
LV_AUGI_DZELT

1 2 3

4 5

6

NAKTSVIJOLE –  MŪSU
NOSLĒPUMAINĀKAIS UN 
NOSTĀSTIEM APVĪTĀKAIS 
SAVVAĻAS ZIEDS

IEPAZĪSTI AUGUS
TĒRVETES DABAS PARKĀ

KREIMA PUĶE, PIENA PUĶĪTE, DIVLAPAINĀ SPĪGANA TĀ DAŽĀDOS 
LATVIJAS NOVADOS DĒVĒ NAKTSVIJOLI. NOPLŪKTA NAKTSVIJOLE 
ĀTRI ZAUDĒ SAVU SMARŽU UN DRĪZ ARĪ VĪST, TĀPĒC ĻAUSIM TAI 

ZIEDĒT UN SMARŽOT DABĀ



Saudzē dabu, jo to mēs esam aizņēmušies no NĀKOTNES, no saviem bērniem un mazbērniem!

Augam ir stāvs stumbrs, biezi noklāts ar sīkiem matiņiem. Arī lapām abas 
puses noklātas ar matiņiem. Maija, jūnija mēnesī stublāja augšdaļā uzzied 
viens balts zieds. Augs ir aizsargājams – iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Divkrāsaini  ziedi – violeti dzeltenā krāsā. Ziedi ķekarā izplaukst pakāpeniski 
– kad apakšējie ziedi ir noziedējuši, atveras augšējie. Auga sēklas izplata un 
pārnēsā skudras. Sēklas atgādina kviešu graudus un bagātīgi satur eļļu, kas 
skudrām ir liels gardums.

Zied spilgti dzelteniem ziediem aprīļa, maija mēnesī. Tam ir trīs staraini 
dalītas lapas. Augs ir diezgan indīgs, tāpēc ziedus plūkt nevajadzētu.

Pārsteidz visus ar saviem atturīgajiem ziediem un izsmalcināto smaržu.
Vairojas ar sēklām, kas ir ļoti sīkas – līdzīgas baltiem puteklīšiem. Stublāja 
lejasdaļā  izvietotas divas lielas, ovālas un spīdīgas lapas.

Augam divas  sirdsveida lapas ar smailu galu.  Zvaigznītēm līdzīgie ziedi veido 
ķekaru. Vasaras otrajā pusē ziedu vietā aizmetas augļi – sarkanas ogas. Augs 
ir indīgs, īpaši indīgas ir ogas. 

Auga ziedi zaļganbalti, zvanveida ar īsiem kātiņiem, novietoti lapu žāklēs, 
zied maijā, jūnijā, pēc noziedēšanas nogatavojas zili, melnas ogas. Lapas 
tumši zaļas, apakšpusē gaišākā nokrāsā. Audzē arī dārzos un parkos kā 
krāšņumaugu.
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1. Uzdevums. CIPARU, KAS ATBILST KRĀSAINAM ATTĒLAM, IERAKSTI APLĪTĪ PIE NOSAUKUMA
                       UN KVADRĀTĀ PIE PAREIZĀ APGALVOJUMA.

2. Uzdevums. IEVIETO TEKSTĀ ATBILSTOŠO VĀRDU!

Spilgti dzelteniem ziediem agri pavasarī uzzied _______  __________, kuri priecē ikvienu dabas draugu.

Ēnainos priežu un egļu mežos no maija līdz jūlijam uzzied smaržīgs liliju dzimtas augs – __________ 
_________________, kuras zvaigznītēm līdzīgie sīkziedi veido ķekaru.

Lapu koku mežos, krūmājos, meža pļavās sastopama _____________  ________________, kura, vakara 
krēslai iestājoties, ikvienu apbur ar savu ziedu baltumu un izsmalcināto smaržu. (augs ir aizsargājams)

Maija, jūnija mēnesī uzzied augs, kura stumbrs un lapas ir klātas sīkiem, mīkstiem matiņiem, stumbra 
augšdaļā viens balts zieds. ___________  ______________ ir iekļauti Latvijas sarkanajā grāmatā.

_______________________ spilgti dzelteni violetie ziedi uzzied jūnijā un zied līdz septembrim, augs 
parazitē uz alkšņu, lazdu, egļu saknēm. Auga sēklas pievilina skudras.

Augam ir spēcīgs, resns saknenis, kas dzīvo 20 gadus, Zaļganbaltie auga ziedi izplauks maijā vai jūnijā,  
ziedi ir bez samaržas. __________________ ir iecīnījuši dārzmīļi, kuri tās audzē dārzos un parkos.

3. Uzdevums. TABULĀ AR × ATZĪMĒ PAREIZO APGALVOJUMU!
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