku, piemēram, dižskā-

baržiem — Fagus, baltalkšņiem — Alnus incana. Šādiem kokiem
ir tikai viena periderma uz stumbra, un tiem raksturīga gluda
stumbra virsma. Vairākumam koku pirmais fellogens darbojas
nedaudzus mēnešus un pēc tam atmirst. Dziļākajos mizas slāņos
rodas jaunas fellogena kārtas. Fellogens var veidoties primārās
mizas dziļākajos slāņos, tad pericikla rajonā, primārajā lūksnē un

vēlāk arī dziļākajās lūksnes kārtās. Visi audi, kas atrodas uz

ārpusi no fellogena, tiek izolēti ar fellogena nodalītiem korķa
slāņiem; tie atmirst. Šo atmirušo audu kompleksu sauc par
krevi

— crusta (165. att.).'
No iekšpuses kreve katru gadu pieaug, bet no ārpuses pakā-

peniski vai periodiski atdalās un nokrīt. Ja fellogens un korķa
kārtas, kas no tā veidojas, neaptver stumbru vai sakni gredzen-
veidīgi visapkārt, bet ir ar pārtraukumiem, tad veidojas plēk-
šņu kreve, kas raksturīga vairākumam koku.

Gludā kreve izveidojas tad, ja periderma cita aiz citas rodas

koncentriskiem vienlaidus gredzeniem (sk. 411. lpp.).
Kreve parasti sāk veidoties diezgan lielā vecumā, piemēram,
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ābelēm, bumbierēm 6.—8. gadā, liepām 10.—12. gadā, ozoliem

25.—36. gadā. Skābardim, kārpainajam bērzam, ja arī kreve pa-

rādās, tad tikai stumbra apakšdaļā. Dažkārt kreves rašanos var

ietekmēt sēnes un ķērpji, kā arī mehāniskie kairinājumi (krusa
utt.), kas bojā pirmo peridermu un tās korķa kambiju. Kreve ir

labs auga orgānu (stumbra, saknes) aizsargs pret dažādiem ne-

labvēlīgiem ārējās vides apstākļiem. Kreve labāk nekā periderma

pasargā augu stumbrus un zarus ne vien no pārmērīgas iztvai-

košanas, krasām temperatūras maiņām, mikroorganismiem utt.,
bet pasargā tos arī no apdeguma, ko var izraisīt saules stari, kā

arī ugunsgrēka gadījumos. Koki ar gludu mizu, piemēram, skā-

barži, dižskābarži, dažkārt cieš no saules apdeguma koka dien-

vidu pusē. Citām sugām (eglēm, kļavām, liepām) apdegumus var

novērot jauniem kokiem, kamēr kreve vēl nav izveidojusies.
Ugunsgrēkā visbiežāk iet bojā koki, kuriem nav kreves, kā arī

tie, kam plāna, gluda kreve. Priedes, kurām bieza kreve, retāk

un mazāk cieš no ugunsgrēkiem nekā egles, kurām kreve plā-
nāka.

PAMATAUDI

Pamataudi jeb parenhīma ir filoģenētiski paši vecākie audi.

Zemākajos augos ir tikai pamataudi. Pamataudi parasti veidojas
tieši no primārās meristēmas. Pamataudi sastāda lielu daļu auga

organisma. No ārpuses to sedz segaudi, caurauž vadaudi, balst-

audi, izdalītājaudi. Pamataudi aizņem lapas lielāko daļu; stum-

bros tie veido serdi, serdes starus, primāro mizu un atsevišķām

grupiņām atrodas lūksnē un koksnē; tie sastāda augļu, sulīgo

sakņu, sakneņu, bumbuļu, sīpolu un gurnu galveno masu. Pamat-

audi sastāv no noapaļoti daudzstūrainām šūnām. Tiem raksturīgas

lielas starpšūnu telpas. Pamataudu šūnu šūnapvalki visumā plāni,
no celulozes, retumis tie pabiezinās un nedaudz pārkoksnējas.
Sūnas parasti dzīvas, ar protoplazmu, kodolu, plastīdām un va-

kuolām. Retumis sastop parenhīmu ar nedzīvām šūnām, kur šūnu

dzīvais saturs izzudis un dobums pildīts ar gaisu. Nedzīva paren-

hīma, piemēram, ir plūškoku —
Sambucus serdes staros.

Pamataudi kā vismazāk diferencēti audi katrā vietā spej at-

griezties meristemātiskajā stāvoklī, tādēļ iespējams no atsevišķas

auga daļas reģenerēties visam auga organismam. Tā, piemēram,
no begonijas lapas var izaudzēt jaunas begonijas, no kārkla klū-

dziņas — jaunu kārklu. Augu veģetatīvā pavairošana balstās uz

šo auga reģenerācijas spēju, ko nosaka galvenokārt pamataudi
(pārējiem audiem šī spēja nav tik raksturīga).

Pamataudiem atkarībā ņo tā, kādā auga orgānā tie atrodas,

var būt dažādas funkcijas. Tā, piemēram, lapas pamataudos noris

fotosintēze, saknēs — vielu uzsūkšana, bumbuļos — rezerves vielu
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uzkrāšana utt. Pamataudus pēc funkcijām parasti iedala asimilā-

cijas parenhlmā, uzkrājējparenhīmā, ūdens un gaiša parenhīmā
un aizpildītājparenhīmā.

Asimilācijas parenhīmas jeb hlorenhlmas šūnās

ir hloroplasti. Sls parenhīmas šūnās norit oglekļa asimilācijas jeb
fotosintēzes process. Tā kā fotosintēzes procesā nepieciešama gais-
ma, asimilācijas parenhlmā parasti ir auga ārējās daļās. Lapa ir

galvenais asimilācijas orgāns. Lapa uzbūvēta galvenokārt tikai

no asimilācijas parenhīmas (sk. 432. lpp.).
Asimilācijas parenhlmā atrodas arī citos auga orgānos. Sājos

orgānos asimilācija bieži vien ir blakus funkcija. Piemēram, kaus-

lapas, kas parasti zaļas, galvenokārt aizsargā zieda iekšējās vā-

rīgās daļas, bet bez tam tajās noris arī fotosintēze. Asimilācijas
audi sastopami arī lakstaugu stumbros, koku jaunajos stumbros

un zaros, gaisa saknēs v. c.

Uzkrājējparenhīmas šūnās uzkrājas rezerves barības

vielas. Sūnas parasti izodiametriskas, ne visai blīvi sakārtotas, ar

starpšūnu telpām.
Uzkrājējparenhīmā ir saknēs (piemēram, bietēm — Beta, bur-

kāniem — Daucus, kāļiem —
Brassica napus, turnepšiem —

B. rapa), bumbuļos (piemēram, kartupeļiem —
Solanum tubero-

sum, topinambūram — Helianthus tuberosus), gurnos (piemēram,
dālijām — Dahlla, mazpurenītēm — Ficaria verna), sakneņos

(piemēram, ložņu vārpatai — Agropuron repens, kalmēm —
Acorus

calamus v. c). Stumbros uzkrājējparenhīmā bieži vien veido tā

saukto cietes maksti (gredzenu). Kokaugiem uzkrājējparen-
hīmā ir koksnes parenhlmā. Uzkrājējparenhīmā ir arī lapās (pie-
mēram, kāpostiem —

Brassica oleracea), sīpolos (piemēram,
Allium cepa), retumis pat ziedkopās (piemēram, puķu kāpostiem).
Sevišķi bagātas ar uzkrājējparenhīmu ir sēklas un augļi.

Audus, kuros uzkrājas plastiskās vielas, iedala divās grupās:
1) audos, kuros barības vielas uzkrājas šūnu dobumos, un

2) audos, kuros barības vielas uzkrājas šūnu dobumā un šūnap-
valkā. Pirmajā gadījumā šūnapvalki ir plāni, tajos sīkas poras.

Sūnās rezerves barības vielas (visbiežāk cukuri, ciete, inulīns,

olbaltumvielas) var būt a) šķīdumā (bietes saknēs, sīpola sulī-

gajās zvīņlapās); b) daļēji izšķīdušā veidā (amīdi, olbaltumvielas),
cietā veidā (ciete, olbaltumvielu kristāli

— kartupeļos);
c) cietā veidā (aleirona graudiņi) un pusšķidrā veidā (eļļas pilieni
rīcina augļa endospermā); d) gandrīz pilnīgi cietā veidā (aleirona
un cietes graudiņi pupiņu, zirņu, lēcu dīgļlapās).

Otrās grupas uzkrājējaudu šūnu dobumā uzkrājas aleirona

graudiņi un augu eļļas, bet apvalkā —
hemiceluloze vai amilo-

'di, dažreiz gļotas. Sīs grupas šūnām šūnapvalki stipri pabiezinās
un izveidojas lielas, vienkāršas poras. Sūnas savieno plazmodes-
mas. šādi uzkrājējaudi ir kafijas pupiņu un dateļu palmu endo-

spermā, lupīnuun sprigaņu dīgļlapās.



Parenhīmas šūnas uzkrājas ne tikai barības vielas, bet arī citi

organiski savienojumi: alkaloīdi, glikozīdi, miecvielas, kaučuks,
sveķi v. c.

Dažu augu parenhīmā uzkrājas lielākā daudzumā ūdens. Tādu

parenhīmu sauc par ūdens parenhīmu. Visvairāk ūdeni uz-

166. att. Tropiskās orhidejas —

Stanhopea oculata gaisa saknes

šķērsgriezums:

I — saknes sega —
velamen radicum,

2 — eksoderma, 3 — endoderma

krāj sausās vietās augošie augi un

epifīti, kā arī tie augi, kas aug sā-

ļainās augsnēs, kur ūdens uzņem-
šana apgrūtināta. Šo augu šūnu

hidrofilie koloīdi spēj saistīt daudz

ūdens un uzglabāt ilgāku laiku.

Ūdens parenhlmā raksturīga lai-

miņiem — Sedum, kaktusiem —

Cactaceae, alojēm — Aloē, aga-

vēm —• Agave v. c. Starp tropisko
apgabalu augiem ūdens parenhlmā
raksturīga dažiem epifītiem, pie-
mēram,orhidejām.

Ūdens uzkrājējšūnas ir dzīvas,

parenhimātiskās, parasti ar kolen-

himātiski pabiezinātiem šūnapval-

kiem, tādēļ šūnu veids nemainās

sausuma periodā. Dažkārt ūdens

parenhlma sastāv no nedzīvām

traheīdveidlgām šūnām, kas no

traheīdām atšķiras ar to, ka ir lie-

lākas un gandrīz izodiametriskas.

Ūdens audi var izveidoties arī

no lapu epidermas (ārējie ūdens

audi); tikai iekšējiem ūdens au-

diem ir parenhīmas daba.

Gaisa parenhīmai jeb
aerenhīmai raksturīgas plašas
starpšūnu telpas, kas kopā veido

intercelulāro sistēmu. Gaisa pa-

renhlma ir purvainu vietu augiem

un ūdens augiem. Tiem plašajos
intercelulāros uzkrājas gaiss un

izveidojas «iekšēja atmosfēra».

Gaisa parenhīma sastopama kalmju — Acorus calamus sak-

neņos, doņu — Juncus, balto ūdensrožu — Numphaea alba, glī-

veņu
— Potamogeton v. c. stumbros. Tā raksturīga arī daudzu

tropu augu elpošanas saknēs (9. att. 4).
Gaisa parenhīmai ir liela nozīme. Tā palielina ūdens augu

peldētspēju un apgādā augus ar skābekli, kas ūdenī parasti nav

pietiekamā daudzumā.

342



343

Aizpildītājparenhīrna. Daudzos auga orgānos paren-
hīmai nav speciālu funkciju, tā atrodas starp vadu elementiem,
mehāniskajiem un citiem audiem. Sādu parenhīmu dažkārt sauc

par aizpildītājparenhīmu.

SOCĒJAUDI

Barības vielas no apkārtējās vides augs var uzsūkt ar visu

virsmu vai ar noteiktiem orgāniem. Daudzi ūdenī augoši augi,
piemēram, aļģes, barības vielas uzņem ar visu virsmu. Augstākie
augi ūdenī izšķīdušās minerālvielas parasti uzņem no augsnes ar

sakņu spurgaliņām un visu saknes uzsūcēju joslu (sk.
379. lpp.). Uzsūktās barības vielas no spurgaliņām tālāk caur

mizas parenhīmu nokļūst līdz saknes centrālajam cilindram un

tālāk pa vadu audiem — trahejām un traheīdām līdz lapām.
Jau pirms rizodermas atmiršanas (sk. 382. lpp.) subepidermā-

lajos audos rodas viena vai nedaudzas pārkorķotu šūnu kārtas
—

eksoderma. Pārkorķošanās pakāpe eksodermas šūnām dažāda.

Atsevišķas šūnas vai šūnu grupas saglabājas ilgāku laiku nepār-
korķojušās un var darboties kā sekundāri sūcējaudi.
Sūnām un paparžaugu protalijam spurgaliņu nav, tās aizvieto

rizoīdi.

Dažiem viendīgļlapjiem rizodermas vietā ir sakņu sega —

velamen radicum (166. att. 1). Arī tā veidojas no dermatogena;
atkārtoti periklināli daloties, izveidojas kārtaina sakņu sega. Aug-
snē augošajām saknēm šāda sega reti sastopama (tikai dažiem

amarilisu un liliju dzimtas augiem), turpretim epifītisko orhideju
un kallu dzimtas sugu gaisa saknēm tā ir bieži. Sakņu segā ir

īsākas un garākas šūnas, bieži vien ar spirāliski vai citādi uzbiezi-

nātiem koksnainiem, porainiem apvalkiem; tās ir nedzīvas šūnas.

Sausumā šāda sega izskatās balta, jo šūnās ir gaiss. Mitrumā šū-

nas kā sūklis kapilāri uzsūc ūdeni, gaiss tiek izspiests, cauri spīd
mizas zaļās šūnas un sakne izskatās zaļa.

Augi var uzņemt ūdeni arī ar lapām. Izņemot ūdens augus un

dažas mitru vietu papardes (piemēram, no Hymenophyllaceae
dzimtas), pārējie kormofīti parasti lielu ūdens daudzumu ar lapām

bez speciālām ierīcēm neuzņem. Daži tropiskie epifīti (papardes
un bromēliju dzimtas sugas) lielāko daļu ūdens uzņem caur lapām
ar īpašiem sūcēj matiņiem vai sūcēj zvīņām. Tie ir epi-
dermas izveidojumi, kas mitrumā uzsūc ūdeni, bet sausuma pe-
riodā palīdz to saglabāt.

Sūcējaudi ir arī parazītu un pusparazītu piesūcekni — hau-

storijas (sk. 39. lpp., 10. att.).

Sūcējaudi sastopami arī sēklā. Graudzāļu sēklās (sk. 178. lpp.)
uzsucējšūnas ir iegarenas, bagātas ar protoplazmu, tām liels
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kodols un plāns apvalks. Uzsūcējšūnas izdala fermentus, kas
skalda endospermā uzkrātās barības vielas un pievada tās ūdens

šķīdumā dīglim.

BALSTAUDI

Audu un atsevišķu orgānu izturību un stingrību nosaka šūnas

celulozes apvalks un turgora spiediens. Primitīvāko a|ģu orga-
nismu notur līdzsvarā turgora spiediens. Augstāk attīstītajām
aļģēm (Laminaria, Macroctjstis) stingrību rada parenhīmas šūnu

apvalku pabiezinājumi.
Augstākie augi pa lielākajai daļai ir sauszemes apdzīvotāji,

tiem ārējā vide daudz skarbāka. Koka stumbram augstu virs ze-

mes jānotur milzīgā lapotne, jācīnās ar vēja brāzmām, viesuļiem,

sniega puteņiem utt. Rudzu vai kādas citas labības stumbram,
kura augstums pārsniedz stumbra pamata diametru apmēram
500 reizes, jānotur smaga vārpa un jāiztur vēja brāzmas. Stum-

bra izturība un lokanība te sasniegusi augstu pilnību. So lielo

izturību un stingrību augam kopā ar visiem pārējiem audiem pie-
šķir balstaudi jeb mehāniskie audi

—
armatūra,

stereoma.

Pēc V. Razdorska teorijas, auga uzbūvi daudzos gadījumos
var salīdzināt ar dzelzsbetona būvi. Sāda būve sastāv no dzelzs

karkasa (armatūras), kam visapkārt izvietots betons. Mehānisko

audu komplekss resp. augu armatūra vai stereoma pielī-
dzināma karkasam, kas atrodas pārējo augu audu pamatmasā. Vi-

sus balstaudus vieno viena kopīga pazīme: to šūnām — stereīdām

pabiezināti šūnapvalki.
Balstaudi ir trejādi: kolenhīma, sklerenhīma un sklereīdas.
Kolenhīma

—
collenchuma. Kolenhīmasšūnām apvalks nav vis-

caur pabiezināts. Kolenhīmas šūnas ir dzīvas, parasti izodiamet-

riskas, dažreiz garenas, bez smailiem galiem, līdz I—21 —2 mm ga-

ras. Ja kolenhīmas šūnas mazāk diferencējušās, tās vairāk līdzī-

gas parenhīmas šūnām. Tajās bieži sastopami hloroplasti. Stipri
diferencētas šūnas ir garenas, un tām parasti nekad nav hloro-

plastu.
Par kolenhīmas izcelšanos pastāv vairākas teorijas. Vispieņe-

mamākais ir uzskats, ka kolenhīma veidojas no tās pamatmeristē-
mas, kas atrodas tieši blakus prokambijam. Tālākā attīstībā šū-

nas diferencējas. Kolenhīmas šūnapvalki pabiezinās īpatnēji, ne

tā, kā citu šūnu šūnapvalki. Raksturīgi, ka pabiezināšanās sākas

šūnas agrās attīstības stadijās un tā notiek reizē ar šūnas aug-

šanu. Šūnapvalks parasti pabiezinās intususcepcijas ceļā, tādēļ

kolenhīmas šūnapvalkus uzskata par primāriem. Šūnapvalks sa-

stāv no celulozes un daudz pektīnvielām ar lielu ūdens saturu. Ko-

lenhīmas šūnām šūnapvalki pabiezinās nevienmērīgi.
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Atkarībā no šūnapvalka pabiezinājuma veida izšķir stūru,

plātņu un irdeno jeb caurumaino kolenhīmu.

Stūru kolenhīmā šūnapvalki pabiezinājušies tikai stūros,

pārējās šūnapvalka daļas plānas. Stūru kolenhīma augos visbie-

žāk sastopama, piemēram, ķirbjiem stumbros, begoniju lapu kā-

tos v. c. (167. att. 2). Retāk sastopama plātņu kolenhīma.

Plātņu kolenhīmas šūnām pabiezinājušās tangenciālās sienas, bet

radiālās ir plānās (167. att. 1). Plātņu kolenhīma ir, piemēram,
kumeļpēdām — Asarum, astrancijām — Astrantia. Samērā reti

sastop irdeno kolenhīmu. Tās šūnas agrās attīstības sta-

dijās stūros atraujas, un izveidojas šizogenas starpšūnu telpas.
Šūnapvalki pabiezinājušies tikai tajās vietās, kas robežojas ar

starpšūnu telpu. Dažos augu orgānos, piemēram, abutilona —

Abutilon stumbrā kolenhīmas šūnapvalku pabiezinājums vienmē-

rīgs un samērā niecīgs. Citiem augiem, piemēram, dziedniecības

tūsklapēm — Petasites officinalis jauno lapu kātu irdenās ko-

lenhīmas šūnapvalki ap starpšūnu telpām spēcīgi pabiezināti
(167. att. 3).

167. att. Kolenhīma (1 — plātņu, 2 — stūru, 3 — caurumaina)

Dažkārt augos nav tikai viena, bet vairāku veidu kolenhīma.

Tā, piemēram, kumeļpēdu —
Asarum lapas kātā ir visu trīs veidu

kolenhīmas.

Kolenhīmas šūnapvalka pabiezinājums var periodiski mainī-

ties. Tas notiek galvenokārt sakarā ar ūdens daudzuma maiņu
šūnapvalkā. Lai gan kolenhīmas šūnas ir dzīvas, tās tomēr stipri
diferencējušās un tikai retos izņēmuma gadījumos spēj dalīties,

.
'■_> atgriezties meristemātiskajā stāvoklī. Dažreiz kolenhīmas

sūnās sākas šūnapvalka sekundāra pabiezināšanās, un tās pār-
vēršas par sklereīdām.

Kolenhīma sastopama visbiežāk auga augošajās daļās, piemē-
ram, jaunos stumbros, lapu kātos, plātnēs, zieda daļās. Viendīgļ-
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lapjiem kolenhīma nav raksturīga. Ja tā ir, tad tikai mezglu vie-

tās. Saknēs kolenhīma tikai retumis sastopama.
Kolenhīma vienmēr atrodas orgāna perifērijā. Tā var būt tūlīt

aiz epidermas vai nedaudz dziļāk parenhīmā. Kolenhīma var at-

rasties auga stumbros kā nepārtraukts gredzens, pārtrauktas len-

tes veidā vai atsevišķiem kūlīšiem. Sķautnainos stumbros tā pa-

rasti ir šķautņu vietās (piemēram, lūpziežu dzimtas, čemurziežu

dzimtas augiem). Lapās kolenhīmas kārtu zem epidermas sauc

par «hipodermālo kolenhīmu»; tā izskatās kā pabiezināta epi-
derma. Kolenhīmai ir liela nozīme augu izturības veidošanā.

V. Razdorskis kolenhīmu dēvē par «atsperīgajiem mehāniskajiem
audiem». Tā nosaka auga elastīgumu pret dažādiem ārējiem satri-

cinājumiem. Kolenhīmā, kas satur hloroplastus, noris arī fotosin-

tēze.

Sklerenhīma — sclerenchgma ir vēl nozīmīgāka auga izturī-

bas izveidošanā nekā kolenhīma. Sklerenhīmai raksturīgas pro-

zenhimātiskās, t. i., garas, izstieptas šūnas ar viscaur vienmērīgi
un stipri pabiezinātiem šūnapvalkiem. Sklerenhīmā reti saglabā-

jas celulozes šūnapvalki, bet parasti tie pārkoksnējušies (sātur
lignīnu). Poru šūnapvalkā maz. Sūnas nedzīvas, blīvi cita pie
citas, to gali smaili. Sūnas dobumā parasti gaiss. Tikai dažos

gadījumos sklerenhīmas šūnām dzīvais protoplasts saglabājas

diezgan ilgi.
Pēc izcelšanās izšķir primāro un sekundāro sklerenhīmu.
Primārā sklerenhīma veidojas no prokambijā, pericikla

vai primārās mizas un vadu kūlīšu parenhīmas. Primārā skleren-

hīma atrodama pamataudos vai nu atsevišķu šķiedru (mizas šķied-

rās), vai arī slēgtu gredzenu veidā. Ap vadu kūlīšiem tā izveido

tā saukto sklerenhīmas maksti (perivaskulārās šķiedras).
Sekundārā sklerenhīma veidojas no kambija un atro-

das sekundārajā lūksnē un sekundārajā koksnē.

Pēc novietojuma sklerenhīmu parasti iedala lūksnes šķiedrās,
koksnes šķiedrās jeb libriforma šūnās.

Lūksnes šķiedras — fibrae phloēmatis atrodas lūksnē.

Tās ir garas, izstieptas (prozenhimātiskās) šūnas, kas specifiskas
katrai augu sugai. Tā, piemēram, lielo nātru lūksnes šķiedru šū-

nas galos gan šaurākas, bet gals tām strups. Ramijai lūksnes

šķiedru gali lāpstveida, liniem — smaili, kenafai
—

zobaini utt.

Lūksnes šķiedru garums var būt ļoti liels (sk. tabulu).
Prozenhimātiskais koeficients (garuma attiecība pret platumu'

liniem ir apmēram 1000, kaņepēm — 750, kenafai — 150, rami-

jai — pāri par 2000. Linu, kaņepju, džutas v. c. šķiedras atrodas

stumbra perifērijā, tās veidojušās no pericikla vai prokambijā.
Lūksnes šķiedru šūnapvalks uzbūvēts no celulozes, tas gandrīz

nemaz nepārkoksnējas (piemēram, liniem), bet var būt arī pār-

koksnējies. Apvalka biezums var būt dažāds, poru tajā maz, pie

tam parasti tās vienkāršas, lai gan reizēm sastop arī dobumporas.
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Šķiedru var saskatīt koncentrisku slāņojumu. Slā-

ņojums rodas, apvalka mainoties celulozes kārtām ar hemicelu-

lozi un pektīnvielām. Kaņepēm slāņojumā var saskatīt līdz 100
kārtu un pat vairāk. Katrā kārtā celulozes fibrilas sakārtojas
spirāliski šķiedras ass virzienā uz vienu pusi, pie tam otrā kārtā

fibrilu virziens var būt pilnīgi pretējs. Arī pašās fibrilās celulo-

zes molekulu grupējums nosaka izturību, elastību utt.

Dažādu augu lūksnes šķiedru garums

Lūksnes šķiedrām ir liela saimnieciska nozīme, un augus ar

tekstilrūpniecībai vērtīgām lūksnes šķiedrām audzē kā šķiedrau-
gus. Tā, piemēram, lini kā šķiedraugs bija pazīstami senajā
Ēģiptē, Ķīnā pirms 5000 gadiem. Plaši izmantoti šķiedraugi ir

kaņepes, džuta. Ļoti vērtīgas lūksnes šķiedras iegūst no vairāku

subtropu augu lapām, piemēram, no agaves — Agave sisalana,
Jaunzēlandes liniem —

Phormium tenax, halfa jeb alfa zāles
—

Stipa tenacissima, kas aug Ziemeļāfrikā, v. c. Arī no dažām ba-

nānu sugām iegūst vērtīgu šķiedru, sevišķi no Musa textilis, kas

aug Filipīnu salās; no banāna lapu makstīm iegūst tā saucamās

Manilaskaņepes.
Koksnes šķiedras jeb libri forma šūnas veidojas

no kambija un atrodas sekundārajā koksnē. Arī koksnes šķiedru
šūnas ir prozenhimātiskās (168. att. 1), bet nekad nav tik garas
kā lūksnes šķiedras. Koksnes šķiedru garums vairākkārt pārsniedz
platumu. Šūnapvalki stipri pabiezināti un vienmēr pārkoksnēju-
šies. Šūnapvalka pabiezinājums dažādām augu sugām atšķirīgs.
Stipri šūnapvalks pabiezināts parasto ozolu — Ģuercus robur kok-

snes šķiedrām, vēl vairāk tas pabiezināts dzelzskoka —
Parrotia

persica koksnes šķiedrām. Samērā mazāk pabiezinājies šūnap-
valks ir apšu — Populus un kļavu — Acer koksnes šķiedrām.

Koksnes šķiedrām poras ir vienkāršas un to nav daudz. Kok-

snes šķiedras parasti ir atmirušas šūnas, bet sastop arī dzīvas šū-

nas ar plāniem pārkoksnētiem šūnapvalkiem un dzīvu protoplastu.
Sajās šūnās bieži vien uzkrājas rezerves vielas.

Sklereīdas jeb akmensšūnas ir sklerenhīmveidīgas šūnas. Tās

Augu nosaukums
iarums

(mm)

Diametrs

(li k)

Sējas lini — Linum usitatissimum .

Kaņepes — Cannabis sativa
....

Ramija — Boehmeria nivea
....

Lielās nātres — Urtica dioica .

Kenafa — Hibiscus cannabinus .
Džuta

— Corchorus

Jaunzēlandes lini — Phormium tenax .

4—60

8—40

5—350(420)
4,5—55

4—12

8—41
25—56

12—37

16—32

20—70

20—41

10—20

8—19
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veido tā sauktos «akmensaudus» vai arī izvietojušās pa vienai
idioblastu veidā. Sklereldas palielina augu orgānu lokālo izturību.

Sklereīdas parasti ir izodiametriskas šūnas ar ļoti stipri un vien-

mērīgi pabiezinātiem šūnapvalkiem, kurus šķērso poru kanāli.

Blakus šūnu poru kanāli savienojas savā starpā, tāpēc vielu

168. att. I — vīnkoka — Vitis vinifera koksnes šķiedras. II —
sklereidas

I — kamēlijas — Camellia japonica lapā, 2 — hemlokeglu — Tsuga lūksnē, 3 —

Trochoden-

dron aralioides lapa, 4 — tējasauga — Thea sinensis lapā, 5 — valriekstu — Juglans augu.

6 — bumbieru — Pyrus augļos; a — šūnapvalks, b — poru kanāli
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apmaiņa, kaut arī šūnas nedzīvas, ilgi vēl notiek caur plāno vidējo
plātni. Arvien vairāk pabiezinoties, šūnapvalks pārkoksnējas un

bieži vien satur kalcija un silīcija savienojumu nogulumus. Bei-

dzot protoplasts atmirst, dobums kļūst mazs, tajā atrodas parasti
tikai gaiss, retāk ūdens vai dažkārt šūnas satura brūnganas at-

liekas.

Izšķir vairāku veidu sklereīdas (168. att. II).
Visizplatītākās ir brahisklereīdas (izodiametriskas skle-

reīdas). Tās veido augļapvalku riekstiem, zīlēm, ķiršu, aprikožu,
plūmju augļos kauliņus, ciedru sēklapvalkus. Tās grupveidīgi
(«akmensaudu» veidā) atrodas bumbieru mīkstumā. Brahiskle-

reīdas ir arī augu pazemes daļās — sakneņu mizā (peonijām, viz-

bulītēm) vai saknēs (mārrutkiem).
Makrosklereīdaš ir nūjiņveidīgas, t. i., iegareni cilin-

driskas, galos it kā nogrieztas akmensšūnas. Tās sastopamas
hinīnkoka mizā, bumbieru ziedgultnē, kaņepju augļapvalkā, pu-

piņu sēklapvalkā. Sēklās nūjiņveidīgās sklereīdas sastop veselā
kārtā perpendikulāri sēklas virsmai — «zedeņu akmensaudi». Šie
audi ir tā sauktais «cietais slānis» sēklapvalkā.

Osteosklereīdas ir iegareni cilindriskas vai prizmatiskas
ar paplašinājumiem, kas atgādina kaulu savienojumu noapaļotos
galus. Šādas sklereīdas sastopamas reti, piemēram, Hakea lapās.

Astrosklereīdas ir zvaigžņveidīgas sklereīdas, jo zaro-

jas; daži «zari» vai arī visi ir smaili. Astrosklereīdas atrodas dažu

skuju koku, piemēram, skujmetu — Larix, dižegļu —
Abies mizā,

bet biežāk ādainās lapās, piemēram, kamēlijām —
Camellia (168.

att. 11, 1), tējasaugam — Thea, olīvkokam
—

Olea v. c.

Osteosklereīdas un astrosklereīdas atšķirībā no brahisklereī-

dām un makrosklereīdām nav lielākās grupās un neveido audus,
bet sastopamas kā idioblasti —

kā atsevišķas šūnas ar īpašu
nozīmi.

Balstaudu izturība. Vērtējot balstaudu izturību, izšķir elastības
robežu un pagarināšanās spēju. Spriegumu, pie kura sāk rasties

paliekošā (plastiskā) deformācija, sauc par elastības robežu. Vis-

lielāko spriegumu, ko iztur detaļa, sauc par izturības robežu (ro-
bežstiprība). Sprieguma lielumu raksturo ar slodzi, kuru attiecina

uz detaļas šķērsgriezuma laukumu un izsaka kG/mm 2.
Pagarināšanos izteic relatīvas vienības, par ko pagarinās zi-

nāms audu gabals, sasniedzot elastības robežu. Lai iegūtu priekš-
statu par sklerenhīmas izturību, var salīdzināt to ar metālu iztu-

rību. Dati iegūti, nostiprinot audu gabalu ar vienu galu nekustīgi
un piestiprinot otram galam noteiktu svaru.

Sklerenhīmas šķiedru elastības robeža pielīdzināma metālu

elastības robežai. Izturības robeža gan metāliem lielāka, bet au-

giem elastības robežas pārkāpšana ir gandrīz tas pats, kas galīga
satrūkšana. Augiem svarīga ir elastība, kas atļauj tiem atliekties
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atpakaļ, ja kādi ārēji spēki tos noliec, uh tā augiem ir lielāka nekā
metāliem.

Kolenhīmai nav tih liela izturība kā sklerenhīmai. Tai elastī-
bas robeža sasniegta jau pie 1,5—2 kG/mm2, bet izturības robeža

pie 10—12 kG/mm2.

Balstaudu novietojums. Balstaudi augā izvietoti lietderīgi un

ekonomiski. To izvietojums atbilst mehānikas principiem celtnie-

cībā. Celtniecībā lieto dzelzs sijas. Ja abos galos nostiprinātu siju
liec spiediens no augšas, tad izliecas apakšpuse, bet ieliecas augš-
puse, turpretim vidējā daļa deformējas vismazāk. Tādēļ, sijas ga-

tavojot, virspusi un apakšpusi veido lielāku, stiprāku nekā vidējo
daļu. Liecot auga stumbru, visvairāk izstiepjas izliekuma ārējā
daļa, visvairāk saspiežas ārējā ieliekuma daļa. Vismazāk deformē-

jas stumbra vidus daļa. Garajā evolūcijas gaitā augos saglabājas
piemērotākās īpašības. Tas saskatāms arī balstaudu novietojumā.
Balstaudi augu stumbros atrodas vairāk perifērijā, centrā to maz

vai nemaz; daudziem augu stumbriem vidus dobs. Balstaudi augu

stumbros veido vai nu vienkāršas subepidermālas ribas, vai arī

sarežģītākas perifērijas sijas. Panātru —
Lamium stumbrā balst-

audi ir šķautnēs (169. att. I). Sijveidīgs balstaudu sakārtojums
labi saskatāms ciņu meldriem — Scirpus caespitosus (169. att. II)

un zilgano doņu — Juncus inflexus stumbru šķērsgriezumā. Balst-

audi parasti ietver vadu kūlīšus, tā pasargādami tos no saspieša-

nas. Jauniem, ātri augošiem kokiem balstaudu elementi ir perifē-
rijā un pasargā augu no saliekšanas un nolaušanas, bet pieaugu-
šiem kokiem balstaudi ir ari vairāk centrā un palīdz noturēt

milzīgo lapotni.

Lapās balstaudu mazāk, taču lapās, kur to ir vairāk, tāpat iz-

vietojumā novērojams sijas princips, kur siju virziens paralēls
lapu virsmai un pasargā lapas plātni no saliekšanās. Balstaudi

vienmēr ir lapu dzīslās.

Dažkārt lapu plātnes mala grūti ieplēšama, jo epiderma pa-
rasti pabiezināta un bez tam subepidermāli pastiprināta ar kolen-

hīmas vai sklerenhīmas šūnu grupām (169. att. III).
Saknes apdraud satrūkšana, saraušana. Saknē balstaudi pa-

Elastības

robeža

(kG/mm2)

Izturības

robeža

(kG/mm2)

Pagarināša-
nās uz 1000

vienībām

Secale cereale .

Phormium tenaz

Nolina recurvata

Vara stieple
Tērauds .
Dzelzs

15—20

20

25

12,1
24,6

13,3

25

82

4,4

13

14,5

1

1,2

0,67
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rasti ir centrā, tādēļ saknes ir izturīgas pret nevienmērīgu stiep-
šanu.

Balstaudu attīstība atkarīga no ārējiem apstākļiem. Tā, piemē-
ram, pie mieta piesietam kokam zem piesējuma vietas mazāk balst-
audu neka virs tās. Kāpelētājaugu vītnēs, kas nav sasniegušas
objektu, ap ko apvīties, ir mazāk balstaudu nekā tajās, kas apvi-
jušās ap balstu un balsta augu.

169. att. Balstaudu novietojuma shēma

I — baltas panatres — Lamium album stumbrā (posma šķērsgriezums), II — ciņu meldru —

iarPuf caespitosus stumbrā (šķērsgriezums), 111 — Jaunzēlandes linu — Phormlum tenax
'apa (šķērsgriezums): I — balstaudi, 2 — vadu kūlīši, 3 — gaisa dobumi, 4 — epiderma-

VADAUDI

Vadaudu elementi

Zemākajos augos gan neorganiskās, gan organiskās vielas

pārvietojas lēni, sūcoties no šūnas uz šūnu. Augstākajiem augiem
ūdeni izšķīdušās neorganiskās vielas no saknēm uz lapām un or-

ganiskās vielas no lapām uz citiem auga orgāniem plūst galveno-
kārt pa vadaudiem. Pirmo plūsmu sauc par augšupejošo, bet

otro —

par lejupejošo, lai gan tās virziens ne vienmēr ir lejup,
Proti, organiskās vielas no lapām uz ziediem bieži vien paceļas
Uz augšu — ziedi parasti atrodas augstāk nekā lapas.
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Ne visiem augstākajiem augiem ir izveidojušies īsti vadaudi.

Tā, piemēram, sūnām, kas ir augstāko augu zemāks tips, īstu vad-

audu vēl nav. Dzegužlinu —
Polutrichum commune stumbrā vielu

plūsma notiek pa centrā esošajām garenajām — prozenhimātiska-

jām tukšajām šūnām, kuru šūnapvalki pabiezināti. Sīs šūnas sauc

par hidroīdiem. Šādās šūnās apvienotas vielu vadīšanas un

balsta funkcijas. Paparžaugiem jau ir speciāli vadaudi, kaut gan

tie primitīvākas uzbūves nekā ziedaugiem. Visaugstāko attīstību

vadaudu elementi sasniedz segsēkļos. Vadaudu attīstība atkarīga
no auga dzīves un uzbūves īpatnībām. Sevišķi labi vadaudi attīs-

tīti kāpelētājaugiem. Piemēram, ķeraiņu madarām
— Galium

aparine ir aptuveni 6 reizes vairāk vadaudu nekā īstajām mada-

rām — G. verum, kurām nav kāpelējoša stumbra. It īpaši labi at-

tīstīti vadaudi ir liānām.

Jaunākajos augu zaros mazāk vadaudu nekā vecākajos zaros

un stumbros. Vadaudi pa daļai izzuduši vai stipri sarukuši dau-

dziem augstākajiem augiem, piemēram, ūdensziediem —
Lemna,

elodejām — Elodea.

Ūdens ar tanī izšķīdušajām minerālsālīm plūst pa traheīdām

un trahejām (atrodas koksnē). Organiskās jeb plastiskās vielas
vada sietstobri ar pavadītājšūnām (atrodas lūksnē). Vēl vadau-

diem jāpieskaita pienstobri un pienejas, pa kurām plūst piensulā.
Vadaudu elementu kopīgās iezīmes ir pagarinātas šūnas, kas no-

vietotas paralēli orgāna gareniskajai asij.
Traheīdas — tracheldae ir garas, nedzīvas šūnas, kurām pa-

rasti gali smaili, retāk ieapaļi. Tāsparasti nav garākas par I—4 mm

un šķērsgriezumā resnākas par 0,1 mm. Tikai atsevišķos ga-
dījumos traheīdas ir vairākus centimetrus garas, piemēram, Ne-

lumbo speclosa traheīdu garums ir 12 cm. Traheīdas atrodas pa-
ralēli auga orgāna gareniskajai asij, tās blīvi cita pie citas. Tra-

heīdu šķērssienās ir poras, kas atvieglo vielu vadīšanu.

Traheīdu šūnapvalki vienmēr pabiezinājušies un pārkoksnēju-
šies. Šūnapvalku pabiezinājums parasti vienmērīgs, bet var būt,

tāpat kā trahejām, arī spirālisks, kāpņveida, tīklains vai porains.

Porainajām trahejām ir dobumporas. Traheīdas ir primitīvāks vad-

audu elements nekā trahejas. Pa traheīdām ūdens ar izšķīdušām
minerālvielām plūst molekulāri. Tās ir galvenais vadaudu ele-

ments paparžaugos un kailsēkļos. Bez vielu vadīšanas traheīdām

ir vēl balsta funkcija. Skuju koku koksnē nav traheju un nav
arī

balstaudu elementu; abas šīs funkcijas izpilda traheīdas. Augsti

attīstītajiem augiem, piemēram, kļavām, ošiem, sekundārajā kok-

snē traheīdu nav; traheīdu nav arī liānām.

Trahejas — tracheae atgādina mazas caurulītes un bieži saska-

tāmas bez lupas. Trahejas evolucionāri vēlāk izveidojušās nekā

traheīdas, tās labāk vada ūdeni un minerālvielas.

Trahejas veidojušās (170. att.) no dzīvām šūnām, izzūdot starp
tām šķērssienām. Tālākās attīstības gaitā šūnas — trahejas seg-
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170. att. I — porainas trahejas veidošanās. II — traheju veidi. 111 — traheīdas

sn#ī»lner^t
J

ēnlas šunas' 2, 3, 4 - traheju segmentu veidošanās (sienas pabiezinās, pārkok-
-6-t Yeld°J as P° ras un perforējas šķērssienas), 5 — izveidojusies traheja ar dobumporām
«fttifio nU 7 ~~ sP ira lu, 8 — kāpņu, 9 — porainās, 10

— tīklainas trahejas, 11 — priedes —

<«. v — egļu — Picea, 13 — īves — Taxus, 14 — ozola
— Ģuercus, 15 — kļavas — Acer,

16 — lazdas — Corglus traheīdas



menti stipri palielinās, izveidojas lielas vakuolās; šūnapvalku ga-

reniskās sienas pabiezinās, tajās rodas dobumporas. Sūnas
vēl vairāk palielinās, sākas šūnu galu šķērssienu izšķīšana, un tā

no daudzu šūnu vertikālas rindas veidojas gara «caurulīte» —

traheja.
Sūnas, no kurām sastāv trahejas, tiek sauktas par traheju

segmentiem jeb locekļiem. Traheju segmentu šķērssienas var

būt horizontālas, ja šķērssienas atrodas horizontāli, vai slīpas, ja
šķērssienas ir slīpi zem dažāda leņķa gareniskajai trahejas asij.
Trahejām veidojoties, šķērssienas pakāpeniski pārmainās. Vis-

pirms to centrālā daļa pārgļotojas, uzbriest, pēc tam izšķīst. Šķērs-
sienām izšķīstot, ja šķērssienas perpendikulāras trahejas garenis-

kajai asij, dažkārt no tās saglabājas tikai gredzenveidīga šaura

apmalīte, citos gadījumos, ja šķērssiena slīpa, tajā veidojas viens

vai nedaudzi caurumiņi; šo procesu sauc par traheju perforā-

ciju. Dažkārt traheju segmentiem ir piedēkli, kas noder kā balsts

pret liekšanu. Izveidojušās trahejas ir nedzīvas, to sienas sastāv

no celulozes, bet vienmēr tās vairāk vai mazāk pārkoksnējušās, ne-

vienmērīgi pabiezinātas. Protoplasta parasti nav vai dažās daļās
tas saglabājas vairākus mēnešus.

Trahejas ir daudz garākas nekā traheīdas. Vairākumam augu

trahejas ir apmēram 10 cm garas, to šķērsgriezums 0,7 mm. Pa-

rasti traheju garums svārstās no dažiem centimetriem līdz 1 m,

reti tas ir 1,5 m. Traheju garums nav konstants, un pat vienai su-

gai tas var būt dažāds. Visgarākās trahejas ir liānām (3—5 m).

Traheju vertikālās sienas nav vienmērīgi pabiezinātas — plā-
nākas vietas mainās ar biezākām. Šķīdums plūst caur neuzbiezi-

nātām vietām un daudzajāmporām.
Uzbiezinājumi veidojas traheju iekšpusē. Pēc uzbiezinājuma

veida izšķir vairākus traheju tipus.
Gredzenu trahejām sienu uzbiezinājumi ir gredzeniski

dažādā attālumā cits no cita; uzbiezinājuma laukums relatīvi

neliels. Šādas trahejas raksturīgas orgānu agrās attīstības

stadijās, kad tie spēcīgi aug (gredzeniskie uzbiezinājumi netraucē

augt garumā).
Spirāļu jeb vītņu trah c jā m raksturīgi lentveida uzbie-

zinājumi, kas veido vienu vai nedaudzas spirāles. Arī spirāliskais
uzbiezinājums netraucē trahejai stiepties garumā.

Kāpņu trahejām pabiezinātās vietas, mainoties ar nepa-
biezinātām (primārais apvalks), veido kāpņu jeb trepjveidīgu
skulptūru. Šādas trahejas nespēj stiepties garumā.

Tīklainajām trahejām ir tīklveidīgs uzbiezinājums, bet

porainajām — neuzbiezinātas vietas ir sīku poru veidā

(170. att. 9, 10),
Evolucionāri vecākās ir gredzenu, spirāļu un kāpņu trahejas-

Tās ir mazākas nekā tīklainās un porainās, auga
individuālajā

attīstībā tās parādās pirmās, tās netraucē orgānu augšanu. Tiklai-
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nās un porainās trahejas parādījušās vēlāk, to diametrs lielāks,
sienas biezākas. Skuju koku koksnē traheju nav.

Tillas. Trahejas, retāk traheīdas ar laiku var noslēgt tillas (171.
att.). Tās ir koksnes parenhīmas šūnu izaugumi, kas caur vienpu-
sīgo dobumporu vai citu plānu vietu ieaug trahejas dobumā. Tillas

vienlaicīgi var ieaugt caur vairākām porām, pie tam arī cita citai

171. att. Tillu ieaugša-
na robīnijas jeb baltās

akācijas — Robinia
pseudacacia trahejā
(trahejas garengrie-
zums un šķērsgrie-

zums)
1 - tillas, 2 - traheju
dobumi, 3 — koksnes pa-

renhīmas šūnas

pretī. Trauka dobumā ieaugušā parenhī-
mas šūnas daļa neatdalās no pārējās šū-

nas. Tillās var uzkrāties rezerves vielas,

pie tam visbiežāk tā ir ciete.

Parasti tillas veidojas kokaugiem, bet

tās sastopamas arī lakstaugiem, piemē-
ram, tīteņiem, ķirbjiem, skābenēm v. c.

Visvairāk tillu ir koku stumbra vecākās

koksnes daļās; jaunākajā koksnē to ma-

172. att. Sietstobra un pavadītājšūnas
veidošanās lauku pupām — Vicia faba

(paskaidrojums tekstā).

1 — sietstobrs, 2 — pavaditājšūna, 3 — kodols,
4 — gļotu ķermenis, 5 — sietplātne

zāk. Tillu nozīme koku dzīvē ir liela. Tillas kavē mikroorganismu
un sēņu hifu iekļūšanu koksnē.

Tillas rodas arī traheju un traheīdu ievainojuma vietās. Tillas

lidojas spraudeņos netālu no griezuma vietas un aplauztos vai

nogrieztos zaros tuvu brūcei.

Sietstobri — tubuli cribrosi ir ar porām savienotas vertikālas

dzīvu prozenhimātisku šūnu (segmentu) rindas, kas vada plastis-
kas vielas. Sietstobru šūnas ir 150—300u. garas, 20—30u. diametrā.
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Sietstobru segmentu veidošanās sākumā segments ir dzīva
šūna ar plānu apvalku, protoplazmu, kodolu, leikoplastiem (daž-
kārt ar hloroplastiem) un centrālo vakuolu, caur kuru stiepjas
protoplazmas pavedieni. Daudziem augiem protoplazmā veidojas
gļotu ķermeņi —

amorfas vielas kamoliņi vai pilieni, kas satur

olbaltumvielas.

173. att. Ķirbja — Cucurbita pepo floemas elementi

I — sietstobri, 2 — pavadītajšunas, 3 — sietplātne, 4 — kalluss, 5 —

robeža starp sietstobru šūnām — shpa šķērssiena, 6 — šķērssiena no

virsas, poras grupās

Šūnu galu apvalkos resp. sietstobru šķērssienās veidojas poras
(retāk to ir arī gareniskajās sienās), kuras caurauž plazmodes-
mas. Sietstobra šūna (segments) aug; plēvīte, kas aizsedz poru,

izstiepjas, kļūst plānāka, perforējas; pārējās šūnapvalka daļas

stipri pabiezinās (mikroskopā tās stipri spīd). Tālāk gļotu ķer-

meņi (ja tādi ir) un kodols sabrūk; protoplazmas kustība apstājas,
mainās tās īpašības — tā pāriet denaturētā stāvoklī. Protoplazmā
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zaudē puscaurlaidības spēju, laiž cauri ūdeni ar tanī izšķīdušajām
minerāisālīmun organiskajām vielām.

Ja protoplazmā denaturēta, tad, iedarbojoties ar cukura vai ci-

tas vielas hipertonisku šķīdumu, segmentos plazmolīze nenotiek.

Robeža starp protoplazmu un vakuolu kļūst neskaidra. Sietstobru

šķērssienās rodas daudz poru, parasti bez slēdzējmembrānas resp.

izveidojas sietplātnes (172. att.). Ja

sietplātnes ir taisnas, t. i., stāv perpendi-
kulāri sietstobra gareniskajai asij, poras
atrodas vienmērīgi visā sietplātnē (173.
att. 3). Ja sietplātnes novietotas slīpi, po-

ras nav vienmērīgi visā sietplātnē, bet

grupveidīgi (173. att. 6).
Plati sietstobri ir ķirbju dzimtas au-

giem, vīnkokiem un citiem liānveidīgajiem
augiem; sietplātņu poras tiem labi saska-

tāmas parastajā gaismas mikroskopā. Po-

ras atrodas ari sietstobru gareniskajās sie-

nās, tikai to mazāk. Vīnkoka primārajiem
sietstobriem poras ir tikai šķērssienās resp.

sietplātnēs, bet sekundārajiem — arī gare-

niskajās sienās.

Pa sietstobriem organiskās vielas plūst
no lapām uz visām citām auga daļām.
Sietstobri parasti darbojas vienu veģetāci-
jas periodu, retāk divus. Ziemā sietplātņu
poras noslēdzas ar tulznveidīgiem uzbiezi-

nājumiem — kallusu. Viela, kas veido uz-

biezinājumus, ir ogļhidrāts ka 11 oz c. Kad
rodas kalloze, ciete sietstobros izzūd.

Pavasaros dažiem kokiem tulznveidīgieuz-

biezinājumi uzsūcas, un sietstobri var at-

kal darboties.

Pavadītājšūnas —
cellulae comitantes.

Sietstobra segmenta garajā malā atrodas

pavadītājšūna. Pavadītājšūna un sietstobra

segments izveidojušies no kopējas mātšū-

nas. Mātšūnai daloties ar garenisku sienu,

174. att. Sāvējgurķa —

Ecballium elaterium

lūksnes daļas garen-
griezums

1 — kambiforma šūna,
'l — sietstobrs, 3 — kal-

luss, 4 — pavadītājšūna

no divām meitšūnām viena diferencējas par sietstobru, otra par pa-

vadītajšūnu (174. att.). Pēc tam pavadītājšūna bieži vien ar šķērš-
anu dalās uz pusēm. Pavadītājšūna šķērsgriezumā trīsstūraina,
četrstūraina, reti apaļa, tikai diametrs mazāks nekā sietstobram.
Tai plāns celulozes šūnapvalks, protoplazmā blīva, kodols liels,
vakuolas sīkas. Cietes pavadītājšūnās nav. Sienās, kas pieslēdzas
sietstobra segmentam un lūksnes parenhīmas šūnām, ir poras,

porām stiepjas plazmodesmas, kas savieno pavadītājšūnu ar

sietstobra šūnu unparenhīmu.
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Pavadītājšūnu nozīme nav pilnīgi noskaidrota. Ir izteiktas do-

mas, ka pavadītājšūnās veidojas fermenti un citas stimulējošas
vielas, kas veicina dzīvības procesus. Ir zināms, ka sietstobros

šķīdumā pārsvarā ir saharoze, bet apkārtējās parenhīmas šūnās

cukura transitārā forma ir heksozes. Saharoze veidojas pavadītāj-
šūnās no attiecīgām heksozēm (glikozes un fruktozes). Bez tam

pastāv uzskats, ka pavadītājšūnās dod «dzinējspēku» vielu vadī-

šanai sietstobros. Pavadītājšūnās ir tikai segsēk|iem, paparžau-
giemunkailsēkļiem pavadītājšūnu nav.

Pēc izskata pavadītājšūnām līdzīgas ir tā saucamās kambi-

forma šūnas (174. att. 1). Tās ir dzīvas, iegarenas šūnas;
dažkārt tajās uzkrājas barības vielas.

Vadaudu elementi — trahejas, traheīdas un sietstobri ar pava-

dītājšūnām nav izolēti, bet cieši saistīti ar blakus parenhīmu, kas

savukārt ir ciešā kontaktā ar citiem audiem.

Luksne un koksne

Traheju, traheīdu, sietstobru un pavadītājšūnu izvietojums

augā ir noteiktā likumsakarībā. Sietstobri ar pavadītājšūnām at-

rodas lūksnē jeb f loēmā — phloēma, bet trahejas un traheī-

das— koksnē jeb ksilēmā — xylema.
Nosaukumu «lūksnē» vai «koksne» nevar identificēt ar vadau-

diem. Lūksne un tāpat koksne ir vairāku audu komplekss, kur bez

vadaudu elementiem parasti ir vēl pamataudi, balstaudi un daž-

kārt meristēmas audi
— kambijs, kas sastopams vaļējos vadu

kūlīšos (sk. 360. lpp.).
Tātad lūksnē parasti ietilpst
1) sietstobri ar pavadītājšūnām,
2) lūksnes parenhīma,
3) lūksnes šķiedras;

koksnē ir

1) trahejas un traheīdas,
2) koksnes parenhīma,
3) koksnes šķiedras jeb libriformas šūnas.

Koksnē un lūksnē ne vienmēr un visur ir visas minētās sastāv-

daļas; dažkārt balstaudu elementi
—

lūksnes šķiedras vai koksnes

šķiedras var ari nebūt. Lūksni bez lūksnes šķiedrām tad parasti
sauc par leptomu, bet koksni bez koksnes šķiedrām par

h a d r o m v.

Kā lūksnē, tā koksnē atrodas parenhīma. Starp lūksnes un kok-

snes parenhīmām ir zināma atšķirība. Lūksnes parenhīmas šūnas

ir dzīvas, ar celulozes šūnapvalkiem, kuros ir vienkāršas poras.

Koksnes parenhīmas šūnām parasti šūnapvalki pārkoksnēti, un

tajos ir dobumporas. Sādā parenhīmā var uzkrāties ūdens, šīs šū-

nas ir hidrocīti. Hidrocīti grūti atšķirami no traheīdām. Kā kok-
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snes parenhīmai, tā ari lūksnes parenhīmai ir uzkrājējas un va-

dītājas funkcijas.
Balstaudi lūksnē un koksnē var būt novietoti dažādi. Vadu kū-

līšos tie var atrasties kūlīša perifērijā blakus lūksnei, ietvert kūlīti

no visām pusēm vai arī atrasties starp vadaudu elementiem. Vai-

rākumā gadījumu balstaudi vadu kūlīšus aptver visapkārt.
Koksnes vadu elementi vada ūdenī izšķīdušās minerālvielas,

bet lūksnes — organiskās vielas. Taču krasas atšķirības nav, pie-
mēram, agrā pavasarī pa koka koksni plūst ūdens ar organiska-
jām vielām.

Vairākumam daudzgadīgo augu, piemēram, kokiem, krūmiem,

jau agrajās attīstības stadijās koksne veido nepārtrauktu cilindru
stumbra centrā, kuru no ārpuses ietver lūksne. Lakstaugiem bieži

vadaudu elementi sakopoti vadu kūlīšos.

Vadu kūlīši. Vadu kūlīši var būt vienkārši un salikti. Ja

vadu kūlītis sastāv no lūksnes (floēmas) vai tikai no koksnes

(ksilēmas), to sauc par vienkāršu. Vadu kūlīšus, kuros ir lūksne

un koksne, sauc par saliktiem.

Vadu kūlīši veidojas, prokambija šūnām daloties un diferencē-

joties. Ja diferenciācijas procesā viss prokambijs izmantots kūlī-

tim, tad tādu kūlīti sauc par slēgtu. Turpretim kūlīšus, kur viss

prokambijs nav izlietots, bet daļa saglabā meristemātisko rak-

sturu un kūlītis var sekundāri paresnināties, sauc par vaļējiem
jeb atklātiem. Darbīgā meristēmas kārtiņa kūlītī ir kūlīšu

kambijs jeb fascikulārais kambijs.
Kūlīšu histoloģiskie elementi atkarībā no veidošanās laika at-

šķiras pēc lieluma un veida. Elementi, kas veidojušies pirmie, ir

salīdzinoši mazāki par tiem elementiem, kas veidojušies vēlāk.

Koksnē vispirms veidojas gredzenu un spirāļu traheīdas. So

pirmējo koksni ar mazākiem un primitīvākiem koksnes elementiem
sauc par protoksilemu. Daudziem augiem protoksilēmā ir

starpšūnu telpas vai dobumi. Nedaudz vēlāk (kad attiecīgajā
vietā izbeidzas augšana garumā) diferencējas metaksilēma,
kurā ir lielākas kāpņu, tīklainās un porainās trahejas. Vaļējos kū-

līšos sekundāri no kūlīšu kambija parasti veidojas tīklainās un

porainās trahejas (dažiem augiem arī spirāļu).
Floēmā analoģiski var izšķirt protofloēmu un meta-

floēmu. Protofloēmas sietstobri ir mazāki par metafloēmas

elementiem.

Vienkāršie vadu kūlīši. Vienkāršos vadu kūlīšus iedala floē-

mas kūlīšos (sastāv tikai no lūksnes jeb floēmas) un ksilē-
mas kūlīšos (sastāv tikai no koksnes jeb ksilēmas). Floēmas
kūlīšos no vadaudu elementiem ir sietstobri, pa kuriem plūst ūdenī

izšķīdušās organiskās vielas. Segsēkļiem pie sietstobriem ir pava-

dītājšūnas.
Floēmas kūlīši raksturīgi ziedu vainaglapās; tie sastopami
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līdzās saliktajiem vadu kūlīšiem ķirbju dzimtas augu stumbros,
daudziempulkstenīšu un nakteņu dzimtas augiem.

Ksilēmas kūlīšos ir traheīdas, daudziem augiem arī trahejas,
pa kurām plūst ūdenī izšķīdušās neorganiskās vielas. Ksilēmas
vadu kūlīši sastopami lapās (sīkajās dzīslās).

Kā floēmas, tā ksilēmas kūlīšos var būt gareniskās rindās pa-
renhīmas šūnas —

lūksnes parenhīma vai atbilstoši
—

koksnes

parenhīma.
Saliktie vadu kūlīši. Daudz biežāk nekā vienkāršie augos sasto-

pami saliktie vadu kūlīši, kas sastāv no lūksnes un koksnes. Atka-

rībā no lūksnes un koksnes sakārtojuma izšķir četrus salikto vadu

kūlīšu tipus: kolaterālos, bikolaterālos, koncentriskos un radiālos

(175. att.).
I Bkahe f Sietstobri 1
LUKsne j Pavadītājšūnas \ Leptoma
(tioemaj ļ Lūksnes parenhīma J

l Lūksnes šķiedras

Salikts vadu kūlītis ■

[ īraļj eīf ļlHadroma
„ , ļ Traheīdas

lid -i

S
-

ne

* 1 Koksnes parenhīma-'
(ksiiema) y Koksnes šķiedras

Kolaterālajā vadu kūlītī lūksne atrodas blakus koksnei.

Tie šķērsgriezumā ir ovāli, olveidīgi vai elipsoidāli. Kolaterālie
vadu kūlīši ir ziedaugu vasās. Stumbros kolaterālā vadu kūlītī

lūksne vērsta uz stumbra perifēriju, bet koksne uz centru; lapās
lūksne atrodas lapas apakšpusē, bet koksne

— virspusē. Kūlīša

vidus daļā ir jaunāki elementi, bet perifērijā — vecāki; koksnes

ārmalā ir gredzenu un spirāļu trahejas, bet tuvāk vidum — po-
rainās, kāpņu un tīklainās trahejas.

Kolaterālie vadu kūlīši var būt slēgti un vaļēji. Ja starp
lūksni un koksni atrodas kambijs, vadu kūlītis ir vaļējs, pretējā

gadījumā slēgts (176. att.). Slēgtie kolaterālie vadu kūlīši rakstu-

175. att. Salikto vadu kulīšu shēma

I — kolaterāls, II — bikolaterāls, 111 — koncentrisks, IV — radiāls; 1 — lūksne (floēma)
2 — koksne (ksilēma), 3 — kambijs
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176. att. I — slēgtā kolaterālā vadu kūlīša šķērsgriezums kukurūzas — Zea mays

stumbra, II — vaļējā jeb atklātā kolaterālā vadu kūlīša šķērsgriezums ložņu

gundegas — Ranunculus repens stumbrā

' -

prototloēma, 2 — protoksilēma, 3 —
metaksilēmas trahejas, 4 — inetafloēma, 5 —

reksi-

«enā aile (gaisa dobums), 6 — sklerenhima, 7 — parenhīma, 8 — kambijs, 9 —
koksnes

parenhīma
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rlgi viendīgļlapjiem, piemēram, graudzāļu, liliju dzimtas augiem.
Tie ir izklaidus pa visu stumbru. Kailsēkļiem un divdīgļlapjiem

raksturīgi vaļējie kolaterālie vadu kūlīši, kas stumbrā izveido

vienu apli.

177. att. Bikolatcrala vadu kūlīša šķērsgriezums ķirbja — Cucur-

bita pepo stumbrā-

1 — parenhīma, 2 — ārējā lūksne, 3 — kambijs, 4 — sekundārās koksnes

trahejas, 5 — primārā koksne, 6 — iekšējā lūksne, 7 — sietplātnē

Bikolaterālā vadu kūlītī lūksne piekļaujas, koksnei no ār-

puses un iekšpuses. Tam izšķir ārējo lūksni, koksni un iekšējo
lūksni (177. att.). Starp ārējo lūksni un koksni atrodas kambijs.
Bikolaterālais vadu kūlītis ir.kolaterāls vadu kūlītis, kam blīvi pie-
slēdzas vienkāršais (floēmas) kūlītis.

Bikolaterālie vadu kūlīši šķērsgriezumā ir ovāli. Sis vadu ku-

līšu tips nav plaši izplatīts. To sastop, piemēram, ķirbju —
Cucur-

bitaceae, melastomu — Melastomaceae, asklēpiju — Asclepiada-
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178. att. I — leptocentriskā kūlīša šķērsgriezums skalbes — Iris saknenī, II —

hadrocentriskā vadu kūlīša šķērsgriezums ergļpapardes — Pteridium aguilinum

lapas kāta

1- traheīdas protoksilēmā, 2 — traheīdas un trahejas metaksilēmā, 3 — koksnes parenhīma.
4
- protofloēma, 5 — metafloēma, 6 — cietes šūnu kārta, 7 — endoderma, 8 — sietstobri.

9 — sietplātnes, 10 — trahejas. 11 — parenhīma
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ceae, kapmiršu — Apocunaceae, nakteņu —
Solanaceae v. c. dzimtu

augu stumbros.

Koncentriskie vadu kūlīši ir divējādi. Ja lūksne atrodas

kūlīša vidū un to aptver koksne, tad vadu kūlīti sauc par lepto-
centrisku jeb amfivazālu. Tas raksturīgs maijpuķīšu —

Convallaria, kalmju — Acorus, skalbju —
Iris sakneņos (178.

att. I). Ja vidū atrodas koksne un to apņem lūksne, tad vadu kūlīti

sauc par hadrocentrisku jeb amfikribrālu. Tas rakstu-

rīgs papardēm (178. att. II). Koncentriskajos vadu kūlīšos kam-

bija nav.

179. att. Radiāla vadu kūlīša šķērsgriezums kodī-

gās gundegas — Ranunculus acer saknē

1 — endoderma, 2 — Kaspari svītras, 3 — perlcikls, 4 —

floĒma, 5 — ksilēma

Radiālos vadu kūlīšos (179. att.) koksne izvietojusies

zvaigžņveidīgi; starp koksnes stariem atrodas lūksne. Koksnes

staru skaits var būt dažāds. Divdīgļlapjiem, kur, saknei'sekundāri

paresninoties, radiālu vadu kūlīti aizvieto sekundārie vadaudi,
koksnes staru mazāk nekā viendīgļlapjiem.

Kūlīšus ar diviem koksnes stariem sauc (pēc skaitļu nosauku-

miem grieķu valodā) par diarhiem, ar trijiem — par triarhiem,ar

četriem
— par tetrarhiem, ar pieciem — par pentarhiem, ar se-

šiem
— par heksarhiem utt.

Radiālie vadu kūlīši ir tipiski saknēm; ļoti reti tie sastopami
stumbros, piemēram, dažiem staipekņiem.

Vadu kūlīši augā stiepjas visā tā garumā. Lapās vadu kūlīši

labi saskatāmi lapu apakšpusē — sevišķi lielajās dzīslās. Vadu

kūlīši savstarpēji savienojas — anastomozē, un tā veidojas ve-

sela vadu kūlīšu sistēma auga orgānā. Vadu kūlīši no lapu plāt-
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nēm apvienojas lielākos kūlīšos, kas pāriet lapas kātā un tālāk

stumbrā. Vietu, kur vadu kūlītis no lapas kāta pāriet stumbrā,

sauc par lapas pēdu. Vairākums vadu kūlīšu no stumbra tur-

pinās lapās. Tādus vadu kūlīšus sauc par kopīgiem vadu kūlīšiem.

Vadu kūlīši, kas no stumbra nepāriet lapās, ir speciālie stumbra

vadu kūlīši.

Sazaroto vadu kūlīšu sistēmas demonstrēšanai labi noder

lufa1, kur stipri attīstīto balstaudu dēļ saglabājas vadu kūlīšu ske-

lets, kad pārējos audus macerācijā atdala. Pārraujot ceļmalītes
lapas kātu, vadu kūlīši stiepjas pārrāvuma vietās kā balti, resni

pavedieni. Vadu kūlīši, lapām satrūdot, sadalās lēnāk nekā citi

audi.

Pientvertnes

Daudziem ziedaugiem, piemēram, magonēm, strutenēm, piene-
nēm, ir piensulā jeb latekss — succus lacteus. Piensulā parasti ir

šūnsulā, kas atrodas īpašos vados — pientvertnēs — vasa lacti-

fera. Tikai dažiem augiem piensulā nav speciālos vados, bet starp-
šūnu telpās, piemēram, parastajām cirvenēm —

Alisma plantago.
Pientvertnēs var atrasties visos auga orgānos — saknēs, stum-

bros, lapās. Pientvertnēs parasti vijas cauri parenhīmas audiem.

Koksnē parasti pientvertņu nav. No stumbra pientvertnēs kopā ar

vadu kūlīšiem pāriet lapās, tur sazarojas, noslēdzas ar ieapaļiem
galiem lapas mezofilā, bet dažreiz iestiepjas pat lapas epidermā.

Pientvertņu šūnas ir dzīvas, parasti ar plāniem, elastīgiem
šūnapvalkiem. Tikai nedaudziem augiem tie ir biezāki. Šūnu do-

bumā atrodas protoplazmā ar kodolu, leikoplastiem, vakuolām. Iz-

šķir divējādaspientvertnēs — pienejas un pienstobrus.

Pienejas veidojas tāpat kā trahejas, vairākām šūnām saplūstot,
šķērssienām izzūdot vai perforējoties. Šūnas saplūst jau agrā at-

tīstības fāzē. Pienejas sastopamas magoņu — Papaveraceae, pulk-
stenīšu

— Campanulaceae un kurvjziežu dzimtas Liguliflorae

apakšdzimtas augiem (180. att. 1). Pienejas var būt divējādas. Vie-

nas savstarpēji savienojas (anastomozē) un rada augā tīklojumu;
otras nesavienojas (neanastomozē).

Pienstobri ir nedaudzas neparasti lielas šūnas (giganti), kas

caurauž auga orgānu vai visu augu. Tie veidojas jau sēklās.

Dīglī — uz robežas starp dīg|lapām un dīgļsakni jau atrodas ne-

daudzas pienstobru šūnas. Sēklai dīgstot, šīs šūnas zarojas un

aug gan uz leju — uz sakni, gan uz augšu — uz stumbru un la-

pām. Pienstobri aug un palielinās reizē ar visu augu.

1 Lufa jeb «mačalkas» ķirbji — Lufļa ct/lindrica tiek audzēti Kaukāzā, Vi-

dusāzijā. No lufas gatavo galvassegas un pēdējā laikā izmanto papīrrūpniecībā
un mākslīgā zīda ieguvei.
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Pienstobri ir dievkrēsliņu, kapmiršu, asklēpiju, zldkoku v. c.

dzimtu augiem (180. att. 2).
Piensulas jeb lateksa ķīmiskais sastāvs ir dažāds. Tā ir emul-

sija, kurā ir ūdens 50—82%, organiskās skābes (piemēram, ābol-

skābe), šālis, alkaloīdi (piemēram, morfīns, papaverīns), glikozīdi,
eļļas, olbaltumvielas, ogļhidrāti (cukuri, inulīns, ciete), miecvie-

las, gļotvielas, ēteriskās eļļas, sveķi, kaučuks, gutaperča jeb gūta,
kalcija oksalāta kristāli v. c. Daži augi, piemēram, Carica pa-

paya, satur pigmentus, kas iedarbojas uz olbaltumvielām līdzīgi

pepsīnam; tos lieto medicīnā.

180. att. 1 — pienejas melnsaknes — Scorzonera hispanica saknes mizā, 2 —

pienstobri spožās eiforbijas — Euphorbia splendens stumbrā, 3 —
miecvielu

šūnu rindas ozola — Quercus mizā

Kā redzams, piensulā satur gan asimilētas vielas, gan vielu

maiņas gala produktus. Piensulā dažiem augiem ir caurspīdīga
(oleandriem, aīdkokiem), bet parasti tā balta kā piens (tādēļ arī

nosaukta par piensulu), retāk oranžsarkana (piemēram, lielajām
strutenēm —

Chelidonium majus).
Kāda nozīme ir piensulai auga dzīvē? Tā kā piensulā ir orga-

niskās vielas, pientvertnes var uzskatīt par vadaudiem tāpat kā

sietstobrus. Interesanti, ka augiem, kuriem stipri attīstīti pien-

stobri, vāji attīstīti vai pat nemaz neattīstās sietstobri, piemēram,

miega magonēm— Papaversomniferum.
Piensulā, kā jau minēts, bieži vien satur daudz vielu maiņas

gala produktu (sveķus, gūtu), tādēļ pientvertnes var pieskaitīt pie

izdalltājsistēmas. Piensulai nozīme augu aizsardzībā.
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Piensulas fizioloģiskā nozīme vēl nav pilnīgi noskaidrota.

Augu piensulu jau no seniem laikiem dažādi izmanto. Rūpnieciski
vissvarīgākā ir piensulā, kura satur kaučuku. Pazīstami vai-

rāki tūkstoši augu sugu, kas satur kaučuku, bet praktiski kaučuku

iegūst tikai no nedaudziem augiem. Svarīgākais no tiem ir Brazī-

lijas heveja — Hevea brasiliensis, kas pieder pie dievkrēsliņu
dzimtas. Hevejai pienejas atrodas sekundārajā lūksnē, piensulā
kaučuka ir 34—37%.

17. gs. kaučuku ieguva no hevejas, kas auga Amazonas upes

ielejas tropu mežos. 1876. g. sēklas atveda uz Eiropu, bet no Ei-

ropas uz Ceilonu, Malajas arhipelagu. Tagad šo kaučuka augu

plaši kultivē daudzās tropiskajās zemēs.

Padomju Savienības savvaļas kaučukaugi ir lakstaugi, no ku-

riem var iegūt augstas kvalitātes dabisko kaučuku. No tiem jāmin
tausagizs — Scorzonera tau-saghyz, kura piensulā 13—40% kau-

čuka.

Svarīga nozīme ir gūtai jeb gutaperčai, ko iegūst vis-

vairāk no tropiskā gutasauga— Palaquium gutta, kas aug Malaju
salās un Indonēzijā.

Padomju Savienībā gutaperču iegūst no kārpainā segliņa —

Evonumus verrucosa, kas aug savvaļā. Tā mizā 8—15% guta-
perčas. Gutaperču iegūst arī no aklimatizētā subtropu koka eiko-

mijas —
Eucommia. No gutaperčas gatavo izturīgus elektrības un

citus izolatorus. Gutaperču lieto arī medicīnisko instrumentu pa-

gatavošanai, komprešu papīriem; tā ir labākā līme apavu rūpnie-
cībā un citur.

Dažu augu piensulu izmanto arī barībā. Tā, piemēram, Ceilo-

nas salā sastop govjukoku —
Gumneura lactiferum, kura piensulu

lieto tāpat kā govs pienu. Vidusamerikā aug pienakoks —
Brosi-

mum galactodendron, kura piensulu tāpat izmanto uzturā.

Piensulā bieži vien ir indīga, jo satur alkaloīdus. Tā, piemē-
ram, miega magoņu — Papaver somniferum piensulā satur apmē-
ram 25 alkaloīdus. No tās iegūst vērtīgus ārstniecības līdzekļus,
piemēram, morfiju, papaverīnu, kodeīnu v. c.

IZDALITAJSISTĒMA

Vielu maiņa ir viena no dzīvā organisma pamatīpašībām. Augu
vielu maiņu iedala vielu uzņemšanā, asimilācijā, disimilācijā un

vielu izdalīšanā. Asimilācijas procesā augi izdala skābekli, elpo-
šanas procesā — ogļskābo gāzi, transpirācijas procesā —

ūdeni

tvaika veidā. Minētos procesus un tajos izdalītās vielas pie izdalī-

tājsistēmas neapskata.
Vielu maiņas procesā augos rodas arī vielas, piemēram, sveķi,

ēteriskās eļļas, gļotvielas, kalcija oksalāta kristāli v. c. vielas, ku-

ras dzīvības procesa norisēs nav tieši nepieciešamas vai daudzos
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gadījumos uzskatāmas var atkritumvielām. Šīs vielas sauc par

sekrētiem —
secretorius (sk. 288. lpp.). Augu sekrēti jeb izdalī-

jumi rodas un uzkrājas atsevišķās šūnās, tvertnēs, starpšūnu tel-

pās vai ailēs.

Dažkārt izšķir sekrētus un ekskrētus. Izdalījumus, kas noder

auga turpmākajā dzīvē, sauc par sekrētiem (Molišs, Heflers), tur-

pretim par ekskrētiem sauc atkritumvielas, kas augam nav vaja-
dzīgas. Tomēr arī ekskrēti noder

—
tie parasti aizsargā augu no

dzīvniekiem v. c. Tā kā šiem izdalījumiem bieži vien abējāds rak-

sturs, tad turpmākajā iztirzājumā tos sauksim par sekrētiem. Da-

žādās ierīces, kur sekrēti veidojas un uzkrājas, veido augu izdall-

tājsistēmu.
Augu sekrēti salīdzinājumā ar dzīvnieku sekrētiem retāk izda-

lās uz āru. Tas izskaidrojams ar to, ka augu sekrēti rodas šūnās,

kurām ir ciets celulozes apvalks, un tādēļ sekrēti uzkrājas pašā
augā — šūnās, starpšūnu telpās, ailēs. Bieži vien sekrēti uzkrājas
starpšūnu telpās, kas veidojušās gan šizogeni, gan iizigeni

(315. lpp.). Daudzos gadījumos izdalījumi paliek šūnā, it īpaši
cietie sekrēti. Tačū šūnā var uzkrāties arī šķidri sekrēti. Tādā ga-

dījumā sekrētšūnas kļūst par sekrētu krātuvi, kurā nonāk ari

apkārtējo šūnu sekrēti. Uz ārieni galvenokārt izdalās šķidras vie-

las vai arī tās, kas šķīst šūnsulā.

Pie ārējās izdalītājsistēmas pieder dziedzeršūnas ūn dziedzer-

audi, pie iekšējās izdalītājsistēmas —
sekrētšūnas un sekrētaudi.

Dziedzeršūnas un dziedzeraudi

Hidatodes. Daudzi augi atbrīvojas no liekā ūdens, izspiežot to

pilienu veidā caur ūdens atvārsnītēm
—

hidatodēm. Ūdens

pilienu izdalīšanos caur hidatodēm sauc par gutāciju. Visener-

ģiskāk gutācija norit mitrās naktīs, kad dienā zeme stipri sasiluši

un sakņu darbība norit intensīvi, bet gaisa mitrums kavē transpj-
rāciju. Graudzāļu dīgstiem, kas novietoti mitrā atmosfērā, ļoti drīz

lapu galotnēs laiku pa laikam parādās ūdens pilieni, kas notek

lejā (181. att.). Gutācija labi novērojama kresēm, rasaskrēsliņiem
v. c. augiem. Hidatodes parasti atrodas lapas malas zobiņos vai

lapas galā. Gutācija ļoti intensīva ir mitros tropu mežos. Tā, pie-

mēram, Colocasia numphaefolia lapa vienā minūtē izspiež līdz

190 pilienu, naktī līdz.o,l litram ūdens.
Gutācijas ūdens dažkārt satur neorganiskas šālis. Diezgan

daudz kaļķa satur dažu akmeņlauzīšu — Saxifraga gutācijas
ūdens, vārāmo sāli

— Plumbaginaceae un Tamaricaceae sugu gu-

tācijas ūdens.

Izšķir divējādas hidatodes: epidermālās hidatodes un

epitēmhidatodes.



Epidermālās hidatodes ir pārveidotas epidermas šūnas vai

daudzšūnu matiņi. Epitēmhidatodes sastāv no nelielām

parenhimātisku šūnu grupām, kas saistītas ar vadaudiem. Epider-
mālās hidatodes nav saistītas ar vadaudiem, tās var būt vienšū-

nas un daudzšūnu. Vienšūnas hidatodes raksturīgas Gonocaruum

pyriforme lapas virspusē un apakšpusē
(182. att.). Sīm hidatodēm var izšķirt it kā

divus stāvus un virspusē izejas kanālu,

virs kura paceļas smails izaugums ar pār-
gļotojušos galu.

Daudzšūnu hidatodes var būt matiņvei-
da; dažkārt tās sauc par trihomhidato-

dēm. Trihomhidatodes ir, piemēram,
Machaerium oblongifolium lapās. Garās

matiņveida (182. att. 2) hidatodes pamats
sastāv no 5 vai 6 plakanām šūnām, kas

bagātas ar citoplazmu. Virs tām ir vēl di-

vas šūnas. Gala šūna ir nedzīva, smaila,
ar biezu pārkoksnējušos šūnapvalku.
Apakšējai šūnai liels kodols, tā bagāta ar

citoplazmu, sānu šūnapvalki uzbiezināti

un kutinizēti. Arī pamata šūnām, izņemot
pašu apakšējo, sānu šūnapvalki kutinizēti.

Kutinizētie šūnapvalki neļauj ūdenim aiz-

plūst sānis, tas plūst uz hidatodes galu.
Hidatodes var būt arī vālesveida (tās

sastāv no daudzām šūnām ar plāniem šūn-

apvalkiem, piemēram, Phaseolus coccine-

«s; 182. att. 3) vai galviņveida (piemē-
ram, Piper nigrum; 182. att. 4).

Minētās hidatodes, kas nav saskarē ar

vadaudiem, darbojas aktīvi. Tās pielīdzi-
nāmas dziedzeriem, kas izdala ūdeni. Ja

šūnas nonāvē, ūdens vairs neizdalās.

Hidatodes, kas saistītas ar vadaudiem,

181. att. Gutācija kukurū-

zas — Zea mays lapās

ir ūdens sprauga ar divām vāji diferencētām, bet lielām slēdzējšū-
nām. Sprauga var atvērties plaši. Starp vadaudiem un spraugu at-

rodas īpaši audi epitēma, kas sastāv no irdeni sakārtotām pa-

renhīmas šūnām. Epitēmas šūnas/ir nelielas,tām lieli kodoli, daudz

citoplazmas un maz hloroplastu (183. att.). Pa traheīdām,kas pie-
slēdzas epitēmai, ūdens caur epitēmas starpšūnu telpām nokļūst
līdz spraugai un no tas lapas virspuse. Sada veida ūdens izdalās

arī tad, ja epitēmas šūnas nonāvētas, bet ūdens spiediens tik liels,
ka ūdens var izdalīties.

Dažiem augiem, piemēram, skujenēm — Hippuris, slēdzējšūnu
nav vai arī tās nedarbojas. Dažkārt šādām hidatodēm nav epite-
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mas. Papardēm Polupodium, Aspidiutn epitēmas nav, tās vietā ir

dziedzeršūnu grupa, kurām tieši pieslēdzas vadaudi. Ūdeni dzie-
dzeršūnas izdala aktīvi, nevis pasīvi kā pārējās hidatodes, kas
tieši savienotas ar vadaudiem.

Sagremotājdziedzeri. Sagremotājdziedzeri raksturīgi kukaiņ-
ēdāju augiem. Apaļajām rasenēm

—
Drosera rotundifolia lapu

plātne klāta ar dziedzermatiņiem, kas sastāv no kāta ar vālesvei-

dlgu paplašinājumu (184. att. II). Caur kātu iet vadaudi, kas pa-

plašinājumā noslēdzas ar daudzām traheīdām. Tās ietver šaura

parenhīmas šūnu kārta, kurām blakus divas dziedzeršūnu kārtas.

Dziedzeršūnas izdala gļotas, pepsīnam līdzīgu fermentu un orga-
niskās skābes, kas noder kukaiņu saķeršanai un sagremošanai

(sk. ari 89. lpp.).

182. att. Hidatodes

1 — Gonocaryum puriļorme (Icacinaceae) vienšūnas hidatode. 2 — Machaerium oblongllohum
(Papilionaceae) trihomhidatode, 3 — sarkano pupiņu — Phaseolus coccineus vālesveidiga

trihomhidatode, 4 — melno piparu — Piper nigrum galviņveidīga hidatode

Nepentes — Nepenthes tropu kukaiņēdājam krūzītes dobuma

apakšdaļā ir galviņveidīgi dziedzermatiņi. Tie izdala ūdeni ar fer-

mentiem, kas sagremo iekritušo kukaini (184. att. I).
Nektārdziedzeri atdala saldu, cukurainu šķīdumu nektāru.

Nektārs pievilina kukaiņus, kas apputeksnē ziedus.

Nektārdziedzeri parasti ir ziediem (florālie nektārdziedzeri),
retāk lapām un stumbriem (ekstraflorālie nektārdziedzeri). Tie

parasti saskatāmi ar neapbruņotu aci. Ļoti vienkārši ir ķeizariskās
fritillārijas — Fritlllaria imperialis nektārdziedzeri. Apziedņa la-

pai pie pamata ir balts «kausiņš», kurā karājas nektāra piliens,
ko aktīvi izspiež epidermas- dziedzeršūnas. Dažās dzimtās, piemē-
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ram, dievkrēsliņu dzimtā
— Euphorbiaceae, ir speciāli veidojumi,

kas izdala nektāru. Mazāk specializētas dziedzeršūnas (nektār-
šunas) zieda daļās neatšķiras no pārējām epidermas šūnām, tikai

tām nav kutikulas. Nektārs izdalās caur šūnapvalku un sakrājas
uz šūnas ārējās virsmas. Nektārdziedzeri ir daudziem gundegu,
krustziežu, orhideju v. c, dzimtu augiem (185. att.). Matiņveidlgi
nektārdziedzeri sastopami vīķiem.

183. att. EpitemhidatodeĶīnas prīmulas — Primula

sinensis lapā

1 — sprauga, 2 — epitēma, 3 — asimilācijas parenhima,
4 — traheīdas, 5 — intercelulārl

Izdalītājšūnas, kas atrodas uz drīksnas, arī pieder pie nektār-

šunām, tikai tās mazāk atšķiras no pārējām epidermas šūnām.

Dziedzeršūnas. Ļoti bieži augu epiderma izdala gļotvielas, sveķ-
vielas v. c. Daudzu koku (bērzu, alkšņu, apšu v. c.) un dažu lakst-

augu (skābeņu, rabarberu v. c.) pumpurzvīņu virspuse ir lipīga no

dziedzeršūnu izdalījumiem. Lipīgajām sveķenēm stumbrs augš-
daļā lipīgs. Sajā vietā epidermā starp parastajām šūnām ir dzie-

dzeršūnas; tās ir daudz lielākas par parastajām šūnām, bagātākas
ar citoplazmu un ar ieapaļi izspīlētu šūnapvalku. Uz vītolu,

Plūmju, rīcina lapu zobiņiem ir prizmatisku dziedzeršūnu lauku-
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miņi. Dziedzeršūnu grupas, kur dziedzeršūnas cieši savā starpā
savienotas, sauc par dziedzerepitēliju.

Dziedzermatiņi. Uz augu epidermas ļoti bieži ir dziedzermatiņi,
kas izdala ēteriskās eļļas, sveķus v. c. vielas. Dziedzermatiņiem

parasti izšķir kājiņu un galviņu. Kājiņa sastāv no vienas vai ne-

184. att. I — Nepenthes phgllamophora krūzītes garengriezums; II — apaļās ra-

senes — Drosera rotundifolia dziedzermatiņa galviņas garengriezums
1 — traheīdas, 2 — parenhīmas šūnu kārta, 3 — dziedzeršūnu kārtas, 4— sagremotājdziedzeris

185. att. I — upeņu — Ribes nigrum florālā nektārdziedzera šķērsgriezums
(I — nektārsprauga starp dziedzeršūnām); II — spožās eiforbijas — Euphorm

splendens augšlapas nektārdziedzera šķērsgriezums ar nektārbedrīti (ārējas

šūnapvalka sienas bedrītes šūnām nav pabiezinātas un kutinizētas)
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daudzām, parasti iegarenām šūnām; galviņa var būt vienšūnas

(joslainajām pelargonijām, Ķīnas prīmulām) vai daudzšūnu (ta-
bakai), to veido dziedzeršūnas. Ja kājiņas šūnās ir hloroplasti,
tad matiņus sauc par vienkāršiem. Saliktie dziedzermatiņi ir tie,
kuros nav hloroplastu un viss matiņš ir izdalītājs orgāns (nevis

asimilētājs).
Dziedzermatiņu dziedzeršūnas ir bagātas ar citoplazmu, tajās

lieli kodoli. Dziedzeršūnu izdalītais sekrēts (visbiežāk ēteriskās

eļļas) izsūcas caur šūnapvalku un sakrājas zem kutikulas; spie-
dienam palielinoties, kutikula pārplīst un sekrēts izkļūst ārā.

186. att. Dziedzermatiņi un dziedzerzviņas
! ~ joslaino pelargoniju — Pelarfļonium zonale, 2 — Cistus moiispeliensis, ,? — Rosma-

rtnus olļicinaiis. 4 — tabakas — Nicotiana, 5 — upeņu — Ribes nlgrum
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Dziedzermatiņi var būt sīki, ieapaļi (Rosmarinus officinalis),
pudeļveidīgi (Cistus) vai citādi (186. att.).

Dziedzerzvīņas atšķiras no dziedzermatiņiem ar to, ka

tās vairāk piekļaujas auga virsmai. To platums parasti pārsniedz
garumu. Dziedzerzvīņām ir īsa kājiņa un ieapaļa daudzšūnu gal-
viņa. Dziedzeršūnu skaits un izvietojums galviņā ir raksturīga su-

gas pazīme. Dziedzerzvīņas augu valstī plaši izplatītas, visvairāk

to lūpziežu, čemurziežu, zīdkoku v. c. dzimtās.

Sekrētšūnas un sekretaudi

Izšķir atsevišķas sekrētšūnas — idioblastus, nelielus dobu-

mus —
sekrēttvertnes un garus kanālus —

sekrētailes.

Sekrētšūnas un sekrēttvertnes. Malvu —
Malvaceae un orhi-

deju — Orchidaceae dzimtu augiem ir raksturīgas gļotvielu
šūnas. Gandrīz visi krustzieži satur idioblastus

187.att.Paras-
tāszirgkasta-

ņas-Aesculushippocastanumsekundārāslūk-
sneskristālušūnurindastan-

genciālaisgrie-zums

ar fermentu mirozīnu, kas skalda glikozīdu
sinigrīnu cukurā, sinepju eļļā un kālija bisulfātā.

Veselā nebojātā augā ferments un glikozīds ir tel-

piski norobežoti, un tikai augu ievainojot, iegrie-
žot vai saberžot, abas substances saplūst un sav-

starpēji iedarbojas...
Biezlapju — Crassulaceae dzimtā ir raksturīgi

idioblasti ar miecvielām. Pupiņām —
Phaseolus

miecvielas atrodas maisveidīgās šūnās, kas gare-

niskās rindās apņem vadukūlīšus.

Bieži augos atrod idioblastus ar kalcija oksa-

lāta jeb skābeņskābā kalcija kristāliem. Pastāv sa-

karība starp šūnas veidu un iekšējo saturu. Tā,

piemēram, rafīdu šūnas ir iegarenas, ovālas.

Bieži vien šūnas ar kristāliem sakārtotas virknēs

cita aiz citas. Rafīdu šūnas virknēs ir liliju, ama-

rilisu v. c. viendīgļlapju dzimtu augiem.
Arī oksalātu drūzas un vienkāršie

kristāli bieži ir rindās (187. att.). Tādas rindas

parasti pavada mehāniskos audus, atrodas arī čau-

ganā lapu parenhīmā, daudzu lapu koku sekundā-

rajā mizā. (Par kristālu veidošanos sk. 282. lpp-)
Cistolīti ir idioblastos (sk. 303. lpp., 146. att.).

lekšējās sekrētšūnas un sekrettvertnes sastopa-

mas parasti pamataudos dažādās auga daļās, vis-

biežāk lapās, piemēram, dižajiem lauriem — *- a"~

rus nobilis, kamparkokam —
Cinnamotnum camphora, magnoh-

jām — Magnolia, mirtēm — Myrtus, asinszālēm — Hypericumu.c-
Tās sastop arī baldriāna saknēs, skalbessakneņos, citronu, apel-

sīnu, mandarīnu augļapvalkā v. c. Sekrēttvertnes veidojas sizo-
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geni, piemēram, asinszālēm, mirtēm, vai lizigeni, piemēram, citru-

siem, baltajām diktamnēm — Diciamnus albus (153. att. 3, 4).
Bieži sekrētšūnas un sekrēttvertnes atrodas tuvu epidermai un sa-

skatāmas kā caurspīdīgi punktiņi, piemēram, asinszālēm. Visbie-

žāk augos sastop ēterisko eļļu tvertnes.

Sekrētailes ir gari kanāli, kas caurauž auga daļas. Visvairāk to

stumbros, saknēs, retāk lapās. Sekrētailes iedala sveķu ailēs, eļļas
ailēs un gļotvielu ailēs.

188. att. Sveķu aiļu veidošanās (1—4)

Sveķu ailes atrodamas ne tikai mizā (dižeglēm), bet arī

koksnē (priedēm, eglēm, skujmetēm) un lapās (sk. 188. att.).
Sveķu ailes raksturīgas skuju kokiem, dažiem čemurziežiem un

kurvjziežiem (Tubuliflorae apakšdzimtā), kā arī Anacardiaceae,
Guttiferae, Dipterocarpaceae, Burseraceae v. c. dzimtām. Sveķu
aiļu sienas izklāj ieapaļas dziedzeršūnas. Tām raksturīga bieza

citoplazma, lieli kodoli un daudz barības vielu. Sveķus izdala

pirmā dziedzeršūnu kārta ap ailes dobumu. Otrā ir nedzīvu šūnu

kārta un pēdējā — trešā sastāv no dzīvām parenhimātiskām šū-

nām (188. att.). Dažkārt ap sveķu ailēm veidojas balstaudu

maksts, piemēram, priedes skujā (220. att.).
Ēterisko eļļu ailes raksturīgas čemurziežu dzimtas

Augiem.
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Gļotvielu ailes sastopamas kannām — Canna, cikade-

jām — Cucadales, dažiem paparžaugiem, piemēram, Marattiaceae.

Gļotvielu ailes ir gari, dažkārt līkumaini kanāli ar gļotvielām.
Sīs ailes atrodas visbiežāk stumbros, saknēs, retāk lapās. Pēc uz-

būves tās līdzīgas sveķu ailēm; gļotvielu ailes, tāpat kā sveķu
ailes, veidojušās šizogeni, to dobumu klāj izdalītājšūnas.

SAKNES ANATOMIJA

Saknes anatomiskā uzbūve atbilst tās galvenajām fizioloģis-
kajām funkcijām — ūdens un minerālvielu uzsūkšanai un auga

nostiprināšanai augsnē. Saknei ir radiāla simetrija1, kas ļoti
skaidri izpaužas primārajā anatomiskajā uzbūvē. Sakne, tāpat kā

stumbrs, īsāku vai ilgāku laiku spēj ar konusveidigu apikālo me-

ristēmu augt garumā; tā parasti zarojas endogeni, un noteiktā

joslā tai veidojas spurgaliņas.

SAKNES JOSLAS

Saknes uzbūve un funkcijas visā tās garumā nav vienādas,

tādēļ tai izšķiramas šādas joslas: 1) saknes dalīšanās josla jeb

augšanas konuss, kuru sedz saknes uzmava, 2) stiepšanās jeb vis-

straujākās augšanas josla, 3) uzsūcēja jeb spurgaliņu josla un

4) pārējā sakne, ko bieži vien apņem pārkorkojušās šūnas

(189. att.).
Saknes augšanas konusam — apex radicis nav lapu

un zaru, tādēļ tā apjoms periodiski nemainās kā stumbra augšanas
konusa apjoms sakarā ar lapu veidošanos.

Saknes augšanas konuss kosām, dažām papardēm attīstās no

vienas iniciālšūnas, citiem paparžaugiem no nedaudzām, bet zied-

augiem no veselas iniciālšūnu grupas, kur šūnas atrodas noteiktās
kārtās. Kailsēkļiem un daudziem divdīgļlapjiem saknes augšanas
konusā labi saskatāmas vairākas kārtas. Ārējā kārta veido rizo-

dermu, vidējā — primāro mizu, centrālā
—

centrālo cilindru. LJz

šī pamata vairāki autori uzskata, ka histogenu teorija labi atbilst

saknēm. Taču arī daudzām saknēm dermatogens, periblema un

pleroma nav skaidri norobežotas. Tunikas un korpusa teoriju

(sk. 319. lpp.) saknes augšanas konusam grūti piemērot. Dažiem

kailsēkļiem un segsēkļiem sakņu augšanas konusā ir 2 kārtas.

Tādā gadijumā no vienas attīstās centrālais cilindrs, bet no otras

kārtas veidojas primārā miza un saknes uzmava, pie tam no pašas

ārējās šūnu kārtas veidojas rizoderma. Daudzām divdīgļlapju

1 Dorsiventrālas saknes sastopamas ļoti reti, piemēram, dažām epifītiskajam
orhidejām.
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dzimtām vispār neizdodas atšķirt
atsevišķas kārtas un rizoderma,

miza un centrālais cilindrs dife-

rencējas no pilnīgi vienādām me-

ristēmas šūnām. Daudziem vien-

dīgļlapjiem bez samērā labi izteik-

tām trim kārtām augšanas konusā

ir vēl ceturtā, no kuras veidojas
saknes uzmava. To sauc par ka-

liptrogenu (190. att.).
Vairākumam augu sakņu aug-

šanas konusa centrā izveidojas
prokambijs, no kura rodas vadu

elementi. Tādēļ saknēm serde ne-

veidojas. Dažos gadījumos pro-

kambijā šūnas tālāk nediferencē-

jas (nepārveidojas) un vidējos
vienveidīgos audus sauc par serdi,
taču parasti to principiāli šķir no

stumbra serdes, kas cēlusies no

meristēmas, no kuras veidojas ti-

kai pamataudi. Augšanas konusa

primārās meristēmas šūnas spēcī-
gi dalās un veido arvien jaunas
šūnas; tādēļ to parasti sauc par

dalīšanās joslu. Visi saknes

audi rodas no šīs joslas.
Saknes augšanas konuss atšķi-

rībā no stumbra augšanas konusa

nav ietverts lapās. Saknes augša-
nas konusa maigos meristemātis-

kos audus aizsargā saknes uz-

mava. Ar to saknes augšanas
konuss atšķiras no stumbra aug-
šanas konusa, kam tādas uzmavas

nav.

Paparžaugiem uzmava veido-

jas no iniciālšūnas vienas šķaut-
nes. Segsēkļiem uzmava rodas a)
no meristēmas šūnām, kas kopīgas
saknes galotnei un uzmavai, b) no

īpašas šūnu kārtas
— kaliptroge-

na, kas atrodas uz saknes gala un

uzmavas robežas, c) no dermato-

genā un periblemas šūnām, tām

tangenciāli daloties.

Saknes uzmava dažkārt ļoti

189. att. Saknes joslas

& — spurgaliņu josla. B — stiepšanās
josla, C — saknes šūnu dalīšanās josla
ar augšanas konusu, D — saknes uzmava
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maza, un to grūti atšķirt no pārējās saknes (piemēram, kviešiem

0,2 mm gara); dažiem epifītiem tā samērā liela (orhidejāmCattleya
līdz 10 mm gara). Pandanus ģints augu lielajām gaisa saknēm uz-

mava ap 12 mm gara. Saknes uzmava visumā spēcīgāk attīstīta

spraigi un ilgi augošiem augiem. Vāji attīstītatā daudziem sapro-

190. att. Miežu — Hordeum vulgare sak-

ņu augšanas konuss ar uzmavu

I — dermatogens, 2 — periblema, 3 — pleroma,
4 — katiptrogens, 5 — uzmava

fītiem un irdenā augsnē au-

gušām tievām saknēm. Sak-

nes uzmavas nav daudziem

ūdens augiem (piemēram,
ūdensziediem, mazlēpēm).
Tiem sakņu uzmavas vietā

sakņu galus aizsargā sakņu

maisiņi, kas, saknēm noveco-

jot, izzūd.

Uzmava, kā jau minēts,

aizsargā vārīgos meristēmas

audus. Bez tam uzmavas ārē-

jas šūnas pārgļotojas, tādēļ

saknes viegli virzās starp

augsnes daļiņām. Uzmavas

šūnās ir protoplazmā, kodols;

turgora spiediens tajās

augsts. Uzmavas vidējās da-

ļas šūnās atrodas neaizska-

ramā jeb saudzējamā ciete.

Dažreiz (skujukokiem, krust-

ziežiem v. c.) neaizskaramā

ciete atrodas uzmavas cen-

trālajās šūnās un šīs cieti sa-

turošās šūnas izveido it kā

kolonu, kas krasi,atšķiras_ no

apkārtējās uzmavas
šūnām.

Cietes graudiņi (190. att.)
atrodas šūnu dobuma zemā-

kajās vietās un darbojas kā

līdzsvara orgāns, virzotsakni
tieši augsnē. Mainoties saknes stāvoklim, cietes graudiņi pārvie-
tojas uz citu šūnas dobuma daļu un to kairina. So kairinājumu
augs uztver un reaģē uz to, ieņemot pareizo stāvokli. Sānsakņu

uzmavas šūnās cietes graudiņu ļoti maz, tās vāji reaģē uz ģeotro-
piskiem kairinājumiem. Ģeotropiski jutīgas nav arī gaisa saknes,

kāpelētājaugu tvērējsaknes, parazītu saknes (piesūcekņi).
Nedaudz tālāk (10—12 mm) no saknes gala sākas stiepša-

nās josla jeb visstraujākās augšanas josla. Stiepšanās joslā
šūnas, kas sākumā bija izodiametriskas, izstiepjas, kļūst cilindris-

kas, tajās veidojas lielas vakuolas. Sūnām vienlaicīgi augot, sak-

nes virzās augsnē. Dalīšanās joslā šūnas ir tipiski meristemātiskas,
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stiepšanās, joslā sākas šūnu diferencēšanās — veidojas saknes pri-
mārie pastāvīgie audi.

Saknes stiepšanās josla pāriet uzsūcējā jeb spurgaliņu
joslā, kurā norit ūdens un minerālvielu uzsūkšana. Arī uzsūcēja
josla nav gara, parasti no pāris milimetriem līdz dažiem centi-

metriem.

Aiz saknes uzsūcējas joslas atrodas visvairāk diferencētā sak-

nes josla. Spurgaliņu tajā nav, rizodermu vēlāk nomaina peri-
derma un kreve, kas vienmēr sedz vecas koku saknes.

SAKNES PRIMĀRĀ ANATOMISKĀ UZBŪVE

Paparžaugiem un viendīgļlapjiem ir raksturīga primārā saknes

uzbūve. Saknes jaunākās daļas no ārpuses sedz vienkārtaina rizo-

derma jeb epiblema, zem rizodermas ir primārā miza, kas apņem

saknes centrālo cilindru (191. att.).
Rizoderma. Rizodermai un epidermai kopīgs ir perifērais novie-

tojums. Rizoderma ir vienkārtaina. Rizodermas šūnas ir iegareni
prizmatiskas, ar labu caurlaidību ūdens un tanī izšķīdušo minerāl-

vielu uzņemšanai.
Dažus milimetrus no saknes gala rizodermā veidojas spur-

galiņas (192. att.). Tās ir rizodermas vienšūnas izaugumi, kas

nav atdalīti no šūnas ar šķērssienu. Lēni augošām saknēm

spurgaliņu josla ir 3/4 — 1 mm atstatu no saknes gala, ātri augo-

šām saknēm — 2—3 mm; ļoti maigām saknēm (piemēram, Poa

pratensis) spurgaliņas sāk veidoties ļoti tuvu (ap 0,1 mm) saknes

galam. Spurgaliņas veidojas aptuveni I—21 —2 cm garā saknes joslā.
Spurgaliņu veidošanās sākumā rizodermas šūnām parādās

tikko manāmi pauguriņi, kas izaug un pārvēršas garās pavedien-
veida cilindriskās šūnās ar noapaļotiem galiem.

Ir augi, kuriem katra rizodermas šūna var izaugt par spur-

galiņu, turpretim citiem augiem spurgaliņas veidojas noteiktām

šūnām. Šādas šūnas sauc par trihoblastiem. Tie ir mazāki

nekā pārējās rizodermas šūnas, bet protoplazmā tajās biezāka,
kodols parasti poliploīds. Trihoblasti daudziem augiem atrodas

grupās (pa divi, pa 2—4 staipekņiem, dažiem augiem pa deviņi).
Ļoti reti sastopamas spurgaliņas, kas zarojas, piemēram, dažiem

krustziežiem.

Spurgaliņas sastopamas gandrīz vienīgi uz saknēm. Reti tās

•r sakneņiem (Ltjcopodiaceae, Psilotum triquetrum) un lapām
(Hymenophyllaceae). Sīs spurgaliņas dažreiz sastāv no vairākām

šūnām.

Sakņu spurgaliņas apvalks sastāv no celulozes un parasti ļoti
P'āns (0,6—1 v,). Spurgaliņas galā apvalks biezāks nekā sānos.

Daudziem augiem tas satur daudz pektīnvielu. Spurgaliņu šūn-

apvalki parasti pārgļotojas, un sakne vieglāk slīd starp augsnes
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191. att. Skalbes — Iris saknes šķērsgrie-
zums

1 — rizodermas jeb epiblemas paliekas, 2 —

primāra miza, 3 — centrālais cilindrs, 4 —

eksoderma, 5 — mezoderma, C — U veida Sūnu

endoderma, 7 — pericikls, 8 — radiālā vadu

kūlīša lūksnes grupas, 9 — radiālā vadu kūlīša

koksnes stari

daļiņām. Augot starp aug-
snes daļiņām, spurgaliņas
pat salīp pilnīgi ar tām. Tā-

dēļ, dīgstu uzmanīgi izrau-

jot, pie saknēm vienmēr pa-

liek augsnes daļiņas.
Spurgaliņas galā parasti

ir blīva citoplazma un ko-

dols. Pārējā spurgaliņas daļā
citoplazma atrodas plānā
kārtiņā gar spurgaliņas ap-

valku, bet šūnas vidējo daļu

aizņem liela, gara vakuolā.

Spurgaliņas visbiežāk

0.15 —8 mm garas. Lakstau-

gu saknēm spurgaliņas pa-
rasti garākas nekā kokau-

giem. Sevišķi garas spurga-

liņas ir spraudeņu piesak-
nēm. Garas spurgaliņas (līdz
1 cm) ir cukurbiešu, ķirbju
saknēm. Graudzālēm spurga-
liņu garums 0,75—2 mm. No

labībām garākās spurgaliņas
ir auzām, miežiem.

Ošiem spurgaliņu vidējais
garums 0,5 mm, pīlādžiem —

0,125 m, Ķīnas ābelēm —

0,3—0,36 mm. Apelsīnu, cit-

ronu spurgaliņas nepār-
sniedz 0,05 mm.' Spurgaliņu
diametrs, piemēram, ru-

dziem — 12—15p, ābelēm —

12 v.. Spurgaliņu skaits uz

1 mm
2 ļoti liels

—
caurmērā

100—200 spurgaliņu uz

1 mm
2. Zirņu saknēm uz

1 mm
2 ir apmēram 230 spur-

galiņu, kukurūzai —
425,

ābelei
—

300.

Spurgaliņas daudzkārt

palielina saknes uzsūcējvir-

sinu, piemēram, zirņiem tā

palielinās ap 12 reižu. Spur-

galiņu uzsūkšanas spēja vēl

palielinās tādēļ, ka tās at-

dala dažas skābes, piemēram,
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ābolskābi, ogļskābi. Sīs skābes spēj šķīdināt daudzas šālis, kuras

citādi augiem nebūtu iespējams uzņemt.

Spurgaliņu daudzums, lielums, dzīves ilgums atkarīgs no auga

sugas un augtenes. Ja auga saknēm barības vielas viegli pieejamas,
spurgaliņu mazāk vai to pat nav nemaz. Daudziem ūdens augiem
un purva augiem spurgaliņas nav labi attīstītas vai pat reducē-

jušās (piemēram, purva purenēm — Caltha palustris, skujenēm —

Hippuris vulgaris, baltajām ūdensrozēm — Numphaea alba v. c).
Dažiem mitrās vietās augošiem augiem, piemēram, kalmēm —

Acorus calamus, dzeltenajām ūdensrozēm
— Nuphar luteum, indī-

gajiem velnarutkiem — Cicuta virosa spurgaliņas attīstās tad, ja
augteni nosusina.

192. att. I — spurgaliņu veidošanas dižmeldru —

Cuperus saknēs

I — trihoblasti. 2 — spurgaliņa, 3 — saknes uzmava

II — spurgaliņu veidošanās (shēma)

4 —
sākuma stadija, 5 — izveidojušās spurgaliņas

Augtenes ietekmi uz spurgaliņu veidošanos labi pierāda izmē-

ģinājumi. Tā, piemēram, audzējot sīpolus, ķirbjus, pupiņas vai

kukurūzu podiņos, noskaidrojies, ka spurgaliņu daudzums un ga-

rums ir pretēji proporcionāls ūdens daudzumam substrātā. Ja

augu audzē ūdenī, spurgaliņunav, to visvairāk izaug vissausākajā

augsnē. Sī likumsakarība attiecas uz noteiktiem augiem un līdz

zināmai sausuma robežai; tālāk pazeminot mitrumu augsnē, spur-

galiņas attīstās maz vai vispār neattīstās.

Spurgaliņas vāji attīstās vai trūkst arī to augu saknēm, ku-

riem ir ektotrofā mikoriza, kā, piemēram, priedēm, dižskābaržiem.

Spurgaliņu dzīves laiks ir īss. Pēc aptuveni 10—20 dienām,
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dažkārt ātrāk, tās atmirst un nokrīt; tuvāk saknes galam veidojas
atkal jaunas spurgaliņas. Tā kā vecās spurgaliņas pakāpeniski
atmirst un veidojas arvien jaunas spurgaliņas, spurgaliņu josla
nekļūst platāka, bet, saknei augot, visu laiku pārvietojas, tāpēc
augiem iespējams izmantot arvien jaunus ūdens un barības vielu

krājumus. Spurgaliņu apvalks dažkārt pabiezināts, pat pārkok-
snējies; tādas spurgaliņas vairākiem kurvjziežiem dzīvo līdz 2 ga-

dus, nezaudējot uzsūkšanas spēju.

193. att. Sejas risa — Oryza sativa saknes šķērsgrie-
zums ar aerenhīmu primārajā mizā

Reizē ar spurgaliņām 3—B mm attālumā no saknes gala at-

mirst un sairst visa rizoderma; saknes perifērijā tad atrodas ekso-

derma.

Saknes primārā miza sastāv no eksodermas, mezodermas un

endodermas.

Rizodermai blīvi pieslēdzas primārās mizas ārējā šūnu kārta

eksoderma — exodermis (191. att.). No dziļākajām primārās
mizas kārtām eksoderma atšķiras ar vairākām pazīmēm. Parasti
eksodermas šūnas ir lielākas, daudzstūrainas, cieši pieslēdzas cita

citai un izveido blīvu šūnu gredzenu bez starpšūnu telpām. Ekso-

dermas šūnas pārkorķojas, taču paliek dzīvas. Viendīgļlapjiem
eksodermas šūnu šūnapvalki vēlāk stipri pabiezinās. Ja rizoderma

ir bojāta vai atmirst, eksoderma izpilda tās funkcijas. Sakarā ar
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pabiezinātiem, pārkorķotiem šūnapvalkiem eksodermai piemīt ari

balstaudu funkcijas. Tādējādi eksoderma ir analoģiska hipoder-
mai, kas dažu augu stumbros un lapās atrodas zem epidermas.

Orhideju, kallu v. c. dzimtas augiem eksodermā starp lielajām
šūnām ir ari mazākas, gandrīz kvadrātveida dzīvas šūnas ar

nepabiezinātiem un nepārkorķotiem šūnapvalkiem. Tās ir caur-

laidējas šūnas. Dažām orhidejām caurJaidējas šūnas klātas ar

īpašu sarežģītu šķiedru režģi. Dažu augu caurlaidēju šūnu ārējie
apvalki biezi, bet sīki perforēti, tādēļ ļoti caurlaidīgi.

Eksoderma raksturīga kailsēkļiem, segsēkļiem (sevišķi vien-

dīgļlapjiem); zemākajiem telomofltiem parasti tās nav. Dažiem

ūdens augiem (piemēram, mazlēpju dzimtā), kā arī kaņepēm,
zirņiem, griķiem nav tipiskas eksodermas; šiem augiem agri at-

tīstās fellogens un korķis, tādēļ primārā miza ātri atmirst. Ne-

daudziem augiem, piemēram, kannām — Canna, dateļu palmai —

Phoenix dactulifera, eksodermas šūnas agrās attīstības stadijās
dalās tangenciāli un eksoderma ir daudzkārtaina (ar 2—20 šūnu

kārtām).
Primārās mizas lielāko daļu aizņem mezoderma jeb primā-

rās mizas parenhīma —
mesodermis. Tās šūnas maz diferencētas.

Tās samērā lielas, ar plāniem apvalkiem, bezkrāsainas, sakārtotas

irdeni. Mezodermas šūnas virzienā no eksodermas uz primārās
mizas vidu palielinās, bet pēc tam virzienā uz endodermu pakā-
peniski kļūst mazākas. Dažu ūdens augu saknēm un gaisa saknēm

mezodermas šūnās ir hloroplasti. Dažkārt mezodermas šūnu šūn-

apvalki ir pabiezināti, piemēram, alpīnajām prīmulām. Skalbēm,

neskaitot eksodermu, pārkorķojas 2—3 ārējās mezodermas šūnu

kārtas. Vairākām graudzālēm eksodermai blakus esošās šūnu

kārtās ārējie tangenciālie apvalki stipri pabiezinās, pārkoksnējas
un pārkorķojas. Mezodermas šūnās bieži uzkrājas organisko vielu

rezerves (visbiežāk ciete), kā arī kristāli, sveķi v. c. Barības vielas

mezodermā uzkrājas ne tikai viendīgļlapjiem, bet ari dažiem div-

dīgļlapjiem, kuriem primārā miza ir plaša un saglabājas ilgi, pie-
mēram, mazpurenītēm — Ficaria verna, zilajām kurpītēm —

Aco-

nitum napellus.
Mezodermā starp parenhīmas šūnām var būt pientvertnes (pie-

mēram, Periploca graeca), akmensšūnu grupiņas (topinambūram),
sklerenhīmas auklas (dateļu palmai). Mezodermā viendīgļlapjiem
saknēs parasti ir sklerenhīma, divdīgļlapjiem tā sastopama diez-

gan reti. Sakņu mezodermā ļoti raksturīgas starpšūnu telpas, kas

parasti veidojušās šizogeni. Dažām augu grupām (daudzām
graudzālēm un grīšļiem) bez šizogenām starpšūnu telpām ir arī

lizigenās. Mitrās vietās augošu augu saknēm starpšūnu telpu
sistēma lielāka un noder kā gaisa krātuve (193. att.). Sāda mezo-

dermā ar plašām starpšūnu telpām resp. gaisa parenhīma jeb
aerenhīma ir rīsiem, kurus audzē applūdinātās augsnēs, kal-

mēm v. c.
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Primārās mizas iekšējo daļu veido endodermā— endoder-

mis (191. att.). Endodermā apņem centrālo cilindru un krasi no-

robežo primāro mizu no tā. Tā sevišķi izteikta viendīgļlapjiem.
Endodermā sastāv no vienas šūnu kārtas, kas blīvi ietver centrālo

cilindru. Divkārtaina endodermā reti sastopama (tāda ir, piemē-
ram, Schizandra chinensis, Smilax excelsa).

Saknēs, kurās nenotiek sekundāras pārmaiņas, endodermai iz-

šķir vairākas diferenciācijas stadijas. Pirmā diferenciācijas sta-

dija ir Kaspari svītru veidošanās. Kaspari svītras ir endo-

dermas šūnu radiālo apvalku pabiezinājumi, kas šķērsgriezumā
izskatās kā tumšas svītras (179. att.). Otrajā attīstības stadijā
šūnapvalks no iekšpuses pārklājas ar plānu suberīna plēvīti un

atdala Kaspari svītras no citoplazmas. Trešajā stadijā endoder-

mas šūnapvalki stipri pabiezinās. Sī pabiezināšanās var būt ne-

vienmērīga. Ja pabiezināti visi šūnapvalki, izņemot ārējo (kas
vērsts pret primāro mizu), izveidojas U veida šūnu endo-
dermā (191. att.). Reti sastop O veida šūnu endodermu, kad en-

dodermas šūnapvalki visapkārt vienmērīgi pabiezināti. Kosām, da-

žām papardēm endodermas diferenciācija noslēdzas ar pirmostadiju.

Kailsēkļi un divdīgļlapji vēl iziet otro diferenciācijas stadiju.
Trešā stadija raksturīga vairākumam viendīgļlapju un dažiem div-

dīgļlapjiem. Pabiezinātie šūnapvalki, kā jau minēts, bieži pārkor-

ķojas, arī pārkoksnējas un kļūst necaurlaidīgi. Endodermā starp

pabiezinātām un pārkorķotām šūnām atrodas nedaudzas caur-

laidējas šūnas, kas nav nemaz pārveidojušās, kuru šūnap-

valki plāni, no celulozes. Caurlaidējas šūnas atrodas pretī vadu

kūlīša koksnes staru galiem. Pa caurlaidējām šūnām saknēs uz-

ņemtais ūdenš ar izšķīdušajām barības vielām caur endodermu no-

nāk centrālajā cilindrā.

Centrālais cilindrs. Saknēs endodermā ļoti krasi norobežo pri-
māro mizu no centrālā cilindra, kuru tā apņem. Centrālais ci-

lindrs — stele saknēs aizņem daudz mazāku tilpumu nekā pri-
mārā miza. Tā diametrs ir tikai 'A—lh visas saknes diametra.
Centrālā cilindra ārējā kārta ir pericikls un pārējo daļu aizņem
radiālais vadu kūlītis (191. att.).

Pericikls jeb perikambijs — pericuclus parasti ir viena

šūnu kārta zem endodermas. Retāk pericikls sastāv no vairākām

šūnu kārtām, piemēram, grieķu valriekstiem
— Juglans regia ir

3—lo šūnu kārtas. Pericikla šūnas ir dzīvas, maigas, parenhimā-
tiskās. Ziedaugiem no pericikla veidojas sānsaknes un izaug

cauri visai mizai. Tās tātad rodas endogeni, turpretī stumbrs za-

rojas eksogeni (194. att.). Sporaugiem, kuriem ir sakne, sānsaknes

veidojas no citiem audiem (piemēram, no endodermas), bet arvien

no saknes primārās mizas dziļākajiem slāņiem (ap centrālā ci-

lindra un mizas robežu).

Sānsaknes veidojas vai nu pret vadu kūlīša koksnes stariem.
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vai pa labi un pa kreisi no koksnes stara. Sānsaknes pie galvenās
saknes veido noteiktas rindas; rindu skaits vienāds ar koksnes

staru skaitu, ja sānsaknes rodas pret koksnes stariem, bet, ja tās

veidojas pa labi un pa kreisi no koksnes stara, —
divreiz lielāks.

Pupiņām, piemēram, sānsaknes atrodas četrās rindās, jo tām ir

divi koksnes stari. Vēlāk šī kārtība bieži vien pārmainās, jo sān-

saknes sāk attīstīties arī citās pericikla vietās. Sānsaknes rodas

akropetālā kārtībā, t. i., jaunākās ir tuvāk saknes galam. Periciklā

parasti rodas arī adventīvie pumpuri, no kuriem izaug sakņu
atvases.

194. att. Sarkano pupiņu — Phaseolus coccineus

saknes šķērsgriezums; redzama sānsakņu veidoša-

nās (1)

Centrālā cilindra vidējo daļu aizņem radiāls vadu kūlītis. Kok-
snes vadu elementi parasti izveidojas centripetāli, ārējie resp. pro-

toksilēma ir vecākie (staru smailos galos), iekšējie jeb metaksi-

lēma
— jaunākie. Daudziem viendīgļlapjiem veidošanās process

pretējs —

resp. ārējie vadu elementi ir jaunāki.
Protoksilēma sastāv no gredzenuun spirāļu trahejām, metaksi-

lēmā atrodas kāpņu, tīklainās un porainās trahejas.
Koksnes staru skaits vadu kūlītī var būt dažāds (vadu kūlītis

v ar būt monarhs, diarhs, triarhs, tetrarhs līdz poliarhs). Vairāku-

mam kailsēkļu un divdīgļlapju koksnes staru skaits nepārsniedz
»■ Daudziem augiem (bietēm, kāpostiem, eglēm, parastajām prie-
dēm v. c.) saknē 2 ksilēmas stari, dārza sīpoliem — 6, ābelēm,
bumbierēm — 3—5, kalmēm

— B—9, vīnkokiem
—

vairāk nekā 10,



386

bet dažām palmām koksnes staru pat līdz simtam. Sānsaknēm

koksnes staru skaits nereti citāds nekā galvenajai saknei.

Pašā saknes centrā vai nu atrodas koksnes elementi un bieži
vien liela traheja (195. att.), vai to aizņem serde, kas sastāv no

parenhīmas vai sklerenhīmas, bieži no abām. Slderenhīma nosaka

195. att. Saknes centrālā da|a (šķērsgriezums).
A — bietes — Beta saknes centrs ar diarhu vadu kūlīti, B — lauku pupu — Viela laba

saknes centrs ar tetrajhu vadu kūlīti, 1 — primārā koksne. 2 — lūksne, 3 — pericikls,
4 — endodermā, 5 — sāk veidoties kambijs

saknes izturību. Virszemes balsta saknes izturīgas padara balst-

audi, kas atrodas saknes perifērijā. Tvērējsaknes (sk. 36. lpp.)
ļoti izturīgas pret stiepšanu, jo centrālajā cilindrā tām plaši attīs-

tīta sklerenhīma.

Dažkārt serdes parenhīmā uzkrājas barības vielas, piemēram,
malvu dzimtas augiem. Tajā var būt arī pienejas, piemēram, pie-
nenēm.

SAKNES SEKUNDĀRĀ ANATOMISKĀ UZBŪVE

Vairākumam viendīgļlapju un dažiem divdīgļlapjiem saknes

primārā uzbūve saglabājas visu mūžu1.
Kailsēkļiem un divdīgļlapjiem saknes primārā uzbūve saska-

tāma tikai pašā saknes galā. Aiz spurgaliņu joslas jau sakas se-

kundāras pārmaiņas, kas vispirms parādās centrālajā cilindrā.

Parenhīmas šūnas radiālajā vadū kūlītī starp primāro lūksni un

1 Tikai dažiem kokveida viendīgļlapjiem, piemēram, pūķkokiem — Dracaena,

kambijs rodas no pericikla vai primārās mizas. Kokveida liliju dzimtas ausiem

saknē, tāpat kā stumbrā, no kambija uz ārpusi nodalās sekundārā parenhīma,
uz iekšpusi — parenhīma ar izklaidus novietotiem amfivazāliem vadu kūlīSiem,

kurus apņem sklerenhīmas maksts.
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primāro koksni sāk dalīties
— izveidojas veidotājaudi — kūlīšu

kambijs (195. att.). Tangenciāli daloties, no kambija šūnām

veidojas jaunas šūnas uz ārpusi un iekšpusi. Visus audus, kas

veidojas no kambija, sauc par sekundāriem audiem. Uz perifēriju

veidojas sekundārā lūksne jeb sekundārā floēma, uz centru
— se-

kundārā koksne jeb sekundārā ksilēma. Sajā laikā pretī koksnes

staru galiem sāk dalīties pericikls un izveidojas starpkūlīšu
jeb interfascikulārais kambijs. Kūlīšu un starpkūlīšu kambi-

jam savienojoties, rodas nepārtraukta kambija kārta starp lūksni

un koksni. Sākumā kambija kārta ir izlocīta, bet, tā kā sekundārās

koksnes elementi veidojas straujāk nekā lūksnes elementi, ar

laiku kambija kārta kļūst gredzenveidīga. Kambijs darbojas visn

veģetācijas periodu.
Ja starpkūlīšu kambijs darbojas tāpat kā kūlīšu kambijs un

atdala sekundāro lūksni uz ārpusi un sekundāro koksni uz iekš-

pusi, tad saknē rodas slēgts koksnes cilindrs vidū ūn nepārtraukts

196. att. Ķirbja — Cucurbita pepo saknes sekundārā uzbūve (šķērsgriezums)
- primārā koksne, 2 — sekundāra koksne, 3 — lūksne, 4 — periderma, 5 — kambijs,

6 — primārais serdes stars
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lūksnes gredzens tam apkārt. Dažkārt, piemēram, ķirbjiem —
Cu-

curbiia, nasturcijām —
Nasturtium no interfascikulārā kambija

saknēs atdalās tikai parenhīmas šūnas (196. att.). Tādā gadījumā
pretim primārās koksnes stariem izveidojas parenhīmas joslas,
kuras sauc par serdes stariem. Sīs parenhīmas joslas atvieglina
vielu maiņu un gāzu apmaiņu starp saknes ārējiem un iekšējiem
audiem. Parenhīmas šūnas bagātas ar rezerves ogļhidrātiem.

197. att. Saknes uzbūves shēma. I — primārā uzbūve, 11, 111 —
sekundārā

uzbūve

1 — rizoderma. 2 — primārā miza. 3 — endodermā. 4 — pericikls. 5 — primāra lūksne.

6 — kambijs, 7 — primārā koksne, 8 — sekundārā lūksne, 9 — sekundārā koksne. 10 —

fellogens, 11 — periderma, 12 — endodermā (saplaisājusi), 13 — primārie serdes stari, 14 —

sekundārie serdes stari

IV — Saknes radiāla vadu kūlīša pārveidošanas stumbra kolaterālajos kūlīšos

(1-4)

Daudzgadīgajiem augiem kambija darbība rudenī izbeidzas,

bet pavasarī tā atkal atjaunojas. Tādēļ daudzgadīgo augu sakņu

koksnē, tāpat kā stumbrā, redzamas gadskārtas. Anatomiski sak-

nes no stumbriem var atšķirt pēc primārās koksnes, kas saglabā-
jas saknes centrā radiālu staru veidā. Gadskārtas saknēs ļoti šau-

ras, tādēļ sakņu vecumu pēc tām grūti noteikt. Saknes kambija

darbības laiks pilnīgi nesakrīt ar stumbra kambija darbības laiku.
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Mūsu klimatiskajos apstākļos saknes kambijs parasti darbojas no

marta līdz jūnijam un pēc tam no septembra līdz novembra sā-

kumam.

Sekundārajā saknes koksnē ietilpst trahejas, traheī-

das, nedaudz libriformas šūnu, koksnes parenhīma un serdes staru

parenhīma. Saknēs traheju un traheīdu vairāk nekā stumbrā, to

sienas plānākas, turpretī libriformas šūnas saknē mazāk nekā

stumbrā. Koksnes parenhīma dažkārt saknē spēcīgāk attīstās nekā

pārējie koksnes elementi. Tā

parasti ietver vadu elemen-

tus. Tajā uzkrājas rezerves

vielas. Ja koksne stipri attīs-

tīta (kā, piemēram, rutkiem,
redīsiem, cigoriņiem, mārrut-

kiem), tajā rezerves vielas

uzkrājas bagātīgi.
Sekundārā lūksne

sastāv no sietstobriem ar pa-

vadītājšūnām, lūksnes šķied-
rām un lūksnes parenhīmas.
Lūksnes parenhīma ir stipri
attīstīta, un tajā var atrast

dažādas rezerves vielas, vis-

biežāk cieti un inulīnu; bez

tam uzkrājas arī olbaltum-

vielas, vitamīni, alkaloīdi,
glikozīdi, kaučuks, gutaper-
ča (sk. 367. lpp.) utt. Uzkrā-
tās rezerves vielas izmanto,
augot sakņu atvasēm.

198. att. I — Sibbaldiaprocumbens vecā-

kas saknes ārējās da|as šķērsgriezums.

1 — poliderma, 2 —
sekundāra luksne, 3 — se-

kundārā koksne, 4 — kambijs

Saknei sekundāri pārmainoties, rodas arī periderma. Tā,
kā jau minēts, sastāv no nedzīvas korķa kārtas (fellēmas), dar-

bīgā, dzīvā korķa kambija (fellogena) slāņa un dzīvas korķa mi-

zas (fellodermas). Korķa kambijs var veidoties no primārās mi-

zas, bet visbiežāk tas rodas no pericikla. Korķa kārta, kura no

korķa kambija nodalās uz ārpusi, sastāv no nedzīvām, pārkorķo-
tāni šūnām, kas ir gāzes un ūdens necaurlaidīgas. Korķa kārta

Pārtrauc barības vielu piegādi primārās mizas audiem, tie atmirst

un atdalās no saknes. Saknei tālāk sekundāri paresninoties, visas

dzīvības norises notiek tikai centrālajā cilindrā.

Saknes periderma no stumbra peridermas krasi neatšķiras.
Vairākumam augu saknes peridermā parasti lenticelu nav. Tau-

r'ņziežiem lenticeles bieži veidojas tuvu pie sānsakņu pamata.
Vecākajās saknēs dziļākos centrālā cilindra audos var nojauna

veidoties periderma, tad atmirst ari primārā floēma un pat vecā-

kās sekundārās floēmas daļas.
Vairākām rožu dzimtas sugām un dažiem citiem augiem
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saknes sedz segaudi, kurus sauc par polidermu. Poliderma sa-

stāv nQ pārkorķotām, endodermai līdzīgām šūnu kārtām, kas mi-

jas ar vairākām nepārkorkotām parenhīmas šūnu kārtām

(198. att.).

SAKŅU ANATOMISKĀS UZBŪVES ĪPATNĪBAS

Sakņaugu — burkānu, pētersīļu, kāļu, rutku, redīsu, biešu

sulīgo sakņu anatomiskā uzbūve atšķiras no aprakstītā sakņu
tipa. Tas izskaidrojams ar to, ka sakņaugu saknēs pirmajā
veģetācijas periodā lielā daudzumā uzkrājas rezerves vielas.

Lielāka izveidojas tā saknes daļa, kurā vairāk uzkrājas barības

vielas.

Pēc anatomiskās uzbūves īpatnībām un rezerves vielu novie-

tojuma sakņaugu sulīgās saknes iedala burkānu, rutku un bietes

sakņu tipā.
Burkānu saknes tips. Burkāniem saknes primāro uzbūvi raksturo

divstaru (diarhs) vadu kūlītis. Kambijam daloties, uz ārpusi no-

dalās plaša oranžsarkana sekundārā lūksne, kura sastāv galveno-
kārt no parenhīmas. Lielajās parenhīmas šūnās uzkrājas rezerves

vielas. Kultūras burkāni bagāti ar niedru un vīnogu cukuru (kopā
līdz 14%), A vitamīnu. Burkānu sulīgo sakņu koksnes daļa daudz

mazāka par lūksnes daļu; arī koksnes daļā parenhīma ir pārsvarā
(199. att.).

Rutku saknes tips. Rutkiem, redīsiem, kāļiem un rāceņiem sak-

nes galveno daļu aizņem sekundārā koksne ar daudziem radiāliem

serdes stariem. Vadaudu elementu koksnē maz, tā sastāv galve-
nokārt no parenhīmas šūnām, kurās uzkrājas rezerves vielas. Se-

kundārā lūksne aizņem tikai šauru joslu (200. att.) saknes peri-
fērijā.

Bietes saknes tips. Bietēm saknes primārajā uzbūvē raksturīga

divstaru (diarha) koksne ar spirāļu un gredzenu trahejām proto-
ksilēmā un tīklainajām un porainajām trahejām metaksilēmā.
Primārās mizas šūnas lielas; endodermā ar Kaspari svīt-

rām; pericikls vienkārtains, nepārtraukts, no tā agri veidojas
sānsaknes (pirmo sānsakņu virzienu var noteikt pēc dīgļlapu

virziena).
Kad bietes dīgstam parādās pirmās īstās lapas, saknē un hipo-

kotilā sākas sekundārās pārmaiņas (201. att.). No parenhīmas
starp lūksni un koksni veidojas divi kambija loki, kas savienojas

ar periciklu un izveido ovālu darbīgu šūnu gredzenu. No gredzena
kambija šūnām, tām tangenciāli daloties (paretam arī radiāli),
rodas sekundārās koksnes un sekundārās lūksnes elementi. N°-

gredzena pericikla atdalās tikai parenhīmas šūnas, un tā veidojas
lieli parenhīmas stari. Sāk veidoties arī periderma. Primāra miza

saplaisā, atmirst un nolobās. Sīs sekundārās pārmaiņas vēl neiz-
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raisa saknes spēcīgu paresnināšanos, bet gan turpmākās pārmai-
ņas, kuras vairāki autori nosauc par terciārām (P. 2ukovskis

v. c). Terciārās pārmaiņas ir šādas.

Jau pirms peridermas veidošanās pericikla šūnas dalās ne tikai
kambiālā gredzena daļās, bet arī visā pārējā pericikla joslā, un

rodas parenhīma. Sai «pericikla» parenhīmai pievienojas tās jau-

199. att. Burkāna — Daucus sativus saknes šķērsgriezums
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nās parenhīmas šūnas, kuras rodas, primārās lūksnes parenhīmai
daloties. Tādējādi, pericikla un lūksnes parenhīmai daloties, iz-

veidojas primārais parenhīmas gredzens. Pēc neilga laika paren-

hīmas joslā rodas otrs kambija gredzens. Kambijam daloties, vei-

dojas vaļējie kolaterālie vadu kūlīši ar parenhīmu starp tiem. Tā

kā lūksnes parenhīmas veidojas daudz vairāk nekā koksne, izvei-

200. att. Rutka — Raphanus sativus saknes šķērsgriezums
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dojas atkal jauns parenhīmas gredzens, kurā pēc kāda laika veido-

jas trešais kambija gredzens. Tādā pašā kārtībā rodas ceturtais,

piektais un labākajām cukurbiešu šķirnēm pat B—l28 —12 kambija gre-

dzeni. Jaunākie kambija apļi darbojas visproduktīvāk. Tā darbo-

joties citam pēc cita vairākiem kambija gredzeniem, izveidojas
lielās biešu saknes, kuras sastāv galvenokārt no parenhīmas; tajā

uzkrājas rezerves vielas, galvenokārt saharoze.

201. att. Bietes —
Beta vulgaris saknes šķērsgriezums
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PĀREJA NO SAKNES STUMBRĀ

Pāreja no saknes stumbrā notiek hipokotilā. Sekundāro vad-

audu, pericikla un primārās mizas stāvoklis, pārejot no saknes

stumbrā, nemainās. Turpretī primārajai vadaudu sistēmai mainās

gan uzbūve, gan novietojums, proti, no radiālā vadu kūlīša, kas

ir saknē, izveidojas kolaterālie vadu kūlīši, kādi raksturīgi lielā-

kajai daļai stumbruprimārajā uzbūvē.

Pārejas josla hipokotilā var būt dažāda garuma.

Vairākumam divdīgļlapju un kailsēkļu pārejas josla ir visa

hipokotilā garumā. Dažkārt pāreja ir daudz īsāka. Tā, piemēram,
burkāniem pārejas josla aizņem V7—Vs hipokotilā garuma
un atrodas tā augšdaļā. Ļoti īsa pārejas josla ir viendīgļlap-

jiem. Reizumis pārejas josla saskatāma no ārpuses kā paresni-
nājums.

Saknes radiālo vadu kūlīšu pārveidošanās par stumbra kolate-

rāliem vadu kūlīšiem visiem augiem nenotiek vienādi. 197. at-

tēlā IV parādīts viens no pārveidošanās gadījumiem. Kā redzams,

katrs ksilēmas stars dalās gareniski, t. i., radiālā virzienā uz pu-

sēm (7); stiepjoties uz augšu, tas pagriežas par 180° un pieslē-
dzas no abām pusēm lūksnes grupām (2). Lūksnei abās pusēs
esošās koksnes grupas tālāk apvienojas vienā koksnes grupā (3),
bet tā savukārt pievienojas lūksnes grupai tās iekšpusē. Tā rodas

kolaterāls vadu kūlītis ar lūksni (floēmu) ārpusē un koksni (ksi-

lēmu) iekšpusē (4). Stumbrā izveidojas tik daudz kolaterālo vadu

kūlīšu, cik saknē bija lūksnes grupu.

Ja saknes vadu kūlīši pārveidojas stumbra vadu kūlīšos šādā

veidā, tad sietstobri aug taisnā virzienā no saknes uz stumbru,

tikai koksne dalās divās daļās. Sī tipa vadu kūlīšu pārveidošanās
raksturīga matuzālēm — Fumaria, dipsakiem — Dipsacus v. c.

Dažos gadījumos dalās ari lūksne.

Pupiņām — Phaseolus, ķirbjiem — Cucurbita, kresēm —
Tro-

paeolum saknēs ir diarhs vadu kūlītis. Siem augiem uz pusēm da-

lās gan vadu kūlīšu koksne, gan lūksne, un katra pārdalījusies
lūksnes puse apvienojas ar koksnes stara pusi; koksnes grupas
šajā gadījumā pagriežas par 180°, bet lūksnes grupu stāvoklis

nemainās. Tādējādi stumbrā izveidojas četri kolaterālie vadu

kūlīši.

Lucernām
— Medicago, dedestiņām — Lathyrus, dateļu pal-

mām — Phoenix v. c. ksilēma nedalās un tās stāvoklis nemainās,

bet, pārejot no saknes stumbrā, tā tikai pagriežas par 180°; uz pu-

sēm dalās floēma, pie tam pārdalījušās kaimiņu floēmas puses,
kas atrodas līdzās, apvienojas un novietojas ksilēmas stara ār-

pusē. Arī šajā gadījumā stumbrā rodas tikpat kolaterālo vadu kū-

līšu, cik saknē floēmas grupu.

Bez minētajiem ir vēl daudz citu pārejas veidu.
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STUMBRA ANATOMIJA

Stumbrs ir veģetatīvais orgāns, kas anatomiski un fizioloģiski
saista auga saknes un lapas, pa to pārvietojas ūdens un minerāl-

vielas no saknēm uz lapām un organiskās vielas no lapām uz sak-

nēm. Ūdens, minerālvielas, kā arī organiskās vielas pa stumbru

pārvietojas arī uz ziediem un augļiem.
Stumbra anatomisko uzbūvi nosaka tā galvenā funkcija, t. i.,

vielu pārvadīšana, kā arī tas, ka uz stumbra noteiktā kārtībā ir

lapas,_ kas izveido lapotni. Tādēļ stumbram ir jābūt stipram, lai

noturētu lapotni un izturētu tās spiedienu. Stumbrs ir pakļauts
vēja un nokrišņu iedarbībai

— tam jābūt izturīgam pret liekšanu
un laušanu.

Atbilstoši šīm funkcijām stumbrā ir izveidojies noteikts vad-

audu un balstaudusakārtojums.
Stumbrā uzkrājas arī rezerves vielas un dažreiz daļēji notiek

fotosintēze. Sakarā ar to stumbrā sastopama uzkrājējparenhīma
un hlorenhīma.

Stumbra anatomiskā uzbūve ir atkarīga arī no augu vēsturis-

kas attīstības — sūnaugu, paparžaugu, kailsēkļu un segsēkļu
stumbru anatomiskā uzbūve ir atšķirīga (sk. 425. lpp. stelāro

teoriju).
Stumbra anatomisko uzbūvi ietekmē ārējā vide. Tā, piemēram,

ziedaugiem, kas aug ūdenī, stumbra anatomiskā uzbūve atšķiras
no vidējos mitruma apstākļos vai sausos tuksnešos augošu augu

stumbra anatomiskās uzbūves.

Stumbrs, tāpat kā citi veģetatīvie orgāni, var pārveidoties, un

stumbra pārveidņu anatomiskā uzbūve ir citāda nekā šī paša auga
stumbra uzbūve.'

Stumbra anatomiskajā uzbūvē izpaužas radiāla simetrija.
Stumbram un lapām ir kopējs augšanas konuss, tādēļ stumbra

augšanu, attīstību un anatomisko uzbūvi ietekmē lapu uzbūve un

darbība.

Ziedaugu stumbram, tāpat kā saknei, izšķir primāro un se-

kundāro anatomisko uzbūvi. Stumbra primārā uzbūve veidojas no

augšanas konusa meristēmas. Pāreja no primārās uz sekundāro

anatomisko uzbūvi sākas ar kambija darbību.

STUMBRA AUGŠANAS KONUSS

Stumbra galotnes pumpurā atrodas augšanas konuss — apex

stolonis. Tas parasti ir konisks, retāk puslodes veida, plakans vai

ieliekts. Pie augšanas konusa pamata eksogeni veidojas paugu-

riņi, no kuriem attīstās lapas, bet to žāklēs ieriešas sānu pumpuri.
Augšanas konuss sastāv no meristēmas, tā galotnē atrodas
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grupa iniciālšūnu. Iniciālšūnām daloties, rodas jaunas šūnas, tā

sauktās meitšūnās. Pašu iniciālšūnu forma un lielums nepār-
traukti atjaunojas, tās vienmēr saglabā meristemātisku raksturu.

Par augšanas konusa uzbūvi ir vairākas teorijas. Saskaņā ar

histogenu teoriju (teorija publicēta 1868. g.; tās autors

ir Hanšteins) stumbra augšanas konuss sastāv no trim slāņiem —

histogeniem: dermatogenā, periblemas un pleromas, līdzīgi sak-

nes augšanas konusam (202. att. 2). Tomēr šāda augšanas ko-

nusa uzbūve sastopama tikai nedaudziem augiem, piemēram, elo-

dejām — Elodea, skujenēm — Hippuris v. c. Otra ir tunikas

202. att. I — kviešu — Triticum un II — parasto skujeņu — Hippuris vulgaris

augšanas konuss

I — tunika,2 — korpuss, 3 — lapas aizmetnis, 4 — dermatogens, 5 — pleroma, 6—
periblema

un korpusa teor i j a (publicēja Smits 1924. g.). Par tuniku

sauc augšanas konusa veidotājaudu virsējo slāni (202. att. 1). Jā
sastāv no vienas (kviešiem) vai vairākām (ceriņiem, zemenēm

v. c.) šūnu kārtām. No vienkārtainas tunikas parasti attīstās pri-

mārie segaudi — epiderma. Ja tunika ir vairākkārtaina, tad no

ārējās šūnu kārtas rodas epiderma, bet no pārējām — primāras
mizas pamataudi unbalstaudi.

Augšanas konusa iekšējo daļu sauc par korpusu (202. att.

I, 2). Tunika un korpuss atšķiras ar to, ka šūnas dalās dažādās

plāksnēs. Tunikā šūnas dalās antiklināli, t. i., šūnai pārdaloties,
šķērssienas rodas perpendikulāri augšanas konusa virsmai. Kor-

pusā šūnas dalās dažādos virzienos (periklināla dalīšanas) un

augšanas konuss pieaug tilpumā.
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Stumbra augšanas konusa iniciālšūnām intensīvi daloties, vei-

dojas promeristēma, kas tālākajā attīstībā kļūst par primāro me-

ristēmu. Primārā meristēma diferencējas pamatmeristēmā un pro-

kambijā. No pamatmeristēmas parenhimātiskajām šūnām veidojas
galvenokārt pamataudi, bet dažreiz arī citi audi. No prokambijā
prozenhimātiskajām šūnām veidojas vadaudi, balstaudi un kam-

bijs. Stumbra anatomiskās uzbūves elementus, kas radušies no

prokambijā, sauc par primārajiem.

STUMBRA PRIMĀRĀ ANATOMISKĀ UZBOVE

Stumbra primārajā anatomiskajā uzbūve izšķir epidermu, pri-
māro mizu un centrālo cilindru jeb steli.

Epiderma. Stumbra epiderma veidojas no tunikas. Tā sastāv

no vienas iegarenu šūnu kārtas. Epidermu sedz kutikula, dažreiz

vaska kārta un matiņi. Stumbra epidermā atvārsnīšu parasti ir

mazāk nekā lapas epidermā.

Primārā miza. Primārā miza ir stumbra vidējā da]a. Tā atrodas

starp epidermu un centrālo cilindru (204. att. I, 3).

Primārā miza veidojas no korpusa ārējiem šūnu slāņiem un

da|ēji arī no tunikas, un tad tajā ir vairākas šūnu kārtas. Stumbra

primārā miza sastāv tikai no dažām šūnu kārtām, un tā stipri at-

šķiras no saknes primārās mizas.

Stumbra primārajā mizā sastopami pamataudi un balstaudi.
Primārās mizas ārējā daļā tūlīt zem epidermas no pamataudiem
biežāk sastopama hlorenhīma jeb asimilācijas parenhīma, bet iek-

šējā daļa parenhīmā parasti ir bezkrāsaina, bez hloroplastiem.
Ūdens augiem primārajā mizā ir arī aerenhīma — gaisa paren-

hīma, kuras starpšūnu telpās uzkrājas gaiss.
Stumbra pamataudos dažreiz veidojas ēterisko eļļu tvertnes

(piemēram, čemurziežiem), kā arī pienejas (piemēram, pienenēm).
Primārajā mizā uzkrājas arī eļļas, sveķi un citas vielas.

Primārās mizas balstaudi ir kolenhīma un sklerenhīma. Kolen-
hīma parasti atrodas zem epidermas gredzenveidīgā slānī (ķir-
bjiem) . kūlīšos stumbra šķautnēs (lūpziežiem) vai arī veido ribas

(čemurziežiem). Sklerenhīma pa lielākajai daļai sastopama kū-

līšos (kurvjziežiem). Dažiem augiem (piemēram, prīmulām) stum-

bra primārajā mizā ir endodermā, kas sastāv no parenhimātiskām
šūnām.

Augiem, kuriem veidojas tipiska endodermā, endodermas šūnu

radiālās sienas uzbieznējas un redzamas kā Kaspari svītras. To-

mēr vairākumam ziedaugu primārās mizas iekšējais slānis pārvei-
dojas par cietes maksti. Tā sastāv no iegarenām šūnām, kas satur

neaizskaramo cieti. Tā ir specifiska veida ciete, kas, domājams,
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regulē stumbra līdzsvaru. Cietes maksts ir tikai augošās stumbra

daļās.
Lielākajai daļai augu stumbra primārajā mizā nav ne endoder-

mas, ne cietes maksts. Caur primāro mizu no lapām uz stumbru

stiepjas vadu kūlīši — lapu pēdas.
Centrālais cilindrs atrodas zem primārās mizas virzienā uz

stumbra centru (204. att. I).
Stumbra centrālais cilindrs veidojas no augšanas konusa kor-

pusa. Centrālā cilindra ārējo daļu sauc par per i ciklu. Tas sa-

stāv no vienas vai vairākām šūnu kārtām. Pericikla šūnas ir pa-

renhimātiskās vai prozenhimātiskās. Parenhimātiskās šūnas pa-
rasti saglabā spēju dalīties un veido radiālos starus, adventīvos

pumpurus vai piesaknēs. No pericikla var veidoties arī sekundārie

veidotājaudi — fellogensjeb korķa kambijs.
No prozenhimātiskajām pericikla šūnām veidojas skleren-

hīma
— pericikliskās šķiedras (piemēram, kaņepēm, nātrēm), ku-

rām saglabājas celulozes šūnapvalki vai ari tie tikai nedaudz pār-

koksnējas.
Periciklā veidojas ēterisko eļļu tvertnes (piemēram, plostbār-

žiem — Tragopogon) un pienstobri. Periciklā var uzkrāties ari

sveķi un eļļas.
Ja pericikls sastāv no parenhimātiskām šūnām un primārajā

mizā nav ne endodermas, ne cietes maksts, tad stumbrā nav kra-

sas pārejas no primārās mizas uz centrālo cilindru un šķērsgrie-
zumā stumbrs izskatās tā, it kā tas sastāvētu no epidermas un

pamataudiem, kuros izvietoti vadu kūlīši.

Centrālā cilindra galvenā sastāvdaļa ir vadaudi; no vadaudu

sistēmas konfigurācijas atkarīga centrālā cilindra un līdz ar to arī

visa stumbra anatomiskā uzbūve.

Vadaudi stumbra centrālajā cilindrā ir sakārtoti vadu kūlīšos

vai arī gredzenveidīgās ksilēmas un floēmas kārtās, kas apņem
viena otru. Tādēļ pēc vadaudu sakārtojuma izšķir divus stumbra

primārās uzbūves tipus:

1) stumbrus ar vadu kūlīšiem un

2) stumbrus bez vadukūlīšiem.

Centrālā cilindra vidusdaļā atrodas serde. Tipiska serde sa-

stāv no pamataudiem. Stumbra mezglos serdes šūnas saglabājas
dzīvas visu auga dzīves laiku, bet posmos dažkārt atmirst. Tad

nedzīvajās šūnās un starpšūnu telpās uzkrājas gaiss, serde ir po-

raina un izskatās balta (piemēram, saulgriezēm, kukurūzai, do-

ņiem) .

Ja serdes šūnas atmirst, kamēr stumbrs, vēl turpina augt, tad

izveidojas dobs stumbrs, jo atmirušās serdes šūnas, stum-

bram augot, tiek sarautas (piemēram, graudzālēm, čemurziežiem)-

Dobi stumbri ir elastīgi un izturīgi pret liekšanu. Ja, piemēram,
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stumbrs zem vārpas nav dobs, ka tas ir cietajiem kviešiem, vārpas
bieži vien nolūst.

Serdes daļu, kas piekļaujas pie vadaudiem, sauc par peri-
medulāro joslu. Sajā joslā šūnas ir sīkākas, un virzienā uz

centru tās kļūst lielākas. \

Serdi ar primāro mizu savieno primārie serdes stari,
kas sastāv noparenhimātiskām šūnām.

Stumbra epidermas un primārās mizas uzbūvē atsevišķiem
augu tipiem nav lielu atšķirību, bet centrālā cilindra uzbūve ir da-

žāda. Viendīgļlapjiem ir stumbri ar vadu kūlīšiem, bet divdīgļlap-
jiem un kailsēkļiem stumbri var būt ar vadu kūlīšiem, kā arī bez

vadu kūlīšiem, t. i., ar nepārtrauktāmvadaudu kārtām.

Augšanas konusā, netālu no tā galotnes sāk ieriesties lapu
aizmetņi. To pamata daļā, tāpatķā

augšanas konusa korpusā, izvei-

dojas prokambiālie kūlīši. Tie aug

divos pretējos virzienos: uz aug-

šu, t. i, lapas virzienā, un uz leju,
kur savienojas ar stumbra prokam-
biju. No minētajiem prokambijā
kūlīšiem veidojas vadu kūlīši, kuri

no stumbra turpinās lapā. Tādus

vadu kūlīšus sauc par lapu pē-
dām. Divdīgļlapjiem un kailsēk-
ļiem lapu pēdas caur primāro mizu

iet horizontāli, bet pa centrālo ci-

lindru stiepjas vertikāli uz leju.
Izejot caur vienu vai vairākiem

posmiem, lapu pēdas saplūst ar ze-

mākajām lapu pēdām, tādēļ stum-

bra posma šķērsgriezumā redzams

gredzenveidīgs vadu kūlīšu izvie-

tojums.

Lapu pēdas stumbrā veido da-

žāda veida vadu kūlīšu tīklu (203.

203. att. Divdīgļlapju steles

shēma

att.). Dažiem augiem lapu pēdas pirms saplūšanas zarojas,
citiem turpretī nezarojas. Vadu kūlīšu tīklojums atkarīgs ari no

lapu skaita mezglā, kā ari no lapu pēdu skaita, kas iznāk no vie-

nas lapas. Piemēram, no lapas ar plūksnainu dzīslojumu iznāk

viena lapu pēda, bet ar starainu — trīs un vairākas.

Daudz lapu pēdu ir viendīgļlapjiem. Tās pa stumbru iet citādi

nekā divdīgļlapjiem. Lapu pēdas, ienākot no lapas stumbra, vis-

pirms virzās uz stumbra centru, pēc tam, ejot uz* leju, atkal ne-

daudz izliecas uz ārpusi.
Viendīgļlapjiem lapu pēdas saplūst tikai mezglos, tādēļ posmu

šķērsgriezumā redzams nekārtns vadu kūlīšu novietojums.
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VIENDĪGĻLAPJU STUMBRA ANATOMISKĀ UZBOVE

Viendīg|lapju stumbra primārā anatomiskā uzbūve ir rakstu-

rīga ar to, ka

1) stumbriem ir vadu kūlīši, un to parasti ļoti daudz, lielākā

daļa ir lapu pēdas;
2) vadu kūlīši ir stumbrā izklaidus;
3) vadu kūlīši ir slēgti kolaterāli un to primārajā uzbūvē nav

kambija; >
4) parasti stumbrā primārā miza, centrālais cilindrs, kā arī

serde un serdes stari grūti atšķirami.
Viendīgļlapju stumbra primārajā anatomiskajā uzbūvē izšķir

primāros segaudus, vadaudus, balstaudus un pamataudus.
Primārie segaudi — epiderma sastāv no vienas iegare-

nas šūnu kārtas. Sastopami arī matiņi un vaska apsarme. Atvār-

snīšu viendīgļlapju stumbru epidermā ir samērā maz.

Viendīgļlapju stumbros ir vadu kūlīši, kas lielāko tiesu ir

lapu pēdas. Stumbra vadu kūlīši attīstās no prokambija, kas

veidojas no augšanas konusa meristēmas. Prokambijs viendīgļ-

lapjiem pilnīgi diferencējies primārajā floēmā un primārajā ksi-

lēmā, tādēļ kolaterālie vadukūlīši ir slēgti.

Lapu pēdas veidojas no prokambija, kas ieriešas lapu aizmet-

ņos. Arī lapu pēdas ir slēgti kolaterāli vadu kūlīši. No katras la-

pas stumbrā iestiepjas daudzas lapu pēdas, kas pa stumbra posmu
virzās uz leju lokveidīgi. Tādēļ vadu kūlīši ir izklaidus, un prak-
tiski primārā miza, centrālais cilindrs, serde un serdes stari nav

atšķirami (204. att. II).
. Lapu pēdas saplūst tikai stumbra mezglos un veido tā sauktās

anastomozes. Tās labi novērojamas labības stumbru mezglos.
Balstaudi, kas veido stumbra armatūru, galvenokārt ir

stumbra ārējā daļā. Tādēļ balstaudu izvietojums sekmē stumbru

izturību pret liekšanu un laušanu. Viendīgļlapju stumbros parasti
sastopama sklerenhīma, retāk kolenhīma. Sklerenhīma izvietojas

gredzeniski (204. att. II) vai grupās. Kolenhīma parasti atrodas
tūlīt zem epidermas (piemēram, tradeskancijām —

Tradescantia).
Bez specializētajiem balstaudiem viendīgļlapju stumbros sa-

stopamas arī sklerificētas epidermas un pamataudu šūnas. Tās ir

šūnas ar pabiezinātiem un pārkoksnētiem šūnapvalkiem. Piemē-

ram, rudziem, kviešiem v. c. graudzālēm sklerificētās parenhīmas
šūnas lielā daudzumā sastopamas stumbru zemākajos posmos.

Pamataudi viendīgļlapju stumbros sastāv no parenhimātis-
kām šūnām ar plāniem šūnapvalkiem. Stumbra ārējā daļā zem

epidermas bieži vien ir hlorenhīma, it sevišķi tiem augiem, kuriem

nav lapu vai to ir maz un stumbros noris arī fotosintēze, kā, pie-

mēram, doņiem, meldriem v. c. Arī graudzālēm zem epidermas ir

hlorenhīmas sektori (205. att.). Parenhīmas šūnas stumbra cen-

trā ir lielākas, bet virzienā uz perifēriju —
sīkākas.
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Dažiem viendīgļlapjiem (piemēram, doņiem) ir aerenhīma, kas

sastāv no nedzīvām šikām šūnām ar lielām starpšūnu telpām, ku-
rās ir gaiss. Dažreiz pamataudos veidojas arī kanāli, kas pildīti
ar gaisu (piemēram, meldriem).

Netipiska viendīgļlapju stumbra uzbūve. Bez apskatītās stumbra

primārās uzbūves sastopami arī citi viendīgļlapju stumbru uzbū-

ves varianti. Dažiem viendīgļlapjiem stumbrā ir labi attīstīta en-

dodermā un pericikls, piemēram, dziedniecības sparģeļiem —

Asparagusofficinalis (204. att.). Pericikla šūnn apvalkspārkoksnē-

jies, un veidojas balstaudu elementi
— sklerenhīma, bet endo-

dermā rodas no cietes maksts, kuras šūnām apvalki uzbieznējas
un pārkoksnējas. Atšķirībā no tipiskās viendīgļlapju stumbra uz-

būves, kur primārā miza un centrālais cilindrs nav nodalīti, šajā
gadījumā primārā miza no centrālā cilindra krasi norobežojas.

Graudzāļu dzimtas augu stumbru uzbūve krasi atšķiras no pa-

rastā viendīgļlapju stumbra uzbūves tipa. Graudzālēm ir iestar-

pinātā jeb interkalārā meristēma, kas atrodas pie

posmu pamata. Ar iestarpināto meristēmu stumbri turpina augt
arī vēl tad, kad jau sākas vārpošana.

Graudzāļu epidermā bieži vien uzkrājas silīcija dioksīds

(SiC>2), tādēļ to stumbri ir raupji un asi.

Graudzālēm ir gari stumbri. To izturība pret liekšanu un lau-

šanu pastiprina lapu makstis, kas apņem stumbru un ir bagātas
ar armatūras elementiem. Stumbru izturību sekmē arī tas, ka zem

205. att. Rudzu — Secale cereale stumbra anatomiskā uzbūve

1 — epiderma. 2 — balstaudi (sklerenhīma), 3 — hlorenhīma, 4 —
vadu kūlī-

tis — lapu pēda, 5 — stumbra vadu kūlītis, tj — parenhīma
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epidermas veidojas sklerenhīmas gredzens (hipoderma), kurā vie-

tām iestarpināta hlorenhīma (205. att.).
Graudzāļu stumbri ir dobi, jo, stumbram augot resnumā, tiek

sarautas pamataudu šūnas un stumbra centrā izveidojas kanāls.
Sakarā ar to arī vadu kūlīši ir satuvināti un novietojas gredzen-
veidīgi (205. att.).

Labību stumbri bieži veldrejas. Veldres izturība ir šķirnes īpa-
šība, bet to var veicināt arī dažādi ārējās vides apstākļi, piemē-
ram, nepietiekams kālija daudzums augsnē, sabiezināts sējums,
kas sekmē izstīdzēšanu v. c.

Vairākumam viendīgļlapju ir tikai stumbra primārā uzbūve, un

tie neaug resnumā. Tomēr viendīgļlapju kokaugi (jukas — lucca,

alojes — Aloē, pūķkoki — Dracaena) aug sekundāri res-

numā. Kā jau minēts, kambija viendīgļlapjiem nav, tādēļ tipis-
kas stumbra sekundārās uzbūves, kāda ir divdīgļlapjiem un kail-

sēkļiem, viendīgļlapjiem nav. Viendīgļlapju kokaugiem veidojas
sekundārā meristēma no pericikla vai primārās mizas pamatau-
diem. Sekundārās meristēmas darbība atšķiras no kambija darbī-

bas. Kambijs, kā zināms, veido uz ārpusi sekundāro floēmu, uz

iekšpusi —
sekundāro ksilēmu. Taču viendīgļlapjiem sekundārā

meristēma uz ārpusi veido nedaudz parenhīmas, bet uz iekšpusi
izklaidus novietotus koncentriskus vadu kūlīšus un starp tiem

—

pamataudus.
Apmēram tāpat kā stumbri sekundāri resnumā aug arī vien-

dīgļlapju gurni un sakneņi.

DIVDĪGĻLAPJU UN KAILSĒKĻU STUMBRA ANATOMISKĀ UZBOVE

Divdīgļlapju un kailsēkļu stumbra īpatnības ir tās, ka

1) stumbriem ir vadu kūlīši vai arī vadu kūlīšu nav;

2) vadu kūlīši sakārtoti gredzeniski;
3) stumbri ir diferencējušies primārajā mizā un centrālajā

cilindrā, konstatējama arī serde un serdes stari;

4) stumbru vadu kūlīši ir vaļēji, un arī stumbros bez vadu kū-

līšiem starp floēmas unksilēmas kārtām ir kambijs.
Divdīgļlapju epidermas šūnas parasti ir nedaudz izlocītas for-

mas un iegarenas stumbra gareniskās ass virzienā. Atvārsnīšu, ka

tas raksturīgi vispār stumbram, divdīgļlapju stumbra epidermā
ir maz.

Primārā miza sastāv no pamataudiem un balstaudiem. Primā-

rās mizas perifērajā daļā ir hlorenhīma, bet dziļākajos slāņos bez-

krāsaina parenhīma vai aerenhīma (ūdens augiem).
Primārās mizas armatūras sistēmā sastopama sklerenhīma un

kolenhīma, kas parasti atrodas zem epidermas (sīkāk par primā-
rās mizas uzbūvi sk. 397. lpp.).

Divdīgļlapjiem centrālajā cilindra ir vadaudi, balstaudi, veido-

tājaudi (kambijs) un pamataudi. Pēc vadaudu un balstaudu izvie-
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tojuma izšķir stumbrus bez vadu kūlīšiem un stumbrus ar vadu

kūlīšiem.

Stumbra vadaudi un balstaudi veidojas no prokambija, tādēļ
šo audu sakārtojums stumbra centrālajā cilindrā ir atkarīgs no

prokambija darbības.

206. att. Saulgriežu — Helianthus annuus stumbra

anatomiskā uzbūve

1 — epiderma, 2 — plātņu kolenhīma. 3 — parenhīma,
4 — cietes maksts, 5 — sklerenhīma, 6 — floēma, 7 — kulīšu

kambijs un starpkūlīšu kambijs, 8 — ksilēma, 9 — serdes

parenhīma

Stumbri bez vadu kūlīšiem. Centrālajā cilindrā nepārtrauktas
vadaudu — primārās ksilēmas un primārās floēmas kārtas veido-

jas no prokambijā nepārtraukta gredzena. Bez vadaudiem pro-

kambijs veido arī kambiju, kas atrodas starp primāro floēmu un

primāro ksilēmu.

Stumbra primārā uzbūve bez vadu kūlīšiem ir lielākajai daļai

kokaugu (segsēkļiem un kailsēkļiem) un ari dažiem lakstaugiem

(sējas liniem — Linum usitatissimum, pelašķiem — Achillea mille-

folium v. c). Dažreiz" uz iekšpusi no primārās ksilēmas no pro-

kambijā vietām veidojas ari floēma, piemēram, kapmirtem —

Vinca, tīteņiem — Convolvulus.
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Stumbri ar vadu kūlīšiem veidojas dažādi gan atkarībā no pro-

kambijā veida, gan arī no tā darbības. Tādēļ izšķirami 3 vadu kū-

līšu veidošanās gadījumi:

a) vadu kūlišl veidojas no prokambijā, kas ieriešas kūlišvei-

digi. Prokambijs diferencējas primārajā floēmā, primārajā ksi-

lēmā un kambijā. Tātad veidojas vaļēji kolaterāli vadu kūlīši.-

Starp vadu kūlīšiem rodas plati primārie serdes stari, kas sastāv

no pamataudiem, un to šūnām saglabājas meristēmas īpašības, un

tās var kļūt par sekundārajiem veidotājaudiem — starpkūlīšu
kambiju. Bet atšķirībā no kūlīšu kambija, kas diferencējas sekun-

dārajā floēmā un sekundārajā ksilēmā, no starpkūlīšu kambija
rodas tikai parenhīma. Šāds stumbra tips ir kodīgajām gunde-

gām — Ranunculus acer v. c;

b) no prokambijā gredzena veidojas vadu kūlīši un starp tiem

parenhimātiskās šūnas; tām saglabājas spēja dalīties, un tās var

kļūt par starpkūlīšu kambiju, kas darbojas līdzīgi kūlīšu kambi-

jam, piemēram, tīrumu usnēm — Cirsium arvense, saulgriezēm —

Helianthus annuus v. c. (206. att.);
c) vadu kūlīši veidojas no nepārtraukta prokambijā gredzena,

bet tā darbību raksturo tas, ka no prokambijā veidojas vaļēji vadu

kūlīši un starp tiem ir balstaudi: kolenhīma (piemēram, lauku ābo-

liņam — Trifolium arvense) vai sklerenhīma (piemēram, dil-

lēm
—Anethum graveolens).

Bez apskatītajiem divdīgļlapju stumbra uzbūves tipiem, kas

uzskatāmi par tipiskiem, sastopamas arī novirzes.

Vadu kūlīši divdīgļlapjiem parasti novietoti vienā gredzenā,
bet dažreiz ir vairāki vadu kūlīšu gredzeni (piemēram, magonēm)
vai arī vadu kūlīši ir izklaidus. Par novirzi no tipiskās uzbūves

uzskatāma bikolaterālu (piemēram, ķirbjiem) un koncentrisku (ra-
barberiem, rīcinam) vadu kūlīšu veidošanās.

Stumbra sekundārā anatomiska uzbūve

Divdīgļlapju un kailsēkļu stumbri aug sekundāri resnuma, tiem

ir stumbra sekundārā anatomiskā uzbūve. Sekundārā uzbūve ir

divdīgļlapju un kailsēkļu stumbra galvenais uzbūves veids, jo pri-
mārā uzbūve sastopama -tikai jaunākajās stumbra daļās.

Pāreja no primārās anatomiskās uzbūves uz sekundāro notiek
stumbra centrālajā cilindrā, kur sāk darboties kambijs. Stumbra

uzbūves elementus, kas veidojušies no kambija, sauc par sekun-

dārajiem uzbūves elementiem.

Pēc kambija atrašanās stumbrā izšķir kūlīšu kambiju un starp-
kūlīšu kambiju. Kūlīšu kambijs atrodas vadu kūlīšos starp
primāro floēmu un primāro ksilēmu. Starpkūlīšu kambijs
lidojas no primārās parenhīmas, kas atrodas starp vadaudu gru-

Pām un saglabā spēju dalīties. Šīs parenhīmas šūnas parasti ir
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līšu kambijs darbojas tāpatkā kūlīšu kambijs.

Stumbros bez vadu kūlīšiem no prokambija veidojas nepār-

traukts kambija gredzens. Tas atrodas starp floēmu un ksilēmu.

Kambija šūnas diferencējas lūksnē un koksnē pakāpeniski. Tā-

dēļ lūksnes un koksnes jaunās šūnas sākumā neatšķiras no kam-

bija šūnām un visas kopā veido kambiālo joslu (sk. arī

320. lpp.).
Pavasari, straujas augšanas perioda, kambiāla josla pakāpe-

niski pāriet diferencētos audos, bet miera periodā (ziemā) robeža

starp kambiju un lūksnes, kā arī koksnes elementiem ir krasāka.

No kambija šūnām veidojas galvenokārt sekundārā koksne; uz

katrām 2—4 koksnes šūnām veidojas tikai viena sekundārās lūk-

snes šūna.

Stumbram pieaugot resnumā, paplašinās arī kambija gredzens.
Tas notiek, kambija šūnām radiāli daloties. Pie tam šūnas var ra-

diāli dalīties divējādi.
Divdīgļlapjiem kambija šūnas radiāli dalās ar garenisku šķērs-

sienu. Pēc dalīšanās katra šūna aug, līdz sasniedz raksturīgo
formu un lielumu. Tā ka kambija šūnas dalās ar taisnām radiā-

lām, gareniskām sienām, kambija aplī tās ir pareizās kārtās (155.
att. IV).

Kailsēkļiem kambija šūnas daļas ar slīpu radiālu šķērssienu.
Tālāk augot, jaunās kambija šūnas ķīļveidīgi ieslīd starp citām

kambija šūnām. To sauc par slīdošo augšanu. Kailsēkļiem

kambija šūnas nav noteiktās kārtās.

Stumbra sekundāras uzbūves tipi

Tāpat kā stumbra primārajā anatomiskajā uzbūvē, arī sekun-

dārajā izšķir divus uzbūves tipus:
1) stumbra sekundārā uzbūve ar vadu kūlīšiem,

2) stumbra sekundārā uzbūve bez vadu kūlīšiem.

Stumbriem sekundārā uzbūve ar vadu kūlīšiem veidojas tad,

ja to primārajā uzbūvē ir vaļēji vadu kūlīši un starp tiem ir serdes

stari, kuru šūnas saglabā spēju dalīties. Kambija darbības ietekmē

serdes staros rodas starpkūlīšu (interfascikulārais) kambijs. No

starpkūlīšu kambija atšķirībā no kūlīšu kambija, kas atdala sekun-

dāro floēmu un sekundāro ksilēmu, daloties veidojas parenhīma,
vai arī tas darbojas tāpatkā kūlīšu kambijs.

Primārā ksilēma un primārā floēma no sekundārās ksilēmas un

sekundārās floēmas maz atšķiras. Primārās floēmas un ksilēmas

šūnas ir sīkākas par sekundāro elementu šūnām. Bez tam se-

kundāro elementu šūnas ir radiālās rindās, jo kūlīšu kambijs da-

lās tangenciāli (prokambijs dalās visos virzienos, tādēļ primārajā
floēmā un primārajā ksilēmā šūnas nav radiālās rindās).
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Stumbru sekundārā uzbūve ar vadu kūlīšiem tikai nedaudz at-

šķiras no šī paša tipa primārās anatomiskās uzbūves. Stumbrs

paresninās nedaudz, tādēļ stumbri ir samērā tievi. Sādi stumbri

ir gundegu — Ranunculaceae dzimtas augiem, piemēram, kodīga-

jām gundegām — Ranunculus acer, baltajām vizbulītēm
—

Ane-

mone nemorosa, asteru
— Asteraceae dzimtas augiem, piemēram,

parastajām pīpenēm —
Leucanthemum vulgare v. c.

207. att. Linu — Linum usitatissimum stumbra anatomiska uz-

būve

1 — epiderma, 2 — lūksne, 3 — lūksnes šķiedras, 4 — kambijs, 5— koksne

Stumbru sekundārā uzbūve bez vadu kūlīšiem ir augiem, kam

primārā uzbūve veidojas no nepārtraukta prokambija gredzena.
Ja stumbra primārā uzbūve ir bez vadu kūlīšiem, tad arī sekun-

dārā ir bez vadu kūlīšiem, jo kambijs ir nepārtraukta gredzena
veidā un sekundāro floēmu un sekundāro ksilēmu tas atdala ne-

pārtrauktās kārtās.

Stumbra sekundārā uzbūve bez vadu kūlīšiem sastopama gal-
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venokart kokiem, retāk lakstaugiem, piemēram, mīkstajam mada-
rām — Galium mollugo, sējas liniem

—
Linum usitatissimum

v. c. (207. att.).
Augiem ar nepārtrauktu prokambijā gredzenu var veidoties arī

stumbra primārā uzbūve ar vadu kūlīšiem un starp tiem ir paren-

hīma, kas, pārejot uz stumbra sekundāro uzbūvi, kļūst par starp-
kūlīšu kambiju. No starpkūlīšu kambija sākumā veidojas paren-

208. att. Stumbra primāras un sekundāras uzbūves shēma

1 — augšanas konuss, 2 — lapu aizmetņi. 3 — meristēmas gredzens. 4 — serde, 5 — P,r °-

kambijs, 6 — primāra miza, 7 — primārā floēma, 8 — primārā ksilēma, 9 — kambijs,
10 — epiderma, 11— pericikls, 12 — endodermā. 13 — sekundārā floēma. 14 — sekundāra

ksilēma, 15 — primārās mizas parenhīma, 16 — kolenhīma
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hīma, bet vēlāk, tāpat kā no kūlīšu kambija, sekundārā floēma un

sekundārā ksilēma. Sāds stumbra sekundārās uzbūves tips sasto-

pams, piemēram, saulgriezēm — Helianthus annuus, topinambū-
riem

—
H. tuberosus v. c. lakstaugiem, kā arī kailsēkļiem (206. att.).

Divdīgļlapju lakstaugiem, kam stumbra primārajā uzbūvē ir

vaļēji vadu kūlīši, bet starp tiem kolenhīma (piemēram, sarkana-

jam āboliņam) vai sklerenhīma (piemēram, dillēm), primārā uz-

būve tāpat pāriet sekundārajā, pie tam sekundārajā uzbūvē floēma

un ksilēma nav sakopota vadu kūlīšos, bet veidojas stumbri bez.

vadu kūlīšiem. Veidojoties primārajai uzbūvei, no prokambija sā-

kumā rodas vaļēji vadu kūlīši un balstaudi, kas attīstās starp kū-

līšiem. Vēlāk prokambija darbība mainās un starp vadu kūlīšiem

veidojas parenhimātiskās šūnas, kas kļūst par starpkūlīšu kam-

biju. Tālākā attīstībā viss kambija gredzens darbojas kopīgi un

nodala slāņos sekundāro floēmu un sekundāro ksilēmu.

Stumbrs sekundāri var augt resnumā arī no sekundārās me-

ristēmas, kas .veidojas stumbra centrālā cilindra perimedulārajā
joslā no parenhīmas (212. att.), piemēram, kartupeļiem — Sola-

num tuberosum.

Lakstaugiem stumbri sekundāri resnumā pieaug samērā ne-

daudz, jo tie funkcionē tikai vienu gadu (retāk vairākus gadus).
Pārejot no primārās uzbūves uz sekundāro, pārmaiņas notiek gal-
venokārt centrālajā cilindrā, kur rodas ne tikai sekundārie floēmas

un ksilēmas elementi, bet dažreiz pārveidojas arī primārie ele-

menti. Tā, piemēram, linu stumbros (207. att.) primārā floēma

kļūst par lūksnes šķiedrām (tehniskajām šķiedrām).

Krūmiem un it sevišķi kokiem kambija darbība turpinās dau-

dzus gadus. Kokaugiem vasas zarojas un ar katru gadu palielinās
lapotne. Asimilācijas produkti, kas plūst no lapām, stimulē kam-

Stumbru primāra un sekundāra anatomiska uzbūve

Primārās uzbūves
tips

Vadu
kulīšu

tips

Audi, ko veido

starpkūlīšu kambijs

Sekundārās

uzbūves

tips

Viendīg|lapji Ar vadu kūlī-

šiem
Slēgti

Divdīgļlapji 1) Ar vadu kūlī-

šiem
Vaļēji a) Pamataudi

b) Sekundārā

ksilēma un

sekundārā

floēma

Ar vadu kū

līšiem
Bez vadu

kūlīšiem

2) Bez vadu kūlī- Bez vadu

kūlīšiem
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bija darbību, un veidojas daudz koksnes. Pa labi attīstītiem stum-
bru vadaudiem savukārt intensīvi pārvietojas vielas, un koki izaug
ļoti lieli un sasniedz lielu vecumu (sk. tabulu 59. lpp.).

Koku stumbra uzbūve

Koku stumbros pāreja no primārās uz sekundāro anatomisko

uzbūvi notiek, tiklīdz beidzas prokambija diferencēšanās un sākas

kambija darbība. Koku stumbru primārā uzbūve pastāv neilgi, tā

novērojama tikai nelielā attālumā no stumbra augšanas konusa,
bet visā pārējā stumbrā ir sekundārā uzbūve.

Koku stumbra sekundāro uzbūvi veido sekundārā miza, kam-

bijs, koksne un serde. Kambija uzbūve un darbība jau apskatīta

(321. lpp.), tādēļ tālāk aplūkosim tikai pārējos koku stumbra uz-

būves elementus.

Sekundārā miza. Kokiem primārā miza sastopama tikai jauno
dzinumu galos, bet visā pārējā stumbra daļā ir sekundārā miza,
kuru praksē pieņemts saukt par mizu.

Miza sastāv no sekundārajiem segaudiem, vadaudiem, balst-

audiem, pamataudiemun sekrētaudiem.

Segaudi — periderma vai kreve sedz stumbra ārpusi.
Periderma ir sekundārie segaudi (sk. 335. lpp.), kurus veido fel-

logens. Par fellogenu var kļūt epidermas (vītoliem) vai arī pri-
mārās mizas šūnas (liepām).

Fellogena šūnas dalās galvenokārt tangenciāli, tādēļ fellēmas

un fellodermas šūnas peridermā ir radiālās rindās. Kokiem fello-

gens galvenokārt veido fellēmu, bet fellodermutikai dažas (I—2)
kārtas. Fellēmas šūnapvalkos uzkrājas suberīns, tādēļ tie kļūst

necaurlaidīgi un šūnas ātri atmirst. Fellēmas šūnās ir gaiss,
miecvielas, sveķi v. c. vielas. Bērzu tāss šūnās ir balta sveķveida
viela

—
betulīns. Fellēmas šūnapvalki parasti ir uzbieznēti, bet,

piemēram, bērziem veģetācijas perioda sākumā 3—6 rindās fel-

lēmas šūnām ir plāni šūnapvalki, taču vasaras otrajā pusē vei-

dojas ap 2—4 slāņi šūnu ar bieziem šūnapvalkiem. Sī iemesla dēļ
fellēmā saskatāmas gadskārtas.

Peridermā sastopamas dažādas formas lenticeles — apsēm

rombiskas, bērziem garas, šauras v. tml.

Periderma aizsargā koka stumbru no krasām temperatūras

maiņām, jo fellēmas šūnās ir daudz gaisa, kas slikti vada siltumu.

Ūdens iztvaikošanu aizkavē suberīns, kas nogulsnējas šūnapval-
kos. Periderma aizsargā stumbru arī no kaitēkļiem un slimībām.

Ja viens un tas pats fellogena gredzens darbojas visu koka

dzīves laiku, tad stumbru (piemēram, bērziem, skābaržiem, diž-

skābaržiem, apsēm) klāj tikai periderma. Sajā gadījumā fellogena

šūnas dalās ne tikai tangenciāli, bet arī radiāli, tādēļ fellogena

gredzens ar katru gadupaplašinās.
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Koka stumbrus pa lielākajai daļai sedz kreve, kas, tāpat kā

periderma, veidojas no fellogena. Kreves veidošanās īpatnība ir

tā, ka fellogens darbojas īslaicīgi, un virzienā uz stumbra centru

mizas dzīvajos audos rodas atkal jauns fellogens, tādēļ kreve

sastāv no vairākāmperidermas kārtām.

Izšķir gludo un plēkšņu krevi. Gludā kreve sastāv no

koncentriskām peridermas kārtām, jo fellogens ieriešas gredzen-
veidīgi (piemēram, vīnkokiem

— Vitis). Visbiežāk tomēr fellogens
rodas daudzu pusloku veidā, kuru izliekums vērsts uz centru, un

veidojas plēkšņu kreve (165. att.).
Fellogens var rasties ne tikai no pamataudu, bet arī no floēmas

un pericikla šūnām, tādēļ starp peridermas šūnu kārtām ir arī

pamataudi. Ārējās šūnu kārtas pamazām atmirst, jo fellēma tās

izolē no citiem dzīvajiem audiem un arī no ārējās vides. Tā kā

fellogens virzās arvien uz stumbra centru, kreve uzbiezinās endo-

geni, bet ārējās daļas saplaisā un nolobās.

Kreves plaisājums var būt rievains (ozoliem, plēkšņains (eg-
lēm) un šķiedrains. Kreve arī nolobās dažādi: garās, plānās slok-

snēs (eikaliptiem, kadiķiem) vai arī plēksnēs (eglēm, ābelēm).
Pēc kreves plaisājuma, nolobīšanās veida, kā arī pēc tās krāsas

var noteikt koku sugas.

Vadaudi stumbra lūksnē sastāv no sietstobriem un pavadī-
tājšūnām. Vairākumam divdīgļlapju kokaugu un kailsēkļu vad-

audi ir regulārās kārtās un tikai retumis izklaidus starp citiem

lūksnes histoloģiskajiem elementiem.

Lūksnes sietstobriem koku stumbros sietplātnes ir ne tikai

horizontālajās, bet arī vertikālajās sienās. Sietstobri parasti dar-

bojas tikai vienu veģetācijas periodu. Rudenī sietplātnes uz-

briest un poras aizpildās. Tikai retos gadījumos (piemēram, lie-

pām) sietstobri funkcionē vairākus (2—3) gadus.
Balstaudi lūksnē ir kārtās, pamīšus ar vadaudu kārtam. Lūk-

snes armatūras sistēmu sastāda sklerenhīma un sklereīdas.

Lūksnes šķiedras un sklereīdas veido lūksnes armatūru, kuras

uzbūve var būt dažāda.

Lūksnes šķiedras un sklereīdas lūksne ir ozoliem — Quercus,
kļavām — Acer v. c. Liepām —

Tilia ir tikai lūksnes šķiedras.
Divdīgļlapjiem retāk, bet kailsēkļiem bieži lūksnē ir tikai skle-

reīdas. Dažkārt lūksnē balstaudu vispār nav, kā, piemēram, lau-

riem — Laurus, oleandriem —
Neriūm oleander.

Pamataudi — lūksnes parenhīma sastāv no parenhimātiskam
šūnām. To šūnapvalki ar laiku nedaudz uzbieznējas un pārkok-

snējas, bet šūnas ilgi saglabājas dzīvas, piemēram, priedei līdz

25 gadi.
Lūksnes parenhīmas šūnās uzkrājas rezerves ciete un šūnap-

valkos hemiceluloze. Rudenī parenhīmā uzkrājas taukvielas un

glikoze, kas pa serdes stariem pārvietojas uz koksni. Bez tam

lūksnes parenhīmā uzkrājas arī miecvielas (piemēram, ozoliem,
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vītoliem), alkaloīdi (hinīnkokiem — Cinchona, īvēm
— Taxus),

glikozīdi (apsēm, krūkļiem, zirgkastaņām) v. c. vielas. Sastopami
arī kristāli.

Lūksnes parenhīmu, kurā uzkrājas rezerves vielas, mēdz saukt

par vertikālo parenhīmu. Bez vertikālās parenhīmas lūksnē ir

serdes staru jeb horizontālā parenhīma, jo virzienā no kambija
lūksnē iestiepjas staru turpinājums.

Serdes staru sūnas lūksnē ir parenhimātiskās, nedaudz izstiep-
tas radiālā virzienā. Parasti serdes staru parenhīmas šūnām ir

plāni šūnapvalki, bet dažiem augiem tie pārkoksnējas, piemēram,
ozoliem, dižskābaržiem.

Pa serdes stariem lūksnē vielas pārvietojas horizontālā vir-

zienā.

Bez minētajiem audiem lūksnē ir arī sekrētaudi: sveķu ailes,

piemēram, priedēm, kā arī pienejas un pienstobri (sk. 365. lpp.).
Kailsēkļu lūksnē ir tās pašas audu grupas, kas divdīgļlapjiem.

Tomēr kailsēkļu lūksnes uzbūvē ir dažas atšķirības. Vadu sistēmu

kailsēkļu lūksnē veido tikai sietstobri, bet pavadītājšūnu
nav. Sietstobru šūnas ir ļoti garas, un to radiālās sienas veido

sietplātnes.
Lūksnes šķiedras kailsēkļu lūksnē sastopamas tikai retumis

(piemēram, dzīvības kokiem — Thuja, īvēm — Taxus), biežāk

sastopamas sklereīdas (piemēram, eglēm — Picea, skujmetēm —

Larix, dižeglēm — Abies). Dažām kailsēkļu sugām (piemēram, pa-

rastajai priedei — Pinus silvestris) lūksnē nav nekādu balstaudu.

Kailsēkļu lūksnē ir divējādi stari: šaurākie ir serdes stari, pla-

tākajos atrodas sveķu ailes.

Izšķir mīksto un cieto lūksni. Pie cietās lūksnes pieder
balstaudi

—
lūksnes šķiedras, bet pie mīkstās sietstobri, pavadī-

tājšūnas un lūksnes parenhīma.
Jau minējām, ka lūksnes šķiedras un sietstobri ir pamīšās

kārtās. Katru gadu veidojas apmēram divas mīkstās un divas

cietās lūksnes kārtas, tādēļ ari lūksnē var saskaitīt gadskārtas.
Tās tomēr nav tik regulāras kā koksnē, un starp gadskārtām nav

krasas robežas. Dažiem kailsēkļiem (piemēram, dzīvības kokiem —

Thuja, paegļiem — Juniperus) gadskārtas lūksnē ir labi saska-

tāmas.

Koka augšanas laikā lūksnē notiek pārmaiņas, jo stumbrs aug

resnumā kambija joslā, kas atrodas uz iekšpusi no lūksnes. Spie-
diena ietekmē, ko rada stumbra augšana resnumā, lūksnes ārējo

kārtu šūnas izstiepjas tangenciālā virzienā. Lūksnes parenhīmas
šūnas bieži vien deformējas, un starp tām rodas plaisas. Arī lūk-

snes šķiedru kārtas saplaisā. Sietstobri kļūst plakani un dažkārt
it kā sapresējas. Sīs parādības ir lūksnes audu pasīva reakcija

uz mehānisko spiedienu, ko izdara slāņi, kuros notiek stumbra

augšana resnumā. Lūksnes audi arī aktīvi reaģē uz spiediena
ietekmi; parenhīmas šūnas dalās un aug tangenciālā virzienā,
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paplašinās lūksnes kārtas un aizpilda radušās plaisas. Arī pa-
renhīmas šūnu sklerificēšanās uzskatāma par aizsargreakciju pret
floēmas audu saspiešanu unplaisāšanu.

Koku mizu plaši izmanto tautsaimniecībā. Miecvielas iegūst no

egļu, kārklu, skujmetu v. c. koku mizas. Krūkļa un hinīnkoka mizas

lieto ārstniecībā. No liepu mizas lūkiem gatavo maisus, krāsas,
sienamo materiālu v. c.

Koksne aizņem 70—93% no stumbra, jo kambijs galvenokārt
nodala koksnes elementus. Koksne piešķir stumbram izturību. Pa

koksni pārvietojas ūdens un minerālvielas no auga saknēm uz

lapām. Pavasarī, pumpuru plaukšanas laikā, pa koksnes vadau-

diem pārvietojas arī organiskās vielas, galvenokārt cukuri. Tādēļ
daudzu koku (kļavu, bērzu) sulas ir saldas. Koksnē uzkrājas re-

zerves vielas un sekrēti (sveķi, gutaperča v. c).

Visus koksnes audus raksturo šūnapvalka pārkoksnēšanās, re-

tākos gadījumos — pārkorķošanās. Koksnes šūnām, kas tikko

nodalījušās no kambija, ir celulozes šūnapvalki. Ar laiku šūn-

apvalki uzbieznējas un veidojas sekundārais šūnapvalks, kas sa-

stāv no 3 kārtām: 1) ārējās šūnapvalka kārtas, kura piekļaujas
primārajam šūnapvalkam, 2) vidējās, tā parasti ir visbiezākā, un

3) iekšējās šūnapvalka kārtas.

Šūnapvalka kārtās ir dažāds daudzums lignīna, visvairāk tas

nogulsnējas ārējā šūnapvalka kārtā, vidējā tā ir nedaudz, bet iek-

šējā ir tikai celuloze un Hemiceluloze.

Lignīnam uzkrājoties šūnapvalkos, mainās koksnes fizikālās

un mehāniskās īpašības. Koksne kļūst blīvāka, cietāka un traus-

lāka. Lignīns ir izturīgāks pret pūšanu nekā celuloze, bet mazāk

izturīgs pret ķīmisko vielu iedarbību. Lignīna daudzums šūnap-
valkā nosaka pārkoksnēšanās pakāpi. Skuju kokiem koksnē ir no

26 līdz 29% lignīna un 53—54% celulozes, lapu koku koksnē
—

19—26% lignīna un 43—45% celulozes. Lignīns un celuloze šūn-

apvalkā nav ķīmiski saistīta. Koksnes šūnu uzbieznētajos šūn-

apvalkos ir poras un dobumporas, pa kurām vielas pārvietojas no

vienas šūnas otrā.

Koksnē sastopamas četras audu grupas: vadaudi, balstaudi,

pamataudi un sekrētaudi.

Pa koksnes vadaudiem plūst ūdens un minerālvielas no

saknēm uz lapām. Vadaudu šūnapvalki agri pārkoksnējas; tie tikai

nedaudz uzbieznējušies, tādēļ, jo vairāk koksnē ir vadaudu, jo
tā čauganāka. Agrajā koksnē vadaudu šūnas ir lielākas nekā vē-

lajā (sk. 209. lpp.).
Balstaudi — koksnes šķiedras jeb libriforma šūnas sasto-

pamas tikai lapu koku koksnē. Koksnes šķiedras sastāv no prozen-

himātiskām šūnām ar pārkoksnētiem un stipri uzbieznēticm šūn-

apvalkiem. Koksnes šķiedras ir blīvākais un stiprākais koksnes

elements. Kokiem ar stipri uzbieznētiem koksnes šķiedru šūnap-
valkiem ir cieta koksne, piemēram, ozoliem, ošiem. Liepām, apsēm
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v. c. kokiem ir mīksta koksne, jo koksnes šķiedru šūnapvalki tikai
nedaudz uzbieznēti. Koksnes cietums nav atkarīgs tikai no balst-

audu apvalku uzbieznējuma pakāpes un to daudzuma koksnē vien,
bet arī no koksnes šķiedru kombinācijas ar citiem audiem. Sēru

formām ir vāji attīstītas koksnes šķiedras.
Dažām koku sugām balstaudu šūnas ilgi saglabājas dzīvas un

izpilda arī uzkrājējaudu funkcijas (piemēram, kļavām). Citām

sugām (bērziem, alkšņiem, apsēm) balstaudu sekundārais šūnap-
valks sastāv no hemicelulozes, kas arī ir rezerves viela, jo tā

pavasarī hidrolizējas un tiek izmantota.

Pie balstaudiem pieder arī traheīdšķiedras, kas no ti-

piskām koksnes šķiedrām atšķiras tikai ar dobumporām. Dobum-

poras parasti ir ļoti sīkas, tādēļ traheīdšķiedras tikai daļēji var

izpildīt vadaudu funkcijas. Traheīdšķiedras ir ābeļu, bumbieru,
rožu v. c. augu koksnēs.

Koksnes pamataudi — koksnes parenhīma ir uzkrājēj-
audi. To šūnapvalki nav pārkoksnējušies, un tajos ir poras, tādēļ
šūnas ilgi saglabājas dzīvas. Sūnu leikoplastos uzkrājas rezerves

ciete, bet citoplazmā — eļļa. Pavasarī ciete hidrolizējas un pār-
vietojas uz plaukstošajiem pumpuriem un kambiju.

Pamataudi koksnē ir izklaidus vai vazicentriski (ap trahejām
vai traheīdām).

Sekrētaudi sastāv no atsevišķām parenhimātiskām šūnām

vai no īpašām sekrēttvertnēm. Skuju kokiem ir sveķu ailes, bet

lapu kokiem sekrētailēs uzkrājas gumijvielas, ēteriskās eļļas v. c.

vielas.

Serdes stari. Pa koksni radiālā virzienā stiepjas serdes stari. Tos

veido kambijs virzienā uz iekšpusi un uz ārpusi. Serdes stari sa-

stāv no 1 līdz 30 radiāli izstieptām šūnu kārtām ar pārkoksnētiem
šūnapvalkiem. Pēc šūnu diferencēšanās pakāpes serdes starus

iedala homogenos jeb vienkāršos un heterogēnos jeb saliktos.

Homogeni serdes stari sastāv no vienveidīgām, parasti radiālā

virzienā izstieptām, parenhimātiskām šūnām. Heterogēni serdes

stari sastāv nošūnām, kas atšķiras ar formu, uzbūvi un funkcijām.

Divdīgļlapjiem heterogēnie serdes stari sastāv no stāvām un gu-

leniskām parenhīmas šūnām, bet kailsēkļiem — no parenhīmas un

traheīdveida šūnām.

Pirmajā gadā veidotos serdes starus sauc par primārajiem, bet

nākamajos gados veidotos — par sekundārajiem.
Pa serdes stariem notiek gāzu apmaiņa un vielu pārvietošanās

radiāli pa stumbru. Serdes staros uzkrājas arī rezerves barības

vielas.

Serdes staru uzbūve un to daudzums daļēji nosaka koksnes teh-

niskās īpašības, jo serdes staros parasti rodas plaisas, sevišķi

koksni kaltējot.
Gadskārtas. Kokiem kambijs darbojas visu auga dzīves laiku.

Taču mūsu klimatiskajos apstākļos tā darbība ir periodiska: pa-
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vasarl, kad lapām pieplūst barības vielas, kambijs darbojas ļoti
intensīvi. Vasaras beigās un rudenī kambija darbība apsīkst, bet

ziemā pārtraucas. Tātad katrā veģetācijas periodā kambijs nodala

vienu gadskārtu. Ja veģetācijas periodā kaut kādu ārēju apstākļu
dēļ augšana uz laiku apstājas un pēc tam atkal turpinās, tad

vienā gadā rodas divas gadskārtas. Tāpat ārēju apstākļu ietekmē

dažreiz gadskārtas neizveidojas, piemēram, dekoratīvajiemaugiem,
kurus apgriež. Gadskārtas dažreiz neveidojas arī nomāktiem

augiem.
Gadskārtu platums atkarīgs no auga bioloģiskajām īpatnībām,

koku vecuma, ārējās vides v. c. faktoriem. Ātri augošām koku

sugām (apsēm, eikaliptiem — Eucaluptus) gadskārtas ir platas,
bet lēni augošām (buksusiem — Buxus) tās ir šauras. Gados, kad

augi bagātīgi zied un ražo sēklas, tie izmanto daudz rezerves

vielu, tādēļ I—21 —2 gadus pēc sēklu ražošanas gadskārtas ir šau-

rākas nekā parasti. Sākot ar pirmo auga dzīves gadu, gadskārtas
kādu laiku kļūst arvien platākas, bet, kokam kļūstot vecākam, tās

atkal sašaurinās.

Gadskārtu platumu ietekmē arī klimats, augsne, apgaismojums
un citi ekoloģiskie faktori. Arī koka stumbra visā garumā gads-
kārtas nav vienādi platas: virzienā uz stumbra galotni tās ne-

daudz platākas, tādēļ stumbri parasti ir cilindriski. Ja gadskārtas
visā stumbra garumā būtu vienāda platuma, tad stumbra forma

līdzinātos konusam.
Katrā gadskārtā ir agrā un vēlā koksne. Pavasarī kam-

bijs nodala agro koksni, kura galvenokārt sastāv no vadu ele-

mentiem, pa to notiek vielu transports. Vasaras otrajā pusē un

rudenī veidojas vēlā koksne. Tā sastāv galvenokārt no mehānis-

kajiem audiem un uzkrājējparenhīmas. Robežu starp vienas gads-
kārtas vēlo koksni un otras agro

— sauc par gada apli. Sugām
(piemēram, skuju kokiem), kurām agrā un vēlā koksne ir dažādās

krāsās, gadskārtas ir labi saskatāmas.

Gadskārtas parasti ir koncentriskas. Tomēr dažādu ārējo ap-

stākļu ietekmē tās var kļūt ekscentriskas. Ekscentriskas gadskār-
tas stumbrā veidojas valdošo vēju ietekmē. Vēja pusē gadskārtas
ir šaurākas vai dažkārt pat to nav, bet pretējā pusē tās ir pla-
tākas. Arī vainaga nevienmērīgas attīstības ietekmē veidojas eks-

centriskas gadskārtas. Stumbri ar ekscentriskām gadskārtām
šķērsgriezumā ir elipsoidāli. Tādi stumbri ir izturīgi pret liek-

šanu. Arī koku zaros, sevišķi apakšējos, veidojas ekscentriskas

gadskārtas.

Aplieva un kodolkoksne. Koksnes elementi auga dzīves laika

mainās gan uzbūvē, gan arī darbībā. Norisot šīm pārmaiņām,
koka koksne sadalās aplievā unkodolkoksnē.

Aplieva atrodas uz iekšpusi no kambija. Tā ir koksnes dzīvā

jeb darbīgā daļa. Pa aplievu pārvietojas ūdens un minerālvielas,
tajā uzkrājas arī rezerves vielas. Aplieva parasti ir gaiša. Ta
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dažus milimetrus (īvēm) līdz vairākus centimetrus plata (prie-
dēm).

Koksnes dzīvie elementi un arī serdes staru šūnas pamazām
atmirst. Vispirms no šūnām izzūd rezerves vielas. Tad sāk pār-
koksnēties šūnapvalks, līdz atmirst viss protoplasts. Ar laiku audi

beidz funkcionēt, jo lapu koku trahejas aizsprosto tillas, bet skuju
koku traheīdām uzbriest torusi un aizsprosto dobumporu kanālu.

Nedzīvo koksnes daļu sauc par kodolkoksni.

Kodolkoksnes šūnās uzkrājas miecvielas, ēteriskās eļļas un

īpašas konservējošas kodolvielas. Kodolvielas saskarē ar gaisu
oksidējas, tādēļ koksne kļūst tumšāka (ozoliem, priedēm). Kodol-

vielām ir arī antiseptiskas īpašības.
Kodolkoksne ir smagāka, gaisa un ūdens necaurlaidīgāka nekā

aplieva, tādēļ tai ir dažas vērtīgākas fizikālās un mehāniskās īpa-
šības. Kodolkoksne ir grūtāk piesūcināma ar antiseptiskām vielām,

ko lieto koksnes konservēšanai.

Ļoti vērtīga ir krāsainā kodolkoksne, piemēram, sarkanā Bra-

zīlijas sarkankokam — Caesalpinia brasiliensis, tumši sarkanā

ogu īvei
—

Taxus baccata, tumši brūnā grieķu valriekstam —

Juglans regia v. c.

Kokus, kuriem kodolkoksne ir krāsaina, sauc par kodolkok-

snes kokiem. Ir koku sugas, kurām kodolkoksne ir tāda pati

gaiša kā aplieva, tikai tajā mazāk mitruma. Tie ir koki ar bez-

krāsas kodolu, kā, piemēram, egles, liepas, dižskābarži v. c.

Koku sugas, kurām kokolkoksne ārēji ne ar ko neatšķiras no

aplievas, sauc par aplievas kokiem.

Sastopama arī neīstā aplieva, t. i., viens vai vairāki

gaiši gredzeni kodolkoksnē. Tā ir patoloģiska parādība, un to

izraisa dažādas sēnes (piemēram, Poluporus druophilus, Fomes

igniarius v. c). Sēņu ietekmē veidojas pseidokodoli aplievas koku

koksnēs, piemēram, kļavām sēnes
—

Fomes connatus, eglēm —

F. annosus v. c. ietekmē.

Koksni plaši izmanto dažādās tautsaimniecības nozarēs. Izcila

nozīme ir koksnes ķīmiskajai pārstrādāšanai, kur iegūst tādas ne-

pieciešamas izejvielas kā celulozi, terpentīnu v. c.

Skuju koku koksne. Skuju koku koksnē ir vadaudi, pamataudi un

sekrētaudi. Tās galvenais histoloģiskais elements ir vadaudi —

traheīdas (209. att.).
Traheīdas parasti ir līdz 3 mm garas un sakārtotas rindās.

Traheīdu šūnapvalki ir uzbieznējušies un pārkoksnējušies, bet ar

daudzām dobumporām, sevišķi agrajā koksnē. Agrās koksnes tra-

heīdām šūnapvalki ir plānāki nekā vēlajā koksnē, jo agrās kok-

snes traheīdas galvenokārt izpilda vadaudu funkcijas. Vēlas kok-

snes traheīdas, kuru šūnapvalki ir stipri uzbieznējušies un kurām

mazāks ir radiālais izmērs, izpilda galvenokārt balsta funkciju.

Koksnes pamataudu — parenhīmas kailsēkļu koksne

parasti ir ļoti maz: priedei parenhīma ir tikai serdes staros un
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209. att. Parastās priedes —

Pinus silvestris koksnes anato-

miskā uzbūve

I — šķērsgriezums: 1 — ag-

rā koksne, 2 — vēlā koksne, 3 —

sveķu aile. 4 — koksnes parenhīma,
5 — serdes stars. II — tangen-
ciāls griezums: 1 — sveķu

aile, 2 — serdes stars, 3 — serdes

stars, 4 — traheīdas, 5 — dobumpo-
ras. 111 — radiāls griezums:
1 — traheīdveida šūnas, 2 —

serdes

staru parenhīma, 3 — traheīdas, 4 —

dobumporas
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ap sveķu ailēm, citiem skuju kokiem (eglēm) nedaudz parenhīmas
šūnu ir starp traheīdām. Skujmetēm koksnes parenhīma parādās
tikai vēlākajās gadskārtās, bet pirmajās tās nav. Daudzām cip-
resēm — Cupressus koksnes parenhīmas ir diezgan daudz un

tā difūzi izvietota gadskārtās.
Sekrētaudi skuju koku koksnē ir sveķu ailes. Sevišķi daudz

sveķu aiļu ir priedēm, bet eglēm maz. Arī mamutkokam —

Sequoia gigantea sveķu aiju maz, un tās ir tikai pirmajā gadskārtā.
Cipresēm un īvēm koksnē sveķu aiļu nav.

Skuju koku koksnē ir vertikālās un horizontālās sveķu ailes.

Pēdējās atrodas platajos serdes staros, tāpat kā lūksnē. Verti-

kālās un horizontālās sveķu ailes savstarpēji saistās un, piemē-
ram, priedēm, skujmetēm, veido sveķu aiļu sistēmu.

Sveķu ailes ir gari kanāli. Tie veidojušies lizigeni un šizogeni.

Sveķu ailes iekšpusē izklāj dziedzerepitēlijs — īpašas
parenhimātiskās šūnas, kas izdala sveķus. Uz ārpusi no dzīvajām
epitēlija šūnām ir nedzīvu šūnu kārta. Sveķu ailes koksnē apņem

koksnes parenhīma. Parenhīmas šūnu apvalki ir nedaudz uzbiez-

nējušies un pārkoksnējušies (209. att. I).
Serdes stari skuju kokiem ir heterogēni (209. att. III).

Vidusdaļā ir dzīvās parenhimātiskās šūnas. Tās satur rezerves

cieti, un to šūnapvalki tikai nedaudz pārkoksnējušies. Pa koksnes

staru parenhīmu radiāli pa stumbru pārvietojas organiskās vielas.

Serdes staru virsējās un apakšējās kārtas sastāv no traheīd-

veida šūnām ar nevienmērīgi uzbieznētiem un pārkoksnētiem šūn-

apvalkiem. Pa šīm šūnām stumbrā pārvietojas ūdens un izšķī-

dušās minerālvielas radiālā virzienā.

Lapu koku koksne. Lapu koku koksnes histoloģiskie elementi ir

balstaudi, vadaudi, pamataudi un sekrētaudi (211. att.).
Koksnes armatūru veido specializēti balstaudi

— koksnes

šķiedras jeb libriforma šūnas. Tās ir prozenhimātiskās
šūnas, 0,3—1,5 mm garas, šūnapvalki stipri uzbieznējušies un

pārkoksnējušies.

Lapu koku koksnē balstu funkcijas izpilda arī traheīdšķied-

ras, kas pēc uzbūves līdzīgas vadaudiem un koksnes šķiedrām.

Traheīdšķiedru šūnapvalkos ir ļoti sīkas dobumporas, tādēļ vielu

pārvadīšana tām ir tikai papildu funkcija. Traheīdšķiedras ir ābeļu,

bumbieru, rožu v. c. augu koksnē.

Dažiem lapu kokiem, piemēram, ozoliem, koksnes šķiedras šūn-

apvalka iekšējā kārtā uzkrājas sveķiem līdzīgas vielas, tādēļ so

koku koksne nēuzbriest un arī žūstot maz saraujas.
Koksnes šķiedru šūnapvalka biezums visiem kokiem nav vie-

nāds. Ļoti biezi šūnapvalki ir ozoliem, ošiem, zirgkastaņām v. c,

tādēļ to koksne ir ļoti cieta. Mīkstāka koksne ir, piemēram, liepām,

apsēm v. c. lapu kokiem.

Dažiem lapu kokiem, piemēram, kļavām un bārbelēm, starp

nedzīvajām koksnes šķiedras šūnām saglabājas arī dzīvas šūnas.
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kurās uzkrājas rezerves ciete un eļļas. Rezerves vielas izmanto

lapu plaukšanas un sēklu ražošanas laikā.
Vadaudu sistēma lapu koku koksnē sastāv no trahejām

un traheīdām. Trahejas lapu kokos ir ļoti garas — vidēji ap 10 cm,
bet dažreiz to garums pat vairāki metri: ozoliem līdz 3,6 m, bet

dažām liānām līdz 5 m. Tikpat dažāds kā garums ir traheju dia-

metrs: bērziem tas ir 0,85 mm, ošiem — 0,14 mm, ozoliem
— 0,2—

0,5 mm.

210. att. Parastās liepas — Tilia cordata stumbra anatomiskā uzbūve
— epiderma, 2 — periderma, 3 — primārā miza, 4 — serdes stars, 5 — mīkstā lūksne,

cietā lūksne, 7 — kambijs, 8 — primārā koksne, 9 — serde, 10 — sekundārā lūksrje,
11 — sekundārā koksne
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211. att. I — liepas koksnes

anatomiskā uzbūve

1
_

koksnes šķiedras, 2 - trahejas,

3 -
traheīdas. 4 -

koksnes parenm-

ma,
5 - serdes stars. 6 - gadskar

tas robeža

II — liepas serdes stara uz-

būve

1
-

serdes stars, 2 - koksnes šķ cd

ra. 3 - traheja, 4 - serdes sUr"

šūnas, pa kurām pametojas
ūdens.

5 —
serdes staru šūnas, pa

pārvietojas organiskās viela»
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Traheīdām lapu koku koksnē ir divējādas funkcijas un arī di-

vējāda uzbūve. Pa traheīdām ar samērā maz pārkoksnētiem apval-
kiem un daudzām porām pārvada vielas, bet traheīdas ar bieziem

un pārkoksnētiem šūnapvalkiem (traheīdšķiedras) izpilda balst-

audu funkcijas.
Lapu kokiem trahejās (retāk traheīdās) sastopamas tillas.

Tās parasti veidojas vecākajās koksnes gadskārtās, kas saskaras

ar kodolkoksni. Ļoti daudz tillu veidojas ievainojumu vietās, pie-
mēram, spraudeņu griezumu vietās. Tillu veidošanās ir raksturīga
lapu kokiem, tomēr dažām sugām (bērziem, kļavām v. c.) tillu

nav.

Tillas palielina koksnes mehānisko stiprību, jo to šūnapvalki

stipri uzbieznējas un pārkoksnējas.
Tillas aizkavē arī sēņu izraisīto slimību izplatīšanos. Griezuma

vietā tās aizkavē mikroorganismu iekļūšanu koksnē.

Tillās uzkrājas rezerves ciete, reizēm arī ogļskābais kalcijs,
sveķi v. c.

Koksnes parenhīma sastāv no dzīvām šūnām. To šūn-

apvalki ir nedaudz uzbieznēti, ar porām. Citoplazma novietojusies
slāņveidīgi ap apvalku. Šūnāmir kodols un leikoplasti.

Koksnes parenhīmā šūnas ir vertikālās virknēs. Parenhīmas

šūnu virknes veidojas no prozenhimātiskām šūnām, kas sadalās

ar šķērssienām. Koksnes parenhīmā uzkrājas rezerves ciete (diž-
skābaržiem) vai eļļas (liepām, bērziem). Pavasarī rezerves vielas

hidrolizējas un pārvietojas uz kambiju un pumpuriem.
Parenhīmas šūnās sastopami arī kalcija oksalāta kristāli.

Sekrētaudi lapu kokiem sastopami reti. Dažiem tropu
augiem (piemēram, meloņkokam —

Carica papaua) koksnē ir

pienstobri un pienejas.
Serdes stari lapu kokiem sastāv no parenhimātiskām, dzī-

vām šūnām. Tās neatmirst ļoti ilgi, saglabājas dzīvas pat 100 un

vairāk gadu, piemēram, skābaržiem.

Lapu kokiem ir homogenie un heterogēnie serdes

stari. Homogenie serdes stari (piemēram, liepām) sastāv no

vienveidīgām parenhimātiskām šūnām, kas nedaudz izstieptas ra-

diālā virzienā. Heterogēnie serdes stari (zirgkastaņām, vītoliem)
sastāv no guleniskām (radiāli izstieptām) un stāvām (vertikāli
izstieptām) parenhimātiskām šūnām. Serdes staru vidū (skatoties
gareniskā griezumā) atrodas guleniskas šūnas, pa tām vielas pār-
vietojas radiālā virzienā. Heterogēno serdes staru augšējā un

apakšējā pusē ir stāvas šūnas. Šīs šūnas piekļaujas pie vadaudu

šūnām; pa porām vielas pārvietojas no serdes stariem uz vad-

audiem un otrādi.

Lapu koku agrajā koksnē pārsvarā ir trahejas un traheīdas,
Pie tam tām lieli diametri.

Vadu elementi agrajā koksnē ir gredzenveidigi (ozoliem,
°šiem v. c.) vai difūzi (bērziem, kļavām, apsēm v. c).
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Gadskārtas skaidri atšķiras tikai tām koku sugām, kam

agrās koksnes vadaudi gredzenveidīgi. Lapu kokiem ar difūzu
vadaudu izvietojumu gadskārtas grūti atšķirt.

Skuju koku un lapu koku stumbru anatomiska uzbūve

Netipiska divdīgļlapju un kailsēkļu
stumbru uzbūve

Divdīgļlapju un kailsēkļu stumbru sekundārā uzbūve veidojas
atbilstoši kambija darbībai un atkarībā no tā, vai ir viens vai

vairāki kambija gredzeni. lepriekš apskatītā stumbru sekundārā

uzbūve ir tipiska, jo sastopama lielākajai daļai divdīgļlapju un

kailsēkļu. Bez tipiskās sekundārās uzbūves sastopama arī stumbra

netipiskā uzbūve. Tāda izveidojas, ja
1) stumbrā ir viens kambija gredzens, bet tā darbība atšķiras

no parastās kambija darbības;
2) stumbrā ir vairāki kambija gredzeni;

3) kambijs nav nepārtraukta gredzena veidā.

Stumbros ar vienu kambija gredzenu var būt šādas novirzes

no kambija parastās darbības:

a) veidojoties no kambija sekundārajai koksnei, galvenokārt
atdalās koksnes parenhlmā ar plāniem un nepārkoksnētiem šūn-

apvalkiem. Balstaudi un vadaudi nelielās grupās izkliedēti koksnes

parenhimā (piemēram, meloņkokam —
Carica papaua);

b) kambija gredzenā šūnas nedarbojas viscaur vienlīdz inten-

sīvi, tādēļ stumbri ir ribaini vai plakani, kā, piemēram, Hanam

bauhinijām — Bauhinia;
c) kambijs dažos sektoros producē vairāk sekundāro koksni,

Skuju cl Lapu

ekundarā

lūksne
1) sietstobri

2) lūksnes parenhīma
3) serdes staru parenhīma
4) lūksnes šķiedras (reti)

un sklereīdas

5) sveķu ailes

1) sietstobri

2) pavadītājšūnas
3) lūksnes parenhīma
4) serdes staru parenhīma

5) lūksnes šķiedras un

sklereīdas

6) pienstobri, pienejas

ekundārā

koksne

1) traheīdas

2) koksnes parenhīma
3) serdes staru

parenhīma
4) sveķu ailes

1) traheīdas

2) trahejas
3) koksnes parenhīma
4) serdes staru parenhīma
5) koksnes šķiedras



Serdes un serdes staru nav vai tie vāji attīstīti.

Balstaudi ūdens augu stumbros vāji attīstīti; sklerenhīmas pa-

rasti nav, reti sastopama kolenhīma.
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citos — sekundāro luksni. Ari tadi stumbri sastopami daudzām

liānu sugām.
Netipiska sekundārā uzbūve stumbrā veidojas arī tad, ja ir

vairāki kambija gredzeni vai arī ir vairāki

kambija sektori bez kopēja centra.

Netipiska sekundārā uzbūve visbiežāk

sastopama liānām un vasas pārveidnēm

(212. att.). īpatnējā stumbra uzbūve palie-
lina vijīgo liānas stumbru lokanību; bez

tam, izlietojot samērā maz plastiskā mate-

riāla, liānām veidojas ļoti gari stumbri.

Odens augu stumbra uzbūves

īpatnības

Odens augu stumbra anatomiskā uz-

būve atšķiras no sauszemes augu stumbra

uzbūves. Novirzes stumbra anatomiskajā
uzbūvē izraisa īpatnējie ārējās vides ap-

stākļi: ūdeni ir mazāk nekā atmosfērā ogļ-
skābās gāzes un skābekļa. Arī gaismas
ūdenī mazāk nekā uz sauszemes, jo ūdens

nelaiž cauri visus gaismas starus. Stum-

bra uzbūves veidošanos ietekmē arī tas, ka

augi ūdenī ir vienmēr pilnīgi apgādāti ar

ūdeni. Ūdens vide ir augiem arī mehānisks
atbalsts.

Epiderma ūdens augiem tikai da-

ļēji izpilda segaudu funkcijas. Epidermas
šūnās sastopami hloroplasti, un tajā noris

fotosintēze. Kutikulas ūdens augiem pa-
rasti nav, tādēļ epidermas šūnas uzsūc arī

ūdeni un izšķīdušās minerālvielas.
Primārā miza ūdens augiem aiz-

ņem lielāko daļu stumbra (213. att.). Tā

sastāv no parenhīmas šūnu virknēm, starp
kurām ir lielas starpšūnu telpas. Parenhī-

mas šūnās parasti ir hloroplasti.
Centrālais cilindrs samērā ne-

liels. Vadu kūlīši tajā ļoti cieši cits pie
cita. Dažos gadījumos sastopams viens

koncentrisks vadu kūlītis (213. att.).

212. att. Kartupeļa —
so-

ianum tuberosum bumbu-

ļa šķērsgriezums

1 — periderma, 2 — sklereida,
i — parenhīma, 4 — kambijs,

5 —
ksilēma, 6 — floēma
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Kambijs veidojas tikai nedaudziem ūdens augiem, un tā dar-

bība parasti ir niecīga.
Dažiem ūdens augiem ieriešas fellogens, taču no tā veidojas

nevis sekundārie segaudi, bet aerenhlma.

213. att. Kanādas elodejas — Elodea canadensis

stumbra šķērsgriezums

1 — epiderma, 2 — primāra miza, 3 — centrālais cilindrs

SONAUGU STUMBRA ANATOMISKĀ UZBOVE

Sūnaugu stumbra anatomiskā uzbūve ir primitīva, ūn audi tajos

maz diferencēti. Sfagnu — Sphagnum stumbrs sastāv no hialo-

dermas, sklerodermas un serdes (214. att.). Hialo-

derma jeb epiderma sastāv no vienas vai vairākām šūnu kārtam.

Parasti tās ir nedzīvas, ar ūdeni pildītas šūnas, kas veido_ kapi-
lāru sistēmu. Dažām sfagnu sugām hialodermā ir retortšunas:

Tās ir hialodermas šūnas, kurām vidējā daļa sašaurināta. Arī

retortšūnās ir ūdens.

Skleroderma jeb koksnes cilindrs sastāv no tievām, garam šū-

nām ar pārkoksnētiem šūnapvalkiem un izpilda balsta funkciju.
Serdes parenhimātiskajās šūnās uzkrājas rezerves vielas.

Zaļo sūnu —
Bruales stumbra ārējo šūnu kārta jau vairāk

līdzinās tipiskai epidermai. Uz tās-sastopami matiņi, kas pastiprina
segaudu funkciju un uzsūc arī ūdeni.

Zaļajām sūnām skleroderma līdzīga sfagnu sklerodermai.Serde

sastāv no specializētiem audiem, pa kuriem vada ūdeni un ogļ-

hidrātus. Tās ārējā daļā ir prozenhimātiskās dzīvās šūnas ar ne-
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daudz uzbieznētiem šūnapvalkiem. Pa šīm šūnām, tāpat kā pa

floēmu, pārvietojas asimilāti. Serdes centrālā daļa atbilst ksilēmai.
Tā sastāv no prozenhimātiskām nedzīvām šūnām ar uzbieznētiem

šūnapvalkiem. Tipiska tra-

heju un traheīdu šūnap-
valku uzbieznējuma šīm

zaļo sūnu serdes šūnām

nav. Dažreiz sastopama
arī cietes maksts.

PAPARŽAUGU STUMBRA

ANATOMISKĀ UZBŪVE

Paparžaugu stumbrs
sastāv no epidermas, pri-
mārās mizas un centrālā

cilindra (215. att.).
Epidermas šūnap-

valkos bieži uzkrājas sube-

rinam līdzīgas vielas. Pa-

paržaugu stumbra epider-
mā ir atvārsnītes.

Primārā miza sa-

stāv galvenokārt no pa-

mataudiem, kuros lok-

214. att. Sūnas Mnium stumbra uzbūve

1 — vadu kūlītis, 2 — miza, 3 — epiderma,
4 — lapas kāts. 5 — rizoīdi

veida grupās ir prozenhimātiskās šūnas. To šūnapvalki uzbieznēti,

un tajos, tāpat kā epidermas šūnapvalkos, uzkrājas suberīnam

līdzīgas vielas. Sīs šūnu grupas ir stumbra balsta elementi.

Centrālajā cilindrā vienā vai vairākos gredzenos vai

izklaidus ir koncentriski vadu kūlīši. To ksilēma sastāv no kāpņu
trahejām. Traheīdām šūnapvalki viscaur pārkoksnējušies, un tajos
ir dobumporas. Ksilēmā ir arī pamataudi, kas tāpat pārvada vie-

las. Vadukūlīšu floēmā ir sietstobri un pamataudi.
Paparžaugiem sastopami dažādi centrālā cilindra (steles)

tipi.

STELARA TEORIJA

Saknes un stumbra centrālais cilindrs jeb stele evolūcijas pro-
cesā ir ievērojami pārmainījies, piemērojoties attiecīgā orgāna

funkcijām. Stelārā teorija izskaidro steles attīstību filoģenēzē —

augu vēsturiskajā attīstībā un ontoģenēzē — individuālajā attīs-

tībā, kā arī steles uzbūves pārmaiņas saskaņā ar saknes un stum-

bra evolūciju.
Saknes uzsūc barības vielas no augsnes un pārvada uz stum-
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i»ru, pa kuru vielas pārvietojas uz citiem auga orgāniem. Tātad

no vadu sistēmas saknē un stumbrā ir atkarīgi visi dzīvības pro-
cesi augā. Vielu pārvietošanās no vadaudiem uz apkārtējām dzī-

vajām šūnām ir proporcionāla to saskares virsmai. Dabiskajā iz-

lasē par izdevīgākajiem steles tipiem izrādījušies tie, kuros bija
lielāka vadaudu un pamataudu saskares virsma. Saskaņā ar

215. att. Vālīšu staipekņu — Lycopodium clavatum stumbra

anatomiskā uzbūve

a — ksilēma, b — floēma, c — endodermā. d
— balstaudi, c — vadu

kūlitis — lapu pēda, f '— parenhīma, g — epiderma



427

A. Tahtadžana uzskatiem steles attīstība ir notikusi vairākos vir-

zienos.

Primitīvākā ir protostele (216. att. 1). Tajā ir tikai ksi-

lēmas un floēmas gredzeni, nav ne tipiskas serdes, ne arī serdes

staru. Steles centrā atrodas ksilēmas elementi, tiem apkārt ir

216. att. Steles evolūcijas shēma (pēc A. Tahta-

džana)

1 — protostele. 2 — aktinostele. 3 — plektostele. 4 — ekto-

floiskā sifonostele. 5 — artrostele, 6 — amfifloiskā sifono-

stele. 7 — diktiostele. 8 — eistele, 9 —
ataktostele

floēma. Ksilēma sastāv tikai no traheīdām ar platiem gredzenis-
kiem uzbieznējumiem. Floēmā sietstobri vaji attīstīti, tie sastāv

galvenokārt no prozenhimātiskām šūnām ar plānu šūnapvalku

un slīpām šķērssienām.

Protostele ir primitīvākajiem augstākajiem augiem — psilo-
fītiem. Psilofītus tādēļ sauc par pirmajiem stelārajiem au-

giem. Protostele ir daudziem fosilajiem un dažiem mūsdienu

Paparžaugiem, piemēram, Gleichenia.
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Tālāk protosteles evolūcija gājusi trīs virzienos, un no tās at-

tīstījusies aktinostele un divi sifonosteles.

Aktinostele jeb starainā protostele no protosteles atšķiras
ar to, ka ksilēma floēmā ir starveidīgi (216. att.2).

Tāds vadaudu sakārtojums sekmēja intensīvāku vielu pārvie-
tošanos, jo palielinājās ksilēmas un floēmas saskares virsma.

Tāpat kā protostelē, arī aktinostelē vadaudi vēl maz specializē-
jušies. Aktinostele bija sastopama attīstītākajiem psilofītiem, pie-
mēram, asteroksiliem — Asteroxylon, kā arī dažiem izmirušajiem
paparžaugiem.

No aktinosteles savukārt evolucionējusi plektostele.
Plektostelē atsevišķi ksilēmas kūlīši atrodas starp floēmas

un parenhīmas šūnām. Pie tam ksilēma nestiepjas gareniski steles

asij, bet tās kūlīši ir dažādi izlocīti un savienojas viens ar otru,

veidojot it kā ksilēmas tīklojumu. Plektostele sastopama staipek-

ņiem (216. att. 3) un selaginellām. Sis protosteles attīstības vir-

ziens (protostele aktinostele -*■ plektostele) nav bijis biolo-

ģiski izdevīgs, un attīstītākajiem ziedaugiem nav sastopama ne

aktinostele,ne plektostele.
Jau minējām, ka augu evolūcijā liela nozīme bijusi vadaudu

un citu dzīvo audu saskares virsmas palielināšanai. Par to liecina

protosteles attīstība sifonosteles virzienā.

Sifonostele (stele ar serdi) sastāv no nepārtrauktiem floē-

mas un ksilēmas cilindriem, kas apņem viens otru. Sifonosteles

centrā ir serde (216. att. 4, 6), kas sastāv no dzīvām parenhimā-
tiskām šūnām. Uzskata (Bauers v. c), ka dzīvu parenhīmas šūnu

veidošanās starp nedzīvajām traheīdām ir sekmējusi augu evo-

lūciju. Rodoties parenhīmai, izveidojās labvēlīgāki apstākli vielu

transportēšanai, jo vadaudi saskārās ne tikai savstarpēji, bet ari

ar dzīvajiem pamataudiem. Tādu parādību sauc par steles vi-

talizāciju.

Sastopamas divējādas sifonosteles: amfifloiskā un ektofloiskā

sifonostele.

Amfifloiskā sifonostelē ir iekšējais un ārējais floēmas

cilindrs. Starp šiem cilindriem atrodas ksilēmas cilindrs (216. att.

6). Steles centrā ir serde. Amfifloiskā sifonostele sastopama attīs-

tītākajiem paparžaugiem, piemēram, osmundām —
Osmunda.

Ektofloiskā i sifonostelei atšķirībā no amfifloiskās

sifonosteles ir tikai ārējais floēmas gredzens, zem kura virzienā uz

stumbra centru atrodas ksilēmas gredzens. Steles centrālajā daļā
ir serde (216. att. 4). Ektofloiskā sifonostele ir paparžaugiem,
piemēram, čūskmēlītēm

— Ophioglossum, ķekarpapardēm — Bot-

rychium v. c.

Steles attīstību ietekmēja ne tikai vadaudu izdevīgāka konu-

gurācija un vadu sistēmas vitalizācija, bet arī augu morfoloģiskās

pārmaiņas. Steles evolūciju noteica arī lapu attīstība un stumbra

zarošanās. Lapu pēdas (vadu kūlīši), kas no primordija prokam-
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bija attīstās divos virzienos — uz lapu un uz stumbru, pa mizu

virzās uz centrālo cilindru. Vietā, kur lapu pēda atzarojas no cen-

trālā cilindra, izveidojas lapas logs (217. att. 11, 1).
Stumbram zarojoties, no tā galvenās ass uz sānasīmatzarojas

arī vadu sistēma un veidojas tā sauktās zarojuma jeb rāmu-

lārās pēdas, kas parasti sastāv no viena vadu kūlīša.

Tāpat kā veidojas lapu logi, vietās, kur no stumbra steles at-

dalās zarojuma pēdas, veidojas zarojuma logi (217. att. 11, 2).

217. att. I, II,III — lapu pēdu tipi
I —

selaginellu tips: I — lapu pēdas, lapu logu nav; II — tabakas tips:
1 — lapu pēda ar vienu vada kūliti, 2 — zarojuma pēda, 3 — lapu logs, 4 — zarojuma logs;
111 — vītolu tips: 1 — lapu pēda ar trīs vadu kūlīšiem, 2 — lapu logs, 3 — pie-

lapes pēda

IV — divdīg|lapu stele, lapu pēdas un lapu logi
I — stumbra vadu kūlītis, 2 — lapu pēda, 3 — lapu logs, 4 —

meristele

Tātad, augiem morfoloģiski pārmainoties, mainījās arī to ana-

tomiskā uzbūve. Konkrēti šajā gadījumā lapu attīstība un stumbra

zarošanās izraisīja sifonosteles pārveidošanos.
Mainoties vadaudu konfigurācijai, notika to tālāka vitalizacija:

floēmā un ksilēmā radās parenhīma un sakara ar to katra floē-

mas un ksilēmas šūna atradās kontaktā ar dzīvajam parenhīmas
šūnām.

Lapu pēdu un zarojuma pēdu veidošanās pārmainīja vadaudu

izvietojumu. Ksilēmas un floēmas gredzeni sadalījās atsevišķos

Rektoros, tā sauktajās mcri s te 1ē s.

Atkarībā no meristeļu konfigurācijas un tālākajām pārmaiņām
attīstījās dažāda veida steles.

No amfifloiskās sifonosteles izveidojās diktiostele
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(216. att. 7), kurā vadaudi ir vairākos koncentriskos vadu kūlīšos.
Diktiostele sastopama papardēm.

Sifonosteles sadalīšanos meristelēs veicināja arī lapu logu un

zarojuma logu veidošanās. Stumbra stelē, kur lapu pēdas un zaro-

juma pēdas pievienojas stelei, pēdējā rodas pārtraukumi, t. i., lapu
logi un zarojuma logi.

No ektofloiskās sifonosteles ir izveidojušās artrostele

(216. att. 5) un eistele (216. att. 8), no kuras tālāk radusies

ataktostele (216. att.9).

Artrostele atbilst stumbra centrālajam cilindram ar bikolate-

rāliem vadu kūlīšiem. Sīs steles tips maz izplatīts un sastopams
galvenokārt ķirbju dzimtas augiem.

Eistele un ataktostele ir visaugstāk attīstītie steles tipi. Tiem

raksturīgs tas, ka vadu kūlīši atrodas starp pamataudiem, izvei-

dojusies ļoti liela vadaudu un pamataudu saskares virsma, un no-

tikusi iespējami augsta steles vitalizācija. Eistele ir centrālais ci-

lindrs ar vaļējiem vadu kūlīšiem. Eistele ir divdīgļlapjiem un

kailsēkļiem, ataktosteie — viendīgļlapjiem.

Augu individuālajā attīstībā sastopamas arī tā sauktās ste-

lārās rekapitu lāci j as, t. i., senu steles tipu parādīšanās

auga ontoģenēzē. Piemēram, staipekņiem — Lupocodium attīstī-

bas sākumā ir aktinostele, bet, augam tālāk attīstoties, tā pārvei-

dojas par diktiosteli. Stelārās rekapitulācijas novērojamas arī

ziedaugiem, tomēr daudz retāk nekā paparžaugiem. Stelārās reka-

pitulācijas liecina par steles tipu vēsturisko attīstību no primitī-
vākajiem steles tipiem, kāda ir protostele, līdz visattīstītākajām
stelēm — eistelei un ataktostelei.

LAPAS ANATOMIJA

TIPISKAS ZAĻAS LAPAS ANATOMISKĀ UZBŪVE

Meristēmas audiem diferencējoties, izveidojas lapas segaudu
vadaudi, balstaudi jeb mehāniskie audi, pamataudi —

mezofils un

izdalītājaudi. No meristēmas audiem vispirms izveidojas lapas
vadaudi. Galvenajās (lielajās) dzīslās diferenciācija sākas no pa-

mata un pakāpeniski virzās uz lapas plātnes galu (akropetālā
diferenciācija), bet sīkajās dzīslās diferenciācija norit pretēja vir-

zienā (bazipetālā diferenciācija). Pēc tam veidojas lapas pārējie
audi.

Lapas segaudi jeb epiderma (virsmiziņa) parasti sastāv no vie-

nas blīvas šūnu kārtas (218. att.). Epidermas šūnām parasti ir

kutikula. Sausu vietu augiem kutikula biezāka nekā mitru vietu

augiem. Bez tam uz lapas epidermas bieži vien ir vaska apsarme

un matiņi. Epidermai raksturīgas atvārsnītes (sk. 329.-lpp.). Dau"
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dzām lapām atvārsnītes nav virspusē, bet tikai lapas apakšpusē.
Tādas lapas sauc par hipostomātiskām pretstatā amf i-

stomātiskām, kurām atvārsnītes ir lapas abās pusēs. Ūdens

augu peldošajām lapām atvārsnītes ir lapas virspusē, tās ir episto-
mātiskas.

Atvārsnīšu novietojums lapā nav- vienmērīgs; visvairāk to la-

pas plātnes vidējā daļā, mazāk galā, pie pamata un malās. Tajā
epidermas daļā, kura klāj sklerenhīmu vai kolenhimu, atvārsnīšu

nav. Bez atvārsnītēm epidermā ir arī ūdens atvārsnītes
—

hida-

todes, kas izdala ūdeni pilienu veidā (sk. 368. lpp.). No lapas
epidermas var izveidoties dažādi matiņi (sk. 327. lpp.).

Lapas vadaudi
—

vadu kūlīši veido lapās dzīslas. Augiem,
kuriem stumbros ir kolaterālie vadu kūlīši, arī lapu dzīslās ir ko-

laterālā tipa vadu kūlīši, pie tam koksne (ksilēma) vērsta uz la-

pas virspusi, bet lūksne (floēma) uz lapas apakšpusi. Augiem, ku-

riem stumbros ir bikolaterālā tipa vadu kūlīši, lapās tie saglabājas,
tikai galvenajās dzīslās, bet mazākajās dzīslās virspusē lūksne iz-

zūd un vadu kūlīši ir kolaterāli. Tātad lapām raksturīgi kolate-

rālie vadu kūlīši.

Daudziem augiem (sevišķi kokiem) lapas galvenajās dzīslās

prokambijs nediferencējas pilnīgi vadu elementos, bet daļa sagla-
bājas, no tā veidojas kambijs. Kambija šūnām daloties, veidojas
sekundārā koksne un sekundārā lūksne. Galvenajās dzīslas lūk-

snes un koksnes daļas ir lielākas nekā sānu dzīslās, jo sastāv no

protofloēmas, protoksilēmas, metafloēmas un metaksilēmas. Da-

žiem mūžzaļajiem augiem kambija darbība pavasarī pēc ziemas

pārtraukuma atjaunojas un lapu dzīslās izšķirami gada apļi tāpat
kā stumbrā.

Lūksnes un koksnes vadu elementi lapu lielākajās dzīslas vi-

sumā ir analogi stumbra lūksnes un koksnes elementiem. Tajās ir

trahejas, traheīdas un sietstobri ar pavadītājšūnam. Sīkajās dzīs-

lās parasti atrodamas viena vai divas traheīdas un viens vai divi

sietstobri. Vissīkākajās dzīslās parasti ir tikai traheīda. Traheīdas-

vissīkākajās lapu dzīsliņās ir īsākas un mazlietovālas, atgādina
parenhimātiskās šūnas. Sīkajās lapu dzīslās, kurās nav sietstobru,

Parasti ir parenhīmas šūnas. Tajās daudz citoplazmas, bet nav

hloroplastu; domājams, tās «aizvieto» sietstobrus.

Lapas balstaudi. No balstaudiem divdīgļlapju lapās atrod kolen-

himu un sklerenhīmu, viendīgļlapjiem parasti ir tikai sklerenhīma.

Lapu dzīslas nesaskaras tieši ar mezofila šūnām, bet tās apņem

vai nu sklerenhīmas šķiedras, vai arī tādas parenhīmas šūnas, ku-

rās nav hloroplastu. Ja dažreiz šajās parenhīmas šūnas ir hloro-

plasti, tad tie citāda veida nekā pārējās mezofila šūnas.

Sklerenhīmas šķiedras ietver vadu kūlīti vai nu no visām pu-

sēm, vai arī tikai no virspuses un apakšpuses. Daudziem divdīgļ-
lapjiem (ceļtekām, latvāņiem, tauksaknēm v. c.) balstaudu maksts

iekšpusē ir kolenhīma. Gurķu lapu lielajās dzīslās kolenhīma
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vērsta pret lapas apakšpusi, bet sklerenhīma — pret lapas virspusi.
Parasti kolenhīma divdīgļlapju lapās atrodas zem epidermas pretī
vadu kūlīšiem. Ap sīkajām dzīsliņām balstaudu parasti nav. Skle-
renhīmas šķiedras gandrīz vienmēr pārkoksnējušās un padara iz-

turīgākus vadu kūlīšus. Daudzām lapām bez tam mezofilā ir

balstaudu šūnu grupas. Sklerenhīma nereti sastopama arī mezo-

fila vidū vai mezofilā tuvu epidermai. Sklerenhīmas šķiedras zem

epidermas novietotas parasti pret vadu kūlīšiem un saplūst ar

vadu kūlīšu sklerenhīmu. Balstaudu nozīme ir arī hipodermālai
sklerenhīmai

— parenhimātiskām šūnām ar ļoti bieziem šūnapval-
kiem. Tā raksturīga skuju koku lapām — skujām. Hipodermālā
sklerenhīma var veidoties visapkārt lapai (zem epidermas) vai arī

atsevišķiem laukumiņiem, iepretim atvārsnītēm un sveķu ailēm.

Mezofils. Pamataudus starp lapas virspuses un apakšpuses epi-
dermu sauc par mezofilu — mesophullum. Mezofilu veido galve-
nokārt asimilācijas parenhīma jeb hlorenhīma.

Asimilācijas parenhīmas šūnās parasti ir hloroplasti. Asimilā-

cijas parenhīmas šūnas ir aptuveni izodiametriskas, ar plāniem
apvalkiem. Vairākumam divdīgļlapju, dažiem viendīgļlapjiem,
kailsēkļiem un paparžaugiem asimilācijas parenhīma visā mezo-

filā nav viendabiska, bet diferencējas zedeņu jeb palisādu paren-
hīmā un irdenajā jeb čauganajāparenhīmā.

Zedeņu parenhīma atrodas zem lapas virspuses epider-

mas. Zedeņu parenhīmas šūnas ir cilindriskas, ar plāniem apval-

kiem, tajās daudz hloroplastu, kas stāv perpendikulāri pret lapas

virspusi, t. i., tādā virzienā, kādā gaismas stari krīt uz lapas

plātni. Zedeņu parenhīmas šūnas vienā vai vairāhās kārtās ir sa-

mērā blīvi, sevišķi virsējā kārtā, taču starpšūnu telpas vienmēr ir.

Sūnu kārtu daudzums zedeņu parenhīmā īpatnējs ne vien atse-

višķām sugām, bet atkarīgs arī no gaismas apstākļiem. Augiem,
kas aug stiprā apgaismojumā — gaismas augiem, zedeņu paren-
hīma sastāv no divām, trim (dažkārt arī vairākām) šūnu kārtām

un atsevišķos gadījumos sniedzas pat līdz lapas apakšpusei. Ēnas

augiem, kas aug vājākā apgaismojumā, bieži vien zedeņu paren-
hīmu veido tikai viena šūnu kārta vai arī tās nemaz nav.

Dažiem gundegu dzimtas augiem —
meža jeb Daugavas viz-

bulītēm — Anemone silvestris, saulpurenēm — Trotilus, ka ari

bambusiem — Bambusa un lielajam vairākumam paparžaugu ze-

deņu parenhīmu «aizvieto» īpatnējas «rok veida» šūnas

(218. att.). Sajās šūnās izveidojušies dziļi iešķēlumi, kas sadala
šūnu vairākās daļās —

krokās. Krokas ir epidermai pieguļošajā
šūnas daļā, kā arī pretējā pusē. Dažos gadījumos krokas atrodas
šūnas malējās sienās (dažiem paparžaugiem); vienai šūnai var

būt 2 (Trollius) līdz 8 (papardei Todea barbata) krokas.

Sūnas, kurās kroku ir daudz un tās visapkārt šūnai, sauc par

krokainām šūnām. Tās veido krokaino asimilācijas
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parenhīmu, kada, piemēram, raksturīga priežu skujām (220.
att. 4).

Dažiem augiem, piemēram, divlapu zilsniedzitem — Scilla bi-

folia, zedeņu parenhīmas šūnas ir izliektas.

Robeža starp zedeņu un čaugano parenhīmu var būt labi iz-

teikta vai arī neskaidra. Dažkārt zedeņu un čaugano parenhīmu
robežo parenhimātiskās, mazliet trīsstūrainas šūnas — savācēj-
šūnas (218. att.).

218. att. I — sējas gurķu — Cucumis sativus lapas šķērsgriezums
1 — epiderma, 2 — mezofils, 3 — zedeņu parenhīma, 4 — čauganā parenhīma, 5 — savā-

cejšūnas

II — zedeņu parenhīmas rokveida šūnas

' — melna plūškoka — Sambucus nīgra, 2 — šaurlapu peonijas — Paeonia tenutfolla, 3 —

Daugavas vizbulītes — Anemone silvestris

Zedeņu parenhīmas šūnu apakšējie gali saskaras ar savācēj-
šūnām, kas savukārt saistītas ar vadu kūlīšiem. Tā rodas nepār-
traukta asimilātu plūsma no mezofila uz dzīslām, bet pa dzīslām

caur lapas kātu —
stumbrā un pārējos auga orgānos. Domājams,

ka
savācējšūnas savukārt no vadu kūlīšiem ūdeni ar minerālsālīm

pārvada zedeņu parenhīmai.
Irdenā jeb čauganā parenhīma atrodas lapas apakšpuse

un sastāv no 2 līdz 7 šūnu kārtām. Irdenās parenhīmas šūnas ir

nekārtni parenhimātiskās, arī sakārtojums nekārtns, ar lielām
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starpšūnu telpām (218. att.). Starpšūnu telpas ir ļoti plašas, tādēļ
irdenās parenhīmas virsmas laukums vairākkārt lielāks par lapas
virsmas laukumu.

Irdenā parenhīma ir biezāka nekā zedeņu parenhīma, bet hloro-

plastu tajā mazāk. Ir aprēķināts, ka rīcina — Ricinus communis

zedeņu parenhīmā ir 82% hloroplastu, bet irdenajā parenhīmā -

tikai 18%.

Fotosintēze noris visā mezofila, bet zedeņu parenhīmā, kurā

vairāk hloroplastu, tās intensitāte lielāka nekā irdenajā paren-
hīmā. Irdenajā parenhīmā noris intensīvāk gāzu apmaiņa, iztvai-

košana jeb transpirācija un organisko vielu aizvadīšana.

Dažu augu, piemēram, kamieļzāļu — Corispermum, mezofilā

attīstās atsevišķas lielas šūnas — idioblasti, kas satur ūdeni.

Sīs šūnas citiem augiem satur miecvielas, kalcija oksalāta kristā-

lus v. c. vielu maiņas produktus.
Idioblastos plastīdas reducējušās, tās mazākas, arī hlorofila

mazāk. Idioblasti var būt lapas vienā vai abās pusēs.
Daudzu augu lapas satur ēteriskās eļļas, miecvielas, gļotvielas.

Šīs vielas atrodas atsevišķās šūnās, ailēs (sk. 289. lpp.). Skujās
labi saskatāmas sveķu ailes, kuru novietojums raksturīgs noteiktai

sugai. Ar ēterisko eļļu tvertnēm bagātas mētru
— Mentha, asins-

zāļu — Hupericum, rūtu — Ruta graveolens v. c. augu lapas
un ziedi.

Lapas kātam salīdzinājumā ar lapas plātni asimilācija
nav galvenā funkcija; tas piestiprina lapu stumbram, orientē to

labākos gaismas apstākļos, pa lapas kāta vadaudiem pievada la-

pas plātnei neorganiskās vielas un aizvada no tās asimilātus. Kātā

salīdzinājumā ar plātni tādēļ attiecīgi mazāk asimilācijas audu,

bet vairāk mehānisko audu un vadaudu. Audu izvietojums lapaskātā

ir līdzīgs audu izvietojumam stumbrā. Aiz epidermas -bieži vien

kolenhīma veido hipodermālos audus nepārtraukta gredzena veidā.

Sklerenhīma parasti veido auklas kāta perifērijā, bieži vien iepre-
tim vadu kūlīšiem. Vadu kūlīši vairumam segsēkļu (šķērsgrie-
zumā) sakārtoti aplī vai vaļējā lokā.

DAŽĀDU AUGU TIPU LAPAS ANATOMISKAS UZBOVES
ĪPATNĪBAS

Sūnu lapas. Lapainajām aknu sūnām (piemēram, Junger-

tnaniales) lapu uzbūve ļoti primitīva. Aknu sūnu lapas veido viena

šūnu kārta. Sūnas parenhimātiskās, tajās ir hloroplasti.
Arī lapu sūnām parasti lapas sastāv no vienas šunu kār-

tas (izņemot dzīslu). Sūnas parenhimātiskās vai mazliet prozen-
himātiskās, ar hloroplastiem. Dažu sūnu sugu lapas plātnes mala

ir īpašas garas apmales šūnas ar zobiņiem vai bez tiem. Apmales
šūnas un zobiņi paaugstina sūnu lapu izturību. Lapu sūnām sa-
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stop gan lapas ar dzīslu, gan bez tās. Galvenā dzīsla bieži vien

sastāv no vairākām šūnu kārtām. Bez asimilācijas šūnām, kas ir

dzīslas ārpusē, dzīslas centrālajā daļā var izšķirt trejādas šūnas:

lielākas iegarenas ar plāniem apvalkiem, bez hloroplastiem, tām

blakus grupiņa sīku, mazu šūnu, ko ieslēdz puslokā sakārtotas

219. att. I — sūnas Mnium punctatum lapas šķērsgriezums; II — sfagnu —

Sphagnum lapas daļa; 111 — dzegužlinu — Polytrichum lapas šķērsgriezums;
IV — melnās ozolpapardes — Dryopteris filix mas lapas šķērsgriezums

'- asimilējošās šūnas, 2 — vadītājšūnas, 3 - stereidas, 4 - hlorofnšunas, B - tnalin-

Sunas, 6 — poras, 7 — šūnapvalka pabiezinājumi, 8 — epiderma, 9 — balstaudu šūnas,
10 - organisko vielu vadītājšūnas, 11 — neorganisko vielu vadītajšunas, 12 — lamellas,

13 — mezofils
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biezsienainās stereīdas (219. att.). Šis šūnu sakārtojums un veids

atgādina vadu kūlīša uzbūvi, tomēr īsta vadu kūlīša sūnām nav,
taču garenās plānsienainās šūnas izpilda vadaudu funkcijas, bet

biezsienainās stereīdas nosaka lapas izturību.

Atšķirīga ir sfagnu— Sphagnum lapu uzbūve. Sfagnu

lapa sastāv no vienas šūnu kārtas ar divējādāmšūnām — dzīvām

hlorofilšūnāmun nedzīvām hialīnšūnām (219. att. 4, 5).
Hlorofilšūnas ir garas, šauras, mazliet izliektas; tajās ir cito-

plazma, hloroplasti, tādēļ tās ir zaļas un tanīs noris fotosintēze.

Bez hlorofila šajās šūnās vēl ir pigmenti antociāns un flobascēns,

kuri noteic sfagnu dažādo krāsu; sfagni ir brūni, sārti, dzelteni

v. c. Dažkārt sfagniem krāsa ir ļoti raksturīga iezīme, un to iz-

manto sugu noteikšanai.

Starp hlorofilšūnām atrodas hiālīnšūnas. Tās ir daudz lielā-

kas nekā hlorofilšūnas, bezkrāsainas, bez citoplazmas; šūnapvalkā
ir gredzenveida vai spirāliski uzbiezinājumi. Hiālīnšūnas izveido-

jušās sakarā ar augu īpatnējo barošanos. Proti, sfagnu šūnas ba-

rības vielas uzņem tikai no atmosfēras nokrišņiem. Hialīnšūnu

apvalkā ir koloidālas vielas, kas uzsūc ūdeni ar izšķīdušajām ba-

rības vielām. Ūdens uzsūkšanu sekmē hialīnšūnu poras, kas ir

2—2ou. lielas,eliptiskas vai apaļas (219. att.6).
Augsti attīstītām lapu sūnām — dzegužliniem — Poly-

trichum lapas plātnes malas sastāv no vienas šūnu kārtas, bet

vidū atrodas daudzkārtaina, plata galvenā dzīsla. Uz dzegužlinu

lapām ir īpašas plānas, garas, ar hlorofilu bagātas šūnu rindas —

lamellas, kas, ir lapas asimilācijas aparāts. Mitrā laikā lapas

plātne ir plakana, uz tās lamellas stāv atklāti, bet sausā lajkā la-

pas plātne ieritinās, apsedz lamellas un pasargā tās no izžūšanas

(219. att. III).

Paparžu lapas šūnas vairākas kārtas, to uzbūve visuma neatšķi-

ras naziedaugu lapu uzbūves — tām ir īsti segaudi, pamataudi,
mehāniskie audi un vadaudi. Atšķirībā no ziedaugiem paparžaugu
lapu epidermas šūnās ir hloroplasti. īsta zedeņu pa-

renhīma paparžu lapās sastopama reti, taču «rokveida» šūnu pa-

renhīma (219. att. IV) sastopama biežāk. Vadu kūlītis paparžu
lapās parasti koncentriska tipa, tikai sīkākajās dzīslās tas ir ko-

laterāls.

Skuju koku lapas. Skuju koku adatveida lapas — skujas dzīvo

vairākus gadus. Tās ir izturīgākas nekā lapas, kuru mūžs tikai

vienu veģetācijas periodu. Ziemā, kad saknes nespēj uzsūkt pietie-
kami daudz ūdens, skujās samazinās transpirācija. Sakarā ar to

skuju anatomiskajā uzbūvē novērojamas dažas īpatnības, kādu

nav citās lapās.
Priedes

—
Pinus skuju sedz epiderma (220. att. I). Epidermas

šūnas gandrīzkvadrātiskas, šūnapvalks stipri biezs, šūnas dobums

mazs. Labi attīstīta kutikula. Atvārsnītes neatrodas vienā līmeni

ar pārējām epidermas šūnām, bet zemāk par tām un segtas ar
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vaska kārtiņu. Slēdzējšūnu apvalki pārkoksnējušies. Epidermas
šūnas ar biezajiem apvalkiem padara skuju izturīgu un samazina

transpirāciju. Skujas stingrību un izturību vēl nosaka sklerenhi-

mātiskā hipoderma, kas atrodas zem epidermas. Aiz hipoder-
mas sākas krokaina asimilācijas parenhīma. Sīm

220. att. I — Pinus laricio skujas ārējās daļas šķērsgriezums
II — parastās priedes — Pinus silvestris skujas šķērsgriezums

' —

epiderma, 2 — hipoderma, 3 — atvārsnītes,4 —
krokainā asimilācijas parenhīma. 5

sveķu aile, 6 — endodermā, 7 — transfūzie audi, 8 — vadu kūlītis

parenhīmas šūnām šūnas dobums nepilnīgi sadalīts, ieaugot do-

bumā īpašām šūnas sienas krokām. Šādām krokainām šūnām vir-

sma lielāka nekā līdzīga apjoma šūnām bez krokām, un hloro-

plasti var novietoties vienā kārtā uz lielākas virsmasl. Krokainajā
asimilācijas parenhīmā visiem skuju kokiem atrodas sveķu ai-

les. Sveķu ailes apņem sklerenhīmas gredzens, tā iekšpusē atro-

das sekrētšūnas un vidū dobums. Sveķu aiļu daudzums un novie-

tojums ir svarīga pazīme, nosakot sugas pēc anatomiskās uzbū-

ves. Piemēram, dižeglēm skujā ir 2 sveķu ailes, priedēm — 7—17,
eglēm — 2—3. Skujas sveķu ailes nesavienojas ar stumbra sveķu
ailēm, tāpēc tās nepiedalās sveķu izdalīšanā stumbrā.

' Dižeglēm — Abies, īvēm — Taxus asimilācijas parenhīma dalās zedeņu
Un- irdenajā parenhīmā.
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Skujas vidū ir stele, kuru apņem endodermā, kas noro-

bežo steli no hlorenhīmas. Endodermas šūnas bezkrāsainas, pa-

renhimātiskās, bagātas ar cieti. To radiālās sienas pabiezinātas,
pārkoksnējušās (Kaspari svītras). Skujas centrālajā daļā (stelē)
blakus endodermai ir transfūzie audi, kas sastāv no bez-

krāsainām nedzīvām šūnām, tām apvalki ar dobumporām. Sīs šū-

nas pievada ūdeni ar minerālvielām no vadu kūlīšu ksilēmas asi-

milācijas parenhīmai. Transfūzajos audos starp nedzīvajām šū-

nām atrodas dzīvas parenhimātiskās šūnas; pa tām ūdens ar or-

ganiskajām vielām no asimilācijas parenhīmas nokļūst vadu kū-

līšu lūksnē; tajās atrodas tranzītciete. Skujas centru aizņem
sklerenhīma; no tās abās pusēs atrodas divi kolaterāli

vadu kūlīši1, kuriem arī parasti no virspuses un apakšpuses
piekļaujas sklerenhīma. Kā parasti lapās, koksne vadu kūlītī vēr-

sta uz lapas virspusi, lūksne — uz lapas apakšpusi. Vadu kūlītis

pirmajā dzīvības gadā, kambijam darbojoties, sekundāri pieaug
resnumā, it sevišķi palielinās koksnes daļa. Koksnē atrodas spirā-
ļu unporainās traheīdas ar dobumporām.

Aprakstītā skujas uzbūve ir raksturīga priedēm, līdzīga tā

arī eglēm.
Divdīgļlapju lapas. Parasti divdīgļlapju lapas virspuse atšķiras

no apakšpuses. Lapas virspuses epidermai šūnu ārējās sienas šūn-

apvalki biezāki nekā iekšējo sienu, un to parasti klāj kutikula; at-

vārsnīšu maz vai nav nemaz (sk. 332. lpp.). Lapas apakšpusē epi-
dermas šūnapvalki nav tik biezi, ūn parasti nav arī kutikulas;
atvārsnīšu daudz. Mezofilā izšķirama zedeņuunčauganājeb irdenā

parenhīma (sk. 432. lpp.). Tā kā irdenās parenhīmas šūnās ir ma-

zāk hloroplastu un lielajās starpšūnu telpās daudz gaisa, lapas

apakšpuse parasti ir bālāka nekā lapas virspuse. Lapas, kuru

virspuse anatomiski ļoti atšķiras no apakšpuses, sauc par dorsi-

ventrālām jeb bifaciālām lapām (221. att. I).

Tipiskas dorsiventrālas lapas ir mezofītiem. Augiem, kuri aug.

piemēram, lielā sausumā, ūdenī, stiprā ēnā v. tml., lapas anato-

miskā uzbūve ir citāda (sk. 440. lpp.).
Viendīgļlapju lapas parasti izolaterālas jeb ekvifaciā-

las
—

tām lapas plātnes virspuse anatomiski daudz neatšķiras
no apakšpuses (221. att. 11, III). Epidermas šūnas lapas plātnes

virspusē un apakšpusē, .tāpat kā atvārsnīšu skaits un novietojums,

aptuveni vienāds. Mezofils nav diferencēts zedeņu un irdenajā pa-

renhīmā. Sevišķi izteikta ekvifaciāla lapa ir dažiem tropu augiem,
kur floēma vērsta ne vien uz lapas apakšpusi, bet tā attīstās ari

lapas augšpusē.
Gravudzāļu lapas parasti sastāv no lapas maksts un la-

pas plātnes. Lapas plātnes anatomiskā uzbūve ir šāda. Epidermā
visas šūnas nav vienādas

— vairākumā ir garas, taisnstūrainas

1 Veimuta priedei — Pinus strobus nav divi, bet viens vadu kūlītis.
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šūnas ar mazliet viļņainām sānu sienām. Epidermas šūnu ārējā
siena stipri kutinizēta un satur silīcija dioksīdu. Tās epidermas
šūnas, kas atrodas virs lapas balstaudiem, ir mazākas nekā taisn-

stūrainās. Bez tam nereti epidermā vai epidermā un mezofila aug-

šējo šūnu kārtās ir kustību jeb motorās šūnas (221. att. 111,6).
Dažām graudzālēm, piemēram, mīkstajām lāčauzām — Bromus

tnollis, kustību šūnas vāji diferencējušās un maz atšķiras no pā-
rējām epidermas šūnām. Vairākumam augu kustību šūnas atšķi-
ras no epidermas šūnām. Tās ir daudz lielākas, plāniem apval-
kiem, lielām vakuolām, kurās daudz šūnsulas (221. att.).

221. att. I — rutku — Raphanus sativus, II — kukurūzas — Zea mays un

111 — auzas—

Avena sativa lapu šķērsgriezums

J - epiderma, 2 — mezofils, 3 — zedeņu parenhīma, 4 - čauganā parenhīma, 5 -
vadu

kūlītis, 6 - kustību šūnas, 7 - šūnas, kas rozetveidīgi apņem vadu kulīti. 8 - atvārsnītes

Sausā laikā šūnas zaudē ūdeni un saplok, sakarā ar to lapas

ieritinās. Tas notiek, piemēram, stepju zālēm (sevišķi stepju li-

gām); atvārsnītes tām atrodas lapas virspusē; lapai ieritinoties,

transpirācija stipri samazinās. Mitra laikā kustību šūnas uzsūc

ūdeni un lapa iztaisnojas. Sinī procesa aktīvi darbojas ari skle-

renhīmas auklas, kuru šūnu apvalki sausumā zaudē ūdeni, bet pie-

tiekamā mitrumā uzbriest.
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Graudzāļu atvārsnītes (sk. 334. lpp.) atšķiras no citu augu at-

vārsnītēm; tām līdzīgas ir tikai grīšļu atvārsnītes. Graudzālēm
atvārsnītes paralēlās rindās un vairākumam sugu lapas abās pu-
sēs. Dažām sugām, piemēram, daudzām auzenēm — Festuca, pum-

pursmilgām — Melica, īskājām — Brachipodium, atvārsnītes at-

rodas lapas augšējā epidermā. Graudzāļu lapu virspusē var sa-

skatīt gareniskus, tikko jaušamus paaugstinājumus — ribiņas. At-

vārsnīšu rindas kseromorfām graudzālēm atrodas starp ribiņām,
bet higrofītiem — ribiņu sānos. Tādējādi pirmajā gadījumā trans-

pirācija samazinās, bet otrajā —
atvārsnītes pasargātas no atmos-

fēras nokrišņiem.
Graudzāļu lapās ir slēgtie kolaterālie vadu kūlīši, kurus bieži

apņem sklerenhīmas maksts. Balstaudu sistēma vairākumam

graudzāļu spēcīgi izveidota. Bez sklerenhīmas maksts ap kūlīšiem

ir diezgan raksturīgas sklerenhīmas grupiņas zem epidermas. Da-

žām graudzālēm, piemēram, ciņusmilgām — Deschampsia caespi-
tosa, virs lapu dzīslām zem epidermas stiepjas lielas sklerenhīmas

auklas. Daudzām graudzāļu lapām sklerenhīma ir zem epidermas
gar lapas plātnes malām, piemēram, sējas auzām — Avena sa-

tiva, vēja auzām — Avena fatua v. c. Avena desertorum piezemēs
lapām plātnes apakšpusē ir nepārtraukta sklerenhīma.

Graudzālēm (arī dažiem citiem segsēkļiem) ir raksturīgas lapu
makstis1 ar labi attīstītiem sklerenhīmas kūlīšiem. Reti, piemēram,
sīpoliņu skarenēm — Poa bulbosa, lapu makstis ir platas, pa-

biezinātas, tajās daudz parenhīmas, kurā uzkrājas barības vielas.

Mezofils nav diferencējies zedeņu un irdenajā parenhīmā. Asi-

milācijas parenhīma parasti viendabīga visā mezofilā, kā, piemē-
ram, kviešiem, miežiem, auzām, rīsiem, auzenēm, skarenēm. Dau-

dzām graudzālēm, piemēram, kukurūzai, sorgo, prosai, lielas asi-

milācijas parenhīmas šūnas rozetveidīgi apņem vadu kūlīti (221.
att. 7). Šīm šūnām bieži nav hloroplastu vai to maz; tām nozīme

vielu pārvadīšanā.
Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem.

Pārmaiņas, kas rodas ārējo apstākļu ietekmē lapā, izpaužas arī

tās anatomiskajā uzbūvē.

Augus atkarībā no attiecībām pret gaismas intensitāti iedala

divās lielās grupās — gaismas un ēnas augos jeb saul-

mīļos un ēnmīļos. Tipiski ēnas augi mērenā klimata joslā ir tie,

kas ēnā attīstās un ēnā dzīvo vasarā un rudenī. Par ēnas augu

nevar saukt, piemēram, baltās vizbulītes — Anemone nemorosa, jo

lapas un ziedi tām attīstās agri pavasarī, kad mežā daudz gais-

masun pārējie meža augi, kas tās vēlāk noēno, vēl tikko sāk lapot.

Ēnas augi no gaismas augiem atšķiras ar veselu virkni anato-

misku un fizioloģisku pazīmju. Lapas, kas atrodas labā apgaismo-

jumā, atšķiras no lapām, kuras atrodas ēnā. Gaismas lapām salī-

1 Dažam graudzālēm lapu makstis nav, piemēram, bambusiem.
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dzinājumā ar ēnas lapām epidermas šūnapvalki biezāki un atvār-
snīšu uz vienu virsmas vienību vairāk (piemēram, kalnu kļavai —

Acer pseudoplatanus — gaismas lapām uz 1 mm2 ir 860, ēnas la-

pām —
215 atvārsnīšu); zedeņu parenhīmas šūnas mazākas, bet

šūnu kārtu vairāk nekā ēnas lapām; vadu kūlīšu vairāk.

Ēnas augu lapu šūnas ir ar plāniem apvalkiem. Plāni apvalki
ir pat epidermas šūnām. Asimilācijas parenhīmas kārtas nedau-

dzas, t. i., lapas plānas. Zedeņu parenhīmas kārta sastāv no ne-

lielām šūnām vai tās vispār nav. Raksturīga čauganā parenhīma

222. att. Parastā ozola — Quercus robur gaismas lapas (1) un

ēnas lapas (2) šķērsgriezums

ar lielām starpšūnu telpām. Balstaudi ēnas augiem vāji attīstīti.

Tā kā transpirācija un asimilācija samēra vaja, vadu kulišu ma-

zāk nekā gaismas augiem. Ēnas lapām hloroplastos vairāk hloro-

fila, tās labāk izmanto mazas intensitātes gaismu. Ēnas augu

lapās hloroplasti parasti lielāki nekā saulmīļu lapās.

Atšķirības starp gaismas un ēnas lapām krasi izteiktas ir ozo-

liem, skābaržiem, dižskābaržiem, kļavām, eglēm, dižeglēm v. c.

(222. att.).
Atkarībā no augtenes mitruma apstākļiem augus iedala ksero-

fltos, mezofītos, higrofītos un hidrofītos.

Hidroflti aug, vai nu pilnīgi iegrimuši ūdeni, vai ari daļa

vasas paceļas virs ūdens. Ūdenī nav tik krasu temperatūras maiņu
kā uz sauszemes, arī tādi mehāniskie kairinājumi kā lietus, krusa,

vējš augus ūdenī neapdraud. Sakarā ar to pat epidermas šunu

ārējās sienas nav pabiezinātas, kutikula plāna vai tās nav. Balst-

audi vāji attīstīti. Mezofils vāji diferencēts — zedeņu parenhīmas

nav; čauganā parenhīma veidojas ar pārtraukumiem —
arkvei-

dīgi. Ir lielas gaisa ailes un dobumi, ūdeni ar minerālvielām hid-

roflti uzņem ar visu lapas virsmu (saknes bieži vien augam ir
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tikai piestiprināšanās orgāns, vai ari to vispār nav), sakarā ar to

lapu dzīslās
—

vadu kūlīšos vāji attīstīta koksne (vājāk nekā lūk-

sne); vadu kūlīšu maz. Ūdenī skābekļa un ogļskābās gāzes mazāk

nekā gaisā. Gāzu apmaiņa noris caur visu lapas virsmu. Zem-

ūdens lapām plaši attīstīta intercelulāru sistēma, uzkrājas ogļ-
skābā gāze, kas izdalās, augam elpojot. So ogļskābo gāzi izlieto

fotosintēzē; savukārt skābekli, kas atbrīvojas fotosintēzes procesā,
izmanto elpošanā. Transpirācija zemūdens lapās nenoris; atvār-

snīšu parasti nav (223. att.).

223. att. I — ūdens subulārijas — Subularia aquatica lapas šķērsgriezums; cen-

trā vāji attīstīts vadu kūlītis (2), mezofilā lielas starpšūnu telpas (1). II —

Aloē socotrina lapas šķērsgriezums; vadu kūlīši (2) atrodas uz robežas starp

lielšūnaino ūdens parenhīmu (3) un hlorenhīmu (4)

Hidrofīti ir visas ūdensgundegas— Batrachium, subulārijas —

Subularia, glīvenes — Potamogeton v. c.

Higrofīti ir mitru vietu augi; to lapu epidermai vāji attīs-

tīta kutikula; matiņu nav vai to maz. Atvārsnītes atrodas abās

lapas pusēs; bieži ir hidatodes. Higrofīti ir cūkauši, pure-

nes v. c.

Mezofīti (sk. 438. lpp.) ir vairākums lauksaimniecības

augu —
lauku un dārzu, kā arī lielākā daļa pļavu un mežu augu.

To anatomiskā uzbūve jau apskatīta.
Kserofīti jeb sausaudži ir sausu vietu (sk. 92. lpp)

augi. Kserofītiem raksturīga tāda uzbūve, kas aizkavē ūdens iz-

tvaikošanu un auga pārkāršanu. Kserofītu lapas parasti nelielas,



ar iegrimušām atvārsnītēm, tām bieza matiņu sega, bieži vien

dziedzermatiņi, kas izdala ēteriskās eļļas un sveķainas vielas;

epiderma parasti vairākkārtaina, kutikula bieza, ir arī vaska ap-

sarme. Lielākajai daļai kserofītu spēcīgi attīstīta zedeņu paren-

hīma; biezs traheju tīkls; mezofilā ir sklereīdas, kas nosaka lapu
izturību.

īpatnēji kserofīti ir sukulenti. Sukulentu epidermas šūnas

biezsienainās, epidermu sedz bieza kutikula un vaska kārta. Asi-

milācijas parenhīma vāji diferencēta zedeņu un irdenajā paren-

hīmā, dažkārt tā vienveidīga. Asimilācijas parenhīmasšūnas lielas,

hloroplastu tām maz, bet tajās var uzkrāties daudz ūdens. Bieži

lapas plātnes vidējā daļā ir lielas plānsienainas šūnas bez hloro-

plastiem. Sīs šūnas satur daudz gļotu un ūdens. Vadu kūlīši mazi,

bet to daudz, tie atrodas uz iekšpusi no asimilācijas parenhīmas

(223. att. II). Sukulentu lapās balstaudu parasti maz, tikai dažiem

augiem, piemēram, agavēm — Agave, lielākajās lapās ir skleren-

hīmas šķiedras.
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SVARĪGĀKO SVEŠVĀRDU SKAIDROJUMS

adventivs (lat. advenire — pienākt
klāt)

aerenhima (gr. aer — gaiss, heo —

leju)
akropetāls (gr. akros

— augšējs, pe-

tomoi — tiecos, lidoju)
aktinomorfs (gr. aktis — stars, mar-

le — veids)

allohorija (gr. allos — cits, svešs,

horeo — izplatos, aizeju)
allorīzi augi (gr. allos — cits, ridza —

sakne) — augi, kuriem sakņu

sistēma no vasas krasi nodalās

allogamija (gr. allos — cits, gameo —

precu)
anafāzē (gr. ana — augšup)
anatrops (gr. ana— uz augšu, trepo —

griežu)

androcejs (gr. aner, ģen. Andros —

vīrietis, oikos — māja)
anemofīlija (gr. anemos— vējš, l'deo —

mīlu)

anemohorija (gr. anemos — vējš,
horeo — izplatos, aizeju)

anizofilija (gr. anizos — nevienāds,

fillon— lapa)
anizotrops (gr. anizos — nevienāds,

trepo — griežu)

anterīdijs (gr. anteros — ziedošs)
antipodi (gr. Anti — pret, pūs, ģen.

podos — kāja)
antociāns (gr. antos — zieds, kianeos —

tumšzils)

antropohorija (gr. antropos — cilvēks,

horeo — izplatos, aizeju)

apikāls (lat. apex, ģen. apicis — ga-

lotne)

apogamija (gr. apo — bez, gameo —

precu)
apokarps (gr. apo — prom, lat. car-

pellum — augļlapās)
apomikse (gr. apo — bez, miksis —

sajaukts, savienots)
arhegonijs (gr. arhegos — sencis,

vecākais)

arhesporijs (gr. arhe — sākums, spo-

ra — spora)

arils (lat. arillus — mantija, apmetnis)
askogons (gr. askos

— maiss, gonos —

pēcnācējs)

asks (gr. askos — maiss)
ataktostele (gr. ataktos — izklaidus,

stele — stabs)

atavisms (lat. atavis — ciltstēvs, sen-

cis)
atrops (gr. a nozīmē noliegumu,

trepo — griežu)
autogamija (gr. autos — pats,

gameo — precu)
autohorija (gr. autos — pats, horeo —

aizeju, dodos uz priekšu, izplatos)
bikolaterāls vadu kūlītis (lat. bis —

divreiz, atkārtot, latus — sāni) —

vadu kūlītis ar koksni vidū, kurai

abās pusēs atrodas lūksne

bilaterāls (lat. bis — divreiz, atkārtot,

latus — sāni)

cenokarps (gr. kainos — kopējs, lat.

carpellum — augļlapās)
cistolīti (gr. kistis — pūslis, litos —

akmens)
citokinēze (gr. kitos — dobums,

kineo — kustinu)

citoplazma (gr. kitos — dobums,

plasma — veidojums)
dermatogens (gr. derma — āda,

genesis — izcelšanās)
dihāzijs (gr. dis — divreiz, hazis —

sprauga, plaisa)
dihogamija (gr. diha — dalīts divās

daļās, gameo — precu)
dihotoms (gr. diha — divdaļīgs,

tomein — griezt)
dikarions (gr. di — divi, karion — ko-

dols)
dimorfisms (gr. di ■— divi, morļe

veids)
diploīds (gr. diploos — divkāršs)

diplostemoni ziedi (gr. diploos —
div-

kāršs, stamen — putekšņlapas) —

ziedi ar diviem putekšņlapu gredze-
niem

dorsiventrāls (lat. dorsum — mugura,

venter — vēders)



eiantija teorija (gr. ci — īsts, antos —

zieds)

eisodiālā eja (gr. eisodos — ieeja)
eistele (gr. ci — īsts, stele — stabs)
eksogeni (gr. ektos — ārā, genesis —

rašanās)

eksokarps (gr. ekso — ārā, ārējs,
kārpos — auglis)

ektotrofā mikoriza (gr. ektos — ārā,

trofein — baroties, mikos — sēne,
ridza — sakne)

ekvifaciāls (lat. aequus — līdzīgs,
facies — veids, izskats)

emerģences (lat. emergere — izau-

gums)
endogeni (gr. endon— iekšā, genesis —

rašanās, izcelšanās)

endokarps' (gr. endon — iekšā,

kārpos — auglis)

endosperma (gr. endon —• iekšā,

sperma — sēkla)

endotrofā mikoriza (gr. endon — iekšā,
trofein — baroties, mikos — sēne,
ridza — sakne)

endotēcijs (gr. endon — iekšējs, teke —

tvertne)

entomofilija (gr. eniomos — kukainis,

fileo — mīlu)
epiderma (gr. epi — virs, derma —

āda)
epifīti (gr. epi — virs, fiton — augs)
epigeiska dīgšana (gr. epi — virs, uz,

gē — zeme)

epigīns zieds (gr. epi — virs, gine —

sieviete)

epikarps (gr. epi — virs, uz, kārpos —

auglis)
epikotils (gr. epi — virs, lat. cotiļle-

dones — dīgļlapas)
epipetāls (gr. epi —virs, petala — vai-

naglapas)
etiolēts augs (fr. etioler — panīkt,

kļūt bālam) — augs, kurā neizvei-

dojas hlorofils

lascikulāraīs kambijs (lat. fasciculus —

sainītis, puķu pušķītis, kūlītis,
cambium

— veidotājs šķīdums)
filodiji (gr. fillon — lapa, eidos —

ārējais veids, izskats)
filoģenēze (gr. file — cilts, ģints,

genesis — attīstība, izcelšanās)

liloklādiji (gr. fillon — lapa, klados —

jauns zars)
'ra gmoplasts (gr. fragma —starpsiena,

plastos
— veidojums)

garneta (gr. gameo — precu)

gametofīts (gr. gameo— precu, fiton —

augs) — auga paaudze, kura pro-

ducē gametas — dzimumšūnas (dzi-
mumpaaudze)

geitonogamija (gr. geiton — kaimiņš,
gameo — precu)

ģeokarpija (gr. gē — zeme, kārpos —

auglis)
ģeotrops (gr. gē — zeme, tropos —

griežos, virzos)

ginecejs (gr. gine — sieviete, oikos —

māja)

ginefors (gr. gine — sieviete, foreo —

nesu)

halaza (gr. chaladza — krusas grauds)
haploīds (gr. haploos — vienkāršs)

haplostemoni ziedi (gr. haploos — vien-

kāršs, stamen — putekšņlapas) —

ziedi ar vienu putekšņlapu gredzenu
hemiciklisks (gr. hemi ■— pus, kiklos —

aplis)
herkogamija (gr. herkos —sēta, valnis,

gameo — precu)
heterogamija (gr. heteros — dažāds,

gameo — precu) — morfoloģiski
dažādu gametu saplūšana

heterofilija (gr. heteros — cits, dažāds,

fillon — lapa)
heterohlamideisks (gr. heteros — da-

žāds, hlamis — apsegs)

heterokarpija (gr. heteros — cits, da-

žāds, kārpos — auglis)
heterokotilija (gr. heteros — dažāds,

lat. cotiļledones — dīgļlapas)
heteromorfā paaudžu maiņa (gr. hete-

ros — dažāds, morfe — veids) —

paaudžu maiņa, kurai gametofīts
atšķiras no sporofīta

heterosporija (gr. heteros — dažāds,

spora — spora, sēkla) ¥

heterostllija (gr. heteros — cits,
stilos — irbulis)

hidatode (gr. hidor, ģen. hidatos —

ūdens)

hidrofllija (gr. hidor — ūdens, ļileo —

mīlu)

hidroflti (gr. hidor — ūdens, fiton —

augs) — ūdens augi
hidrohorija (gr. hidor — ūdens, horeo

—

izplatos, aizeju)

higrofīti (gr. higros — mitrs, fiton
—

augs) — mitru vietu augi

hipoderma (gr. hipo — zem, derma —

āda)

hipogeiska dīgšana (gr. hipo — zem,

apakš, gē — zeme)

hipogīns zieds (gr. hipo — zem,

gine — sieviete)
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hipokotils (gr. hipo — zem, lat.

cotiļledones — dīgļlapas)
hlorofils (gr. hloros — za|š, fillon —

lapa)
hloroplasti (gr. hloros — zaļš,

plastos — veidojums)
homoiohlamideisks (gr. homoios — lī-

dzīgs, hlamis — apsegs)
homologs (gr. homoios — līdzīgs,

logos — mācība)
homorīzi augi (gr. homoios — līdzīgs,

ridza — sakne) — augi, kam sakņu

sistēma no vasas krasi nenodalās

hondriosomas (gr. hondors — grauds,
soma — ķermenis)

horipetals (gr. horeo — atdalos,
petalon — lapa)

hromatofori (gr. hromos — krāsa,

foreo — nesu)
hromonēma (gr. hromos — krāsa,

nema — pavediens)
hromoplasti (gr. hromos — krāsa,

plastos — veidojums)

hromosoma (gr. hromos — krāsa,

soma— ķermenis)
idioblasti (gr. idios — sevišķs, Mas-

tos — izaugums)
integuments (lat. integumentum —

sega)
interfāze (lat. inter — starp)
intususcepcija (lat. Intus — iekšā,

suscipere — uzņemt)
izogamija (gr. izos —vienāds, gameo—

precu) — morfoloģiski vienādu ga-
metu saplūšana

izomorfā paaudžu maiņa (gr. izos —

vienāds, morfe — veids) — paau-

džu maiņa, kurā sporofīts un game-
tofīts ir vienādi

(gr. izos — vienāds,

spora — spora, sēkla)

izotrops (gr. izos — vienāds, trepo —

griežu)

kampilotrops (gr. kampilos — līks,
trepo — griežu)

kariokinēze (gr. karion — kodols,
kineo — kustinu)

karpoloģija (gr. kārpos — auglis,
logos — mācība, vārds)

kladodiji (gr. klados — jauns zars) —

saplacināti stumbri ar neierobežotu

augšanu

kleistogamija (gr. kleistos — noslē-

dzams, gameo — precu)

kolaterāls (lat. cum, com — kopā,
lateralis — sānu)

kolenhīma (gr. kolla — lipeklis, līme)

konīdijsporas (gr. konis — putekļi,
spora — spora, sēkla)

korelācija (lat. correlatio — savstar-

pēja atbilstība, korelativitāte)
ksenogamija (gr. ksenos — svešs,

gameo — precu)
kserofīti (gr. kseros — sauss, fiton —

augs) — sausu vietu augi

leikoplasti (gr. leikos — gaišs, balts,
plastos — veidojums)

lignīns (lat. lignum — koks, malka)

lizikarps ginecejs (gr. lizis — izzudis,

lat. carpellum — augļlapās) — evo-

lūcijas procesā sēklotnē izzudušas

šķērssienas
megafilija (gr. megas — liels, fillon—

lapa)
megaspora (gr. megas —liels, spora —

spora) — sievišķā spora

megasporofils (gr. megas
— liels, spa-

ra — spora, fillon — lapa) —- lapa,

uz kuras attīstās megasporas
meioze (gr. meion — mazāks)

meristele (gr. mēros — daļa, stele —

stabs) — centrālais cilindrs, kura

vadaudi sadalīti grupās
meristēma (gr. meristos —

sadalīts)

metafāze (gr. meta — starp)

metamorfoze (gr. meta — starp, aiz,

morfosis — veidošana)
mezofils (gr. mesos — vidējs, lat.

phiļllum— lapa)
mezofīti (gr. mesos — vidējs, fiton —

augs) — augi, kas aug mēreni mit-

rās vietās

mezokarps (gr. mesos — vidējs,
kārpos — auglis)

mezoplazma (gr. mesos — vidējs,
plasma — veidojums)

mikrofilija (gr. mikros — mazs,

fillon — lapa)

mikropile (gr. mikros — mazs, pile —

vārti, atvere)

mikrosporās (gr. mikros — mazs,

spora — spora) — vīrišķās sporas

mikrosporofils (gr. mikros — mazs,

spora — spora, fillon — lapa) —

lapa, uz kuras attīstās mikrosporās

mirmekofili augi (gr. mirmeks —
skud-

ra, fileo — mīlu)

mirmekohorija (gr. mirmeks —
skudra.

horeo — izplatos)

mitohondriji (gr. mitos — pavediens,
hondors — grauds)

mitoze (gr. mitos — pavediens)
monohāzijs (gr. monos — viens,

hazis — sprauga, aiza, plaisa)
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monokarpi augi (gr. monos — viens,
kārpos — auglis)

monopodiāls (gr. monos — viens,

pūs, ģen. podus— kāja, pēda,
zars)

morfoloģija (gr. morfe — veids,

logos — mācība)

ontoģenēze (gr. ontos — esošais, ge-

nesis — izcelšanās, veidošanās)
oogamija (gr. oon — ola, gameo —

precu) — olšūnas un spermatozoju
vai spermiju saplūšana

oogonijs (gr. oon — ola, gonos — pēc-

nācējs) — vienšūnas sievišķais ga-

metangijs
opistiālā eja (gr. opistios — kas atro-

das aizmugurē)

ornitofilija (gr. ornis — putns, fileo —

mīlu)

ornitohorija (gr. ornis, ģen. ornitos —

putna, horeo — aizeju, izplatos)
ortostihija (gr. ortos — stāvs, stihos —

rinda, līnija)

ortotrops (gr. ortos — stāvs, trepo —

griežu, vēršos)

parakarps ginecejs (gr. para — blakus,
lat. carpellum — aug|lapas)

parietālā placentācija (lat. pāries —

siena) — placentas atrodas uz sēk-

lotnes sienām

partenoģenēze (gr. partenos — jauna-
va, gennao — dzemdēju)

partenokarpija (gr. partenos — jauna-

va, kārpos — auglis)
periants (gr. peri — apkārt, antos —

zieds)
periblema (gr. periblema — apsegs)
periderma (gr. peri — apkārt, derma —

āda)
perigīns zieds (gr. peri — apkārt,

gine — sieviete) — zieds ar vidēju
sēklotnes stāvokli

perikarps (gr. peri — apkārt, ap,
kārpos — auglis)

perisperma (gr. peri — apkārt,
sperma— sēkla)

Plagiotrops (gr. plagios — slīps,
trepo — griežu, vēršos)

plazmodesmas (gr. plasma — veido-
jums, desme — kūlītis)

Plazmolīze (gr. plasma — veidojums,
lizis — atraisīšanās)

Pleiohāzijs (gr. pleion — vairāk,
hazis

— sprauga, aiza, plaisa)
Plektostele (gr. piektos — savīts,

stele — stabs)
Pleroma (gr. pleroo — aizpildu)

pneimatofori (gr. pneuma — elpa,.
foreo — nesu)

poliembrionija (gr. polis — daudz,
embrion — dīglis, embrijs)

polikarpi augi (gr. polis — daudz,
kārpos — auglis)

polīniji (lat. pollen — putekšņi)
porogamija (gr. poros — eja, kanāls,.

gameo —precu)
profāze (gr. pro — priekš)
protalijs (gr. protos — pirmais,

tallom — laponis)
primordijas (lat. primordium — iesā-

kums)

prokambijs (gr. protos — pirmais, lat.

cambium — veidotājs šķīdums)
proplastīda (gr. pro — priekš,

plastos — veidojums)
protandrija (gr. protos — pirmais,

aner — vīrietis)
protoderma (gr. protos — pirmais,

derma — āda)

protogīnija (gr. protos — pirmais,
gine — sieviete)

protonēma (gr. protos — pirmais,

nema — pavediens)
protoplazmā (gr. protos — pirmais,

plasma — veidojums)

protostele (gr. protos — pirmais,
stele — stabs)

pseidantijs (gr. pseudo — neīsts,

antos — zieds)

pseidogamija (gr. pseudo — neīsts,

gameo— precu)
ramulārās pēdas (lat. ramulus — zars)

ribosoma (gr. soma — ķermenis) —

ķermenis, kas satur ribonukleīnskābi

rizoīdi (gr. ridza — sakne, eidos —

veids, izskats)

satelīts (lat. satelles — pavadonis)
septāla placentācija (lat. saeptum —

iežogojums) — placentas atrodas-

uz sēklotnes šķērssienām

simpetāls (gr. sim — kopā, petalon —

lapa)

simpodijs (gr. sim — kopā, pūs, ģen.
podus — kājiņa, zars)

simultāni (lat. simultaneus — vienlai-

cīgs)
sinantropi augi (gr. sin — ar, kopa,

antropos — cilvēks)

sinergīdas (gr. sinergeo — palīdzu)

sinkarps (gr. sin — kopā, kārpos —

auglis)
sinzoisks (gr. sin — kopā, dzoon —

dzīvnieks)
sklerenhīma (gr. skleros — ciets)



■•sklerofīti (gr. skleros — ciets, fiton —

augs)

spermatozoji (gr. sperma — sekla) —

kustīgas vīrišķās gametas
spermiji (gr. sperma — sēkla) — ne-

kustīgas vīrišķās gametas

spermoderma (gr. sperma — sēkla,
derma — āda)

sporangijs (gr. spora — spora,

angeion — tvertne, trauks)

sporofili (gr. spora — spora, sēkla,

fillon — lapa) — īpašas lapas, uz

kurām attīstās sporas

•sporofīts (gr. spora — spora, fiton —■
augs) — auga paaudze, uz kuras
attīstās sporas (bezdzimumpaaudze)

sporogons (gr. spora —

spora, gonos —

dzimšana)

staminodijas (lat. stamen — putekšņ-
lapa, eidos — ārējais izskats)

stele (gr. stele — stabs) — centrālais

cilindrs

stoloni (gr. stolos — smaile)
strobils (gr. strobilos — galotne, čie-

kurs)
stroma (gr. stroma — guļasvieta, spil-

vens)
;sukulenti (lat. suculentus — sulīgs)

suspensors (lat. suspendere — pakārt)
telofāze (gr. teļos — mērķis)
tillas (gr. tillis — plēšas)
tonoplasts (gr. toņos — spraigums,

plastos — veidojums)
toruss (lat. torus •— pabiezinājums)
trabants (čehu drabant — pavadonis)
trahejas (lat. trachea — balsene; tra-

heju pabiezinājumi atgādina balse-

nes skrimš|us)

triploīds (gr. triplus — trīskārtīgs)
trofofili (gr. trojein — baroties, fil-

lon — lapa)
vakuolā (lat. vacuus ■— tukšs)
vivipārija (lat. vivus — dzīvs,

parere — dzemdēt)
zigota (gr. dzigon — sajūgs) — šūna,

kas rodas pēc dzimumprocesa
zigomorfs (gr. dzigon — sajūgs,

morfe — veids)

zoohorija — (gr. dzoon — dzīvnieki,

horeo — izplatos, aizeju, dodos uz

priekšu)
zoospora (gr. dzoon — dzīvnieks, spo-

ra — spora, sēkla) — kustīgas

sporas

zoosporangijs (gr. dzoon —
dzīvnieks,

spora — spora, sēkla, angeion —

tvertne, trauks)



ALFABĒTISKAIS RADĪTĀJS

ābeles 45, 47, 59, 62, 82, 106, 132, 148

v. c.

- Ķīnas 380

Abies 79, 349, 412, 437
- balsamea 290

- sibirica 59, 290

āboliņi 21, 23, 30, 31, 60, 65, 164, 167,

193, 200, 271

- baltais 57, 224

- bastarda 56

- kalnu 32

- lauku 405

- sarkanais 148, 288, 409
- zemeņu 221, 222

ābols 188, 196—198, 201—203, 285, 288,
335

ābolskābe 278, 279, 286, 287, 366, 381

abortizācija 24

Abutilon 200, 345

abutilons 200, 345
Acacia arabica 289
- macradenia 84, 86, 89
- melanoxylon 89

Acanthaceae 303

Acanthorrhiza aculeata 39
Acer 347, 353, 411

-campestre 72
- hybridum 76
-

nigrum 77
-

monspessulanum 77
-

platanoides 80, 148, 215, 332
-

pseudoplatanus 441

acetholīns 329

"chenium 190

Achillea millefolium 136, 139, 404
acis, kartupeļu 53
Acorus 364
~ calamus 54, 63, 341, 342, 381

acošana 108

Aconitum anthora 192
~napellus 138, 149, 192, 383

Actaea 199
~

spicata 223

Adansonia digitata58, 225

adelfijas 132
adenīns 247

Adiantum tenerum var. jarlayense 76,
77

adsorbcija 237

adventīvā embrionija 207—209, 211

aerenhīma 36, 37, 94, 342, 382, 383, 397,
402, 403, 424

Aerides odoratum 37

Aesculus 42

— hippocastanum 22, 41, 85, 374

— parviflora 74

aestivatio64

aflēbijas 99

Agapanthus umbellatus 172

Agathis alba 290

Agave 93, 342, 443

— americana 281

— sisalana 75, 347

agaves 93, 165, 342, 347, 443

— Amerikas 281
— Sisalana 75

agerāti, Meksikas 168

Ageratum mexicanum 168

aglutinācija, hloroplastu 261

agranulārā fāze 242, 243

Agrimonia 219

—'eupatoria 219

Agropvrum repens 190, 341

Agrostemma githago 128, 143

ahenijs 191, 203, 204

ahromatīna pavedieni 251—255, 309

ahromatīns 251, 252

ailes, eļjas 375

— ēterisko eļļu 375

— gaisa 24, 441

— gļotvielu 314, 375, 376

— sveķu sk. sveķu ailes

ainavu veidošanās 13

airenes 48

— daudzgadīgās223

aiva 196

aizmetni, lapu 40, 61—63, 178, 182, 396,

399,' 400, 408

— putekšnīcas 134

— saknes 107, 171

— vasas 40

aizpildītājaudi338
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aizpildītājparenhīma 341, 343

aizpildītājšūnas 338, 339

akācijas 73, 84, 89, 164

— baltās 66, 149, 288, 355

— dzeltenās 263

āķīši 219

akļi 130

— parastie 319

akmeņlauzītes 368

— liektās 210

— sīpoliņu 52

— sniegāju 210

akmeņozols 75

akmensaudi 348, 349

akmensšūnas 179, 296, 299, 347, 349,

383

akots 190, 191, 213, 214

akropetala attīstība 47

— augšana 63

akroplasta augšana 63

aktinīdijas 106

aktinomorfs 26

aktinostele 427, 428, 430

aktīva virsma, šūnas 243

alantes, Helēna 220, 285

albumīni 277
Alchemilla 56, 72, 135, 206, 207

— atpina 139, 206
— seriata 207

— vulgaris 129

aldehīdi 285

Alectorolophus 39

aleirona graudiņi 176, 178, 180, 278,

279, 341

— slānis 176
— šūnu kārta 176, 178, 187

— šunu kārtas izcelsme 176

Aleurites fordi 280
alfa zāle 347

aļģes 17—19, 27, 45, 47, 96, 100—103,

v. c.

algoloģija 13

Alhagi 88
— camelorum 93
— kirgizorum 32

Alicularia scalaris 257, 258

alises, kalnu 328

Alisma plantago 365

alkšņi 40, 50, 202, 216, 371, 414

alkaloīdi 284—286, 342, 366, 367, 389,

412

alkohols 260, 308
Alliaria officinalis 75

Allium cepa 52, 104, 176, 182, 239, 247,
250, 266, 302, 305, 307, 326, 341

— ļistulosum 70
— odorum 207—209

— oleraceum 105

Altium sativum 52, 104, 105
— senescens 52
— scorodoprasum 105

— vineale 133

Alnuš glutinosa70
— incana 339

Aloe 93, 246, 282, 335, 342, 403

■— saponaria 246

— acinaciļolia 326

alohorija 212, 215, 216

alojes 93, 246, 282, 335, 342, 403

alogamija 147

alpu vijolītes 52, 53

altajzāles 289

alteja 295

Althaea rosea295

Alyssum montanum 328

amaranti 175

— liektie 180

Amaranthus retro}lexus 180

Amarilidaceae 104, 202

Amelanchier spicata 70

amentum 164

amfifloiskā sifonostele 427, 428, 429

amfikarpija 211

amfimikse 206

amigdalīns 285

amilāze 269, 273

amiloīdi 341

amilopektīns 273

amiloplasti 257, 264, 274, 275

amiloze 273

aminoskābes 137, 234, 286, 287

amitoze 251, 252

Ammiaceae 128

amoliņi 30, 31

— tlzeltenais 60

amonija savienojumi 149

Amorphophallustitanum 165

āmu|i 38, 39, 45, 134, 218, 334

Anabasis aphulla 92, 286

anabāzes, bezlapu 92

anabazīns 286

Anacardiaceae 216, 375

anafāzē sk. kodola dalīšanās

Anagallis 191, 205
—'arvensis 192

analogi orgāni 21, 23

ananass 195, 196, 198

Ananas sativus 195, 196

anastomozes, lapu dzīslu 78
.

anatomija, augu 6, 7, 9, 11, '*

226

— lapas 430—443

— saknes 376—394

— salīdzinoša 11, 14

— stumbra 395—430
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anatomiskā uzbūve sk. koksnes anato-

miskā uzbūve

lapas 430—443

sēklotnes 144

ancīši 45, 219

androceja attīstība 154

androcejs 125—127, 132, 154, 155
androeceum 132, 155

anemofilija 148

anemohorija 216

Anemone 199
Anemone nemorosa 407, 440

- silvestris 432, 433

Anethum graveolens 405

Angelica 172

Angraecum 36

angstrēms 242

anīsi 289

anizofilija 82—84, 172

- dīgjlapu 172
- lapu 82—85

anizogamija 110
Anona 196

Anonaceae 199
Antennaria alpina 206

anterīdijs 111, 113—119
anthera 132

Anthoceros 258, 259, 265
anthodium 165

Anthriscus 193

Anthurium hūgelii 36

antibiotiskas vielas 272

antiklināla dalīšanās 61, 63, 318, 319,
322 396

antipodi 145, 146, 152, 168, 170, 171,
207, 209, 254

Antirrhinum 25
-

majus 327

antoceri 265
antocianidīni 287

antocianīni 287

antociāns 95, 188, 287, 303, 436

antodijs 164, 165

antofeīns 287, 288, 303

antohlori 287

antropohorija220

apakšlapa 62

apaugļošanās 109, 113, 116, 118, 120,

150—152, 167, 169, 186, 206, 209,
229 310 311

- divkāršā 11, 124, 152, 153, 167
- kailsēkļu 11, 123, 153
- segsēkļu 124
-skuju koku 122, 123
apelsīni 196, 202, 283, 288, 374, 380

apex radicis 376

ooex stolonis 395
apikālais gals 26
aPīņi 57, 328

aplanospora 101, 102

aplieva 415, 416

— neīstā 416

aplievas koki 416

Apocunaceae 364

apoferments 269

apogametija207

apogamija207, 208, 211

apokarpiji 198, 203

apomikse 206, 209, 210, 211

aposporija 208, 211

apputeksnēšanās 120, 122, 123, 147—

151, 159, 160, 209, 210, 263

apputeksnēšana, mākslīga 147, 151

aprikozi 189, 194, 285

apsarme 92

apses 44, 103, 107, 148, 164, 185 v. c.

— baltā 59, 108

— balzāma 289

— drebošā 70

— Kanādas 59, 64

— melnā 332

— parasta 59, 127
— piramidālā 43

apziedņa lapas 127, 370

apziednis 22, 120, 121, 124, 125, 127—

129, 159, 186, 196

— divkāršs 127, 129

— heterohlamideisks 127

— homoiohlamideisks 127

— kausveida 128

— vainagveida 128

— vienkāršs 127, 129

— vienveida 155

Aquifoliaceae202

arabinoze 288

Araceae 36, 38, 78, 135

Arachis hypogaea 214

Araucaria australis 290

— dammara 290

arbores 59

arbutīns 285

arbūzi 93, 205, 284

Archaeopteridales 120

Archangelica 58

Archangelica officinalis 65

Archimucetes 113

Arctostaphyllos uva-ursi 133

arhegonija kanālšūnas 110

— kakla kanālšūnas 123

— vēdera kanālšūna 123

— vēderdaja 110

arhegonijs 110,111,117—119, 121—123,

145, 146

arhegoniāti 45, 117, 123

arhesporijs 122. 134, 135, 137, 145, 146

arila izveidošanas 174

arilodiji 174, 220

arils 174, 217, 218



arils, mikropilārais 174

arillus 174

Aristolochia bilobata 75
— clematitis 150

Aristolochiaceae 150

aristolohijas, divdaivu75

— mežvīteņu 150

ārkauss 129

armatūra 344

armatūra 344

aronnūjas, plankumainās 77

Arum macu.latu.rn 77, 78

artefakts 248

Artemisia 93

artrostele 427, 430

Asarum 345

— europaeum 70, 79

asinszāles 162, 374, 375, 434

— divšķautņu 192

Asclepiadaceae 142, 362

Ascomgcetes 115, 116

asimilācija 261, 270, 307, 341, 367, 434,

441

asimilācijas produkti 262

asimilatori 312

asimetrisks 25, 126

asklēpijas 216

askogons 115, 116

askorbīnskābe 270, 271

asks 115, 116, 311

asku sēnes 115, 116, 311

asku sporas 115, 311

asparagīns 286

Asparagus oļficinalis 401, 402

Aspergillus 102

Asperula 66

— odorata 66

Asplenium viviparum 103, 104

Aspidium 370

ass orgāni 8, 20, 26

— lapas, galvenā 88

— vārpiņas 158

— vasas 40, 41, 49, 50, 154

— zieda 158, 186

— ziedkopas 160—167, 196

Asteraceae 128, 131, 141, 150, 160, 407

asteroksili 96, 428

Asteroxylon 96, 428

— mackiei97

astragali 88

Astragalus 289

Astragalus tragacantha 88

astrancijas 345

Astrantia 345

astrosklereīdas 349

atālenes, purva 138

ataktostele 427, 430

atavisms 24

atdalītājšūnas, fermentu 178

atdalītājšūnu kārta 95

atjaukšanās 237

atjaunošanās, šūnu 311

atkritumvielas 273, 368

atraitnītes 65, 287, 327

Atriplex patula 70

Atropa belladonna 224

atropīns 286

attīstība, akropetāla 154

— evolucionārā, augu organismu 17

— augu individuālā 155, 181

— jaunavīga206

attīstības novirzes, dīgļu, augļu 206—

211

atvārsnītes 61, 66, 80, 87, 93, 133, 261,

262, 307, 323, 329—334, 338, 425,

430—432, 436—443
— blakus šūnas 331 —334

— — — novietojums 331, 332, 431,

436—438
— darbība 333, 334

— elpošana 331
— novietojums 331, 333

— pagalms 330, 331, 333

— sakārtojums 333

— slēdzējšūnas 330—334, 437

— sprauga 315

— stumbrā 397, 400, 401, 403

— ūdens 334, 431

— uzbūve 330

— veidošanās 331

atvārsnīšu daudzums 331, 332

atvasājs 43

atvases 43, 107

— sakņu 44, 59, 104

Aucuba 323

audi 311, 312

audi, akmens 348, 349

— asimilācijas 93, 318, 341

— balstaudi 316, 340, 344-351, 358,

359, 365, 375, 383, 386, 395, 397,

400—405, 409—414, 418, 421-423,

426, 435, 439

— blīvie 315
— diferencēti 315

— dzīvie 315

— embrionālie 43

— integumenta208

— irdenie 315

— — neīstie 32

— īstie 312
— izdahtajaudi 316, 340

— korķa 300, 322
„.

— mehāniskie 173, 316, 318, 344, 374,

388, 389, 415

— meristēmas 315, 316, 358

— nedzīvie 315

— neīstie 312'
— pamataudi sk. pamataudi
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Audi, parenhīmas 316, 322, 346, 365,
386, 388, 390

- parenhimatiskie 315
- pastāvīgie 315, 318—320, 323

- prozenhimātiskie 315
- segaudi sk. segaudi

- sūcējaudi 35, 36, 316, 343

sekundārie 343, 387
- šķietamie 312

- transfūzie 437, 438

- uzkrājējaudi 93, 298, 414
- uzsūcējaudi 316
- vadaudi sk. vadaudi

- veidotājaudi 315, 316

augi, adventīvi 220, 221

- afili 92

- alohori 215
- alorīzi 28
- amfibiski 24

- anemofili 148, 149
- anemohori 215, 216, 217

- antropohori 216, 220
- apogami 207

- apomiktiski 209
- ārstniecības 220
- augstākie 111, 116, 117, 351, 352
- autohori 212, 213
- autotrofi 96
- bezlapu 92
- bezsakņu 181
- bioteknotiski 185
- daudzgadīgi221—224
- divgadīgi 224
- divmāju 127
- eļļas 280
- ēnas 432, 440, 441
- entomofili 149
- etiolēti 261
- gaismas 432, 440, 441
- geokarpi 214, 215

-heterokarpi 121
- heterospori 121
-heterotrofi 92
-

hidrohori 216, 221
- homorīzi 28
- krāšņuma 220, 225
-kukaiņēdāji 89
- kultūraugi 32, 220
-

mangrovu 185
- mirmekohori 220
-monokarpi 124
~mūžzaļi 87, 99, 431
~

mužziedu 225
~

ornitofili 149
~

ornitohori 218
-parazītiski 24
-partenoģenētiski 207
~

partenokarpi 209
Angi, pašauglīgi 151

— pašfertili 151

— pašneauglīgi 151

— pašsterili 151

— pavasara 220

— polikarpi 224

— purva 381

— sakneņu 54

— saprofītiski 24

— sausu augteņu 33

— sauszemes 18

— sinantropi 220
— stelāri 427

— stepju 93

— ūdens 24, 149, 221, 323, 325, 326,
342, 343, 378, 381, 383, 397, 403,

423, 424, 431

— vasas 20

— viengadīgi221

— — ziemojoši 60, 94

— vienmājas 12.7
— vienšūnas 311
— vītņu 89

— vivipari 210

— zemākie 110, 112, 311, 351

— ziemojoši 60

—
zoohori 216, 217

augļa attīstība 186

— vīkals 202

augļapvalka izaugumi 189

— konsistence 188, 189

— starpšūnu telpas 315

— sukulentizācija 189, 200

augļapvalks 173, 174, 176, 186—191,

193, 194, 196, 197, 199, 200, 203,

205, 209, 212, 301, 302, 349, 374

auglenīca 26, 120, 122, 124, 125, 127,

138-144, 149—151, 159, 160, 186,

189, 194, 196, 197, 200, 214, 215

auglenīcas evolūcija 138

—i nogatavošanās 149

augļgultne 199

augļi 122, 124, 173, 176, 186—207, 220,
308, 341, 395

— anemohori 215

— apokarpi 193, 198—200, 203

— bezsēklu 210, 270

— cenokarpi 198, 200, 203

— cikliski 198

— daudzsēklu 189, 191, 205

— graudzāļu 176

— kopaugļi 189, 194—196, 198—201,

203

— lizikarpi 198, 200, 203, 205

— neveroni 174, 189, 194, 198, 202, 205

— parakarpi 193, 198, 200, 203, 204

— posmaini 193, 194
— salikti 189

—
sausi 189, 190—194, 198, 203
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augļi, sinkarpi 193, 198, 200—203

— skaldaugļi 189, 193, 194, 198, 201,

203

— skaldeņi 189, 193, 194, 213

— spirāliski 198

— sulīgi 189, 194—196, 198, 203

— veroņi 173, 174, 189, 191, 198, 205

— vienkārši 189, 191, 198

— viensēklas 189, 205

augļķermeņi 116, 312, 314

augļkopas 80, 189, 195, 196, 198

augļlapās 120, 122, 124—126, 131, 138,

140, 141—144, 154, 158, 159, 186,
189—194, 196, 198—202

augļlapukopa 125
— saaugšana 138, 141—144, 200

augļnesis 194, 202

augļu attīstība 186

— atvēršanās 188, 189, 191, 199, 200,
205

— disseminācija 188

— evolūcija 205
— gadi 223

— klasifikācijas shēma 198, 200, 201,
203—205

— izplatīšanās 211—221, 263

— klasifikācija 188—206
— krāsa 263, 287, 288

— morfoģeneze 204, 205

— nešanas fāzes 221, 223

periodiskums 223

— normālās attīstības novirzes 206—
211

— spārnu izveidošanas 216
— uzbūve 186

— vārsnes 212
— zariņi 44, 153
augstiņi, čemuru 133

augšana 154

— galotnes 40, 154
— garumā 320, 359
— gurnu (resnumā) 403
— iestarpināta 40, 154

— interkalārā 40

— protoplasta 244

— primāra (resnumā) 317, 320
— resnumā 317
— sekundāra 320
— slīdoša 406

augšanas josla, interkalārās 319, 320

— hormoni 270, 316

augšanas konusa iniciālšūna 396, 397

meristēma 395, 400, 408

augšanas konuss 40, 41, 54, 61, 63, 64,
177, 316—320, 324

— — embrija 182

saknes 376—378

stumbra 395—397, 399, 400, 410

Augšanas konuss, vasas 171

augšanas punkts 45, 103, 104, 169

— — dīgļpumpura 181
— — dīgjsaknes 181

augšlapas 79, 80, 216

augu izskats 47

— klasifikācija 59

— kopas 13
— mūža ilgums 224

— pamatorgāni (augstāko) 20, 21, 160

— piemērošanās svešappute! 149

— reprodukcijas orgāni 26, 186
— sēru formas 41

— sistēmas 11,13

— ziloņkauls 176
— vairošanās 99 (sk. dzimumvairoša-

nās, bezdzimumvairošanās)

ar daudzšūnu vairošanās vienī-

bām 103

ar sporām 100—102

augstāko 103—106, 116

daloties 100, 312

pumpurojoties 100, 101

vienības 99, 102

daudzšūnu 99, 103

vienšūnas 99

sporas 112, 116

zemāko 100—103, 112—116

auksīni 270

aukubas 326

aunazirņi 193

auriculae 67

austiņas 67

autogamija 147

autohorija212—214

autosporas 102

auzas 32, 60, 188, 275, 276, 280, 319,

380, 439, 440
— sējas 190, 440

— vēja 190, 440

auzenes 31, 58, 210, 211, 440
— milzu 217

— pļavas 48
— sarkanās 48

Avena desertorum 440
— fatua 190, 440

— sativa 190, 276, 439, 440

avenes 44, 60, 103, 106, 132, 150, 195,

196, 200, 209, 217, 329

avokado 189

bacca 194

Bacterium radicicola 29

baktericīdas īpašības 272

baktērijas 17, 18, 27, 30, 100 v. c.

bakteriofagi 231, 232

bakteriohlorofils 261

bakterioloģija 13
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balandes 176

balausta 203

baldriāns 25, 216, 289, 319, 374

-
dziedniecības 127, 215

balistu ierīces 214

balodenes, plašās 70

balstaudi 294, 296, 316, 340, 344—351,

358, 359, 365, 383, 386, 395, 397,400,
409, 411—414, 418, 421—423, 426

- koksnē 359

- lūksnē 359
- stumbrā 395, 400—405, 410

balstaudu attīstība 351

- elastība 349, 350
- izturība 349, 350

- maksts 375
- novietojums 350, 351

- šūnas 435, 439

baltalkšņi 30, 339
baltdadži 88
balzāmi 42, 288, 290

balzāms, Kanādas 290

- Kipras 290

- peruāņu 290

balzāmu nozīme 290

Bambusa 432

bambusi 41, 432, 440

banānaugi 301

banāni 67, 195, 246, 276, 347

baobabi 58, 225

baravika 314
bārbeles 20, 21, 44, 59, 98, 286, 336,

418
-

parastās 87, 88

barības rezerves dīglim 167—169, 175

barības vielu uzkrāšanās sēklā 168,
169, 175, 176

-
— uzņemšana sk. uzņemšana

barotājšūnas 173

barotājšūnu kārta 180

Barringtonia speciosa 221

Basidiomt/cetes 115, 116

Batrachium 82, 442
- peltatum 76, 80

Batrachospermum 300
Bauhinia 422

bauhinijas 422

bazālais gals 26

bazīdija 115

bazīdijsporas 115

bazīdiju sēnes 31, 115, 116

baziliks, afrikāņu 289

oazipetāla augšana 63

bazipetāls 47

oaziplasta augšana 63

bebrukārkliņi 60

oegonia 25, 104, 105, 139

begonijas 25, 61, 81, 104 v. c.

bekas, apšu 31

— bērzu 31

— sviesta 31

benetīti 97, 120, 121, 172

benzīns 279

benzols 289

benzoskābe 286

Berberidaceae 135
Berberis 22, 98

— vulgaris 87, 88

bergēnijas 285
Berteroa incana 327

bērzi 40, 43, 44, 47, 49, 127 v. c.

— āra 41, 59, 77, 136, 177, 201, 215—

217

— kārpainais 250, 340

Beta 341, 386

— vulgaris 176, 393

Betula 125, 132, 148, 336

— pendula 41, 59, 136, 335

— verrucosa 77, 78, 215

Betulaceae 148

betulīns 336

bezdzimumpaaudze 111

bezdzimumvairošanās 99—105, 112

— augstāko augu 103

— aknu sūnu 103

— a|ģu 113

— ar veģetatīvo orgānu pārveidnēm
104

— ar ziemojošiem pumpuriem 105

— kailsēkļu 103
— ķērpju 103

— kosu 103

— lapu sūnu 103

— paparžu 103

— segsēkļu 103

— sēņu 100

— ziedaugu 103, 120

bezgales, platlapu 72

bezhlorofila organismi 240

bezlapes 278

-- sārtās 24

bezšūnu uzbūve 312

Bidens 219

— tripartitus 219

bietes 28, 33, 60, 162, 176, 197, 287,341,

385, 386, 390, 393

— augļkopa 197, 198

biezlapes 199

bilaterāls 25

bināra nomenklatūra 6

biomicīns 272

bioteknoze 185, 211

biotīns 271
bisimetrisks 25

bišābolinš 162

bitenes 78, 185, 199, 219
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bitenes, bastarda 77

— kalnu 72

bivalents, hromosomu 255, 256

blakus šūnas, atvārsnītes 331—334

blakus šūnu novietojums 331, 332, 431,
436—438

blefaroblasts 253
Boehmeria nivea 231, 347

Boletus edulis 314

— luteus 31

— rufus 31

— scaber 31
Boraginaceae 201, 327

bostryx 162

botānika 5, 9, 13

botrīdijas 19, 26

Botrijchium 428

— ternatum 258

Botrydium 26

— granulatum 17, 19

botrys 164

Brachipodium 440

bractea 79

bracteola 161
brahisklereīdas 249

brakteja 79, 161, 165, 202

brakteola 161

Brassicaceae 132, 142, 143

Brassica napus 341

— oleracea 324, 332, 341

var. gongylodes 52

— rapa 341

brieduma periods 223

briofiļi 208

brioloģija 13

brionijas 57

brīva šūnu rašanās 168

bromēlijas 36
broms 234

Bromus mollis 439

Brosimum galactodendron367

brūnaļģes 18, 20, 96, 110—113, 257,

273 299

brūklenes 31, 60, 137, 202, 218, 283,

286, 287

Bruguiera 185

Brunella vulgaris 223

brūnkātes 92, 169, 216

Brussonetia papyrifera81

Bryales 424

Bryonia 57

Bryophyllum 208

Bryophyta 111
buksusi 174, 415

Bulbophyllum 58
bulbotuber53

bulbus 52

bultenes 80, 221

bultenes, parastas 76, 82

bumbieres 50, 59, 82, 106, 150, 210, 336,

340, 348, 385, 414, 418

bumbieri 196, 197, 201, 283, 285, 294,
335 348 349

bumbuļi 26, 51, 52, 53, 92, 104, 220,
262, 274, 340, 341

— kartupeļu 51, 52, 53

— pazemes 52

— virszemes 20, 52

bumbuļsīpols 39, 51—53, 54

Bunias 204

bupleires, apaļlapu 68

Bupleurum rotundiļolium68

buras 130

burkāni 28, 32, 33, 60, 172, 261, 264,

265, 271, 341, 390, 391, 394

Burseraceae 375

Butomus 167

Buxus 174, 415

Cactaceae 342

Caeleboggne 209

— ilicifolia 206

Caesalpinia brasiliensis 416

Caesalpiniaceae 199

Calamus rothang 58

Calathidium 164

calcar 130

Calendula 295

— officinalis 197

Calligonum caput medusae 32

Calluna vulgaris 87, 128

Callitris preissii 290

Caltha 198

— palustris 75, 223, 381

Caluria geoides 289

Calycanthaceae 199

calyx 128, 155

cambium 320

Camellia 349

— japonica 342

— sasanqua 289

Campanulaceae 204, 365

Campanula 126, 131, 191

— glomerata 167

— persicifolia 130, 223, 325, 326

— rotundiļolia82, 83

Canna 25, 376, 383
— indica 126, 275, 276

Cannabis 283

— sativa 127, 347

capitulum 164

Capparis 204, 283

Capsella bursa-pastoris 171

capsula 191

Caragana arborescens 74, 212

— frutex 74

Cardaminepratensis 210
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Carduus 88

Carex 221, 222

— arenaria 53

Carica papaya 366, 421, 422

Carlina 88

carpellum 138

Carpinus betulus 79, 215

Carum 193

— carui 192

caruncula 174

Caryophyltaceae 132, 141 — 143, 205

caryopsis 191

Ca«/e(/a 378

Caulerpa 244

— prolifera 18, 312, 313

cau/is 55

caurlaidība, citoplazmas 240, 241
— izvēles 241, 246

— kodola apvalka 246

— plazmalemmas 241
— šūnapvalka 303

— tonoplasta 241

Cedrus libani 58

Ceiba pentandra 34

celebogīnes 209

čella 229

cellulae comitantes 357

ceļmalītes 44, 54, 365 (sk. arī ceļtekas)
— lielās 70, 224
— šaurlapu 207

celuloze 175, 261, 273, 292—294 v. c.

ceļtekas 45, 78, 149, 164, 201, 301, 431

(sk. arī ceļmalītes)

cemeres 82

— platlapu 72

cenobijs 201, 203, 312

coenobium 201

cenokarpiji 200

cenozes 13

Centaurea
cyanus 131

— montana 68

centrālais cilindrs 27
—

— saknes 319, 343, 376, 377. 380,
384—386, 389, 400, 424. 425, 430

—
— stumbra 397, 398—400, 402—404,
409, 423, 424, 429

centrālā cilindra veidošanās 398
Centraria 83, 84

centrarijas 83, 84

centrifugēšana 12

centromēra 248, 249

centrosomas 252, 253

Cephalotaxus 175
Cerastium caespitosum 224

Cerasus 195
—

vulgaris 103

Ceratocarpus arenarius 219

ceratokarpi, smilts 219

Ceratonia siliqua 193, 199, 300

Ceratophyllaceae 197

Ceratophyllum 27, 181, 197

Cerbera cdollam 221

cerēji 21

Cereus 21 55

ceriņi 42, 44, 45, 59, 103, 149, 396

— parastie 332

cerīns 337

Ceriops 185

cerošana 47, 48 .

cerošanas mezgls 47, 48

— pakāpe 47

Cetraria islandica 103

Chaenomeles 65

Chamaedaphne136

Chamaenerion 174

— angustifolium 136, 150

Chaerophyllum 193

Chara 238, 246, 252, 301

— crinita 206

Charophyta 113
Cheiranthus cheiri 192

Chelidonium 128, 175

— majus 72, 191, 366

Chenopodiaceae 205

Chlamidomonas 114

Chlorococcum 17, 19, 101

Chlorella 17, 19, 101

Chlorogonium oogamum 114

Chlorophyta 111, 113

Chrysamoeba240

Chrysanthemum leucanthemum 70

Chrysosplenium alternifolium75

ciācijs 159

cianīns 287

cianoplasti 257

Cicer 193

Cichorium intybus 190

Cicuta virosa 51, 381

cidonijas 108, 175, 196, 202, 288, 299,

301

ciedrs, Libānas 58

ciesas 209

cietējpuķes 57, 204

ciete 137, 167, 175, 185, 259, 269, 273.

292 293 v c

— asimilācijas 262, 273, 274

— atvārsnīšu sledzejšunas 262

— autohtonā 262. 273

— hromoplastos 263

— neaizskaramā 274, 378, 397

— primārā 262, 273

— rezerves 53, 263, 274—276, 411, 414.

415, 418, 419

— saistīta 274

— saudzējamā 378

— sekundārā 263, 274
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cietes daudzums augos 275, 277

— graudiņi 258, 260, 263, 273, 274—279,

378

— graudiņu lielums 275

veids 275, 276

— gredzens 341

— krāsošanās 273, 278

— maksts 341, 397, 398, 402, 404, 425
— šūnu kārta 363

— uzkrāšanās 262

— veidotāji 264

cietķērsas 172

— skaujlapu 81, 82
cietsēkles, dziedniecības 224

cigoriņi 60, 137, 389

— sējas 190

cikadejas 63, 97, 120, 121, 172, 376

cilindrs, centrālais, sk. centrālais ci-

lindrs

cimbalārijas24

cinarodijs 195, 196, 199, 200, 203

Cinchona 412

cincinnus 162

Cinnamomum camphora 374
— glabrum77, 78

ciņusmilgas 48, 440

cipreses 68, 418
cirkulācija, citoplazmas 238, 239

Cirsium 88

— arvense 104, 405
cīrulīši 175, 220

— dobie 218

— dzeltenbaltie_2lB
cirvenes, parastas 365

cistolīti 283, 302, 303, 325, 374
Cistus 374

— monspeliensis 373
citāze 293

citoblastēma 228
citoblasts 9, 227

citofizika 12

citofizioloģija 12

citohromoksidāze 267

citokīmija 12

citokinēze 167, 168, 253, 309

citoloģija, augu 12, 13

citomorfoloģija 14

citoplazma 12, 109, 122, 137, 167, 168,

229, 232—240, 257, 261, 263, 264,
266, 268, 269, 279, 282, 289, 291,

292, 298, 303—309, 311, 316, 320,

369, 371, 373, 375, 380, 384, 414,
421, 431, 436

citoplazmas caurlaidība 240, 241

— cirkulācija 238, 239

— elastība 238
— fizikālas īpašības 236

— ķīmiskais sastāvs 233

— koloidālais stāvoklis 236, 237

citoplazmas strāvošana 238—240

— struktūra, uzbūve 241, 242

— submikroskopiskā struktūra 12

citoskelets 243

citozīns 247

citroni 195, 196, 202, 271, 288, 289, 374

citronskābais nātrijs 287

citronskābe 286, 287

Citrullus colocyntis 93

Citrus 68

— hystrix 68

— sinensis 195

citrusi 95, 149, 196, 285, 286, 288, 315,

376, 380

— ežu 68

Claviceps purpurea 314
Clematis 88, 215

Clivia 63

Closterium 283, 303
— moniliferum 313

Coccaceae 17

Cocos 335
— nucifera 221, 222

Coelogyne 52

Coffea 202

Colchicum 191

— autumnale 39, 129, 154, 220

coleoptilum 178

collenchyma 344

collumradicis 27

Colocasia antiquorum 172

— nymphaefolia 368

Comarum palustre 56

Compositae 54, 128, 197

connectivum 133

Consolida 199

— arvensis 56, 130, 192
Convallaria 131, 364

— majalis 77, 149, 223, 282

Convolvulus 404

— arvensis 126, 130, 131

Copaifera 290

Copernicia cerifera 327

Coraliina 301

Corallorhiza 181

— rn/tda 39, 92

Corchorus 347

Cordgline 335
Corispermum 434

Cornaceae 99

Cornus 77, 202

— rugosa 75

coroZ/a 129, 155

Coronilla 193

— uaria 224

Corydalis 175

— caua 218

— ochroleuca 218
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Corylus 132, 148, 353

— avellana 136, 190

corymbus 164

— compositus 164

Corypha umbraculifera 16ā
Cosmarium botrytis 313

Cotinus coggygria 70, 285
Cotoneaster 202

— bullata 75

— nigra 75

cotytedon.es 78, 172

Crassula 199

Crassulaceae 132, 374

Crataegus 51, 55, 202, 264

cremocarpium 202

Crocus sativus 54

crusta 339

Cucubalus baccifer 205

cucullus 66

Cucumis sativus 127, 128, 195, 433
Cucurbitaceae 205, 362

Cucurbita 143, 239, 388, 394
— pepo 88, 133, 138, 356, 362, 387

cūkauši 164, 442

cūknātres 319

cukurbietes 175, 380, 393
cukuri 137, 148, 155, 284, 288, 333, 341,

358, 366, 374, 413
— augļu 284
— biešu 284
— niedru 390

— vīnogu 284, 390
cukurniedres 270, 284, 326, 327

cukurvielas 275, 280, 287, 308

Cupressus 418

cupula 190

Cuscuta 39, 57, 92

cuticula 326

Cyanophyta 100
Cycadales 376

Cycas 175

Cyclamen 52

— europaeum 224

cyma 162

Cymbidium 36

Cynanchum vincetoxycum 191

cynarrhodon 199

Cynoglossum officinale 192
Cyperaceae 148, 204
Cyperus 381

čemurs 163, 164, 166, 167
~ salikts 163, 164

čemurzieži 67, 93, 128, 172, 175, 191,
375, 397, 398

čūskmēlītes 428

čūskogas 50, 54, 56, 202, 217, 218

čiekuroga 186

čiekurs 121, 122, 124, 159, 186, 198

dadži 219

— lielie 219

Dahlia 34, 104, 341
— variabilis 282, 296

daiva, lapas 71

daiviņa, lapas 71

dālijas 33, 34, 104, 282, 284, 288, 296,

341

dalīšanās, antiklināla 61, 63, 318, 319,
322, 396

— augu 100, 312
— fellogena šūnu 410
— hromatoforu 244

— kambija šūnu 321, 406

— kodola 11, 168, 247, 249, 250—256
— meiotiska 122

— meristēmas šūnu 316, 317
— mitotiska 135, 146 (sk. mitoze)
— parenhīmas šūnu 340, 341

— periklināla 61, 318, 319, 343, 396

— plastīdu 265

— protoplasta 311

— redukcijas 111—114, 117, 118, 135,

145, 146, 206, 207, 251, 254—256
— šūnas 29, 61, 228, 245, 253, 309, 316

— tangenciāla 321
— veģetatīvā 251

— zigotas 169

Daniella290

Daphne mezereum 153, 154

dārzeni 270

dateles 176, 202

— Indijas 199, 200

datēju palma 202, 341, 383, 394

Daucus 172, 341

— carota 261, 264

— sativus 391

daudzžuburonis 162

dažādaugļainība 197

dedestiņas 21, 89, 394

— meža 21

— pavasara 21

— pļavas 21

— purva 21

vītņu 21, 65, 88

dediferenciacija 317

deģenerēto šūnu kārta 135

Degeneriaceae 98

Degeneria 99, 199

degenērijas 99, 199

dehidrāzes 308

dendroloģija 13

Dentaria 79

— bulbifera 52, 104, 105, 210

deplazmolīze 306, 307

dermatogens 61, 318, 319, 343, 376—

378, 396

Deschampsia caespitosa 440

Descurainia sophia 180
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desmodijas,Kanādas 192, 193

— vītās 66

Desmodium canadense 192, 193

— tortuosum 66

desmogens 318, 319

desmolāzes 308

deviņvīruspēks 24, 287, 327

— parastais 133, 328

— violetais 133

dezoksiribonukleīnskābes 235, 246, 247

DNS 246—249

— molekulāra uzbūve 247

— nozīme iedzimtībā 247

diāda, kodolu 256

diagramma, ziedu 155—157, 158 -
diakinēzes stadija 254, 256

diasporas 188, 193

Dicentra spectabilis 25, 126

dichasium 162

Dichorisandra discolor 264

Dicranum 21

— scoparium 23

Dictamnus albus 375

— fraxinella 314

dienziedes 162

dievkrēsliņi 159, 174, 194, 220

diferenciācija 169, 172

— akropetāla 430

— bazipetāla 430

— dīgļa 169, 172

— dīgļlapu 172

—
meristēmas 430

— organisma 18, 19

difūzija 303

Digitatis 328

digitoksīns 285

dīgļa attīstība 169—171

— barības rezerves 167—169, 175

dīgļass 169, 172

dīglis, sēklas 40, 123, 124, 153, 168,

169—173, 176—178, 181, 184—186,

206—209, 212, 216, 317, 344, 365

— adventīvs 209

— antipodiāls209

dīgļlapas 20, 27, 61, 78—80, 82, 89,

124, 168, 169, 171, 172, 173, 175,

176, 181—185, 341, 365

dīgļlapu anizofilija 172

— attīstība 78

— daudzums 172

— diferenciācija 172

— haustoriālā daļa 177, 178, 182

— maksts 177, 178, 184

— mūžs 79

— nozīme 79

— šķelšanās 173

— veidošanās 169, 172

— veids 172

dīgļpumpurs 40, 79, 169, 172, 175, 176,
178, 181, 183, 184

dīgļsakne 28, 169, 176—178, 181, 184,
185, 365

dīgļsega 122

dīgļsoma 124, 144, 145—147, 152, 153,

167—169, 206—209, 310

— adventīvā 208

— aposporiska 208

— vienkodola 145, 146

dīgļsomas attīstība 145, 146, 207

— centrālais kodols 147

— centrālā šūna 168
— primārais kodols 146

— sekundārais kodols 146, 147, 167,

168

— uzbūve 152

dīgļstobrs, putekšņa, sk. putekšņa dīgļ-
stobrs

dīgļstumbrs 169, 172, 177, 178, 181,

274

dīgļu normālās attīstības novirzes

206—211

dīgsta periods 221

dīgsts 181, 185, 186, 317, 390

dīgšana, megasporas 120, 122
— mikrosporās 120

— sporas 117

— putekšņu 122, 135, 137, 151, 152

— sēklu 124, 176, 181—186

apakšzemes 181

divdīgļlapju 184

— — epigeiska 181—185

hipogeiska 181, 183, 184

kailsēkļu 185

uz mātesauga 185

viendīgļlapju 184

— — virszemes 181

dīgšanas ilgums (sēklu) 185

dīgšanu veicinoši faktori (sēklu) 173,

175

dihāzijs 161, 162, 164, 166

— čemurveida 166, 167

— galviņveida 166, 167

— salikts 166

— vienkāršs 164, 166

dihogamija 149, 150

dikarions 116

dikarionu fāze 115, 116

diktamnes, baltās 375

diktiosomas 267

diktiostele 427, 429, 430

dilles 271, 405, 409

dimorfisms, dzimumu 118

Dionaea muscipula 68, 90, 91

Dioncophyllumtholloni 88

dionejas 91

— mušu 90, 91

Dioon edule 245
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Diospyros kaki 298

diploīdāfāze 111, 114, 118

diploidas sporas 102

diploīds 109, 118

— hromosomu skaits 111, 112, 135,

153, 247, 254, 255

diplonēmasstadija 254, 256

diplostemons putekšņlapu novietojums
132

Dipsacaceae 167

Dipsacus 394

dipsaki 394

Dipterocarpaceae216, 375

disaharīdi 273

disamara 201

disseminācija, augļu 188

disimilācija270, 307, 367

dispersijas fāze 236

— vide 236, 237

divdīgļlapji 63, 66—68, 78, 125 v. c.

diverģence 24

diverģences leņķis 49, 50

divmājnieki 127

divu kodolu fāze 116
divžuburonis 162

dižegles 45, 79, 172, 349, 375, 412, 437,
441

— balzama 290
— Sibīrijas 59

dižmeldri 381

dižmežs 43

dižpērkones 204

dižskābarži 42, 181, 190, 283, 339, 340,

381, 410, 412, 416, 441
— Eiropas 59

— meža 59

— sarkanais 287

dižzirdzeneš 58; 217
— dziedniecības 65

dobumporas 297, 298, 320, 346, 352,

353, 355, 413—415, 417, 418, 425

438
— vienpusīgas 298

dobums, elpošanas 330, 331

— gaisa 361, 441
doņi 81, 162, 342, 398, 400, 402
— alpu 210
— plašie 162

— sīpoliņu 210
— zilganie350

Doronicum pardalianches 76

doronikas, ložņīgās 76

dorsicīda atvēršanās 199

dorsiventricīda atvēršanās 199

dorsoventrāls 25
Dracaena 282, 335, 386, 403
—■ draco 58

dracēnas 282

Dracocephalum 79

Draparnaldia 245

draparnaldijas245

drepanium 162

driģenes 57, 60, 201

— melnās 129, 133, 191

drīksna 125, 138, 147—153, 155, 159,
160, 295, 371

drīksnas evolūcija 138
— placentu 139

— veidi 139

Drosera 89, 208

— rotundiļolia90, 370, 372

Droseraceae 136

Drosophgllum 63

drozofilas 63

drupa 194

drūzas 279, 280—283, 286, 337, 374

Drtjopteris 231

— filix-mas 435

dūņenes 24

dusas stāvoklis 223

dvīnkarulis 201—203

dvīņsēklenis 194, 201—203

dvīnspārnulis 194, 201—203, 215

dzegužlini 352, 435, 436

dzegužpuķes 33, 149, 180, 282, 288

— apaļas 180
dzēlītes 328, 329

dzelkšņi 60, 88

dze|matiņi 239, 301, 329

dzeloņi 21, 57, 92, 329

dzelonīši 328

dzelzenes, kalnu 69

dzelzs 234, 269, 301

dzelzs hlorīds 288

— šālis 285

dzelzskoks 347

dzērvenes 60, 133, 202, 218, 286, 287

dziedzerepitelijs 418

dziedzeraudi ,368

dziedzeri 91

dziedzermatiņi 42, 89, 90, 329, 370,
372—374, 443

dziedzeršūnas 329, 368, 370—373, 375

dziedzerzviņas 373, 374

dzimta, akvifoliju 202

— amarilisu 104, 202, 343, 374

— āmulu 172

— aristolohiju 150
— armēriju 205

— asklepiju 39, 191, 362, 366

— asteru 131, 132, 141, 160, 407

— balandu 190, 205, 216, 286

— bārbeļu 135
t

— bērzu 148

— biezlapju 132, 374

— bignoniju 216

— bromēliju 39, 343

— brūkleņu 202
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dzimta, cezalpīniju 199, 290

— ciprešu 172

— čemurziežu 39, 164, 176, 193, 202,

285, 290, 346, 374

— degenēriju98

— dievkrēsliņu 162, 201, 206, 325, 366,

371

— dipsaku 167

— graudzāļu 54, 58, 63, 66, 139, 148,
175, 209, 275, 362, 402

— grimoņu 99

— grīšļu 148, 204, 282

— gundegu 54, 125, 132, 138, 141, 159,
162, 166—168, 190, 191, 194, 200,

285, 371, 407, 432
— īvju 172
— kalikantu 199
— kallu 36, 135, 172, 343, 383
— kapmiršu 364, 366

— kartupeļu 142

— ķirbju 39, 57, 89, 174, 205, 325, 357,
360, 362, 430

— krustziežu 60, 176, 204, 371

— kurvjziežu 21, 54, 132, 150, 164, 197,
204, 209, 257, 319, 365

— lauru 78, 135

— lecitiju 221
— liliju 52, 54, 55, 104, 125, 135, 143,

172, 175, 178, 192, 285, 343, 362,
374, 386

— linu 141

— lūpzieža 141, 142, 150, 190, 194, 201,

290, 319, 329, 346, 374

— madaru 202

— magnoliju 98, 159, 194, 200

— magoņu 166, 192, 285, 319, 365

— malvu 60, 133, 200, 216, 257, 325,

374, 386

— mazlēpju 282, 383

— melastomu 362

— mimozu 136

— mirsīnu 205

— nakteņu 175, 202, 281, 282, 285, 329,

360, 364

— naktssveču 36, 37

— nātru 143, 190, 325
— neļķu 132, 141—143, 166, 192, 205,

282

— oleandru 221

— orhideju 36, 130, 132, 133, 136, 160,

257, 371, 374, 383

— ozolu 189

— pabērzu 202

— palmu 174
— priežu 172

— prīmulu 143, 205

— pulkstenīšu 204, 360, 365

— pūsleņu 24

— raseņu 136

dzimta, rožu 66, 126, 129, 132, 166,168
190 200, 209, 288, 290, 319, 389

— skalbju 54, 135, 202

— skarblapju 194, 201, 327, 329

— skujeņu 319
— sūreņu 54, 66, 143, 282

— tauriņziežu 66, 89, 126, 216
— ūdensrožu 125

— vijolīšu 204

— vilkvālīšu 136

— vīrce|u 130, 160, 192

— vītolu 66, 148

— zāļu 63 (sk. arī graudzāļu)
— zīdkoku 325, 366, 374

dzimumpaaudze 111, 117

dzimumprocesa veidi 109, 110

dzimumprocess 101, 109, 112, 113,254
dzimumšūnas 26, 109, 110, 152,310

dzimumvairošanās 99, 101, 109—153

— aļģu 113, 114

— asku sēņu 115, 116

— augstāko augu 116

— bazīdiju sēņu 115, 116

— bioloģiskā nozīme 112
— kailsēkļu 120

— paparžaugu 116, 118

— segsēkļu 124

— sēņu 113, 115, 116

— skuju koku 121

— sūnaugu 116

— zemāko augu 112
— ziedaugu 120

— zigomicetāļu 115

dzimumu dimorfisms 118

dzimumu sadalījums ziedos 126, 128

dzintars 290, 291

dzinums, ģenerativs 87

— veģetatīvs 87 • •
— virgināls 87

dzīslas, lapu 64, 80, 430—433, 435, 436

dzīslojums sk. lapu dzīslojums
dzīvības koki 68, 412

džamesija, Amerikas 75
džuta 346, 347

džuzguni 32, 92

Ecballium elaterium 212, 213, 357

Echinocactus 55

ecīdijsporas 102

edogonijas 311
efedras 92

efejas 50, 57

— vijīgās 38, 79, 85, 87, 314

egles 25, 32, 45, 79, 122, 172 v. c.

— Eiropas 59, 70
— parastā 42, 59

Eichornia crassipes 281
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eiforbijas 21, 231, 244

— spožās 366, 372

eigenols 289

eihornijas 281

eihromatiskā josla 249

eikalipti 95, 132, 272, 285, 289, 411, 415

— mande|u 58

eikomijas 367

eisodiālā eja 330, 331, 333

eistele 427, 430

ekoloģija, augu 13

eksīna 122, 136, 137, 149, 151, 295

ekskrēti 368

eksoderma 342, 343, 380, 382, 383

eksokarps 186, 194, 196, 204

eksosmoze 304

eksosporas 102

ektofloiskā sifonostele 427, 428, 430

ektoplazma 233

ekvatoriālā plāksne 252, 253, 256

elaiosama 174, 220

Eiaeagnus argentea 327, 328

eleagni 30

— sudraba 327, 328

elektrolīti 303

eleoplasti 257, 258

e||a, sinepju 285, 374

e|ļas 137, 263, 279, 280, 341, 366, 397,
398, 414, 419, 421

— daudzums augos 280

— grauda dīglī 178
— ķermenīši 257, 258
— nozīme 280
— pilieni sēklā, šūnās 180, 230
— sēklās 176

— tvertnes 314
— uzkrāšanās 280
Elodea 106, 352, 396
—

canadensis 238, 303, 424
elodejas 76, 106, 303, 305, 352, 396
— Kanādas 238, 424

elpošana 61, 269, 271, 280, 367, 442
— aeroba 308
—

anaeroba 308
— dīgstošu sēklu 308
— šūnas 267, 307, 308

elpošanas intensitāte 303, 308
elši 105

embotiņi, ķiploku 130
embrija nesējs 169

embrijs 20, 168, 169, 190, 207, 208, 214

embrioloģija, augu 13

embryo 169

emerģences 96—98, 329

Empetrum nigrum 87

enāeiji 96
endoanafāze 254

endocarpium 188

endodermā 274, 279, 342, 363, 364, 380,

382—384, 386, 388, 390, 397, 398,
401, 402, 408, 426, 437, 438

— U veida šūnu 380, 384
— O veida šūnu 384
endodermis 384

endokarpa pārkoksnēšanās 200

endokarps 174, 176, 186, 188, 189, 193,

194, 200, 202, 204, 221, 301, 302
endometafāze 254

endomitoze 254
endomitozes fāzes 254

endoplazmatiskā tīklojuma fāzes 242,

243

struktūra 242, 243

endoplazmatiskais tīklojums 230, 242,
243, 246, 268

endoprofāze 254
endosmoze 304

endosperma 79, 123, 124, 167, 168, 170,

171, 173, 175—178, 180, 182, 184,
187, 207, 209, 298, 311, 341, 344

— primārā 121— 124, 153

endospermas evolūcija 169

— veidošanās 153, 167, 168, 170

celulāra 167, 168

helobiāla 167, 168

nukleāra 167, 168

endosporas 102

endotēcijs 134, 135, 137

endotelofāze 254

enerģija, gaismas 308

ēnmīļi 440
ēnsmilgas 217

entomofīlija 148, 159

enzīmi 269

eozīns 279

epiblasts 177

epiblēma324, 334, 379, 380

epicarpium 187

epicottjle 172

epiderma 53, 133—135, 180, 319, 323—

327, 330—332, 334—338, 342, 343,

346, 351, 365, 371, 372, 375, 379, 383

— augļapvalka 187

— augšanas konusa 326
— lapu 61, 94, 302, 324—326, 330, 397,

430-433, 435—439, 441—443

— saknes 324

— sēklapvalka 179

— stumbra 397, 398—404, 407, 408,410,

419, 423—426

— vairākkārtaina 318, 324

— vienkārtaina 318

epidermas mūžs 334

epidermis 323

epifīts 35, 36, 39, 326, 342, 378

epiģenēzes teorija 226

epigīns zieds 140
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epikarps 187, 221

epikotils 33, 172, 183—185

Epilobium 174

— montanum 223

epipetāls putekšņlapu novietojums 132

Epiphyllum 277

epipogijas, bezlapainās 92, 181

Epipogium aphyllum 92, 181

episepāls putekšņlapu novietojums 132

epitēma 369, 371

epitēmhidatodes 368, 369, 371

Equisetum 22, 318
— arvense318

erems 201

eremus 201

ergastiskie ieslēgumi 272

ergastoplazma 242

ērgļpaparde363

ergosterīns 271

Erica 139

Erythraea umbellatum 133

eritrodekstrlni 273

eritromicins272

ērkšķi 26, 51, 52, 55, 57, 61, 66, 87, 88,

92, 329

— sakņu39

■ērkšķogas 106, 107, 143, 148, 187, 195,

196, 286, 336

Erodium 213
— cicutarium 213

Eryngium 93

— viviparum 211

esparsetes 193

— sējas 288

estivācija 64

etiķskābe 287

ēteris 241, 289, 299

•ēteriskās eļļas 148, 149, 257, 267, 288,

289, 315, 329, 366, 367, 372, 373,

375, 414, 416, 434, 443

ēterisko eļļu daudzums 289

nozīme 290

tvertnes 196, 375, 397, 398, 434

veidošanās 170, 289

etilspirts 308

Eucalyptus 132, 415

— amigdalina58

Eucommia 367

Eugenia caryophyllata 289

Eupatorium 58

Euphorbiaceae 201, 371

Euphorbia 159, 174, 231, 244, 276
— lathyris 274

— splendens 366, 372

— tirukalli 333
Euphrasia 39

Evonymus europaea 174, 218

— verrucosa 367
ezerrieksti 70, 280

ezerrieksts, peldošais 136

exocarpium 186, 188

Exochorda 76

exodermis 382

Fagopyrumesculentum 149, 190

Fagus 42, 190, 339
— silvatica 59

faux 130

fāze, agranulara 242, 243

— aug|u nešanas 221, 223

— dikarionu 115, 116
— dispersijas 236

— divu kodolu 116
— endomitozes 254

— endoplazmātiskā tīklojuma 242, 243

— fenoloģiskās 155

— granulārā 242, 243

— graudainā 242, 243

— vienveidīga 224, 243

— ziedēšanas 221, 223

fellēma 322, 335, 336, 338, 389, 410

felloderma 322, 335, 336—338, 389, 410

fellogena veidošanās 336

fellogens 322, 335, 336, 338, 339, 383,

388, 389, 398, 410, 411, 424
felloīdi 336

fellonskābe 300

fenoli 285, 289

feoplasti 257

fermenti 247, 250, 262, 267, 269, 270,

280, 292, 293, 299, 344, 358, 370,

374

— elpošanas 308

fermentu darbība 269, 270

— prostetiskās grupas 269

Festuca 210, 211, 440

— sulcata 93

fibrae phloēmatis346

fibrilas 294, 347

Ficaria 54
— verna 34, 307, 341, 383

Ficus 33, 196,.283
— carica 195
— elastica 34, 35, 65, 302, 324

— religiosa 33, 35

fikusi 33, 66

filadelfi, Levisa 77

filamentum 132

Filipendula ulmaria 223

filodiji 86, 89

filoģenēze 13, 425
— lapu 96—99

filoklādiji 51, 55

fitlns 278

fitocenoloģija 13

fitohormoni 270

fitols 260
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fitoncīdi 272

fitosterlni 233, 236

fizioloģija, augu 12, 13

ļlagella 54

Flagellatae240

(lobascēns 436

floēma 356, 358—360, 362, 364, 394, 398,

401, 403, 404, 406, 409, 411, 413,
423, 425—429, 431, 438

floēma, primārā 389, 400, 404—406, 408

- sekundārā 387, 389, 403, 405—409

flokši 295

flora, adventīvā 220

Florideae 312

florogluclna šķīdums 299

joliasimplicia 68

— composita 73

foliārā teorija 160

joliatio64

loliola 78

jolium 60

loliculus 191
Fomes annosus416

— connatus 416

— igniarius 416

formula, vārpiņas 158
- ziedu 155, 157, 158

fosfatāze 267

fosfāti 292

fosfatīdi 233, 235, 236

fosfolipīdi 257

fosfors 234

fosforskābais kalcijs 278

fotoperiods 155

fotosintēze 10. 17. 60, 61, 67, 94, 96,
98, 108, 161, 258, 261-263, 307,
308, 340, 341, 346, 395, 400, 423,
434, 436, 442

fotosintēzes atklāšana 262

- intensitāte 262, 263

kaga 199

Fragaria 104, 125, 150, 185, 188. 195
-

vesca 51, 74, 223

fragmentācija 100

fragmoplasts 253, 309

Frangula 42
- alnus 75
Fraxinus 128
— excelsior 59, 129, 215
—

pendula 41

Fritillaria imperialis 370
f/itillārijas, ķeizariskās 370

lietus 186
fruktoze 262. 269, 284, 288, 308, 358

huticetum 59
ukoksantīns 257

fuksīns 247
F"ligo varians 233
Fumaria 204, 394

Fumaria officinalis 79

Fungi imperļecti 102

[uniculus 144

Funkia ovata 207

Fusarium 270

gada aplis 415

gadi, aug|u, sēklu 223

gadskārtas 225, 410, 412

— koku stumbrā 414, 415, 418, 422

— - lapu dzīslās 431

— robeža 420
— saknē 388

Gagea 52, 167

— lutea 128

gaiļbiksītes 24, 64, 130, 143, 192

gaijpieši 194

galaktāze 288

Galanthus 57

— nivalis 281, 282

Galeopsis 130

— tetrahit 319

gallerte9

Galinsoga 220

Galium 66

— aparine 57, 219, 328
— boreale 66

— mollugo 66, 408

— verum 66, 79

galviņa 163, 164, 166, 167

gametangijs 109—111, 113—117, 120

gametas 109—113, 120, 121, 123, 310

— + un — 110

gametofīts 111—114, 117, 118, 120, 124,

208, 211

gametofīts, sievišķais 122, 145, 254

— vīrišķais 122, 151, 152

gandrenes, plašās 72

Garcinia 133

garclnijas 133

garvasas 44, 45

gāzu apmaiņa hidrofltos 442

geitonogamija 148

gels 236, 237, 246

gemma 40

— axillaris 41

— foliifera41

— florifera41

gemmae adventivae 43

— dormientes 43

ģenerācija 111

ģenerāciju maiņa 111
ģeneratīvais kodols, putekšņa 123, 152

ģenētika 12, 14

ģenētiskāspirāle 49

ģenēze, plastīdu 262

Gentianalutea 223

ģeobotānika 13

ģeogrāfija,augu 13
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ģeokarpija 214

ģeotropa vasa41

ģeotropas saknes 36, 39

ģerānijas30, 194, 283

— asinssartas 126, 213

— pļavas 154

— purva 213
Geranium 283

— diuaricatum 72

— pratense 154

— sanguineum 126

Geum 185, 199, 219

— hybridum 77

— montanum 72

Gibberella fujikuroi 270

giberelīni 270

gimnadēnijas, odu 181

gineceja attīstība 155

— evolūcija 141— 144, 189

— tipi 188
—

veidi 140, 141

ginecejs 125—127, 135, 138, 141, 155,

158, 186, 198

— apokarps 141—144, 159, 198

— cenokarps 141—143, 200

— eisinkarps 142, 144

— lizikarps 141—144, 205

— parakarps 142—144, 204

— pseidomonomers 201

— sinkarps 141—144, 200

Ginkgo 175

ginki 76, 120, 121, 172

ginofors 214, 215

ģipša adatas 302

gitoksīns 285

glans 189

gladiolas 54, 71

Gladiolas 54

gledīčijas 51, 55

— trīsērkšķu 73

Gleditschia 55

— triacanthos 51, 73

Gleichenia 427

Gleocapsa 312, 313

glicerīns 269, 279

glikogens 284

glikoproteīdi235

glikozīdi 284, 285, 287, 342, 366, 374,

389 412

glikoze 148, 262, 263, 269, 274, 284, 287,

288, 292, 308, 358, 411

glīvenes 149, 175, 221, 342, 442

— peldošās 136

globoīdi278, 279

globullni 233, 277

gļotas 246, 281, 301, 329, 341, 370

gļotaugi230, 233, 240, 283

gļotvielas 268, 288, 315, 366, 367, 371,

374, 376, 434

glutenīni277

gneti 172

gobas 25, 64, 75, 81, 190, 201, 210, 216,
283

goldži ķermenīši 12, 229, 230, 267-269

— ķermenīšu nozīme~26B

— pūslīši 267, 268
Gonocaryum pyriforme 369, 370

gonosporas 111

Goodyera repens 216

Gossypium 174, 328, 329

govjukoks 367

grābeklītes 24, 213

— velnarutku 213

Gramatophyllum speciosum 36

Gramineae 54, 148

granas 259, 260

granāti 203, 335

granāts 201, 203

granātam 203

granulārā fāze 242, 243

granulas 232, 233, 242

grauda dīgļa uzbūve 177

graudapvalks 177

grauds 48, 176, 178, 184, 188—190, 198,

203, 204

graudzāles 24, 27, 47—49, 67, 168 v. c.

— blīvceru 48

— sakneņu 48

— sakneņu — skrajceru 48

— skrajceru 48

— graudzāļu cerošana sk. cerošana
— lapas 438—440

graudzāļu sēklas uzbūve 176

gredzeniskais atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

greipfrūts 196, 202

griķi 151, 190, 383

— sējas 149

grimoņi77, 202

— krokainie 75

grīšļi 50, 54, 67, 221, 222, 283, 301, 325,

326, 334, 383, 440

— smilts 53

Grossularia 195
— rectinata 143, 148

guanins 247

gurni 33, 34, 104, 165, 220, 262, 274,

282, 284, 296, 340, 341

gumiņbaktērijas 28, 29, 30

gumiņi 27, 28—30

gumija 301

gumijkoks 34, 65, 283

— kaučuka 324

gumijsveķi 288, 289

gumijvielas 414

gundegas 21, 25, 57, 72, 78, 157, 1*

194, 199, 263, 332
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gundegas, kodīgās 364, 405, 407

— ļaunās 129

— ložņu 57, 361

gundegu tipa atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

gurķi 25, 127, 128, 148, 181, 195. 196,

205, 270, 431
— sējas 433

gūta 366, 367

gutācija 368, 369

gutaperča 366, 367, 389, 413

gutasaugs 367

Guttiferae 375

Gymnadenia conopsea 180

Gymneura lactiferum 367

gtjnaeceum 138, 155

habituss 47, 49, 222

hadroma 358, 360

Hakea 349

halaza 122, 145, 173

halazogamija 152

halfa zāle 347

halofits 88, 326

Haloxylon 32
haras 259

haploīdā fāze 111, 114

haploīdas sporas 102

haplostemons putekšņlapu izvietojums
132

hasmogami ziedi 147,215

haustorijas 38, 39

haustorijs 79, 185, 343

Hedera helix 36, 38, 57, 79, 87, 314

Hehta pavedieni 305, 306

heksozāni 293
heksozes 289, 358

Helleborus 62, 85
— foetidus 162

Helianthus annuus 138, 150, 190, 208.

324, 332, 404, 405, 409
— tuberosus 104, 341, 409
Helobiae 143

Melobiales 168

Jematoksilīns 247

hemicelulozes 176, 273, 292, 293. 294,
341, 347, 411, 413

hemlokegle 343
hemotaksija 109

hemotropisms 152
henomeles65
Hepaticae 117
Hepatica triloba 223
Heracleum 58
herkogamija 150

nesperīdi 195, 196, 198, 201—203
hesperidīns 285

"eteroauksīns 270

heteroblasta attīstība 84

heterofilija80, 81, 82, 94

heterofilijas bioloģiskā nozīme 82

heterogametas 110

heterogamija 109, 110, 113
heterohlamideisks apziednis 127

heterohromātiskā josla 249

heterokarpija197

heterokotīlija 172

heterosporas 119

heterosporija 120

heterostīlija 149
heterotālisms 113
Hevea brasiliensis 367

heveja, Brazīlijas367

hiacintes 44, 246, 247, 331, 332

hiālīnšūnas 435, 436

hialoderma 424

hialoplazma 232, 242

hibernaculum 42

Hibiscus cannabinus 347

hibridizācija 148

hibrīds 148

hidatodes 334, 368—370, 431, 442

— daudzšūnu 369

— epidermālās 368, 369

— epitēmhidatodes368, 369, 371

—
vienšūnas 369, 370

hidrocīti 323, 358

hidrofilija 149

hidrofīti 441, 442

hidrohorija 221

hidroīdi 352

hidrolīze308

hidrosols 236

Hieracium 136, 206, 208

— flagellare207, 208

hifas 21, 23, 31, 102, 103, 116, 244,

312, 355

— askogenās 116

higrofīti 33, 440—442

hilum 173

himēnijsēnes 31

hinīnkoki 349, 412, 413

hipantijs 199

hipertonisks šķīdums 357

hipoderma 383, 403, 437

hipogīns zieds 140

hipokotils 20, 27 33, 34, 39, 43, 52,

168, 169, 171,* 172, 177, 181, 182—

185, 390. 394

hipotēze, DNS molekulārās uzbūves

247, 248

— Krika 247, 248

— Vatsona 247, 248

hipotonisks šķīdums 304

Hippophae rhamnoides 127, 153, 154

Hippuris 369. 396

— vulgaris 381, 396



histamins 329

histogeni 319, 396

histoloģija, augu 10, 14

hitīns 292, 293

hlamidosporas 102

hlorcinkjods 292

hlorellas 17, 19, 101

hlorenhīma 341, 395, 397, 400, 402, 403,

432, 442

hlorofili 10, 61, 87, 89, 92, 94, 95, 257,

258, 263, 265, 303, 434, 441

— a-hlorofils 260, 261

— b-hlorofils 260, 261

— c-hlorofils 261

— d-hlorofils 261

hlorofila daudzums 261

— ķīmiskais sastāvs 260

— nozīme 262, 263

a-hlorofilīns 260

P-hlorofilīns 260
hlorofilšūnas 435, 436

hloroforms 241, 279

hlorokokki 19, 101

hloroplasti 10, 12, 16, 18, 61, 94, 96,
188, 239, 257—262, 263, 265, 309,

330, 331, 346, 356, 369, 373, 383,
397, 423, 431, 432, 434—436, 438,

440, 441, 443

hloroplastuķīmiskais sastāvs 260

— lielums 258

— pārveidošanās 265

— skaits 258

— submikroskopiskā uzbūve 259, 260

— uzbūve 258, 260

— veidošanās 261

hloroplastu veids 258, 259

hloroze 261
hlors 234

homoblasta attīstība 84

homoiohlamideisks apziednis 127

homologi orgāni 21, 22

homoloģija 8, 21

hondriokonti 266

hondriomīti 266

hondriosomas 12, 229, 266

Hordeum 147

— vulgare 190, 276, 378

horipetāls 129

hormoni 43, 270

— augšanas 270, 316

— ievainojuma 322

hormonu koncentrācija 43

horneofīti 96

hrizamēbas 240

hromatīda 248, 249, 251, 252, 254, 256

hromatīna tīklojums 246, 247, 251

hromatins 11, 246, 247, 251

hromatofori 18, 102, 220, 244, 257

— fotosintēzē aktīvie 257

— inaktīvie 257

hromatoforu dalīšanās 244

hromomēras 248, 249, 252, 255
hromonēma 248, 249

hromonēmas matrikss 248

hromoplasti 10, 188, 257, 263--265, 287

hromoproteidi235

hromosomas 11, 12, 109, 135, 247—256

— akrocentriskās 249

— galvainās 249

hromosomas, dažādplecu 248

— metacentriskās 248

— submetacentriskās 248

— vienādplecu 248

hromosomu bivalenti 255, 256

— lielums 249, 250

— morfoloģijas maiņas 250

— noformēšanās 251

— pētīšana 250

— skaits 135, 153, 247, 250, 254

— — dīg|somas sekundārajā kodolā

153

diploīds 111, 112, 135, 153, 247,

254, 255

divkāršs 247, 256

— — dzimumšunas 247, 254

haploīds 135, 153, 247, 254, 256

— — olšūnā 153

poliploīds 247, 254

— — endospermā 153
— — spermijā 153

tetraploīds 135, 247

triploīds 135, 153

vienkāršs 247, 254

— pētīšana 250

— struktūra 250

— submikroskopiskā uzbūve 248

— uzbūve 248, 249

— veids 249, 250

Humulus lupulus 57, 328

Hura crepitans 213

hura, sprakstošā 213

Hyacinthus 246, 247, 332

Hijdrastis 199

Hydrocotyle vulgaris 68

Hymenaea 290

Hyrnenophyllaceae343, 379

Hyoscyamus 60

— niger 129, 133, 191

Hijpericum 374, 434

— perforatum 192

Hijphaene thebaica 45

hypocotyle 172
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lcacinaceae 370

idioblasti 94, 348, 349, 374

iemutīte 122, 145, 169, 173, 174, 181

iepumpurojums, lapu 63, 64

— divviru 64

— imbrikāts 64

— skaujošs 64

— valvats 64

ierīces apputeksnēšanai 160

— sēklu izplatīšanai 139, 174, 175, 181,

188
— svešapputei 150

ieslēgumi, ergastiskie 272

— lapu epidermā 283

ievas 164, 217, 272, 336

iežmauga, hromosomu 248, 249

kinētiskā 248, 249

primārā 248, 249

sekundārā 249

llex aquijolium75

ilzites 24

impatiens 212

— noli-tangere 191

— parviflora 213, 220

indaines, dziedniecības 191

indikators 287
inļlorescentia 160

B-indoliletikskābe 270

iniciālšūna 316—318, 376, 377, 396, 397

inozīts 272

integumenta audi 208

integuments 121 — 124, 144, 145, 171,
173, 174, 207—209

— ārējais 144, 145
— iekšējais 144, 145

Megumentum 144

intercelulāri 313, 323, 342, 371, 442

intercelulārā sistēma 315, 329, 342

interfāze sk. kodola dalīšanās
interkalārās augšanas josla 319, 320

mternodium 40

intīna 122, 136, 137, 151, 152

intususcepcija 295, 344

inulīns 282, 284, 341, 366, 389

Inula helenium 220, 285

invertāze 269, 284

involucellum 80

involucrum 80

irbenes 42, 326, 336
—

aslapu 72
— plūmjlapu 75

irbulis 125, 138, 139, 141, 142, 149.

150-152, 155, 213

""bulu skaits 140
— veidi 139
'riartea 34
Indaceae 54, 135, 202
,r« 54, 70, 191, 280, 363, 364, 380

— sibirica 139, 192

Isatis 193

īskājes 440

Isoētes 119

īsvasa 44, 45, 47, 87, 153, 159

īsvasa, metamorfozēta 120, 124

īves 124, 174, 217, 250, 353, 412, 416,
418, 437

— ogu 58, 59, 218, 416

izdalītājsistēma 366, 367, 368

izdalītājšūnas 371, 376

izdalīšana, vielu 367
izīdijas 101, 103

izoetes 68, 119

izogametas 110, 113, 114

izogamija 109, 110, 113

izosporas 118, 254
— sēklu 124,211—221

izskats, augu 47

iztvaikošana 434

izvēles caurlaidība 241, 246

izviršana, šķirņu 147

Jamesia americana 75

jānmaizītes 193, 199, 300

jāņogas 50, 106, 107, 196, 283, 286, 335,
' 336

— sarkanas 148

jasmīni 106

jods 234, 273, 301

Juglans 42, 70, 172, 348

— regia 384, 414

jukas 335, 403

Juncus 81, 342

— aipinus 210

— bulbosus 210

— effusus 162

— inflexus 350

Jungermaniales434

Juniperus 412

— chunganica 224

Jussieua repens 36, 37

juvenilaisperiods 221, 223

kadiķi 411 (sk. paeg|i)
kafija 176, 202, 286, 293, 341

kailsēk|i 68, 78, 98, 111, 120—124 v. c.

kailu protoplastu pārvietošanās 240

kakao koks 225, 278

— sviests 279

kaķpēdiņas 206

— 'alpu 206

kaktusi 21, 55, 57, 92, 277, 281. 282,
319, 342

Kalanchoe 208

kalanhojes 208
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kalcija karbonāts 283, 301, 302

— nitrāts 288

— oksalāts 278—280, 281—283, 301,
303, 337

kalcija oksalāta kristāli 280—283, 366,
367, 374, 421, 434

— pektāts 294
— sulfāts 283

kalcijs 234, 282, 286, 301, 325

kāļi 33, 60, 341, 390

kālija bisulfāts 374

— fosfāts 288

—
hlorīds 288

— sāji 286

kālijs 234, 403

kaliptrogens 377, 378

kaļķis 368

kalluss 107, 108, 322, 356, 357

kalmes 54, 63, 71, 164, 289, 341, 342,

364, 381, 383, 385

kalloze 357

kambiālā josla 322, 406

kambiformas šūnas 357, 358

kambija darbība lapā 431

saknē 387—389

stumbrā 395, 403, 405, 406, 409,
410, 414, 422, 424

kambija gredzeni 422

— šūnas 108, 321

kambijs 316, 318, 320—323, 335, 336,

346, 358, 360—361, 386—390, 392,
393, 397, 400, 403—405, 407, 408,

410, 413—415, 419, 421—424, 431

— brūču 108

— fascikulārais 320, 359
— interfascikulārais 320, 387, 388, 406

— korķa 317, 320, 322, 335, 336, 338,

340, 389, 398

— kūlīšu 320, 359, 387, 404, 405, 406,

408, 409

— starpkūlišu 317, 320—387, 404, 405,

406, 408, 409

— stavainais 321

kamēdijs 289

kamēlijas 289, 348, 349

kamieļērkšķi 88, 93

kamiejzāles 434

kamoliņš 197, 198
kamolzāles 48

kamparkoks 77, 374

kampars, sintētiskais 290

kanālšūnas, arhegonija 110, 123

kannas 25, 126, 275, 276, 376, 383

kaņepes 58, 176, 280, 283, 294, 346, 347,
349, 383, 398

— Mānijas 347

— sējas 127

kāpelētājaugi 36, 351, 352

kaperi 204, 283

kapmirtes 57, 296, 404

kāposti 44, 60, 233, 234, 27i; 324, 327

332, 341, 385

— puķu 341

— sarkanie 287

kaprifolijas, smaržīgās 68

kapuce, pumpura 65, 66

kāpukvieši, smiltāju 54

karagānas 59

— kokveida 74, 212, 336

— krūmveida 74

karbonskābes 260

karcerula 201, 203

kariofiloīdais atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

kariokinēze 11, 251, 309

— heterotipiskā 254—256

— homeotipiskā254—256

karioplazma 247

karioteka 246

kārkli 42, 47, 59, 145, 285, 340, 413

karogs 130

karotīni 10, 257, 260, 261, 263, 271, 303

karotinoīdi 135, 257, 261, 262, 265

karpofors 194, 202

karpoloģija 198

kartupeļi 47, 57, 72, 104, 108 v. c.

karulis 194, 202

karunkula 174, 218

kārveles 193

kasandras 136

Kaspari svītras 364, 384, 390, 397, 438

kastaņas 58

katalāzes 269

katalizators, bioloģisks 269, 270

katehīns 271, 285
kaučukaugi 367

kaučuks 342, 366, 367, 389

kaulenes 217

kaulenis 174, 175, 181, 186, 189, 194,

196, 198, 200—205

— sauss 189, 194, 202, 205

— vientuļš 200

kauleņu kopauglis 196, 198, 200, 203

kaulerpas 244, 313

kauliflorija 153, 154

kauliņš 189, 194, 202, 218, 349

kausa saglabāšanās pie augļa 128

— stobriņš 128

kauslapas 20, 89, 115, 126, 128, 132.

140, 154, 155 159, 197, 216, 341

kauslapu attīstība 154

— gredzeni 129

kauss 127—129, 155, 159, 222

— koplapains 127, 128

— šķirtlapains 127, 128

kausmatini 129, 217, 219

kaviļas 33, 93, 147, 213, 216

kazenes 60, 196, 200, 329
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kazrozes 174

ķeraiņi 219

ķekaroņi 163

ķekarpapardes 258, 428

ķekars 163, 164, 166, 167
— vienpusējs 164

kenafa 346, 347

ķērpji 18, 32, 96, 100, 101, 103, 272,
340

— Islandes 103

Kerria 200
Kerria japonica 70

kerijas 200
— Japānas 70

ķī|is, zieda plēksnes 191
ķimenes 192, 193, 289

Ķīnas zāle 231

kinētiskā iežmauga 248, 249

kinētiskais ķermenītis 248

kinetohors 248

ķiploki 105

ķirbjaugi 171, 175, 216

ķirbjaug|i 196, 198, 203, 204

ķirbji 25, 88, 132, 133, 138 v. c.

ķirši 44, 108, 189, 194, 195, 285—287.
336, 349

— Kazdangas 108
— skābie 108

ķiršu līme 301

ķiplocenes, dziedniecības 75

ķiploki 52, 104—106, 272, 281

kizils 202

kladodiji 55, 98

klasifikācija, augu 6, 11, 13, 59

k|avas 43—45, 78, 83, 85, 148 v. c.

— bastarda 76
— kalnu 441

— lauku 72
— melnā 77

— Monpeljē 77

— parastās 81, 194, 215, 332

kleinijas 21

kleistogamija 147

kleistogami ziedi 147, 211, 215, 223

klinģerītes 295
— dziedniecības 197

klintenes 202

— melnās 75
— uzpūstās 75

klīvijas 63

klosterijas 313

klons 106

koacervācija 237

koacervāts 237

koagulācija 237

kodeīns 367
kodola apvalka caurlaidība 246
— — struktūra 246
—

apvalks 246, 253, 254

kodola dalīšanās 11, 168, 247, 249,
250—256

amitotiska 250

ģeneratīvajās šūnās (dzimumšu-
nās) 251

iekšēja 254
mitotiska 102, 250

netieša 250, 251

redukcijas 111, 113, 114, 118, 135

sporogeno audu šūnās 254

tieša 250, 251

kodola dalīšanas veģetatīvajās šūnās

25

fāzes 250—256

anafāzē 251, 252—256
interfāze 249, 253—256

metafāze 250, 251, 252, 254—256

profāze 251, 252, 254—256
starpfāze 253

telofāze 251—253, 254—256
- funkcijas 243, 244

— ķīmiskais sastāvs 246

— lielums 244, 245

— mainība 245
— nozīme 244

— struktūra, interkinētiskā 253, 254

— un citoplazmas daudzuma attiecība

245, 246

— uzbūve 246—250

— vārpsta 252—254, 256

— veids 244—246

— zvaigznes 252

kodoliņš 249, 250—256, 320

kodolkoksne 415, 416, 421

— krāsainā 416

kodolkoksnes koki 416

kodols, šūnas 9, 10, 11, 16, 100, 109,

116, 122, 227—229, 239, 243—256,
258, 259, 263, 264, 269, 277, 307, 309,

311, 316, 320, 322, 330, 340, 343,

356, 357, 365, 369, 373, 375, 378,
379, 421

— dīgļsomas 146, 147
centrālais 153

sekundārais 152, 153
— epidermas šūnās 245, 247, 250

— ģeneratīvais, putekšņu 123, 152

— veidotājaudu šūnās 245

— veģetatīvais, putekšņu 122, 123, 136,

137, 152

kodolu diāda 256

— skaits šūnā 244, 250

kodolviela 245, 416

kofeīns 286

koferments 269

kokaļi 143, 220
— lauku 128

kokaugi 81, 180, 223, 355

— lapmetēji 94, 95, 180
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— mūžza|i 94, 95

kokaugi, vasarza]i 94

koki 59, 60, 80, 89, 95, 103, 106, 153,

408, 409
— aplievas 416

— kodolkoksnes 416

— lapu koki sk. lapu koki

— skuju sk. skuju koki

kokki 17, 313

kokospalmas 194, 205, 221, 222, 225,

335

kokosrieksti 205, 221

koksne 320—322, 340, 352, 358—360,

362, 364, 365, 375, 387, 390, 392,
394, 406, 407, 410, 411, 413, 414, 419,

422, 431, 438. 442

— agrā 415—417, 421, 422

— cietā 413

— koku 413

— lapu koku 418, 419 -422

— mīksta 414
— priedes, parastās 417

— primārā 362, 386—388, 419

— sekundārā 320—322, 346, 347, 352,
362, 387—389, 431

— skuju koku 416, 417

— vēlā 415—417

koksnes anatomiskā uzbūve, lapu koku

418, 419 -422

liepas 420

— priedes, parastās 417
skuju koku 416, 417, 422

— cilindrs 424

— elementu veidošanās 321, 322

— stari 364, 380, 384, 385—388, 394

— šķiedras saknē 346, 347, 348, 358,

360

stumbrā 413, 414, 418, 419, 422

kokvilna 47, 174, 175, 216, 328, 329

kolaterāls vadu kūlītis sk. vadu kūlīši

kolenhīma 294, 344—346. 350, 397

— caurumainā 345

— irdenā 345

— lapā 431, 432, 434

— plātņu 296, 345, 404

— stumbrā 400, 403—405, 408—409,
423

— stūru 296, 345
kolenhīmas izcelšanās 344

— izturība 350

— novietojums 344, 345
— šūnas 344

koleoptile 178. 182, 184

koleoriza 177, 178, 182

kolocinti 93

kolofonijs 290

koloīdi, hidrofili 342

kolonijas 312, 313

— monomorfas 312

— polimorfas 312

kolrābji 52

konīdijnesējs 101, 102

konīdijsporas 101, 102

koniīns 286

konjugācija 113, 114

konjugātes 100, 113, 312

konverģence 21, 24

kopāls 290

kopaug|i 189, 194—196, 198-200, 202

— kauleņu 196, 198, 200, 203

— riekstiņu 192, 194—196. 198, 199,
200, 203

— someņu 192, 194, 196, 198, 200-203
— sulīgi 196

koplapains kauss 127, 128

— vainags 127, 129

kopulācijas kanāls 310

kopulācija 309, 310

kopvainaglapji 129, 137, 168

kora||saknes 39, 92, 181

kordaīti 120, 121

kordilīnes 335

korelācija 24, 25, 316
koriandrs 289

korintes, vārpainās 70

korķa audi 300, 322

— kambijs sk. kambijs
— kārtas 42. 53, 96, 335. 336—338, 389

— koks, Amūras 300, 337

— miza 322, 335, 336—338, 389

— slānis 300

korķis 336—338. 383

korķviela 299, 301

kormofīti 343

korpuss 61. 319, 396—399

kosas 22, 45, 68, 96, 118 301, 317, 319,

325, 376. 384

— tīrumu 318

kosmārijas 313

kramalģes 273, 282, 295, 301, 312

krāsošana, celulozes 292

— cietes 273. 278

— hromatīna 247

— korķvielas 301

— kutina 301

— vitālā 242

krastkaņepes 58

krāsvielas 233

— kodola 247

— vitālās 12

krauklenes 199

kreimenes 45, 57, 131. 282, 285, 289

(sk. arī maijpuķītes)
— parastās 149

kreimules 63, 89, 91, 278

— parastās 75, 90

kreses 70, 71, 128, 263, 293, 301, 368.

394
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kreve 300, 323, 335, 339, 340, 379. 410,
411

— gludā 339, 411

— plēkšņu 339, 411

kristāli 374, 383, 412

— sā|u 280—283

— skabeņskaba kalcija 374

— olbaltumvielu341

kristālu adatas 281

— smiltis 281

kristaloīdi 277, 278

krokusi 54

krosingovera parādība 256

kruciferoīdais atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

krūkļi 32, 42, 217, 412, 413

— trauslais 75

krūmi 56, 59, 60, 80, 89, 95, 103, 153.
409

krūmiņi 59, 60

krustošanās 148

krustzieži 132, 142, 143, 175, 280, 378,

379
krustziežu tipa atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

krūzītes 21, 22. 91. 370, 372

ksantofili 10, 95. 260, 261, 263, 303

ksenogamija 148

kserofīti 33, 92, 93, 441, 442

— cietlapainie92
— planlapainie92

kseromorfisms, lapu 92

ksilēma saknē 358—360, 364, 394

sekundārā 387

ksilēma stumbrā 398, 401, 403, 404,406,
409, 423, 425—429, 431, 438

— — primārā 400, 404, 405, 406, 408

sekundārā 403, 405—409

ksilēmas stars 394

ksiloze 288

kukaiņēdāji 63, 89, 268, 370

kukaiņu pievilināšana ziedos 79. 148.

149, 159, 263, 288, 290

kukurūza 25, 32, 57, 126, 127, 137. 158

v. c.

kultūraugi 32, 220

kumarīns 285

kumelītes 24, 164
—

maura 220

kume|pēdas 70, 79, 220, 345

kurpītes 194
— pretindes 192
— zilās 138, 149, 192, 383
kurvītis 163, 164, 167

kurvjzieži 128, 129, 155, 175 v. c.

kutikula 42, 92—94. 173, 180, 187, 300,

325—327, 334, 373, 397, 423, 430,

436, 441—443
kutikulārās kārtas 300, 325—327, 330

kutinizēšanās 299, 300

kutīns 294, 300, 301, 325

kvieši 24, 32, 58, 60, 61, 181, 182 v. c.

— cietie 250, 399
— mīkstie 139

Labiatae 290

labība 380, 400

Laburnum anagyroid.es 192

Lactoria 99

Lactuca sativa 68

lāčauzas 31

— bezakotu 48

— mīkstās 439

lačtauces 216
— eg]u 92

laimiņi 93, 162, 210, 342
— skarblapainie 210

— spilvainie 210
laiviņa 130, 137, 151

lakači 287

lakstaugi 56, 59, 60, 80, 81, 104, 180,
355, 367, 408, 409

— daudzgadīgie 60, 94

— divgadīgie60, 94

-- viengadīgie 60, 94

— ziemojošie 94

lamellas 435, 436

— hloroplasta 259, 260

Lamiaceae 130, 132, 141, 142, 150, 160.

201

lamina 62

Laminaria 21, 23, 344

— saccharina 21, 23

laminārijas 21, 23, 113, 114. 299

— cukura 23
Lamium 25, 147, 350

— album 54, 127, 130, 351

lampionpuke, Franheta 128

lapas 8, 20, 21, 26, 60, 76, 79, 81, 85—

87, 118, 137, 160, 166, 172. 185, 186,
341, 343, 350, 351, 357, 360, 364,

365, 368, 369, 371, 374—376, 390,
394, 395, 409, 413, 419, 429—434

— adatveida 84, 86, 436

— aizmešanas 61

— amfistomātiskas 431

— anatomija 430—443

aknu sūnas 434
•— —

Aloē socotrina 442

— — atkarībā no ekoloģiskajiem ap-

stākļiem 440—443

— — auzas439

divdīgļlapju 438

dzegužlinu 435, 436

— — kukurūzas 439

— — lapu sūnas 434

— — melnās ozolpapardes 435
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lapas anatomija, ozola 441

paparžu 436

rutku 439

sejas gurķu 433

sfagnu 435, 436

skujas 436, 437

sūnu 434, 436

sūnas Mnium 435

— — tipiskas za|ās lapas 430—443

ūdens subulārijas 442

viendig|lapju438

lapas apakšpuse 80

— apziedņa 127, 370

— asimetriskas 81
— attistiba 60, 62, 96

— augšana 63

— balstaudi 430, 431, 432, 439—441

443

— bifaciālas 85, 438

— cauraugušas-68
— cietlapaino kserofītu 93

— daiva 71

— daivainas 71

— daiviņa 71

— da|as 60, 61

— dalītas 71, 72

— dažādu augu tipu434

— divdīgļlapju438

—
dorsiventrālas 80, 438

— dzeloņainas 88

— dzīslas 74, 76—78, 350, 360, 364
— dzīslojuma evolūcija 78, 98, 99

— dzīslojums 74, 76, 77

— — akrodroms 77, 78

dakšveida 76
dihotoms 76, 77, 98

divdīgļlapju78

kamptodroms 77, 78

kraspedodroms 77, 78, 98

līdzteku 76

lokveidīgs 76—78, 99

paralēls 76—78

plūksnains 76, 77, 399

plūksnains lokveida 77

plūksnains tīklveida 77, 78

slēgts 77, 78

starains 76, 77, 98, 394

starains tīklveida 78

tīklveida 78

va|ējs 77, 78

vēdekļveida 77

viendīgļlapju78

— ekvifaciālas 81, 85, 438
— ēnas 441

— endodermā 437, 438
— epistomātiskas 431

— evolūcija 96, 98

— funkcijas 60, 61

lapas, gaismas 441

— galvenā ass 88

dzīsla 78, 88

— hipodermalieaudi 434

— hipostomātiskas 431, 436

— izdalītājaudi 430

— izgrieztas 71—73
— izolaterālas 438

— jaunības 84—86

— juvenilas 84, 86

— kātainas 67, 68

— kāta nozīme 434

— — audu izvietojums 434

— kāts 62, 67, 68, 365, 425, 433, 434

spārnains 68

— kladodiālas 98

— kokļveida 72

— kosu 97

— kserofītiskas 95

— kserofītu 442
— kukaiņēdāju 89, 90

— lirveida 72

— locījums sk. locījums
— logs 429, 430

— maksts sk. maksts

— mehāniskie audi 430, 434, 436

— monosimetriskas 80

— nepāra plūksnainisaliktas 73, 74

— nolaidenas 68

— graudzāļu 438—440
— izolaterālas 438

— mezofils sk. mezofils
— pamataudi 430, 436
— pamatne 62, 65, 67

— pāra plūksnaini saliktas 73, 74

— pārtraukti plūksnaini dalītas 72

lapas pēdas 365, 398—400, 402, 426,

428, 429

divdīgļlapjiem399

viendīgļlapjiem399

lapas pēdu tipi429, 430

selaginellu 429

tabakas 429
vītolu 429

— — veidošanās 400

lapas piestiprinājums 68

— plānlapaino kserofītu 93

— plātne 62, 67, 434, 438, 440, 443

lapasplātnes gals 74, 75

mala 73—75

pamats 67, 68, 74, 76

veids 68

— plūksna 72
— plūksnaini dalītas 86

— — izgrieztas 71, 72, 73

saliktas 73, 74, 86

— plūksniņa 72

— primordiālās 62

— rēta 41, 42, 95
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lapas, saaugušas 68

— saliktas 66, 68, 73, 74

— sēdošas 67, 68

— segaudi 430

— sfagnu 436

— sīkplūksniņa 72

— skaujošas 67, 68

— sklerofitu 93
— sporu 118

— staipekņu 97

— staraini saliktas 73, 74

izgrieztas 71, 72, 73

— sukulentas 88

— sukulentu 93

— sūnu 434

— šķeltas 71

— trisdaivainas 87

— ūdens augu 94
— ūdens 23, 434

— vadaudi 430, 431, 434, 436

— veģetatīvās 118, 120

— veidošanas 18, 61, 62
— veidi 67

— veselas 71

— viendīgļlapju 438

— vienkāršas 68, 70, 71
— virsma 98
— virspuse 80
— virsūdens 80, 81
— zarojuma logs 429, 430

— zemūdens 80, 81, 89
— zvīnveidīgas 86

— žākle 40, 52, 137, 166

lapiņas 66, 73, 88

lapkritis 94, 95, 99

lapoņaugi 18

laponis 18, 20, 47, 96. 101, 103. 113,

114, 116, 312
lapotne 55, 395, 409

Lappa 219

— major 219

lapsastes 31

— pļavas 48

lapu cikls 49

— daudzums 86, 87

— evolūcija 96, 98
— filoģenētiskā attīstība 96

— filoģenēze96—99
— iepumpurojums 63, 64 (sk. arī ie-

pumpurojums)
— izturība 443
— iztvaikojošā virsma 95
— klasifikācija 67
— krāsa 287
— kseromorfisms 92
— kūlīši 442

— lielums 86, 87

— locījums 63, 64 (sk. arī locījums)
— metamorfozes 87

lapu mūžs 94
— pārveidnes 87 —92

— plaukšana 223

— rašanās 8

— redukcija 87, 88, 92

lapu sakārtojums 49

mieturis 49, 50, 56, 66

neīsts mieturis 50

pamīšus 49, 56

pretējs 49, 50, 56

spirālisks 49, 50

— simetrija 80, 81

— transpirējošā virsma 92, 95

lapu koki 293, 413, 415, 418, 421, 422

Larix 44, 349, 412

— dahurica 290

— decidua 59

—

sibirica 290

— sukaczevoi 59

Laserpitium latifolium72

lateksa ķīmiskais sastāvs 366

latekss 365
Lathraea 278

— squamaria 24, 275

Lathyrus 89, 394

— aphaca 21, 65, 88

— clymenum 85, 86

— nissolia 66, 89

— paluster 21
— pratensis 21

— silvestris 21

— vernus 21

latvāņi 58, 431

Lauraceae 135

lauri 133, 289, 411

— dižie 374

Laurus 411

— nobilis 133, 374

lauvmutītes 25, 288, 327

lavandas 290

lazdas 43, 59, 64, 106, 132, 148, 217,

219, 287, 353

— parastas 136, 190

ligzdenes 24, 92

lēcas 89, 341

lefkojas 131, 132, 328

legumen 192

leicīns 286

leikoplasti 10, 239, 257, 263—265, 320,
325, 356, 365, 421

Lemna 24, 106, 352

— minor333

— trisulca 282

Lens 89 /

lenticeles 258, 338, 339, 389, 410

lēpes 82, 136

—
dzeltenās 80
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Lepidium 168

— perjoliatum 81, 82

— sativum 172

lepidodendri 40

leptoma 358, 360

leptonēmas stadija 254, 255

Leucanthemum vulgare 407

Leucojum vernum 79

Leymus arenarius 54

liānas 44, 58, 352, 419, 422, 423

libriformas šūnas 346, 347, 358. 389,

413, 418

Lichenes 100

lidaparāts 215, 216

lidierīces 80, 216

lidmatiņi 216, 329

lidmatiņu izcelšanas 216

līdzsvara orgāns 378

liepas 40, 43, 47, 80, 82, 106 v.c.

—
istabas 328

— parastā 136

— platlapu 59, 76

līgas, stepju 439 (sk. arī kavi|as)
lignifikācija 299

lignīna daudzums šūnapvalkā 413

lignīns 294, 299, 300, 313, 325, 346, 413

ligula 66, 177

Ligulijlorae 365

ligzdenes 92, 246

ligzdsaknes 36

lihenoloģija 13

likopīns 263

Liliaceae 54, 104, 135

lilijas 39, 52, 64. 156, 207, 263

— Daugavas 164

— karaliskās 255

— vairvasiņu 44, 210

Lilium 52

— bulbiferum 44. 210

— regate 255
— tigrinum 104

limbus 130

Limnanthemum nymphaeoides 219

Linaceae 141

lini 50, 58, 60, 128, 175, 176, 288, 294,
301, 346, 407, 409

— Jaunzēlandes 351, 347

— sējas 63, 139, 300, 347, 404, 408
Linnaea 219

— borealis 56, 57

linnejas 219

— zieme|u56, 57
Linum 128

— usitatissimum 63, 139, 300, 347, 404,

407, 408

lipāze 269

lipeklis 178

lipoīdi 233—235, 241, 242, 257, 260. 263,
269. 292

lipoproteīdi 233, 235

Liriodendron chinense 75
— tulipiļera 75

Listera ovata 223

Lithospermum officinale 224

Lithothamnium 301

lizikarpiji 203, 205

lizosomas 267

lobēlijas225, 262, 284

locījums, lapas 63, 64

loculi 133

locumentum 193

Lodoicea 178

— seichellarum 298

lofīra, spārnainā 215, 216

lokulicīda atvēršanās 191

Lolium perenne 223

Lonicera 42
— caprifolium 69

— xylosteum 41

Lophira alata 215, 216

lotosi 175

— Indijas 199

Lotus corniculatus 56
lucernas 31, 32, 60, 151. 216, 394

— lauka 219

lufa 365

Luffa cijlindrica 365

lūksne 320, 322, 335, 340, 357, 358-

-360. 362, 364, 380, 386—388, 390,

394, 406, 407, 411—413, 423, 431,

442

— cietā 412, 419

— lapā 438

— mīkstā 412, 419

— primārā 339, 38G, 388, 392

—
sekundārā 321, 346, 367, 387-390,

406, 423, 431

lūksnes elementu veidošanās 321, 322

— parenhīma (saknē) 392

— šķiedras saknē 346, 347, 358, 36(1.

389

stumbrā 407. 409, 411, 412, 422

lupinās 30, 118, 138, 149, 181, 278, 279.

341

— dzeltenās 74

Lupinās 30, 138

— luteus 74

lūpzieži 130. 132, 137, 315, 397

Luzula piloša 223

Lycoris 246

Lycopersicum esculentum 133
Lycopodiaceae 379

Lijcopodium430

— anceps 84

— clavatum 426

Lycoņsida 40
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macerācija 294

Mackaeriun oblongiļolium 369, 370

Macrocystis 344

«mačalkas» ķirbji 365

madaras 50, 66

- ķeraiņu 57, 219, 328, 352

- īstās 79

- mīkstās 66, 408

madaru tipa atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

magnija oksalāts 283

- pektāts 294

magnijs 234, 269, 301

Magnolia 99, 188, 198, 374

- grandiflora 179

Magnoliaceae 98, 99, 159
Magnoliales 169

magnolijas 95, 99, 174, 188, 198, 374

- lielziedu 179

magnoliju rinda 99, 169

magones 26, 128, 131, 132, 139, 143,

148, 160, 176, 188, 196. 204, 280,
286, 287, 365, 405

- miega 140, 172, 366, 367

zīda 139 172

maijpuķītes'77, 164, 202, 217, 364

maizeskoks, pērtiķu 58

makrofili 96, 97

makrogametangijs110

makrogametas 110

makrosklereīdas 349

makrosporas 120

makrosporu tetrāde 207

maksts, cietes 341, 397, 398, 402, 404,

425
- dīgļlapas 177, 178, 184

- lapas 62, 65, 67, 320, 402, 438, 440

- saknes 178
- sklerenhīmas 346, 386, 440

māllēpes 40, 329

maltāze 274

Mālus 45, 150, 328, 333
- silvestris 59

Malvaceae 133, 374
Malva 192

malvas 192

mandarīni 196, 202, 209, 374

mandeles 194
-

rūgtās 285

mangāns 234

mangroves 34, 36
Manilas kaņepes 347

mamutkoks'sB, 225, 317, 418
- Amerikas 299

maratiāceji99

Marattiaceae 376
Marchantia polymorpha 103, 104, 231,

295, 331

mārrutki 44, 108, 272, 349, 389

mārsili, mazie 57, 330

mārsmilgas, smaržīgās 285

maršancijas 103, 104, 231, 295, 331

mastiksa koks 291

mastikss 291

masulas 136

mātesaugs 100, 105, 106, 108, 113, 185,
210, 211, 213, 216

matiņi 42, 80, 91—94, 295, 296, 301,
323, 327—329, 333, 397, 400, 424,
430, 431, 442, 443

— daudzšūnu 327, 328

— dzīvi 327

— lidierīces 216

— nedzīvi 327

— sēklas 174, 328, 329

— sulīgi 196
— vienkārši 327, 328

— vienšūnas 327, 328

— zaraini 327

matiolas 290

mātkodols 253

Matricaria discoidea 220

matrikss, hromonēmas 248

mātšūna 100, 117, 227, 253, 265, 309,

311, 312, 322
— atvārsnītes 331

— matiņa 327

— mikrosporu 255

— pavadītājšūnas 357

— putekšņu 134, 135, 137

— sēklas dīgļa 169, 171

— suspensora 169, 171

Matthiola 132

— annua 327, 328

— incana 131

matuzāles 204, 394

— dziedniecības 79

mauragas 136, 209

— stīgainās 208

mazlēpes 378

mazpurenītes 33, 54, 218, 307, 341, 383

— pavasara
34

Medicago 216, 394

— agrestis 219

megafilija 97, 98

megasporangijs 120

megasporas 120, 122, 124, 145, 146, 254

megasporofili 120—122, 124, 138, 159

megasporoģeneze 145, 146

megastrobili 121

mehāniskie audi 173, 316, 318, 344,374,

388, 389, 415

meiosomas 242

meiosporas 111, 116—118, 242

meioze 251, 254—256

meiozes ilgums 256

meitkodols 100, 253, 311
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meitšūna 100, 253, 265, 309, 311, 312,

318, 321, 357, 396
Melampyrum 39

— nemorosum 79

— pratense 79

— silvaticum 79
Melastomaceae 83, 362

meldri 400, 402

— ciņu 350, 351

meles 193

Melica 440

— nutans 223

Melilotus 30

— officinalis 60

mēlīte 65, 66, 67

mellenes 31, 60, 202, 217, 218, 283, 285,

327

melnalkšņi 30, 70, 224

melnie rudzu graudi 314
melnodzenes 205

melones 205, 284

meloņkoks 421, 422
melnsaknes 366

melnsēklītes 200

mēlziedi 132

Mentha 434
— aquatica 127

membrāna 241—243

— caurlaidīga303, 304, 307

— permeabla 241

— puscaurlaidīga 241, 303, 304

semipermeabla 241

merikarpijs 193, 201, 202

— spārnains 201

meristele 429, 430

meristēma 316

meristēmas 137, 316, 317, 320, 377, 378,
395 430

■- apikālā 317, 319, 376

— augšanas konusa 395, 400, 408

— darbība 316, 317

— diferenciācija 430

— galotnes 317, 320

— iestarpinātā 317, 319, 320, 402

— ievainojumu 317, 322

— interkalārā 317, 319, 402

— klasifikācija 317

— laterālā 317, 320

— pamatmeristēma 318, 319, 344, 397,
419, 422

— primārā 44, 67, 317—320. 340, 397
— promeristēma 317, 318, 397

— sakņu 105
— sānu 317, 320, 322

— sekundārā 44, 95, 317, 320, 322, 323,

336, 403, 409

— šūnas 61, 353, 377

— šūnu dalīšanās 316, 317

— traumatiskā 317, 322, 323

meristēmas vasas 154, 155

— ziedu 154, 155

— ziedkopas 155

meristemoīdas 323

Mesembryanthemum 93

— elegans 88

mesocarpium 188

mesodermis 383

mesophgllum432

metafāze sk. kodola dalīšanās
metafloēma 361, 363, 431

metaksilēma 359, 361, 363, 385, 390, 431

metālu sāļu šķīdumi 241

— šālis 306

metamorfoze 8, 20, 21, 160

— lapas 87

— plastīdu 264
— saknes 33

— vasas 50, 51

metamorphosis 50

metilēnzilais247

metilnaftohinons 271

metilpentozes 289

metilspirts 260

metodes, augu anatomijas 9, 12, 14, 16

morfoloģijas8, 14

mētras 45, 289, 434

— ūdens 127

mezgls 40, 43, 49, 50, 57, 399, 400

— eerošanas 47, 48

mezoderma 382, 383, 390

mezofils, lapas 61, 94, 199, 315, 365,

430—432, 433—435, 438—441

— augļlapu 186

mezofīti 92, 93, 438, 441, 442

mezokotils 182

mezokarps 188, 189, 193, 194, 200, 204,

221

mezoplazma 233, 238, 303

mežrozes 59

mežvīni 51, 57

mežvīteni 88, 194, 215

micelas 236, 237, 292, 294—296, 299

micelārā sistēma 294

— starptelpa 294

micēlijs 16

— heterotālisks 116

— plusa (+ ) un mīnusa (—) 115, 116

Micrasterias 231

— rotāta 268

Micrococcus 19, 231

miecvielas 275—279, 284. 285, 289, 317,

342, 366, 410, 411, 413, 416, 434

miera periods, sēklas 181

— — putekšņa 123

zigotas 167, 169

miešķi 50, 66
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mietsaknes 29, 32

— koniskas 28

— lodveida 28

— vārpstveida 28

mieturaļģes 18, 113, 206, 238, 246, 251,

252

mieturis 49, 50, 56, 66

— neīsts 66

— zaru 42

mieži 58, 67, 147, 190, 188, 271, 378,

380, 440

miežubra|i 48, 65

mikoloģija 13

mikoriza 30, 39, 92

— ārējā 30

— ektotrofā 30, 381

— ekto-endotrofā 31

— endotrofā 31
— iekšējā 30

mikrofibrilas 294

mikrofili 96, 97

mikrofilija 96

mikrogametangijs110

mikrogametas 110

mikrokapilārā telpa 294

mikrokokki 19, 231

mikroorganismi 421

mikropile 121, 122, 145, 152, 169, 171,

173, 174

mikroskopija 14, 15

mikroskops 6, 7, 9, 12, 14, 15

— elektronu 12, 15

mikrosomas 232, 233, 242

mikrosporangijs 119, 120, 133

mikrosporās 119, 120—122, 124, 132,

135, 137, 254

mikrosporofili 120, 121, 124, 132, 159

mikrosporoģenēze 134, 135

mikrosporu tetrāde 255

mikrostrobili 121

miksoplazma 251

mīkstpienes 32

— lauku 44

Milium effusum 223
miltenes 133

Mimosa 132
— pudica 73

mimozas 132, 134

— kautrā 73

Mimulus 139

minerālvielas 233, 234, 288, 308, 359,

395, 413, 418, 423, 442

mirmekohorija 220
mirozīns 374

mirtes 374, 375

mitohondriji 12, 16, 229, 230, 265, 266,

267, 320

mitohondriju daudzums 267

~ forma 266

mitohondriju lielums 267

— mikrostruktūra 267

— nozīme 267

— struktūra 266

— uzbūves tipi 266, 267

mitoze 251—254, 256

— embrionālajos audos 254

— meiotiskā 251
— somātiskā 251

mitozes ilgums 253, 254

miza 375, 410, 425

— primārā 319, 335—337, 339, 340.

346, 376, 379, 380, 382, 388—390,.
394 397 413

— korķa 322, 335, 336, 338, 389

— sekundārā 374, 410

Mnium425

— cuspidatum 334

monochasium 162

monohāzijs 161, 162, 166

— čemurveida 167
— salikts 167

monokarpi augi 124

— dicikliski 124

— monocikliski 124

monopodijs 45—47, 162

monopodium 162

monosaharidi 31, 233, 273
monosimetrisks 25

Monotropa hypopitys 92

morfijs 365

morfīns 286, 366

morfoloģija, augu s—B, 13, 14, 17

Morus 195, 196

mozaīka 50, 85

mozaīkas slimības 231

Mucor 244

mugurenes 282

— daudzziedu 54

— dziedniecības 53

multifolliculus 198

multinucula 199

Musa 195, 278

— paradisiaca 67

— sapientum 67

— textilis 347

Musci 117

muskares 39

muskatrieksts 217, 218

Mutisia ilicifolia 88

mycorrhiza 30

Myosotis 130

— silvatica 79

Myosurus 188

— minimus 125

Myrica gale 70

Myristica fragrans 217, 218

Myroxyton balsamurn 290
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Myrsinaceae 205

Myrtus 374

Myxophyta 240, 283

n — 109. 254

2n — 109, 247

nabiņa 173, 176, 178, 184

nagleņu tipa atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

nagliņkoks 289

naktenes 135

naktssveces, divgadīgās 223

naktsvijoles 149, 290

nārbuļi 39

— birztalu 79

— meža 79

— pļavas 79

narcises 262

— neistās 130

Narcissus pseudonarcissus 130

narkotiskas vielas 241

nasturcijas 388

Naslurtium 388

nātres 239, 271, 283, 328, 329, 398

— lielās 75, 346, 347
— mazas 79

nātrija bisulfīts 299

nātrijs 234

natūrfilozofija 11
neaizmirstules 130, 137, 287

— meža 79

NDS 235

nektāra daudzums ziedos 148

— tvertnes 148

nektārbedrīte 372

nektārdziedzeri 370, 372
— ekstraflorālie 370

— florālie 370

nektārijs 138, 148, 150

nektārlapas 138

nektārs 25, 148, 288, 370, 371

nektārsprauga 372

nektāršūnas 371

neļķes 132, 175, 289

Nelumbium 199

Nelumbo speciosa 352

neorganisko skābju šālis 288

Neottia 246

— nidus-avis 24, 92

nepentes 21, 22, 89, 91, 370

Nepenthes 21, 91, 370

— phijllamophora372

Nerium oleander 411

nervalio 74

Neslia 193

neveroņi 174, 189, 194, 198, 202, 205

nezāles 220

Nicotiana 128, 373

— alata 130

— rustica 329

— tabacum 139

niedres 33, 58, 63

Nigella 200

nikotīns 286

nikotīnskābe 271
Nipa fruticuns 221

Nitella 238

nitellas 238

nitragīns 29

nodus 40

noliekteņi 106

Noliņarecurvata 350

nomenklatūra, binārā 6
noslēdzošā šūnu kārta 339

novecošanās, cikliskā 9
nucellus 9, 144

nucels 121— 123, 143, 144, 145, 168, 169,

171, 173, 176, 206—209

nucleolus 250
nucleus 235, 243

nucula 190

nujinas 313

nukleīnskābes 231, 233—235, 246, 247,
257, 260, 263

nukleolonēmas 250

nukleoplazma 247

nukleoproteīdi 231—233, 235, 243, 246,

247

nukleotīdi 235, 248, 269

Nuphar 82, 136

— luteum 80

nux 189

Nijmphaea 174, 221

— alba 222, 332, 342, 381

— candida 133

Nymphaeaceae 125

obdiplostemons putekšņlapu novieto-

jums 132

obliterācija, sēklapvalka 174

ochraea 66

Ochnaceae 216

Ocimum gratissimum 289

Odontites 39

— rubra 68

Odontoglossum 52

Oedogonium 231, 259, 311

Oenothera biennis 220

oidijas 102

oga 21, 173, 189, 194—196, 198. 205

— lizikarpa 205

— sinkarpa 200, 201

ogleklis 234, 235, 285



ogļhidrāti 155, 178, 234, 235, 261-263,
268, 273—278, 280, 283, 288. 301,

357, 366, 388

ogļhidrātu sintēze 261, 263

ogļskābā gāze 261—263, 307, 308, 367,

423, 442

ogļskābais kalcijs 421

ogļskābe 381
ogļūdeņraži, aromātiskie 149

oksidācija 270, 308

oksidāzes 269. 308

oksitaukskabes 300

oktants 169

olaparats 147

olbaltumvielas 134, 167, 178, 231, 233,

234, 235, 242, 257, 259, 260, 263,

269, 277—280, 284, 356, 366, 389

— histona tipa 250

— hloroplastos 260

— hromoplastos 263

- hromosomās 247

— kodolā 246, 247

— kodoliņos 250

— konstituējošās 277

— leikoplastos 263

— mitohondrijos267

— rezerves 277. 278

— sēklās 176, 178

olbaltumvielu daudzums 278. 279

— kristāli 341

— kristaloīdi 277, 278

— sintēze 242

Otea 349
oleandri 50. 325, 336. 366. 411

oleīnskābe 279

olīves 189

olīvkoks 349

olpumpurs 113
olšūna 110, 111. 113. 114. 117. 123, 124,

145—147, 152, 153. 167, 169, 171,

206, 209, 211

Onobnjchis 193
— sativa 288

Onopordon 88

ontoģenēze 6. 8, 9, 13, 21, 181, 425

— šūnas 228

oogamija 109, 110, 113, 116

oogonijs 110, 113, 114

oospora 113, 206

Ophioglossum 428
opistiālā eja 330, 331

opuncijas 25 •

Opuntia 25

— grandis 281

Orchidaceae 130, 132, 133, 374
Orchis 149. 282
— sphaerica 180

organiskās skābes 260. 284. 286, 287.

366, 370

organiskās vielas 308, 359, 395, 413,
420

organismi, bezhlorofila 240

— daudzslānaini 18

— daudzšūnu 17, 18, 229, 312, 313

- koloniju 17, 312
— termofili 237

— vienslaņaini 18

- vienšūnas 17, 312, 313

organogrāfija,augu 14

organoīdi 9, 15, 16

orgāni, analogi 21, 23

— aizsardzības 66

— ass 8. 20, 26

— augstāko augu 20

— augu 17,26

— asimilācijas 55, 68, 341

— balsta 61

— ģeneratīvie 26, 61

— homologi 21, 22

— krājvielu 61

— līdzsvara 378

— ortotropi 26
— plagiotropi 26

— reprodukcijas 26, 186

— vairošanās 26

— veģetatīvie 26, 100

orgānu izcelšanās 8. 20. 21

orhidejas 36. 39, 44, 52, 58, 92, 126.

169, 178, 207, 216. 223, 244, 274,
301, 342, 343, 376, 378

Ornithopus 30. 193

ornitofilija 149

ornitohorija 218

Orobanche 92

ortostihijas 49, 50

ortotropi orgāni 26

Orijza sativa 382

osmotiskais spiediens auglī 212

šūnsulas 303, 304. 306

osmotiska vērtība 304, 306

osmoze 303

Osmundu 428

osmundas 428

osteosklereīdas 349

oši 40. 43, 45. 128. 216, 217, 352, 380,

413, 418, 419, 421

— parastais 59, 129, 215

— sēru 41

ovarium 138
ovulae 143. 144

ozolpaparde 231

— melnā 435

ozoli 22. 40, 42, 43, 45, 58. 64. 172 v. c.

— ceretaņti 76

— korķa 300, 336, 337

— parastais 32. 59, 72, 157, 184, 190,

441

— purva 72
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Oxalis 212
— acetosella 75, 223

Oxycoccus 133

paaudzes 111

— bezdzimumpaaudze 11!

— dzimumpaaudze 111, 117

paaudžu maina 111, 112

a|ģu 113, 114

— —brūnaļģu 111—113

heteromorfā 112

izomorfā 112

— — lamināriju 114

— — lapu sūnu 117

— — paparžaugu 111, 117, 118, 119

— — sēņu 114, 116

— — sūnaugu 111, 117, 118

zaļalģu 111. 112

ziedaugu 111. 120

paaugli 197

pabērzi 42, 55, 59, 194

— parastais 79

Pachijlobus 172

Padus racemosa 336

paegli 86, 186. 217, 412. 113

— Sunganas 224

Paeonia 129

— officinalis 132

— tenui'oiia 433

pagalms, atvārsnītes, ārējais 330, 331,

333

iekšējais 330. 331, 333

pahinēmas stadija 254, 256

paidras 193

paķērsas, pļavas 210

pakrēslītes 75

pākstenis 191. 192, 193, 198, 203. 204

— riekstiņveida 193

pākstenītis 192, 193, 198, 203, 204

pākstenītis, riekstiņveida 204

pākstītes 200, 203

pāksts 192, 198. 199, 200, 203, 212

— atvēršanās 200
-- krcliveida 193

— pantenveida 200

— posmaina 192, 193, 194, 200, 203

— sulīga 193, 198, 200, 202

riekstiņveida 193

pākšaugi 176, 193, 277

Palaquium gutta 367

paleobotānika 12, 14

palēpes 219

paliurs, dzeloņainais 87

Palitirus aculeatus 87

palmas 39, 45, 87, 165. 175! 176, 178,
202. 221. 296. 298, 301. 302, 355.

386

— ellas 278

palmas, vaska 327

palmitinskābe 279

pamataudi 231, 315, 320, 340—343 3J6
358, 374, 400, 402

— koksnes 414, 416, 418

— stumbrā 400, 403, 405, 409 Ml

413, 425, 426, 430

— vasicentriskie 414

pamataudu novietojums 340

pamatmeristēma 318, 319, 344, 397. 419.

422

pamatspirale 49

panātres 25, 147, 156, 350

— baltās 54. 127. 130, 157, 351
Pandanus 34, 378

pandorīna 313

Pandorinu morum 312, 313

pangas 285

panicula 164

pantenis 192 -194, 198, 203, 204

pantotēnskābe 271

papardes 44, 63, 76, 77, 103, 208. 317,
325, 343, 370, 376, 384, 432

paparžaugi 20, 28, 63, 67, 68, 100 v. c.

— heterospori 118—120, 122, 132

— izospori 118

Papaveraceae 365

Papaver 128, 131, 132, 139, 143, 176,

191, 192
— rhoeas 139, 172

— somniļerum 140, 366, 367

papaverīns 366, 367

papilas 327, 328

papildauglapvalks 188, 202

Papilionaceae 130, 143, 370

papīrkoks 81

pappus 129

paracorolla 130

parakarpiji 203, 204

parazīti 92, 185, 231, 257, 331. 343. 378

parenhīma 231. 277, 303, 318, 320.

340—344 , 357, 358. 361—363. 391,

393, 403, 404, 406, -108, 409

— asimilācijas 341, 371, 397, 432, 437,

438. 440, 441, 443

— čauganā 61, 94, 374. 432. 433. 438.

439, 441

— gaisa 36, 341. 342, 383. 397

— horizontālā 412

— irdenā 432- 434, 437. 438, 440, 443

parenhīma, koksnes 341, 358—361. 363.

389. 401, 414. 416-418, 420-422

— krokainā 432, 437

— lūksnes 357—360. 389, 411. 412. 422

— mizas 302, 343, 383

— nedzīva 340

— neīsta 312

— palisādu 432

— pericikla 391
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parenhīma, sekundāra 386

—
serdes staru 412, 417, 422

— stumbrā 401-403. 405, 409, 423,
426

— ūdens 341, 342, 442

— vadu kūlīšu 346

— vertikālā 412

— zedeņu 61, 94, 432—434, 437—441,

443

parenhīmas joslas saknē 388, 392, 393
— stari 390

— šūnas 53, 355, 358, 360, 369, 370,
373

pārgļotošanas 111. 301

— patoloģiska 301

— sēklu 175, 301
— šūnapvalka 325, 334, 379

Paris 202

— quadrifolia 56, 223

pārkoksnēšanās sk. šūnapvalka pār-

koksnēšanās

pārkorķošanās sk. pārkorķošanās
Parnassia palustris 138

Parrotia persica 347

partenoģenētiska attīstība 206

partenoģenēze 206, 207, 211

partenokarpija 209, 210

— stimulatīvā 210

— veģetatīvā 210
Parthenocissus 57

— tricuspidata 51

panīkkoks 70, 285

pārveidnes 20—23, 26
— lapas 87—92

— saknes 33
— sēklapvalka 174, 175

— vasas 50, 51

— veģetatīvo orgānu 104

pārvietošanās, barības vielu 351, 357,
359, 412—414, 418, 420, 421, 425,

426, 428, 433, 434
— protoplasta, kaila 210

Passiļlora 57, 204

pašappute 147, 149—151, 159

pašatveidošanās 99

pašauglīgas šķirnes 151

pašizplatīšanās, augļu, sēklu 212

pavadītājšūnas 355—357, 358-360,

389, 411, 412, 422, 431

pavadītājšūnu nozīme 358
— veidošanās 357

pavairošana sk. veģetatīvā pavairošana
pavirzās 191, 205

— tīrumu 192

pēdas, lapu 365, 426. 428. 429, 430
— pielapes 429
— ramulārās 429
— zarojuma 429, 430

Pediastri 245

Pediastrum 245

Peireskia 92

pektins 288, 293, 294

pektīnvielas 288, 292, 294, 299, 313,315,
344, 347, 379

pelargonijas 39, 289

— joslainās373

Pelurgonium zonale 373

peļastītes 188

— sīkās 125

pelašķi 45, 164, 404

— parastie 136

pelējumsēnes 102

peniciliji 101

peniciliju sporas 311
penicilīns 270

Penicillium 101, 102

Penium 283

pentozāni 288, 289, 293

pentozes 288, 289

peonijas 129, 132, 194, 349

— šaurlapu 433

Pepcromia metallica 258

pcperomijas 258

pepo 204

peponium 204

pepsīns 366, 370

peptīdi 234

perforācijas 298 ,
— traheju 354

perianthium 127

periblema 319, 376—378, 396

pericarpium 186

pericikliskās šķiedras 398

pericikls 27, 28, 336, 339, 346, 364, 380,
384—391, 394, 398

— stumbrā 402, 403, 408, 411

pericuclus 384

periderma 59, 60, 254, 277, 300, 322,

323, 335—340, 379, 387—391, 410,

411, 419, 423

peridermas veidošanas 335

peridermis 335

perigīns zieds 140

perigonium 128, 155

perigonlapas 154

perigons 128, 155

perikambijs 384

perikarps 186, 188, 189, 199, 205

perikarpa konsistence 205

—
sukulentizācija 199

periklināla dalīšanās 61, 318, 319, 343,

396

pcrimedulārā josla 399, 409

periodicitāte, ziedēšanas 223

periods, brieduma 223

— dīgsta 221

— juvenilais 221 223

— miera 123. 167, 169, 181
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periods, virginālais 221, 223

periplazmodijs 135, 137

Periploca graeca 383

perisperma 168, 169, 175, 176

perivaskulārās šķiedras 346

pērkones 192

peroksidāzes 269

Persoonia 172

pērtiķmutites 139

pērtiķu maizeskoks 58

Pertusaria āmura 103

Petasites hijbridus 58, 76. 87

— ojjicinalis 345

pētersīli 172, 289, 390

petiolus 62

Petroselinum 172

Phacelia 162

Phaeophļjta 111, 113

Phajus grandiļolius274

Phalaenopsis 36

Phalaris arundinaceae 65

Phallus 281
— impudicus 21, 23

Phaseolus 66, 374, 394
— coccineus 184, 274, 369, 370, 385
— vulgaris 176, 181, 183, 184, 276

Phellodendron amurense 300, 337

phellogenum 322, 336

Philadelphus lewisii 77

phloema 358
Phlox 295

Phoenix394

— dactyli\era 202, 383

Phormium tenax 347, 350, 351

Phragmites 58

— communis 63

Phyllocactus 282

Phtjllocladus 84

Phyllotaxis altera 49

— decussata 50
— verticillata 50

Physalis franchetti 128

Phytelephas 176, 301, 302

Picea 79, 353, 412

— ufti'es 59. 70

— obovata 290

pielāgojumi sēklu izplatīšanai 216

— apputeksnēšanai 160

pielapes 21, 42, 62, 65—67, 99, 184

— pēda 429

pielapju evolūcija 99

pienakoks 367

pienejas 365—367, 386. 397, 412, 421,

422

pienenes 44, 104, 137, 209, 329, 365,

386, 397

— dziedniecības 130, 136

piengatavība 168

pienpulkstenītes, pavasara 79

pienslobri 231, 244, 315, 365, 366, 398
412, 421, 422

pienstobru veidošanās 398

piensulā 246, 274, 275, 286, 365—367
piensulas ķīmiskais sastāvs 366
— nozīme 366. 367

pientvertnēs 365, 366. 383

piesaknēs 31, 33—36, 39, 43, 47, 48,
107

piesaknu veidošanas stumbrā 398

piesis 128, 130

piesūcekņi 39, 343

pievasas 43

pieziedlapas 83, 154, 161

pigmenti 257, 260, 263, 265, 284, 287,

288, 303. 307, 366, 436

piknosporas 102

pikrīnskābe 279

pīlādži 32, 40, 217, 263, 271, 283, 285,
286, 336

— parastais 136, 264

pilnziediba, upeņu 132

Pilosellasekcija 208

Pinguicula 63. 91, 278

— vulgaris 75, 90

Pinus 436

— laricio 437

—
sibirica 290

— silvestris 59, 121—123. 136. 215,

290, 297, 353. 412, 417, 437
— strobus 438

pipari, melnie 175, 370

pīpenes 24, 70

— parastās 407

Piper nigrum 369, 370

piramīda 165

piramidīns 247

pirenoīdi 259
pirenoīdu vairošanās 260

Pistacia lentiscus 291

— mutica 291

— succinifera 291

— terebinthus 290

pistillum 138

Pisum 22, 30, 65, 89

— arvense66

— sativum 127, 130, 276, 279, 332

placenta 139, 143, 145

placentācija 139, 141, 143,205
— centrāla 143, 144

— parietālā 141. 143, 144

— septāla 141, 143

placentadjas evolūcija 189

plagiotropi orgāni 26

plantae annuae60

— biennes 60

— monocarpicae 224

— pluriennes60

— polijcarpicae 224
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Plantago 54, 149

- lanceolaia 207
- major 70, 223, 224

plazmodesmas 10, 241, 243, 253, 289,

299
Plasmopara halstedii 310

plastīdas 10, 96, 229, 238, 257—265,

273, 274 , 279, 317, 325, 330, 340,

434

plastīdu dalīšanās 265

- metamorfoze 264
- pārvietošanās 265

- vairošanās 265

platānas 336

Platantkera 149

platkājiņi 167

plaukšana, pumpuru 43

-ziedu 161, 162

plavauzītes 158

plazma 229, 232, 233, 311

- kodola 246, 247, 253

plazmalemma 147, 233, 238, 241, 291,
303, 304

plazmalemmas caurlaidība 241

plazmatīns 233

plazmodijs 230, 233, 240, 283

plazmolīze 304, 305, 306, 357

- ieliekta 305
- izliekta 305, 306

- īslaicīga 306, 307

- konvulsīva 306
- spazmātiska 306

-uzmavu 306, 307

plazmolīzes negatīvās vietas 306

plazmolīzes pozitīvās vietas 306

plazmodijs 230, 233, 240, 283

pleiohāzijs 161, 162, 166, 167

plēksnenis 190, 191

plēksnes, vārpiņas 157, 158
- zieda 157, 158, 191

plektenhīma 312, 314

-blīvā 312

plektostele 427, 428

pleroma 61, 319, 376, 378, 396

Pleurotaenium 303

Plēvītes, zieda 158
Plikstiņi 28. 301

-ganu 94, 171

Plostbārži 215, 398

Plūksniņas 99

Plumbaginaceae 205, 368

Plūmes 44, 50, 106, 151, 189, 194, 196,
285, 288, 327, 349, 371

- Japānas 298
-Latvijas dzeltenā olu 108
~

mājas 176

Plumula 172

plūškoki 42, 164, 201, 218, 319, 320
— melnais 281, 433

— sarkanais 338

pneimatodes 36

Poa 70, 77, 211
— annua224

— bulbosa 210, 440

— compressa 57
— pratensis 379

Poaceae 139, 148

pogaļa 181, 191, 192, 198, 200—205,
212, 213, 216

— ar zobiņiem 192, 205

pogaļa ar caurumiņiem 192

— ar vāciņu 192, 205

— lokulicīda 192

— pāksteņveida 191

— septicīda 192

pogaļu atvēršanās 191, 201, 203—205
— skaldauglis 194, 198, 203

polaritāte 18, 26

poliderma 390

poiiembrionija207, 208, 209
— nucelārā 209

polihroisms 287

polikarpija 224

polikotīlija 172

polīniji 136, 149

polinukleotīdi 247, 248

poliploīds kodols, šūnas 11, 135, 254,

374

polisaharīdi 233, 273, 288, 289, 292, 293

polisimetrisks 25

polkodols 146, 147, 206, 207

pollen 135

polu cepures 252

Polucarpicae 143

Poltjgala 174

— senega 218

Polygonaceae 54, 143

Polygonatum 282

— multiļlorum54

— officinale 53

Polijgonum amphibium24

Polygonum dumetorum 24

— persicaria 65

— sachaliense 24

— viviparum 210, 211

Polypodium 370

Polyporus drijophillus416

Polytrichum 20. 435, 436

— commune 352

pomeranci 196

pomum 196, 201

Populus 103, 148, 283, 347

— alba 59

— canadensis 59, 64

— nīgra 332
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Populus tremula 59, 127

— tremuloides 70

poras 230, 320, 325, 341, 346, 348. 354,
355—358, 411, 413, 414, 421, 435

— hialīnšūnu 436

—
kodola apvalka 246, 247

— sietplatņu 241

— šūnapvalka 243, 297—299

— vienkāršas 297, 298

porogamija 152

posms 40, 43, 44, 55, 399

postģenitalais vecums 86

Potamogeton 149, 342, 442

— natans 136

potcelms 107, 108

pote 107, 108

Potentilla 199

— argentea 223

potēšana 108

potzars 108

priedes 32, 45, 64, 95, 122, 124 v. c.

— ciedru 290

— dzintara 291

— meža 59, 215

— parastā 42, 59, 121— 123, 136, 290,

385, 412, 416, 417
— veimuta 438

primārā miza 397—403, 408, 410, 419,
423, 424

primāras mizas pamataudi 403

parenhīma 403

veidošanās 397

Primofilices 76

primordijas 40, 63

primordium 61

Prīmula 54, 126, 142, 149, 192

— officinalis 192

— sinensis 371

— vēris 24, 130, 143

Primulaceae 143, 205

prīmulas 54, 57, 126, 142, 149, 164, 191,
397

— alpīnas 383

— Ķīnas 371, 373

proembrijs 169

profāze sk. kodola dalīšanās

profāzes stadijas 254, 255

prokambiālie kūlīši 399

prokambija darbība 404—410, 431

prokambijs 318—320, 344, 346, 359, 377,
397, 399, 400, 404,405,407—410,428

promeristēma 317, 318, 397

prolamīni 277

propektīns 294

proplastīda 230, 265

prosa 440

protalijs 114, 118, 119, 122

protandrija 150

proteāzes 269

proteīdi 235, 269

proteīni 235, 269

Proteraceae 172

protoderma 318, 319, 324, 331

protofloēma 359, 361, 363, 431

protogīnija 150

protoksilēma 359, 361, 363, 385, 431

protonēma 117

protoplasta augšana 244

— dalīšanās 311

protoplasts 10, 116, 229—232, 244, 245,
266, 269, 270, 287, 291, 292, 294,

297—299, 305, 306, 309—311, 346,

347, 416

protoplazmā 9, 10, 229, 232, 322, 325,

329, 334, 336, 340, 343, 356, 357,
365, 378, 379

protoplazmas strāvošana 10 sk. cito-

plazmas strāvošana

protostele 427, 428, 430

— starainā 428

A provitamīns 271

D provitamīns 271

prozenhimātiskais koeficients 346

Prunus domestica 176

pseidantijateorija 159, 160

pseidantijs 165

pseidogamija209

pseidokodoli 416

pseidoparenhīma 312, 314

pseidopodijas 240

pseudocarpia 197

psilofīti 9, 96, 97, 427, 428

Psilotum triquetrum 379

Psittacanthus 172

pūkgalves 79

pūķkoki 58, 335, 386, 403

puķumeldri 167

pukuspireja 76

pulkstenītes 31, 126, 131, 191, 209, 284

— apaļlapu 81, 82

— dižās 130, 325, 326

— kamolainās 167
Pulsatilla patens 40

pumpura kapuce 66

pumpurinš 171, 172

pumpuri 40, 51, 128, 153, 414, 421

— adventīvie 43 , 44, 52, 103—105, 385

— galotnes 20, 40, 42—47, 63. 108, 390

— jauktie 44, 154

— kailie 42

— kolaterālie 42

— lapu 41, 44

— lapu koku 42

— papildu 43, 44

— sānu 41, 395

— seriālie 42

— snaudošie 25. 41, 43, 44, 316

— skuju koku 42
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pumpuri, vasas 182—185
— veģetatīvie 153, 154

— ziedu 41, 44, 47, 51, 153, 154

— ziemojošie 42, 52, 105

— žāk|u 20, 25, 41—43, 45—47, 53, 63,

103, 104

pumpurošanās 100, 101, 310, 311

pumpursmilgas440

pumpuru iedalījums 44

— miera stāvoklis 43

— sakārtojums 41

pumpurzviņas 22, 42, 43, 89, 338, 371

pumpurzvlņu nobiršana 42

Punica 203

pupas 172, 181, 278

— lauku 126, 140, 147, 184, 252, 355,

386

pupiņas 66, 172, 193, 275, 276, 278, 341,

349, 374, 381, 394

— dārza 176, 181, 183, 184, 276

— sarkanās 183, 184, 274, 370, 385

purenes 31, 198, 442

— purva 75, 128, 220, 381

purvciprese, Virdžīnijas 39
purvmirtes 70

pusdienasziedi 93

— skaistie 88

pushromatlda 248

puskrūmi 59, 60, 103

pūslenes 63, 89, 90, 105, 181
— parastās 136

pūslītis 222
— lapas pārveidne 89—91

pusmerikarpijs 200

pusparazlti 39, 218, 343

putamen 189

putekšņa anteridiālā šūna 122, 123

— apvalki 122
— dlg|stobrs 123, 145, 151—153
— miera periods 123
— ģeneratīvaiskodols 123, 152
— veģetatīvais kodols, šūna 122, 123,

136, 137, 152

— uzbūve 122, 136, 137

putekšņi 121, 122, 132, 135, 137, 139,

140, 147—153, 159, 160, 206, 210,
246 295

Putekšnīcas 121, 125, 132, 133, 135, 137,

147, 148, 150, 151, 158
— ekstrorsas 135
— introrsas 135
— atvēršanās 135
Putekšnīcu attīstība 133, 134, 137, 154

Putekšņlapas 26, 120, 121, 124—127,
131, 132, 137—140, 150, 151, 154,

155, 158—160, 186
— kātiņš 125, 132, 133, 134, 154, 253
— neauglīgas 138

Putekšņlapu attīstība 154

putekšņlapu daudzums 132

-— gredzeni 132

— novietojums 132

diplostemons 132

epipetāls 132

episepāls 132

haplostemons 132

— — obdiplostemons 132

— kopa 125
— matiņi 239

— veids 132, 133, 134
putekšņmaciņi 122, 123, 133, 135, 151

putekšņu attīstība 122, 135, 137, 151,
152

— daudzums 148

— dīgšana 135

— dzīvotspēja 137, 138
— izbiršana 135

— ligzdas 133—136, 151

attīstība 134

— mātšūnas 134, 135, 137

— nogatavošanās 149, 150
— sastāvs 137, 148

— šūnsulas koncentrācija 137

— tetrādes 136

— veids 136

Pteridium aquilinum 363

Pteridophyta 111, 117, 119

Pyrus 150, 283, 348

— communis 59

pyxidium 201

Ģuercus 184, 190, 353, 366, 411, 441

— cerris 76
— palustris 72

— robur 22, 72, 347

— suber 300, 337

rabarberi 371

racemus 164

rāceņi 390

radiāli simetrisks 25

radices adventitiae 27

— aereae35

— alligantes 36

— asimilantes 36
— contractiles 39

— columnares 33

— fibrillae 28

— gralliformes34

— lateralis 27

— planciformes 34

— pneumatophorae36
— polaris 28

radix primaria

radioautogrāfija 12

Radula complanata 257, 258

radzenes, velēnu 224

rafe 173, 176
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rafīdas 280—282, 286, 337

raglapes 181, 197

ramija 231, 346, 347

ramulārās pēdas 429

RNS 235, 242, 246, 247, 250
Ranunculaceae 54, 125, 132, 138, 141,

159, 407

Ranunculus 72, 192, 199, 332

— acer 223, 364, 405, 407

— auricomus 223

— repens 57, 361

— sceleratus 129

ranunkuloīdais atvārsnīšu blakus šūnu

novietojums 332

Raphanus raphanistrum 192

— sativus 34, 392, 439

var. radicula 34

Raphia taedigera87

— vinijera 87

raphe 173

rasaskrēsliņi 56, 72, 135, 206, 207, 209,
368

— alpu 139, 206
— parastie 129

rasenes 89, 208, 268, 329

— apa|ās 90, 370, 372

rašanās, šūnu 227, 228
— šūnu, brīva 168, 311

raugs, alus 269
reaģents, Sveicera 292

redīsi 33, 34, 287, 389, 390

redukcija 24

— endospermas 169

— fermentatīva 308

— gametofīta 120

— kausa 128

— lapu 87, 88, 92

— pielapju66, 99

— saknes 33, 39
— sarkotestas 174

— sēklapvalka 174
— sēklu skaita 204

— spurgaliņu 381

redukcijas dalīšanās 111—114, 117, 118,
135, 145, 146, 206, 207, 251, 254—256

reduplikācija, DNS molekulu 247, 248

reģenerācija 244, 340

regma 201, 203

regma 201

rekapitulācijas, stelārās 430

reksigēna aile 361

reprodukcija 99

— seksuālā 109

Reseda odorata 149, 310

rēta sk. lapas rēta

retēji 78, 199, 209, 285

retortšūnas 424

rezēdas 310

— smaržīgās 149

rezerves ciete 53, 263, 274—276, 411

414, 415, 418, 419

rezerves vielas 80, 273, 341, 347, 355
383, 412—414, 416, 419, 421, 424

dīglī 120

saknē 388, 389, 390, 393
stumbrā 395

rezerves vielu uzkrāšanās sk. uzkrāša-

nās

Rhamnaceae 202

Rhamnus 42, 99

— cathartica 55, 79

rhipidium 162

Rhizoctonia 31

rhizodermis 334

Rhizophora 34, 185
rhizoma 54

rieva, sēklas 173
Rhododendron 191

Rhodophyta 113

Rhus coriaria 285

Rhynia major 97

Ribes nigrum 372, 373

— rubrum 148

riboflavīns 271

ribonukleīnskābes 235, 246, 247, 250,

267

ribosomas 242, 243

rīcine|ļa 280

rīcins 132, 176, 182,- 183, 224, 279, 280,

341, 371
Ricinus communis 132, 182, 224, 279,

280, 434

riekstiņš 189, 190, 194, 196—199,
201—203, 205

— spārnains 194, 199

riekstiņu kopauglis 192. 194—196, 198,

199 200 203

— skaldauglis 192—194, 198, 201, 203

rieksts 181, 189, 190, 198, 201-203,

280, 349

riketsijas 231, 232

rīklīte, vainaga 130, 137
rīnijas 96

rīss 271 273, 275, 383, 440

— sējas 382

ritulis 161, 162, 167

rizīnas 18

rizoderma 324, 326, 329, 334, 343, 376,

377, 379, 380, 382, 388

rizofori 40

rizoīdi 39, 40, 104, 295, 312, 343, 425

rizomoidi 40
<

rizoms 54

Robinia 87

— pseudacacia 66, 149, 288, 355

robīnijas 288, 355

Rochea falcata 325, 326

rododendri 191
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rodoplasti 257

Rosa 62, 131, 132, 149, 195

— canina 74

— rugosa 196

Rosaceae 132, 290

rosmarins, dziedniecības 289

Rosmarinus officinatis 289, 373, 374

rotācija, citoplazmas 238, 239

rotangpalma 58

rozes 21, 62, 131, 132, 148 v. c.

— krokainā 196
— suņu 74

— mežrozes 329

— rozete 50, 60, 94

Rubiaceae 202

rubioīdais atvārsnīšu blakus šūnu no-

vietojums 332

Rubus 150, 195, 200

— idaeus 103
rudzi 24, 25, 32, 58, 136 v. c.

rudzupuķes, zilās 131, 220, 287

rūgšana 270, 308

Rumex acetosella 76

Ruscus aculeatus 51, 55
ruskuss 51
Ruta graveolens 127, 434
rūtas 434
— smaržīgās 127
rutki 33, 34, 50, 390, 392, 439

Saccharomtjces 100, 101
Saccharum officinarum 326

saccus embrionalis 144

Sagittaria sagittifolia76, 80, 82

sagremotājdziedzeri 370, 372
saharoze 148, 284, 288, 358, 393

saitīte, 133, 150, 151

sakārtojums sk. lapu sakārtojums
sakņaugi 33, 185, 390

saknenis 26, 28, 43, 47, 51, 52, 54, 80,
92, 103, 220, 262, 274, 284, 340,

341, 349, 363, 364, 374, 379
— horizontāls 54
— kora||veida 39
— monopodiāls53, 54
— simpodiāls 53, 54

sakneņu augšana (resnumā) 403

saknes 20, 26, 27, 43, 186, 284, 308, 340,
341, 350, 351, 365, 366, 374, 376—

394, 413, 425, 442
— adventīvās 27, 171
— anatomija 376—394

—- anatomiskās uzbūves īpatnības
390—393

— asimilācijas 36, 37
— balsta 33, 34, 35, 386
— bārkšķu 28, 29, 182
— bietes 390
— burkānu 390
— dalīšanās joslas 376. 377, 378

saknes, dēļu 34, 35
— dorsiventrālas 376
— dziļas 31

— elpošanas 27, 36, 37, 342
— evolūcija 39, 40
— funkcijas 27, 376

— gaisa 27, 35—37, 57, 308, 341
— galvenā 20, 27, 29, 31, 33, 177,

181— 184,386

— izturība 386
— joslas 376

— kāpelētājaugu 378
— koksnainas 28

— kontraktilas 39
— maisiņš 378

— maksts 178

— meristēma 107

— metamorfozes 33

— mietsaknes 28, 29

— mizas 39, 377

— mizas primārā uzbūve 376, 379, 380,
382—384, 386, 388

— negatīvi ģeotropas36, 39

— parazītu 378

— pāreja stumbrā 388, 394

— paresnināšanās 390, 391
— pārveidnes 33

— piere 33

— piesaknēs 27

— pozitīvi ģeotropas38

— primārā uzbūve 376, 379—386, 388

— redukcija 33, 39

— rezerves vielu 33

— rutku 390

— sega 342, 343

— seklas 31
— sekundārā uzbūve 386—390

— simetrija 376
— spurgaliņu josla 376, 377, 379, 382,

386

— stakļu 34, 35, 39

— stiepšanās josla 376—378, 379

— sukulentas 39

— sulīgas 28, 34, 39, 390

— terciāras pārmaiņas 391

— tvērējsaknes 378, 386

— uzbūves shēmas 388

— uzmava 20, 29, 177, 182, 274, 376,
377, 378, 381

— uzsūcēja josla 343, 376, 378, 379
— uzsūcējvirsma 27, 28, 380

— virsma 32

— veidi 28, 29

— visstraujākās augšanas josla 376,

378

— zarošanās 376

sakņneši 40

sakņu dziļums 33

— izvietojums 31, 32
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sakņu stāvojums 32

— tipi 31, 32, 390—394

saksauli 32, 92

salāti 271

— dārza 68

Salicaceae 148

salicīns 285

Salicornia 186, 304

— herbacea 88, 92

šālis 366, 368

— dzelzs 285

—
fosforskābes 288

— kālija 286

— neorganisko skābju 288

— nikotīna 286

— metālu 306

— sālsskābes 288

— slāpekļskābes 288

Salix 42, 103, 339
— babylonica 41

— pentandra 136

sālsradzītes 88, 92, 286, 304

Salsola 286

sālsskābe 292, 293, 299

sālszāles 286

sāļu kristāli 280—283

Salvia 25, 150, 151, 219

— ftoribunda 133

— officinalis 329

salvijas 25, 150, 151, 219, 289, 301, 329

— baltziedu 133

— dziedniecības 329

Salvinia 21, 27, 119

— natans 23

salvīnijas 21, 119

— peldošās 23

samara201

Sambucus 42, 202, 340

— nigra 281, 433

— racemosa 338

sandaraks 290

sāndzīslas 64, 76, 78

sānsaknes, 20, 27, 29, 31, 33, 34, 41,

122, 182, 378, 384—386, 389, 390

sānsakņu veidošanās 384, 385

sānvasa 41, 45, 47

saponīni 285

saprofīti 39, 92, 185, 331, 378

saracēnijas 91

— purpursarkanās 91, 92, 139

sarenes 283

Sargassum vulgare 18

sarkankoks, Brazīlijas 416

sarkotesta 174

sarmojums, vaska 327

Sarracenia purpurea 91, 92, 139

sārtaļģes 20, 96, 113, 257, 261, 312

sartenes 139

sārtžibulīši 39

Sassafras ojficinale78

satelīts 249

saulenites, ložņu 216

sauleskrēsliņi 132

— augstie 162

— ozoliņu 136

saulgriezes 25, 56, 60, 138, 148, 150,
151, 164, 190, 208, 280, 324, 332,

398, 404, 405, 409

saulmīļi 440, 441

saulpurenes 45, 194, 198, 432

— Eiropas 138

saulrieteņi 93, 332

sausaudži 442

sausserži 32, 42, 106, 107, 164

— meža 41

savācējlēcas 325, 326

savācējšūnas 433

Saxifraga 368
— cernuā 210

— granulata 52
— nivalis 210

Schizandraceae 99

Schizandra 188, 199

— chinensis 384

schizocarpium 193

Scilla bifolia 433

Scirpus caespitosus 350, 351

Scitaminales 301

Scleranthus 128
sclerenchyma 346

Scorzonera hispanica 366

— tau-saghyz 367

Scrophulariaceae 130, 160

scutellum 178
Secale cereale 136, 138, 148, 150, 190,

276, 350, 401

secretorius 368

Sedum 93, 162, 342

— dasyphyllum 210

— villosum 210

sedzējšūna 145, 146

segaudi 300, 316, 318, 323, 340, 389.

410, 423, 424

— lapas 430
— primārie 323—334, 400

— sekundārie 322, 323, 334—340, 410

segliņš 217, 218

— Eiropas 174, 218

— kārpainais 367

seglapas 121, 158, 159, 161, 164, 196

— zieda 79, 153, 154

segsēkļi 98, 99, 103, 104, 120 v. c.

segzvīna 121, 122, 124 216

sēkla 120—124, 161, 167—186, 188, 207.

209—212, 214, 220, 262, 308, 341.

365, 419

sēklaizmetņa attīstība 145
— ieeja 169



491

sēklaizmetņa segas 144, 145, 173

— kājiņa 144, 145, 173

— uzbūve 145

sēklaizmetnis 121— 124, 138, 140, 143—

145, 152, 159, 169, 173, 186, 202.

208, 211, 214

— anatrops 143, 173
— atrops 143, 173

— apvērsts 144, 173

— kampilotrops 143, 173

— saliekts 143, 144

— stāvs 143, 144

sēklapvalka attīstība 173

— epiderma 173, 174

— obliterācija 174

— pārveidnes 174, 175
— redukcija 174

— uzbūve 173

— veidošanās 173

sēklapvalks 123, 124, 169, 173—176,

178—184, 187, 203, 212, 218, 349

sēklas ar endospermu 175

— ar perispermu 175
— attīstība 167—169, 171
— barības audi 168, 169, 175, 176

— bez endospermas 175

— bez perispermas 175
— dīglis sk. dīglis
— epiderma 175
— graudzāļu 176—178

— matiņi 174, 328, 329
— rieva 173
— sega 169
— uzbūve 169—176
— vīlīte 173, 174

— zīmīte 173

sēklaugi 117, 172, 211

sēklenis 181, 189, 190, 191, 198,
201—204

sēkleņu skaldauglis 192, 193. 198

sēklneši 143, 191

sēklotne 125, 126, 128, 138, 139, 140—

143, 151, 155, 158, 159, 193, 194,
201, 214

— apakšēja 126, 140, 156, 186, 189, 194,
196, 197, 198, 202—205

— augšēja 140, 156, 191, 193, 194, 198,

202—205
— vidēja 140, 156

sēklotnes cirkni 142
— stāvoklis 140, 156, 200

sēklpapardes 97—99, 120, 121

sēklsedze 21, 174, 217, 218, 222

seklu aktīva izplatīšanās 212
— daudzums 178, 180, 181

— dīgtspēja 185
— dīgšana sk. dīgšana
— gadi 223
— izplatīšanās 124, 211—221

sēklu izplatīšanas ierīces 139, 174, 175,
181, 188

— lielums 178, 180
—* pasīva izplatīšanās 212

— pašizplatīšanās 212

— produktivitāte 180

— skaits auglī 189, 205
— skaita redukcija 181, 199

— svars 178, 216

— uzbriešana 181

— uzbūves shēmas 175

sēklzvīna 121, 122, 186

sekrētailes 374, 375, 414

sekrēta periplazmodijs, tapētšūnu 137

sekrētaudi 368, 374, 410, 412—414, 416,
418, 421

sekrēti 288, 368, 373, 413

sekrētšūnas 368, 371, 374. 375, 437

sekrēttvertnes 374, 375, 414

sekrētu veidošanās 374, 375
sekvoija 317

Selaginella46, 258

— galeottii 84

selaginellas 46, 83, 258, 428

selektivitāte, dzimumšūnu 153

semen 169

Sempervivum 93

— tectorum 332

sēnes 17, 18, 45, 100, 101 v. c.

— asku 115, 116, 311

— augstākās 102, 115, 116

— bazīdiju 31, 115, 116

— mikorizas 31
— nepilnīgi pazīstamās 102

— raugu 100, 101

— rūsas 103

— starainās 30

— vienšūnas 100

— zemākās 102, 115, 116

sepala 128

septicīda atvēršanās 191, 201

septifrāga atvēršanās 191

Sequoia gigantea 58, 225, 299, 418

seradellas 30, 193

serde, saknes 340, 377, 386

— stumbra 398—400, 403, 408, 410,

419, 423—425, 427, 428

serdes stari 340, 390, 400, 403, 406, 412,

414—421,423, 427

homogenie414, 421

heterogēnie 414, 418, 421

primārie387, 388, 399, 405, 414

saliktie 414

sekundārie 388, 414

vienkāršie 414

serdes staru parenhīma 404

uzbūve (liepas) 420

sērs 234

sērskābe 292, 293, 299
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sērūdeņradis 289

sēru formas 41

Setaria 283

sfagni 20, 103, 424, 435, 436

sferīti 280—282

sferokristāli 275, 280—283

sferosomas 266—268, 269
shēma, augļu klasifikācijas 198, 200,

201, 203—205

— balstaudu novietojuma351

— gineceja evolūcijas 144

— graudzāļu vārpiņas 158

— kambija šūnas 321

— paaudžu maiņas 111

— saknes uzbūves 388
— sēklas uzbūves 175, 230

— šūnas uzbūves 230

— vasas zarošanās 46

— zarošanās 46

Sibbaldia procumbens 133, 389

sibaldijas, zvilnāju 133

sietplātnes 298, 320, 355, 357, 362, 363,

411, 412

sietplātnes izveidošanas 357

sietstobri 315, 317, 323, 355—360, 363,
366, 389, 394, 412, 425, 427

— stumbrā 401, 411, 421

— lapās 431

sietstobru veidošanās 356, 357

sifonostele 428—430

— amfifloiskā 427, 428, 429

— ektofloiskā 427, 428, 430

sifonosteles pārveidošanās 429

sīkgalvītes 220

sīkkrumi 60

sikonijs 195, 196

sīklapainība 96

sīklapainie augstākie sporaugi 96

sīkplūksniņa 72

Silenoideae 205

silīcijs 295, 301, 303, 325, 326, 328

silīcija dioksīds 283, 301, 302, 402, 439

silicula 193

siliqua 193

silpurenes, šķeltās 40
simbioze 31

simetrija 25
— lapu 80, 81

— saknes 376

— stumbra 395

— ziedu 156

simetrijas plāksnes 80, 126

simpetāls 129

simplasts 135

simpodijs 161, 162, 167

sumpodium 161
sinalbīns 285

sinepes 272, 273

sinergīdas 145—147, 168, 170, 207—209
254

sinigrīns 285, 374

sinkarpa pogaļa 200

sinkarpiji 200, 202

sinkarps someņu kopauglis 200

sinkotīlija 172
sintēze 308

sīpolaugi 52, 104

sīpoli 39, 164, 167, 185, 211, 247, 250,
272, 281, 302, 305, 307, 341, 381

— dārza 52, 104, 176, 181, 182, 220,

239, 262, 266, 326, 340, 341, 385
— ķiploku 105

— krūmāju 105
— smaržīgie 207, 209

— stobrainie 70
— vīnkalnu 133

— vivipārie 211

sīpoliņi 52

sīpols 20, 26, 44

sirds glikozīdi 285

sirdspuķes, krāšņās 25, 126

sirmenes, pelēkās 327

sirpis 161, 162, 167

— sagriezts 167

sistēmas, augu 11,13
— segsēkļu filoģenētiskās 160

sistemātika, augu 13, 14

Sium 82

— latifolium72

skābarži 79, 34, 410, 441
— parastais 215

skābeklis 234, 235, 260, 262, 263, 285,

308, 342. 423, 442

skābenes 355, 371

— mazās 76

skābeņskābe 282, 286, 287

skalbes 54, 70, 71, 81. 157, 191. 262,

263, 280, 289, 363, 364, 374, 380

— Sibīrijas 139, 192

skaldauglis 189, 193, 198, 202, 205
— pogaļu 194, 198, 202

— riekstiņu 192, 193, 194, 198, 201, 203

— sēkleņu 192, 193, 198

skaldenis 189, 193, 194, 213

skara 126, 163, 164, 166

skarenes 58, 70, 77, 209, 211

— maura 224

— plakanās 57

— pļavas 48

— sīpoliņu 210, 440

sklereīdas 42, 173, 180, 189, 299, 322,

344, 345, 347—349

sklereīdas lapās 443
— stumbrā 411, 412, 422, 423

sklerenhīma 202, 295, 300, 322, 344,

346, 350, 361. 383, 386. 397, 398

— lapās 431. 432, 434, 438, 440
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sklerenhīma, primārā 346

— sekundārā 346

— skujā 437

— stumbrā 400—405, 409, 411
sklerenhīmas auklas 383, 439

— gredzens 403

—
maksts 346, 386, 440

— šķiedras 431, 432, 443

ļ — veidošanās 398

sklerociji 314

skleroderma 424

sklerofīti 92, 93

sklerificētas šūnas 400

skudrskābe 329

skujas 71, 432—434, 436—438

Skujenes 369, 381, 396

— parastās 396

skujmetes 44, 45, 224, 250, 290, 349,
375, 412, 418

— Eiropas 59

— Sukačova 59

.skuju koki 40, 84, 120—123 v. c.

slāpeklis 234, 235

slāpekļvielas 288

slēdzējmembrāna, poras 297, 298, 357

slēdzējšūnas, atvārsnītes 330—334, 437
— hidatodes 369

smaildadži, dzeloņainie 87, 219

smalkžodzenes, parastās 180

smarža, ziedu 148, 149

smaržzāles 285

Smilax excelsa 384

smiltsērkšķi 30, 127, 153
— pabērzu 154, 271

sniegpulkstenītes 57, 281, 282
— baltas 52

sniegrozes 62

soja 181, 272, 278

Solanaceae 142, 364

Solanum tuberosum 51, 52, 72, 104,
128, 130, 131, 135, 195, 276, 277, 327,
328, 332, 337, 341, 409, 423

— nigrum 135

Solidago canadensis 220
— virgaurea 185
sols 236, 237, 246

somenis 191, 192, 194, 198, 200, 201,
203

~ sulīgs 202
— vientu|š 199
someņu kopauglis 192, 194, 196, 198,

200—203

ļ — atvēršanās 199

i — sienas uzbūve 199
Sonneratia 36
Sorbus 283
~

aucuparia 136, 264

sorēdijas 101, 103
s
orgo 273

sorgo 440

sori 118, 119

spadix 164

sparģe|i, dziedniecības 401

sparmānija 328

Sparmanniaafricana 328

spārna izcelsme 216

spārnauglis 190, 201

spārnlapa 80

spārns, sēklas, aug|a 124, 175, 201,

216

spārnulis 201—203

Sphagnum 20, 103, 424, 435, 436

spermatocīts 253

Spermatophgta 111
spermatozoji 110, 111, 113, 114, 117—

119, 121, 231, 253

spermatozoju attīstība 253

spermiji 110, 123, 152, 153, 167

spermoderma 173, 174

spermoderma 173

spica 164

— composita 164

spiculae 157

spina 55

spināti 271, 275

Spiraea 198, 200

Spiraea fastigiata 76

— prunijolia 70
— thunbergii70

spirejas 59, 106, 198, 200

— plūmjlapu 70

— Tunberga 70

— viengaruma 76

spirillas 313

spirogīras 114, 244, 258, 309, 310

Spiroggra 114, 244, 258, 259, 300, 309,

310

spirts 241, 279. 284, 289

spraudeņi 107, 355

spriganes 212, 213, 341

— mazas, sīkziedu 213, 220

— meža 191

sporangijnesējs 102

sporangijs 101, 102, 114—118, 311

sporangijsporas 102

sporas 100, 101, 102, 111, 112, 114—116,

120, 208, 211

— aplanosporas 102

— asku 115, 311

— baktēriju 103

— bazīdiiu 115, 116

— diploīdas 102

— eksosporas 102

— endosporas 102

— gonosporas
111

— haploīdas 102

—
konīdijsporas 102
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sporas, kustīgas 102

—meiosporas 111

—
meiotiskas 102

— nekustīgas 102

— rūsas sēņu 103
— sporangijsporas 102

— zoosporas 102

sporaugi 100, 111, 277

sporofili 118, 120, 121

sporofilu sastati 118
sporofīts 111—114, 118, 120, 206—208,

211

sporogenā šūna 134, 135, 137, 145, 146

sporoģenēze 211

sporogons 117, 118, 160

sporopollenīns301

sporu lapas 118

— vācelīte 118

sporu vācelītes veidošanās 311

spurdze 148, 163, 164

spurgaliņas 28, 29, 36, 54, 329, 334,

343, 376, 377, 379—382

spurgaliņu daudzums 380, 381

—
dzīves ilgums 381

— lielums 380, 381

— nozīme 380

— redukcija 381

— veidošanās 381

stadija, diakinēzes 254, 256

— diplonēmas 254, 256

— leptonēmas 254, 255

— pahinēmas 254, 256

— profāzes 254, 255

— strepsinēmas 254, 256

— zigonēmas 254, 255

staipekņi 45, 68, 83, 96, 97, 118, 317

318, 364, 379, 428, 430

— plakanie 84

— vālīšu 426

staipekņveidīgie 40

stamen 132

staminodijas 138

Stanhopea oculata 342

starpšūnu ailes 368

— ejas 315

— sistēma 315, 329

— telpas 30, 292, 312, 313—316, 318,

340—342, 359, 365, 368, 369, 382,
383, 397, 398, 423, 432, 433, 438

lizigenās314, 315, 368, 383

reksigenās 315

šizogenas 314, 315, 345, 368, 383

— — veidošanās 313—315

— viela 291, 292, 313

Staurastrum 303
stāvrindas 49

stearīnskābe 279

stefanandra, Tanaka 75

stele 384

stele 397, 425—430, 438

— ar serdi 428

— divdīgļlapju 399, 429

steles attīstība 425, 428

— evolūcija 427

— vitalizācija 428

Stellaria 126, 128, 141, 147

— media 127

Stephanandratanakae 75

stepju skrējēji 216
stereīdas 344, 435, 436

stereoma 344

stereoma 344

sterīni 257

stiebrs 58

stigas 52, 54, 104

— zemeņu 44, 51
stigma 138

stigmārijas 40

stiloīdi 281
Stipa 93, 147, 213, 216

— tenacissima 224, 347

stipulae 65

stobriņš, kausa 128

— vainaga 130, 131, 137, 150
— zieda 188, 202

stobrziedi 132

stolo 20, 40

stolones 52

stolons 52

stoma 329

Stratiotes 105

strāvošana, citoplazmas 238—240

strepsinēmas stadija 254, 256

streptomicīns 272

Strobilanthes glomerata333
— isophyllus 302

strobili 121, 159

strofiola 174, 175, 218, 220

stroma, plastīdu 257, 263, 265

strophiola 174

strutenes 72, 128, 220, 365

— lielās 191, 366

stublājs 58

stumbra anatomija 395—430

— augšana 55, 59, 402, 403, 405, 406,

409, 412

— augšanas josla 41

— endodermā 397, 398, 401, 402, 408,

426

— funkcijas 55

— izturība 67, 344, 398, 400, 402, 403,

413, 415
— lielums 58

— nozīme 395
— simetrija 395

stumbra uzbūve 394

divdīgļlapju403

— netipiska 405



stumbra uzbūve, divdīgļlapju, primāra
404, 405, 407, 408, 409

— sekundāra 405—424

kailsēkļu 403

netipiskā 422, 423
koku 410—422

primārā 410

sekundārā 410

kukurūzas 401

liepas 419

linu 407

primārā 394, 395, 397—399, 403

rudzu 401

saulgriežu 404

sekundārā 395, 403

sparģeļu 401

viendīgļlapju400—430

netipiska 402, 403

primārā 400, 402

— uzbūves elementi 397, 405
shēmas 408

tipi, primārās 398, 409
sekundārās 406, 409

— vecums 58

— veidi 55, 56, 57

— veidošanās 18

stumbrs 20, 26, 41, 55, 68, 186, 308,

314, 350, 360—365, 371, 375—430,

431, 433, 434
— apaļš 57

stumbrs ar vadu kūlīšiem 398—400,
403—409

— bez vadu kūlīšiem 398, 399, 403,
404—409

— cilindrisks 57
— dobs 57, 398, 403

— galvenais 45

— graudzāļu 402, 403

— eulošs 55, 57
— Kanādas elodejas 424

— kāpelējošs 55—57
— kartupeļa 423
— koksnains 58
— lakstains 58
— ložņājošs 55—57
— neīsts 67
— pacils 55, 56
— paparžaugu 425
— pilns 57

— plakans 57
—

pusapaļš 57
— rievains 57
— sfagnu 424

— spārnains 57
— stāvs 55, 56
— sukulents 54, 55, 58
■— sulīgs 58

— sūnas Mnium 425

stumbrs, sūnaugu 424, 425

— šķautnains 57

— ūdens
augu 423

— vālīšu staipekņu 426
— vijīgs 55, 57

stylus 138

suberīns 294, 300, 301, 336,384,410,425
Subularia 442

— aquatica 442

subulārijas 442
— ūdens 442

succus lacteus 365

sūcējaudi 35, 36, 316, 343, 387

sucejmatiņi 343

sūcējorgāns 185

sūcējzvīņas 343

sudāns 111 301

sufjrutex 59

sukcindehidratāze 267

sukulenti 39, 92, 93, 443

sukulentizācija 189, 199

sumahs 285

sūnas 32, 117, 209, 258, 265, 317, 334,
352, 425, 434, 436

— aknu 45, 96, 103, 117, 231, 257, 259,
295, 331, 434

— lapu 20, 45, 103, 117, 118, 434, 436

— za|ās 424, 425

sūnaugi 20, 39, 100, 101, 111, 112,
116—118, 120, 123, 208, 395

sunīši 219

— trejdaivu 219

suņuburkšķi 193

suņumēles, dziedniecības 192

suņustobri 286

sūrenes, abinieku 24

— blusu 65

— krūmāju 24

— Sahalīnas 24

— vivipārās 210

suspensors 169, 170, 171

svešizplate, augļu 215

svešappute 147—150, 161

sveķenes, lipīgās 371

sveķi 233, 288, 290, 291, 315, 329, 342,

366, 367, 372, 375, 383, 397, 398,

410, 413, 417, 418

sveķu ailes 375, 376, 412, 414, 422

— — horizontālas 418

lapā 432, 434

lizigenās 418

skujā 437

šizogenās 418

vertikālās 418

sveķu aiļu veidošanās 375

sveķvielas 371

syncarpia 194
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synflorescentia 165

Syringa 42, 103

— vulgaris 332

šāvējgurki 212, 213, 357

šizandras 188, 199

šķautne, zieda plēksnes 191

šķetra 136

šķiedras, kaņepju 231

— linu 231, 292

— lūksnes sk. lūksnes šķiedras
— koksnes, saknē 346—348, 358, 360

stumbrā 413, 414, 418, 419, 422

— palmu 296

— pericikliskās 398

— perivaskulārās 346

— ramijas 292

— sklerenhīmas 431—433

— tehniskās 409

šķiedraugi 231, 347

šķirnes, pašaughgas 151

šķirtlapains kauss 127, 128

— vainags 127, 129

šķirtvainaglapji 129, 167
Sulca šķīdums 294

šūna 6, 9, 10, 11, 226—229—240, 31t

— anteridiālā 122, 123

— arhesporija 135
— bazālā 171, 196

— ģeneratīvā 123, 152

— terminālā 169

— veģetatīvā 122, 123, 137, 152

šūnapvalka atkoksnešanās 299

— augšana 294—296

— caurlaidība 303

— fizikālās īpašības 292

— kārtas 413

— ķīmiskais sastāvs 292

— membrānas 291

— pabiezināšanās sk. uzbieznēšana

— pārglotošanās 300, 301, 325, 334,

379

— pārkoksnēšanās 299, 346, 352, 369,

383, 400, 411, 413—416, 418, 421

— pārkorķošanās 299, 300, 336, 338,

343, 382, 383, 413

— pārveidošanās 299—303

— sekundārā uzbūve 292

— skelets 293

— struktūra 294, 296

— uzbieznēšanās 294, 295, 342, 344,

345, 352, 354, 400, 411, 413, 414,
416, 418, 421, 425

— vidējā plātne 230, 253, 288, 291,299,
309, 313

šūnapvalks 10, 11, 168, 171, 176, 228-

-230, 232, 237, 240, 241, 261, 270

282, 288, 291—306, 309, 311, 358'
365, 371

— celulozes 398, 413
— epidermas šūnu 325

— hemicelulozes 176

— kambija šūnu 320

— koksnes šķiedru 418

— kutinizēts 369, 439
— primārais 291, 292, 294, 297, 309
— sēklas barības audu 175

šūnapvalks, sekundārais 291, 292, 294,

296, 297, 317

— traheīdu 416

šūnas aktīvā virsma 243

— akmensšūnas sk. akmensšūnas

— A komponents 267

— atjaunošanās 311
— atvasinātas 316

— balstaudu 300

— bezkodola 244

— caurlaidējas 383, 384

— dalīšanās sk. dalīšanās
— daudzkodolainas 309

— dzīvas 414, 415, 418, 421, 424
— eksodermas 382

— epidermas 264, 324, 330, 430

— epitelija 418

— evolūcija 229

— forma 230, 231

— galotnes 317, 318

— generatīvās 137, 312

— giganti 365

— g|otvielu 374

— izodiametriskas 175, 231, 316, 341,

344, 348. 378, 432

— kailas 230, 231, 291

— kambija 320, 321, 406
— kambiālās 321

— kambiforma 357, 358

—
kodols sk. kodols

— koksnes 413

parenhīmas 358

— kolenhīmas 344, 345

— kopulācija 309, 310
— korķa 300, 335

— kristālu 374

— krokainās 432, 437

— kustību 439

— libriforma 346, 347, 358, 389, 413,

418

— lielums 231

— lūksnes parenhīmas 358

— meristēmas 61, 353, 377

— meristemātiskas 293, 320, 322, 378

— mezodermas 383

— miecvielu 366

—
motorās 439
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šūnas, nedzīvas 418, 424, 425

— nucela (sēklā) 179

— parenhīmas 53, 173, 383, 386, 388,
390—392, 423, 428, 431

— parenhimātiskās 231, 296, 298, 299,
315, 324, 342, 369, 375, 397—400,

405, 406, 409, 411, 412, 414, 421,

424, 431—434, 438

— parietālās 134, 137

— pericikla 384

— pētīšana 12

— pētīšanas vēsture 6

— pientvertņu 365

— pigmentu 173, 179

— poliedriskas 318

— poliploīdas 11, 135
— prozenhimātiskās 231, 245, 315, 316,

318, 324, 346, 347, 352, 355, 397,
398, 413, 418, 421, 424, 425, 427, 434

— rafīdu 374

— rašanās 227, 228

brīva 168, 311
— sastavdajas 229

— serdes staru 420

— skelets 243
— sklerenhīmas 346
— sporogenās 145

— subepidermālās 134, 137, 146

— sūkšanas spēks 304

— sūnu lapu apmales 434

— «rokveida» 432, 436

— vadaudu 413

— vairošanās 9, 10

— veģetatīvās 137, 152, 312
— veidošanās 309—311
— virsmas spraigums 237
— traheīdveida 414, 417. 418
— ūdens uzkrājējas 342
— uzbūves shēma 230

— zedeņu parenhīmas 432, 436
šūnsulā 229, 230, 233, 273, 283, 288,

303—307, 365, 368, 439

— dzeļmatiņos 329

šūnsulas ķīmiskais sastāvs 283
— koncentrācija 305, 306
— osmotiskais spiediens 303. 304, 306
— osmotiskā vērtība 304, 306
— reakcija 287

šūnu kārta, aleirona 176, 187

deģenerēto 135
—

— uzbriestošo 187

Sveicera reaģents 292

tabaka 128, 139, 206, 262, 270, 281,

286, 373
— krievu 329
— spārnainā 130

Taeniophyllum 36

Taeniophyllumhasseltii 37

tālappute 148

Talauma 99

talaumi 99

Tamaricaceae 368

tamarikss 283

tamarinds 200

Tamarindus indica 200

Tamarix 283
tannīns 285

tapetšūnas 134, 135
Tarcvcacum officinale 104, 130, 136, 206,

329

taro 172

taucenes 91, 268

tauki 411
tauksaknes 431

taukskābes 269, 279, 300

tauriņzieži 29, 30, 57, 129, 130, 137,

174, 175, 185, 262, 278, 293, 389

taukvielas 135, 167, 233, 234, 257, 267—

269, 279

— grauda dīglī 178

— sēklas barības audos 176

tausaeizs 60, 367

Taxodium distichum 39

Taxus 174, 353, 412, 437

— baccata 58, 59, 218, 416

tēiasaugs 271, 285, 286, 348, 349

teleitosporas 103

telofāze sk. kodola dalīšanas

telomofīti 383

teloms 96—98, 160

teorija, Altmana 242

— alveolārā 242
— Bičli 242

— caurlaidības, membrānu 241

— citoģenēzes 11,227

— citoplazmas struktūras 242

— epiģenēzes 226

— fibrilārā 242

— Fleminga 242

— foliārā 160

— granulārā 242

— histogenu 319, 376, 396

— korpusa 319, 376, 396

— lipoīdu241

— mozaīkas 241

— pseidantija 159, 160

—
putu 242

— stelārā 8, 425—430

—
strobilārā 159. 160

— šūnu 9, 226—229

— telomu 8, 159. 160

— tunikas 319, 376, 396

— ultrafiltra 241

terminoloģija,botānikas 12

termofili organismi 237

terpēni 149, 289



terpentīns 289, 416

testa 173

Tetracentron 99

tetrādes, makrosporu 207

— meitkodolu 256

— mikrosporu 255

— putekšņu 136

— šūnu 135, 136

tetramicīns 272

Tetraphispellucida 103

Teucrium scordium 130

Thalictrum 132

— aquilegifolium 136

— elatum 162

Thatlophijta 18

Thea 349

— sinensis 348

theca 133

Thuja 412

— occidentalis 86

Thunbergiamusorensis 76

Thymus serpyllum 57, 330

thyrsus 165

timiāns 31, 271

Tilia 149, 215, 411

— cordata 136

— platyphyllos 59, 76

Tillandsia usneoides 39
tillas 355, 416, 421

tillu nozīme 421

timīns 247

timonukleīnskābes 235

timotiņš 60

— p|avas 48

tipčaks 93

tirozīns 286

tīstenis 161, 162, 166, 167

tīteni 355, 404

— tīrumu 57, 126, 130, 131

Todea barbata 432

tokoferols 271

tomāti 25, 47, 108, 133, 137, 196, 210,
262, 263, 270, 271, 286

tonoplasta caurlaidība 241

tonoplasts 230, 233, 237, 238, 241, 283,
303, 304, 306, 307

topinambūrs 52, 104, 106, 284, 335, 341,
383, 409

torum 127

toruss 297

trabants 249

tracheae 352
tracheidae 352

Tradescantia 239, 245, 246, 251, 252,

400
— virginica 246

tradeskancijas 162, 239, 245, 246, 251 —

253, 263, 400

tragantgumija 289

tragantzirņi 66, 88, 289

Tragopogon398

— floccosa 215
traheīdas 231, 294, 296, 298, 299, 317,

322, 342, 343, 352—355, 358, 360,
363, 369—371, 373, 389, 414—416—

422, 425, 427, 428, 431, 438

traheīdšķiedras 414, 418, 421

trahejas 294, 296, 298, 299, 315, 317,
322, 343, 352—355, 358—363, 365,

386, 389, 401, 414, 415, 419-422,
425 431 443

— gredzenu 296, 353, 354, 359, 360,

385

— kāpņu 353, 354, 359, 360, 385

— porainās 353, 354, 355, 359, 360,385,

438

— spirā|u 353, 354, 359, 360, 385, 438

— tīklainās 296, 353, 354, 355, 359,360,

385

— vītņu 296

traheju garums 419

— veidošanās 352—354

transplantācija 108

tranzītciete 274, 438

transpirācija 60, 61. 94, 96, 367, 368,

434, 439, 440, 441

Trapa natans 70, 136

trejdurk|i 219

Tribulus terrestris 219

Trifolium 21, 23, 30, 65, 167, 193, 200

— arvense 405

— fragiferum 221, 222

— hubridum 56

— pratense 148

— repens 57, 224

trihīti 275

trihoblasti 379, 381

trihogīna 116

trihomhidatodes 369, 370

trihomi 327

trimerija, apa|lapu 77

Trimeria rotundifolia77

trisaharīds 284
Triticum aestivum 276

— vulgare 139, 182, 190, 324

Trochodendron 99

— aralioides 348

trofofils 87

Trollius 198, 432

— europaeus 138, 223

Tropaeolum 70, 128, 394

— majus 71

trūkumzālītes, kailās 57

truncus 55

Tsuga 348

tuber 52

tubera radiculina 33

tubuli cribrosi 355
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Tubuliflorae 375

tubus 130

Tulipa 52, 126, 128

tulpes 44, 52, 56, 126, 128, 160, 262

tulpjukoks 75

— Ķīnas 75

lunbergija, Misuri 76

tunga 280

tunika 61, 319. 396, 397
turgora spiediens 137, 304, 305, 329,

333, 344, 378

turgors 283, 295, 304—306

turnepši 341

turzīte 65, 66

tuskaroras 158

tūsklapes, bastarda 58, 76, 87

I — dziedniecības 345

Tussilago 329

— farjara 40

tuvappute 148

tvērējierīces 89

tvērējsaknes 36, 38
tvertnes, e||as 314

— ēterisko e||u 196, 375, 397, 398, 434
— nektāra 148

Typha 136

Typhaceae 136

ūdeņradis 234, 235, 260, 285
ūdens 261—263, 289, 304, 308, 367, 395,

413, 418, 420, 423, 442, 443

ūdensgundegas 82, 442
—

parastās 76, 80

ūdenspapardes 21

ūdensrozes 21, 174, 221, 280
— baltās 222, 332, 342, 381
— sniegbaltās 133
ūdens šūnā 236

— šūnsulā 284

ūdenszari 43

ūdensziedi 24, 106, 352, 378
— mazie 333
— trejdaivu 282

ugunspuķes 174
— šaurlapu 136, 150
Ulmus 25, 283
— effusa 75

Ulothrix zonata 17, 19, 231

ultrafiltrs 241

ultramikrotoms 15

umbella 164
—

composita 164

Umbellijerae 128, 202, 290

unguis 129

unifolticulus 199

upenes 50, 59, 106—108, 196, 271, 289,
336, 372, 373

uredosporas 102

urīnviela 306, 307

Urticaceae 143, 303

Urtica 239, 283, 328, 329

— dioica75, 79, 347

— urentissima 329

usnes 32, 88, 104

— tīrumu 44, 405

Utricularia 27, 39, 63, 89, 90, 105, 181
— vulgaris 136

uva 202

uzbriešana, sēklu 181

uzbriestošo šūnu kārta 187

uzbūve, bezšūnu 312
uzkrājējaudi 298, 341, 414

uzkrājējparenhīma 341, 395, 415

uzkrāšanās, barības vielu, sēklā 168,
169, 175, 176

dīgjlapās 168, 169, 175

— cietes 262

— e|las 280

— rezerves vielu 273, 274, 340

uzmava, augšanas konusa 54

— dīgļsaknes 176, 177

— plazmas 307

— saknes 20, 29, 177, 182, 274, 376,
377, 378, 381

uzņemšana, vielu 303—308, 343, 367,
425, 442

uzpirkstītes 285, 328

uzsūcējaudi 316

uzsūcējšūnas 178, 343, 344

uzsūcējvirsma, sakņu 27, 32, 380
uzsūkšana, vielu 137, 340, 343, 379

Vacciniaceae 202

vāciņpoga|a 201

vadaudi 96, 108, 188, 315, 316, 318,

340, 351—367, 369, 370, 397—400,

403, 404, 410, 411, 413, 414, 416,

418, 419, 421, 422, 426, 428—431,

434, 436

— primārie 394

— sekundārie 364, 394, 410

vadaudu attīstība 10, 352, 404

— elementi 351

— izvietojums 429

vadīšana, vielu 359, 360, 365, 395, 426

vadītājšūnas 435

vadu kūlīši 74, 95, 350, 351, 359-365,

398—400, 402, 403, 405, 407, 409.

423, 425, 426, 428, 429, 430, 438—

441

amfikribralie 364

amfivazālie 364, 386

atklātie 359, 361

bikolaterālie 360, 362, 405. 430,

431
diarhie 364, 385, 386, 390, 394
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vadu kūlīši, divstaru 390, 394

floēmas 359, 360, 362

hadrocentriskie 364

heksarhie 364

kolaterālie 360, 362, 388, 392,

394, 431, 436, 438, 440

slēgtie 360, 361, 400, 401, 409

vaļējie 360, 361, 405

koncentriskie 360, 364, 403, 405,

423, 425, 430, 436

kopīgie 365

ksilēmas 359, 360

lapās 360, 364, 431, 432

leptocentriskie 363, 364

monarhie 385

pentarhie 364

— — poliarhie 385

radiālie 360, 364, 380, 384—386,

388, 394

saliktie 359, 360

sēklotne 144, 145

slēgtie 359, 360

— — speciālie 365

tetrarhie 364, 385, 386

— — triarhie 364, 385

vainaglapās 359
vaļējie 358, 360, 403, 409, 430

vienkāršie 359, 360, 362

vadu kūlīšu attīstība stumbrā 400

izvietojums 318

veidošanās 359

vagina 67

vainadzītes 193

vainadziņš 137

vainaga apmale 130, 131
— rīklīte 130, 137

— stobriņš 130, 131, 137, 150

— veids 130, 131

— zvīņas 130

vainaglapas 20, 21, 76, 79, 89, 125—
129, 131, 132, 140, 154, 155, 158,
159, 216, 359

— nadziņš 129

— plātnīte 129

vainaglapu attīstība 154

vainags 127—131, 133, 155

— divlūpains 130

— horipetāls 129

— koplapains 127, 129
— mēlveida 130, 131

— piltuvveida 130, 131

— riteņveida 130, 131

— simpetāls 129

— stobrveida 130, 131
— šķirtlapains 127, 129

— tauriņveida 130

— zvanveida 130, 131
— vienlūpains 130

vairķermeņi 103, 104

vairodziņš 177, 178, 182

vairoglapes, parastās 68

vairogs 163, 164, 166, 167

— salikts 163, 164

vairošanās, augu, sk. augu vairošanās
— veģetatīva 99—105, 112, 208

vairpumpuri 44, 103—105, 208, 210

vairsīpoliņi 52, 105, 210

vairvasiņas 208, 210, 211

vaivariņi 60
vakarenes 290

vakuolās 229, 230, 232, 233, 237, 282,

288, 304, 306, 309, 316, 317, 320,
322, 325, 340, 354, 357, 365, 378,

380, 439

— pulsējošās 102

— apvalks 233
— ar šūnsulu 229, 230, 283

— embrionālajās šūnās 283

— centrālās 283

—
veidošanas 230

Valeriana 25

— officinalis 127, 215

Valisneria spiralis 238, 239

valisnērijas 238, 239

vālīte 163, 164—167
valrieksti 31, 42, 44, 70, 164, 172, 202,

348

— grieķu 384, 416

valvae 157

valvulae 157

vanagnadziņi287

— ragainie 56

vaniļa 56, 57

Vanilla 57
— planifolia 56

vārnkājas 56, 129

vārpa 163, 164, 166, 167, 399

— galviņveidīga 167

— salikta 163, 164

vārpiņa, ziedu 158

vārpiņas plēksnes 157, 158

vārpatas, ložņu 48, 54, 80, 190, 341

vārpošana 402

vārpskara 163, 164

vārpsta, kodola 252, 254, 256

vārsnes, augļa 212

vasa 18, 20, 40, 41, 49, 50, 107, 154,

181

— adventīvā 43

— ložņājoša 41

— negatīvi ģeotropa41

— ortotropa 50
— plagiotropa 50

— pozitīvi ģeotropa 41

vasa lactifera 365

vasarāji 224

vasas augšana 40—42, 45

— metamorfozes 50, 51, 120
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vasas pārveidnes 50, 51, 160

— sānasis 41

— meristēma 154, 155

— veidošanās 13

— zarošanās 45, 165

dakšveida 45

dihotomā 45

monopodiāla 45

sāniska 45

simpodiāla45

vasicentriskie pamataudi 414

vaska apsarme 400, 430

— kārta 397, 437, 443
vaski 257, 294, 327, 374

vašingtonija58

Vaucheria 244

— sesilis 231

vecums, postgenitālais 86

vēdeklis 161, 162
— sagriezts 167

vēderdaja, arhegonija 110

veidotājaudi 174, 298, 398

— primārie 40
— sekundārie 403, 405

veidotājaudu kodoli 245

vējriteņi 216

vējzieži 295

veģetatīvais kodols, šūna 122, 123, 136,

137, 152

veģetatīva pavairošana 106—109, 209,
210, 340

acojot 107, 108

ar noliekteņiem 106, 107

ar spraudeņiem 106, 107, 323

ar vienpumpura spraudeņiem 108

ar lapu spraudeņiem 108

ar sakņu spraudeņiem 108

potējot 108

veģetatīvā vairošanās 99—105, 112. 208

veģetatīvās vairošanās vienības 103,
210

velamen 36
— radicum 342, 343

veldrēšanās 403

veldres izturība 403

velingtonija58

velnābols 206, 286

velnakrēsli 217

velnarutki 381
— indīgie51

velvičijas 303
— brīnumainās 63, 87

vēlziedes 191
— rudens 39, 129, 154, 220

ventricīda atvēršanās 199

Verbascum phoeniceum 133
— thapsus 133

Vērenes 108
vērmeles 272

vernacija 64

včroņi 173, 174, 189, 191, 198, 205

veronikas 24, 50

— lauku 68

vībotnes 93, 164

vibrioni 313

Viburnum 42

— acerifolium 72

— prunifolium75

Vieta 85, 89, 140

— angustifolia var. amphicarpa 211

— faba 184, 252, 355, 386

vicaiņi 240

Victoria regia 87

vide, dispersijas 236, 237

viendīgjlapji 28, 63, 67, 78, 125, 166

v. c.

viengadenis 224

vielas, narkotiskas 241

— organiskas 308, 359, 395, 413, 420

— rezerves sk. rezerves vielas

vienmājnieki 127

vienžuburonis 162

vidējā plātne 230, 253, 288, 291, 299,

309, 313, 315

vīģe 195, 196, 198

vīgriezes, lielziedu 33

vijas 39. 57, 92

vijolītes 147, 204, 211, 220

— sunu 213

— trejkrāsu 66, 82, 126, 328

vīkala lapas 80, 219

vīkals, auela 202

— zieda 190

—
ziedkopas 165

vīkalinš 80

vīki 57, 89, 181, 278, 279, 371

vīksnas 25, 64 81, 185, 190, 201, 210.

216

Viktorija, karaliskā 87

vilcējsaknes 39

vīlīte, sēklas 173, 174

vilkābeles 20, 21, 51, 55, 149, 164, 194.

202, 264

vilkakūla 48

vilkvālītes 136

Vinca 57, 404

vīnkoki 20, 31, 55, 57, 108, 338, 348.

357, 385, 411

vīnogas 202, 270, 279, 285, 287, 327

vīnskābe 286

Violaceae 204

Viola 147

— mirabilis 223

— riviniana 223

— tricolor 65, 82, 126, 327, 328

— vuittrockiana 287

vīrceles 287

virgināls dzinums 87
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virginālaisperiods 221, 223

virslapā 62

virsmizina 323, 430

virši 31, 87, 216

— sila 128

vīrusi 132, 231, 232

virzas 126, 128, 141, 147

— parastas 127

Viscum album 38, 39

viskozitāte 238

vistenes, melnās 87

vitalizācija, steles 428, 430

— vadaudu 428, 429

vitamīni 269, 270, 389

— A 137, 261, 270, 271, 390

— B 31, 137, 178, 271

— C 137, 270

— D 137, 271

— E 137, 271

— F 271

— X 137, 271

— P, PP 137, 178, 271

— grauda dīglī 178

— putekšņos 137

vitamīnu nozīme 270, 271

Vitis 411
— vinifera 55, 57, 279, 338, 348

-vītnes 20—22, 51, 52, 55, 57, 61, 66,

88, 89, 91, 351

— mežvīnu 51, 57

— vīnkoku 55, 57

vītņu augi 89

vītoli 42, 44, 47, 64, 103, 107 v. c.

— Babilonijas 41

— baltais 157

vivipārija 185, 210, 211

vizbulītes 194, 199, 220, 349

— baltās 128, 407, 440

— Daugavas 432, 433
— meža 432

— zilās 220
Voandzeia subierranea 215

volfijas 58

volvoksi 313

Volvox 312

— aureus 313

vošerijas 244

Welwitschia mirabilis 63, 87, 185, 303

Winteraceae 99

Wolffia 27, 39

— arrhiza 58

Xanthium spinosum 87, 219

xylema 358

Yucca 335, 403

zaķkāpostiņi 212

— meža 75

zakskabenes 39

— 'meža 54, 75, 223

zalajģes 17, 19, 110—114, 244, 311, 312

zāles 325
zalktenes 218

— parastas 153, 154

zari 41

zariņi, augļu 44, 153

zarojuma pēdas 429, 430

zarošanās dihotomā 45, 46, 103

— koku 47

— krūmu 47

— lapoņa 45

— monopodiāla46

— neīsti dihotomā 46

— saknes 376

— shēma 46

— simpodiāla 46, 47

— vasas 45, 46, 165

zaru mieturis 42

— uzbūve 45

Zea mays 127, 137, 182, 259, 268, 276,

333, 361, 369, 401, 439

Zelkowa keaki 77

zeltdadži 88

zeltenes 50

zeltgalvītes, dzeltenās 185

— Kanādas 220

zeltlijas, parastās 192

zeltnātrītes 39

zeltpulkstenīši 108

zeltsaknes 199

zeltstarītes 52, 167

— meža 128

zeltziedes 192

zemene 195, 196, 199, 200, 203

zemenes 31, 51, 104, 106, 125 v. c.

— meža 74

zemesolas 21, 23

zemesrieksti 188, 214, 215, 271

zemlapas 78—80, 178, 184

— sīpolu 80

zīdkoki 31, 195, 196, 366

zieda attīstība 153, 154, 189

— dalu novietojums 159

attēlojums diagrammā 156, 157

nozīme augļu veidošanā 205

— — saaugšana 126, 127

— — sakārtojums 125

aciklisks 125

ciklisks 125
— — — gredzenos 125

spirālisks 125

zieda daļu skaits 155

— dzimums 126, 128, 156

— gredzeni 125
— kāts 125. 164, 165

— locekli 125

— meristēma 155
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zieda plēksnes 157, 158, 191

ķīlis 191

šķautne 191

— plēvītes 158

— simetrija 156

— stobriņš 188, 202

— uzbūve 120, 125

— vīkals 190

ziedaugi 20, 111, 112, 116—118, 257,

277, 311, 352, 365, 395, 428, 430
ziedbultites 44

ziedēšana 155, 223

ziedēšanas fāzes 221, 223

— ilgums 223

— periodiskums 223

ziedgultne 55, 125, 127, 129, 132, 140,
143, 154, 155, 159, 188, 196, 197,
199, 319, 349

— ieliekta 129

— izliekta 129

— plakana 129

ziedgultnes attīstība 154

ziedkopas 79, 104, 132, 137, 148, 159,

160—167, 197, 211, 223, 341

— botriskas 163
— cimozās 161, 162, 165—167
— dihazialas 164

— jauktās 164, 165

— ķekaroņi 163

— lielums 165
— meristēma 155

— monopodiālās 161, 162—166

— monohāziji 161, 162, 166
— racemozās 161

— pleiohāziji 161, 162, 167
— saliktās 163, 164, 167

monopodiālās 163
— sānasis 160—167
— simpodiālās 161, 162, 164—166
— skarveidīgās 165
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	59. att. Parastās priedes — Pinus silvestris Sēklaizmetnis pēc apputeksnēšanās�������������������������
	60. att. Zieda uzbūves shēma����������
	61. att. Zieda simetrija
	62. att. Zieda da|u saaugšana
	63. att. Dzimumu sadali jums ziedos
	64. att. Ziedgultne Apziednis
	65. att. Vainaga veidi
	66. att. Kupli ziedi
	67. att. Dažāda veida putekšņlapas�켩Ā�Ā�È툩툩
	68. att. Mikrosporoģeneze un putekšnīcas attīstība����������툩烙툩郚툩烚툩��
	69. att. Dažādu augu putekšņi�ì툩⃭툩í툩���
	Putekšņa uzbūve������　Ā㐀　
	70. att. Staminodijas un nektārlapas�����
	71. att. Auglenīcas un drīksnas evolūcijas shēma (pēc A. Tahtadžana)��������耎팩怎팩ý툩郪툩���������
	72. att. Dažāda veida irbuļi un drīksnas�툩ꁠ툩����������Ā
	73. att. Sēklotnes stāvoklis����������
	74. att. Dažāda veida gineceji un placentacija�����
	75. att. Augļlapu saaugšanas pakāpes�팩뀸팩퀹팩뀹팩��
	76. att. Sēklaizmetņa stavok|i un to attīstība; I — stāvs, II — apvērsts, 111 — saliekts������������������������������
	77. att. Sibīrijas skalbes sēklaizmetņa uzbūve����������恜팩큝팩ၟ팩팩��
	78. att. Megasporoģeneze un dīglsomas attīstība��������������������
	79. att. Heterostilija
	80. att. I — salviju — Salvia svešapputes norise II — šaurlapu ugunspuķu — Chamaenerion angustifolium protandrija�����
	81. att. Apaugļošanas. I — zieda griezums (shēma) 11. 111, IV, V, VI — putekšņa dīgšana un vīrišķā gametofīta attīstība VII — dīgļsomas uzbūve VIII — divkārša apaugļošanās��������������������������������������������������������������������������������
	82. att. Kauliflorija
	83. att. Zieda daļu attēlojums diagramma (shēma; pieņemtos apzīmējumus sk. 84. attēlā)����������������������������������������
	84. att. Ziedu diagrammas un diagrammām pieņemtie apzīmējumi�팩肽팩������������ꂻ팩肤팩
	85. att. Graudzāļu vārpiņas uzbūves shēma un diagramma����������惎팩䂰팩₱팩±팩������������
	86. att. Simpodiālās ziedkopas�㈀　　㘀　　㜀㔀
	87. att. Monopodiālās ziedkopas�샒팩郚팩�����
	88. att. Amorphophallus titānam�ꃭ팩烧팩
	89. att. I — cimozo ziedkopu evolūcija (shēma) II — racemozo ziedkopu evolūcija (shēma)��������������������
	90. att. Endospermas veidošanās�����
	91. att. Divdīgļlapju dīgļa un endospermas attīstības shēma (I—V)�怃퐩ꀄ퐩耄퐩���������　�㔀耂퐩怂퐩냸팩å팩��������
	92. att. 1-8 — divdīgļlapja ganu plikstiņu — Capsella bursa-pastoris dīg|a un sēklas attīstība 9—10 — viendīgļlapja (10) un divdīgļlapja (9) dīgļa attīstības shēma��������������������������������������������������������������������������������
	93. att. Seklu uzbūves shēma�ㄴ〰㈰〰㘴〰㘹〰㜶
	94. att. Dažādu seklu uzbūve (griezuma)�퐩퀷퐩�����
	95. att. A — grauda dīgļa garenisks griezums, B — grauda dīgļa morfoloģiskās uzbūves shēma (pec Serebrjakova)����������������������������������������
	96. att. Lielziedu magnolijas — Magnolia grandiflora sēklapvalka griezums�����
	97. att. Linu sēklas griezums�ꁖ퐩��
	98. att. Sēklu epigeiska dīgšana�퐩聨퐩\퐩퐩��
	99. att. Ķirbja seklu epigeiska dīgšana����������
	100. att. Sēklu epigeiska un hipogeiska dīgšana����������
	101. att. Plūmes augļa — kauleņa griezums���������������
	102. att. Ērkšķogas augjapvalka griezums����������
	Kviešu grauda griezums
	103. att. Sausi augļi�퐩��
	104. att. Sausi augļi�烊퐩��
	105. att. Sulīgi augļi��僘퐩ヘ퐩烛퐩냝퐩
	106. att. Heterokarpija
	107. att. 1—3 — Hieracium flagellare dīgļsomas attīstība no integumenta šūnas�������䃼퐩胥퐩ꃁ퐩ꃕ퐩����������
	4 — Alchemilla serlcata dīgļsoma ar 2 embrijiem (dīgļiem), no kuriem viens (e) attīstījies partenoģenētiski no olšūnas, otrs (s) apogāmi no vienas sinergīdas p — polkodols, a — antipodi�������������������������������������������������������
	108. att. Pļavas ķērsu — Cardamine pratensis lapa ar vairvasiņu�〰㙤〰㘲〰㜲〰㘹〰㙡〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰
	109. att. Autohoru augu augļi�ဖ픩〗픩
	110. att. Ģeokarpija�픩쀑픩�
	111. att. Anemohoru augu augli
	112. att. Sēklsedze, karunkula, strofiola�逰픩��
	113. att. Ķeraiņi�끃픩�������
	114. att. Hidrohori augi
	115. att. I — augu šūnas uzbūves shēma II — vakuolu veidošanas augu šūnās�������������������������
	116. att. Kailas šūnas�����
	117. att. A — bērnu triekas un B — tabakas mozaīkas vīrusi���������������
	118. att. Citoplazmas strāvošana�픩゙픩난
	119. att. Endoplazmatiskais tīklojums�����
	120. att. 1 — tradeskanciju — Tradescantia lapas epiderma ar brūci vidū. 18 stundās kodoli no šūnu centra pārvietojušies tuvāk brūces vietai. 2 — aļģes zignēmas — Zygnema šūna�������������������������������������������������������
	121. att. Kodolu veids
	122. att. Dažādi fiksēti un krāsoti kodoli hiacintu — Hyacinthus saknes šūnas (trīs pa kreisi) un dārza sīpolu — Allium cepa epidermas šūnās (trīs pa labi)��������������������������������������������������
	123. att. DNS molekulu reduplikacija
	124. att. A — hromosomas uzbūve (shēma); B — hromosomu lielums un veids����������
	125. att. Kodola dalīšanas��ၣ픩偓
	126. att. Spermatozoja attīstība kosām — Eguisetum���������������
	127. att. Meioze karaliskās lilijas — Lilium regate mikrosporu mātšūnā��������������������
	128. att. 1 — Ķekarpapardes — Botrgchium ternatum lapas kāta epidermas šūnas���������������
	129. att. A — aļģes — Spirogyra šuna�����　�昀쀖혩
	130. att. Hromoplasti
	131. att. 1 — dārza sīpolu — Allium cepa zvīņlapas šūnas citoplazma Mitohondriju uzbūves tipi (shēma)�����������������������������������
	132. att. Goldži ķermenīši kukurūzas — Zea mays šūnās (a) un aļģes Micrasterias rotāta šūnās (b)��������������������������������������������������
	133. att. Cietes graudiņi�၀혩혩
	134. att. Rezerves cietes graudiņi�혩쁘혩ၗ
	135. att. Olbaltumvielu kristaloldi: A — kartupeļu — Solanum tuberosum bumbulī, B — kaktusu — Epiphultum epidermas šūnās��������������������
	136. att. Aleirona graudiņi�����
	137. att. 1 — kalcija oksalāta kristālu veidi, 2 — stiloīds eihornijas — Eichhornia crassipes lapas šūnās, 3 — sferokristāli jeb sferīti sēnes — Phallus šūnā. Uz šūnas virsmas redzamas drūzas. 4 — rafīdu kūlītis sniegpulkstenīšu — Galanthus nivalis sēklotnes šūnā. Kūlīti apņem gļotas. Citoplazma un kodols izvietojas gar šūnas sienu. 5 — drūzas no kaktusa — Opuntia grandis šūnām. 6 — kristālu smiltis melnā plūškoka — Sambucus nigra mizas šūnā����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	138. att. Inulīna sferokristāli dālijas — Dahlia variabilis gurnu parenhimātiskajās šūnās�����������������������������������
	139. att. Šūnapvalka sekundārās uzbūves shēma�0㜵킭혩䂯혩ꂐ혩肐혩��������0㌲0㈰悮혩
	140. att. Polisaharīdu — celulozes, pektīna, cietes un hitīna molekulu uzbūve��������������������
	141. att. I — šūnapvalka centrifugālā pabiezināšanās putekšņiem�������������ズ혩Ⴚ혩킘혩炘혩���������
	142. att. A — šūnapvalka slāņaina struktūra (palmas šķiedru šķērsgriezums) B — šūnapvalka svītraina struktūra dāliju — Dahlia variabilis gurnu parenhimātiskajās šūnās���������������������������������������������������������������������������
	143. att. A — priedes — Pinus silvestris traheīdas da|as ar dobumporām (d), B — dobumpora šķērsgriezumā C — dobumpora tangenciālā griezuma (pa kreisi) un radiālā griezumā (pa labi)��������������������������������������������������
	144. att. Plazmodesmas
	145. att. Sējas linu -- Linum usitatissimum sēklas ārējās da|as šķērsgriezums; A — sausa sēkla; B — ūdenī piebrieduši sēkla�������������������������������������������������������
	146. att. 1 — palmu — Phytelephas augļapvalka (endokarpa) šūnas ar silīcija dioksīdu, 2 — ģipša adatas dārza sīpolu — Allium cepa zvīņlapas epidermas šūnu vidējā plātnē, 3 — cistolīti (c) gumijkoka — Ficus elastica lapas epidermā un 4 — Strobilanthes isophyllus mizas parenhīmā������������������������������������������������������������������������������������������
	147. att. 1 — plazmolize sunu šūnās 2 — Hehta pavedieni plazmoiizetas dārza sīpolu Allium cepa šūnās�㈰〰㜰〰㘱〰㙣〰㙤〰㜵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㔰〰㘸〰㜹〰㜴〰㘵〰㙣
	148. att. Mazpurenītes — Ficaria verna atvarsnīte Dārza sīpolu — Allium cepa zvīņlapas šūnas�����������������������������������
	149. att. Centripetāla (sukcedāna) šķērssienas veidošanās aļģei spirogīra — Spirogyra���������������������������������������ᄁ
	Vienlaicīga daudzu šūnu veidošanās rezēdas — Reseda odorata dīgjsomā (3)��������휩怣휩ꀤ휩耤휩������������耢휩
	150. att. Sēnes — Plasmopara halstedii zoosporu veidošanās�㔀휩怷휩耸휩怸휩
	151. att. Zoosporu veidošanas aļģēm edogonijām – Oedogonium (1 – zoospora)��������������������
	152. att. Vienšūnas organismi�����
	153. att. Plektenhīma un pseidoparenhīma Starpšūnu telpas���������������
	154. att. Tīrumu kosas — Equisetum arvense augšanas konuss�����
	155. att. I — kambija šūnas shēma II — kambija šūnu tangenciālās dalīšanās shēma. III — kambija šūnu dalīšanās un sekundāro lūksnes un koksnes elementu veidošanās. IV — stāvainā kambija veidošanās (shematiski)�������������������������������������������������������������������������������������
	156. att. Lapu epiderma (no virsas)
	157. att. Lapu epiderma šķērsgriezuma�ꂔ휩삕휩ꂕ휩���
	158. att. Matiņi�휩낪휩�
	159. att. Mazo mārsilu — Thymus serpyllum epiderma, I — no virsas, II šķērsgriezumā��������������������
	160. att. I — atvārsnītes veidošanas hiacintes — Hyacinthus lapas epiderma (sk. paskaidrojumu tekstā). II — atvārsnītes blakus šūnu novietojums������������������������������
	161. att. Atvārsnītes. A — kukurūzas — Zea mays, B — Strobilanthes glomerata, C — Euphorbia tirukalli atvārsnīte ārpusē ar vaska valnīti, D — mazo ūdensziedu — Lemna minor atvārsnīte ar eisodiālo eju������������������������������������������������������������
	162. att. I — jāņogu zara peridermas šķērsgriezums; II — bērza — Betula pendula peridermas šķērsgriezums�㙣〰㘱〰㙥〰㜴〰㘸〰㘵〰㜳〰㈰〰㘷〰㙣〰㙦〰㙤〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〰㘱〰
	163. att. Kartupeļa — Solanum tuberosum bumbuļa ārējās da|as šķērsgriezums (1 — korķa kārta)���������������������������������������������
	164. att. Sarkanā plūškoka — Sambucus racemosa lenticeles šķērsgriezums��������������������
	165. att. Kreve
	166. att. Tropiskās orhidejas — Stanhopea oculata gaisa saknes šķērsgriezums:���������������
	167. att. Kolenhīma (1 — plātņu, 2 — stūru, 3 — caurumaina)��������������������
	168. att. I — vīnkoka — Vitis vinifera koksnes šķiedras. II — sklereidas����������
	169. att. Balstaudu novietojuma shēma���
	170. att. I — porainas trahejas veidošanās. II — traheju veidi. 111 — traheīdas�������Ā��
	171. att. Tillu ieaugšana robīnijas jeb baltās akācijas — Robinia pseudacacia trahejā (trahejas garengriezums un šķērsgriezums)������������������������������
	172. att. Sietstobra un pavadītājšūnas veidošanās lauku pupām — Vicia faba (paskaidrojums tekstā).������������������������������
	173. att. Ķirbja — Cucurbita pepo floemas elementi��0㘸İ
	174. att. Sāvējgurķa — Ecballium elaterium lūksnes daļas garengriezums�������������������������
	175. att. Salikto vadu kulīšu shēma�ႇ����
	176. att. I — slēgtā kolaterālā vadu kūlīša šķērsgriezums kukurūzas — Zea mays stumbra, II — vaļējā jeb atklātā kolaterālā vadu kūlīša šķērsgriezums ložņu gundegas — Ranunculus repens stumbrā��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	177. att. Bikolatcrala vadu kūlīša šķērsgriezums ķirbja — Cucurbita pepo stumbrā-�〱㉢〱㘱〰㘱〰㈰〱㘱〱㌷〱ㄳ〰㜲〰㜳〰㘷〰㜲〰㘹〰㘵〰㝡〰
	178. att. I — leptocentriskā kūlīša šķērsgriezums skalbes — Iris saknenī, II — hadrocentriskā vadu kūlīša šķērsgriezums ergļpapardes — Pteridium aguilinum lapas kāta�����������������������������������������������������������������
	179. att. Radiāla vadu kūlīša šķērsgriezums kodīgās gundegas — Ranunculus acer saknē�㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㜶〰㘱〰㘴〰㜵〰㈰〰㙢〱㙢〰㙣〱㉢〱㘱〰㘱〰㈰〱㘱〱㌷〱ㄳ
	180. att. 1 — pienejas melnsaknes — Scorzonera hispanica saknes mizā, 2 — pienstobri spožās eiforbijas — Euphorbia splendens stumbrā, 3 — miecvielu šūnu rindas ozola — Quercus mizā�������������������������
	181. att. Gutācija kukurūzas — Zea mays lapās�stumbrā, 3 — m
	182. att. Hidatodes
	183. att. Epitemhidatode Ķīnas prīmulas — Primula sinensis lapā�u휩ꁴ휩��������0㜴0㜵〰㜰〰
	184. att. I — Nepenthes phgllamophora krūzītes garengriezums; II — apaļās rasenes — Drosera rotundifolia dziedzermatiņa galviņas garengriezums������������������������������
	185. att. I — upeņu — Ribes nigrum florālā nektārdziedzera šķērsgriezums (I — nektārsprauga starp dziedzeršūnām); II — spožās eiforbijas — Euphorm splendens augšlapas nektārdziedzera šķērsgriezums ar nektārbedrīti (ārējas šūnapvalka sienas bedrītes šūnām nav pabiezinātas un kutinizētas)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	186. att. Dziedzermatiņi un dziedzerzviņas� Euphorm 
	187. att. Parastās zirgkastaņas – Aesculus hippocastanum sekundārās lūksnes kristālu šūnu rindas tangenciālais griezums����������������������������������������
	188. att. Sveķu aiļu veidošanās (1—4)���������������
	189. att. Saknes joslas
	190. att. Miežu — Hordeum vulgare sakņu augšanas konuss ar uzmavu�����
	191. att. Skalbes — Iris saknes šķērsgriezums����������
	192. att. I — spurgaliņu veidošanas dižmeldru — Cuperus saknēs����������
	193. att. Sejas risa — Oryza sativa saknes šķērsgriezums ar aerenhīmu primārajā mizā������������������������������
	194. att. Sarkano pupiņu — Phaseolus coccineus saknes šķērsgriezums; redzama sānsakņu veidošanās (1)������������������������������
	195. att. Saknes centrālā da|a (šķērsgriezums).��������������������
	196. att. Ķirbja — Cucurbita pepo saknes sekundārā uzbūve (šķērsgriezums)������������������������������
	197. att. Saknes uzbūves shēma. I — primārā uzbūve, 11, 111 — sekundārā uzbūve IV — Saknes radiāla vadu kūlīša pārveidošanas stumbra kolaterālajos kūlīšos (1-4)���������������������������������������������������������������������������
	198. att. I — Sibbaldia procumbens vecākas saknes ārējās da|as šķērsgriezums.�lajos kūlīšos (1-4)����������
	199. att. Burkāna — Daucus sativus saknes šķērsgriezums�0㜰1〱䃋�����
	200. att. Rutka — Raphanus sativus saknes šķērsgriezums�䃁������
	201. att. Bietes — Beta vulgaris saknes šķērsgriezums����������
	202. att. I — kviešu — Triticum un II — parasto skujeņu — Hippuris vulgaris augšanas konuss�����
	203. att. Divdīgļlapju steles shēma�㈰ㄴ〰㈰〰㔴〰㜲〰㘹〰㜴〰㘹
	204. att. I — dziedniecības sparģeļu — Asparagus officinalis stumbra anatomiskā uzbūve�������������������������
	205. att. Rudzu — Secale cereale stumbra anatomiskā uzbūve���������
	206. att. Saulgriežu — Helianthus annuus stumbra anatomiskā uzbūve����������
	207. att. Linu — Linum usitatissimum stumbra anatomiska uzbūve���
	208. att. Stumbra primāras un sekundāras uzbūves shēma��������������������
	209. att. Parastās priedes — Pinus silvestris koksnes anatomiskā uzbūve���������������
	210. att. Parastās liepas — Tilia cordata stumbra anatomiskā uzbūve���������������
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