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IEVADS
Pēdējā laikā arvien lielāku interesi izraisa jautājumi par aizsargājamām dzīvotnēm jeb biotopiem – kā tos pazīt, pēc
kādām pazīmēm noteikt. Izstrādāta rokasgrāmata šo biotopu noteikšanai (Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā.
Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizētais izdevums (2013)), kurā ir dažādi kritēriji biotopu identificēšanai.
Šis konkrētais darbs tapis kā papildinājums rokasgrāmatai un ir ilustratīvs materiāls Eiropas Savienības (ES) biotopus
raksturojošām augu sugām, kuras kā biotopus indicējošas minētas šajā izdevumā. Tas noderēs visiem, kuru darbs saistīts ar
dabu un ES biotopu noteikšanu – gan vides inspektoriem, gan mežu apsaimniekotājiem, gan studentiem mācību procesā,
gan topošajiem biotopu kartētājiem, gan zemju īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī vienkārši
jebkuram dabu mīlošam un sugas pazīt gribošam cilvēkam.
Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas
I Meži un virsāji
Latvijā ir 13 ES nozīmes aizsargājami mežu biotopi – 10 no tiem ietverti iepriekšminētajā rokasgrāmatā, trīs agrāk bija
iekļauti citu līdzīgu biotopu sastāvā, bet tagad izdalīti kā patstāvīgi. Virsāju biotopi ir divi, un viens ir tāds, kur noteicošā loma
ir kadiķu audzēm virsājos.
Gandrīz katrā ES nozīmes biotopā ir sugas, kurām ir kvalificējoša nozīme, – tādas, kuras sastopamas tikai attiecīgajā
biotopā vai kuru klātbūtne indicē konkrētu biotopu. Tās var būt dažādu organismu grupu sugas, bet tieši veģetācija un
vaskulārie augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no ES biotopiem. Noteicējs
veidots kā praktiski izmantojams palīgs ES biotopu noteikšanā pēc raksturīgo augu sugu fotoattēliem, kur nepieciešams,
pievienotas īsas sugu raksturojošas pazīmes. Bieži pievienoti dažādu augu detaļu attēli, lai sugas varētu noteikt arī veģetatīvā
stāvoklī. Apzināti ne vienmēr lietoti zinātniskie termini, bet gan tādi, lai pazīmes arī nespeciālistam būtu vieglāk atcerēties.
Katra meža biotopa raksturojošo augu sugu apskats sākas ar biotopa variantu uzskaitījumu (ja tādi ir), kam seko
rokasgrāmatā minēto sugu aktualizēts saraksts. Tajā uzskaitīti arī biotopam raksturīgie koki un krūmi, bet to attēli noteicējā
nav ievietoti (izņemot atsevišķus gadījumus). Ar sarkanu izceltas Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas, kurām kāds
konkrēts biotops nereti ir vienīgā piemērotā dzīvotne. Ar apzīmējumu palīdzību īsi sniegta papildus informācija par augu
sugām, norādot:
• Latvijā īpaši aizsargājamas sugas (Ministru Kabineta  noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”);
• Eiropas Padomes „Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (Biotopu
direktīva) II un V pielikuma sugas;
• lietussargsugas – tipiskās sugas Biotopu direktīvas izpratnē;
• dabisko mežu biotopu (DMB) speciālās un indikatorsugas;
• kaļķainu/skābu augšņu indikatorsugas;
• sugas, kurām Latvijā ir izplatības areāla robeža;
• * pie biotopa koda nozīmē – ES prioritāri aizsargājams biotops, ko nosaka Biotopu direktīva.
Sugu attēli pa biotopiem izkārtoti alfabētiskā secībā, izņemot graudzāles, kuru noteikšana parasti sagādā grūtības, – tās
ir katra biotopa beigās, lai būtu vienkopus un tādējādi savstarpēji labāk salīdzināmas.
Pie katras sugas (izņemot sporaugus) norādīts tās ziedēšanas laiks.
Tā kā noteicējs paredzēts tikai vaskulāro augu noteikšanai ES biotopos, tad tiem raksturīgo sūnu un ķērpju sugu foto pie
katra biotopa nav ievietoti. Tomēr, ņemot vērā, ka vairāki meža biotopi par ES nozīmes atzīstami tikai tad, ja tie ir DMB vai
potenciālie DMB, un te liela loma ir citu organismu grupām (sūnas, ķērpji, sēnes), tad meža nodaļas beigās ir pievienoti šo
biežāk sastopamo DMB speciālo un indikatorsugu fotoattēli ar īsiem pazīmju komentāriem.
Virsāji
4010 Slapji virsāji
4030 Sausi virsāji
Meži
2180 Mežainas piejūras kāpas
9010* Veci vai dabiski boreāli meži
9020* Veci jaukti platlapju meži
9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži
9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
9070 Meža ganības
9080* Staignāju meži
9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)
9180* Nogāžu un gravu meži
91D0* Purvaini meži
91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)
91F0 Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm
91T0 Ķērpjiem bagāti priežu meži
DMB Dabisko mežu biotopu biežāk sastopamie indikatori
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4010

VARIANTI
KOKI

Slapji virsāji

4010_1 Tipiskais - slapjie virsāji ar grīņa sārteni
4010_2 Vāji atlantiskais - slapjie virsāji bez grīņa sārtenes
Betula pubescens Purva bērzs

Pinus sylvestris Parastā priede

Frangula alnus Parastais krūklis
Juniperus communis Zviedrijas kadiķis

Myrica gale Parastā purvmirte | A
Salix rosmarinifolia Vilku kārkls

Calluna vulgaris Sila virsis | sk
Carex nigra Dzelzszāle
Carex panicea Sāres grīslis
Drosera intermedia Vidējā rasene | A
Drosera rotundifolia Apaļlapu rasene
Empetrum nigrum Melnā vistene
Erica tetralix Grīņa sārtene | L, A, sk
Eriophorum polystachion Šaurlapu spilve
Eriophorum vaginatum Makstainā spilve
Juncus bulbosus Sīpoliņu donis

Juncus squarrosus Skrajais donis | A, sk
Lycopodiella inundata Palu staipeknītis | BD-V, A
Molinia caerulea Zilganā molīnija
Pedicularis sceptrum-carolinum Dižā jāņeglīte
Potentilla erecta Stāvais retējs
Radiola linoides Linu starenīte | ZA
Trichophorum cespitosum Ciņu mazmeldrs | A
Vaccinium uliginosum Zilene | sk
Vaccinium vitis-idaea Brūklene

SŪNAS

Calypogeia spp. Somenītes
Cephaloziella spp. Pumpurzarītes
Fossombronia spp. Fosombronijas
Hypnum jutlandicum Jitlandes hipns
Leucobryum glaucum Zilganā baltsamtīte | BD-V
Lophozia ventricosa Uzpūstā smaillape
Ptillidum ciliare Skropstainā dūnīte

Sphagnum capillifolium Smaillapu sfagns | L
Sphagnum compactum Blīvais sfagns | L
Sphagnum contortum Grieztais sfagns | L
Sphagnum cuspidatum Garsmailes sfagns
Sphagnum papillosum Kārpainais sfagns | L
Sphagnum subsecundum Sirpjlapu sfagns | L
Pseudoscleropodium purum Tīrā zaļkāte

ĶĒRPJI

Cladina spp. Kladīnas | BD-V

Cladonia spp. Kladonijas | BD-V

KRŪMI
LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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4010

Slapji virsāji
VI,VII

Skrajos ceros, siev. ziedu vārpiņas 2-4,
apakš. vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

V,VI

Zilganzaļš, apakš. vārpiņas kāts apm. 2-3 cm garā seglapas makstī

Carex panicea Sāres grīslis

Carex nigra Delzszāle
VI-VIII

Lapas iegarenas, ziednesis pie pamata izliekts,
tikai nedaudz garāks par lapām, augs līdz 10 cm augsts

VI,VII

Lapas apaļas

(sastopama arī hibridogēna suga ieapaļā rasene D. rotundifolia x D. anglica = x D. obovata)

Drosera intermedia Vidējā rasene

Drosera rotundifolia Apaļlapu rasene
VIII,IX

Calluna vulgaris Sila virsis

IV-VI

Empetrum nigrum Melnā vistene
VII,VIII

Līdz 10 cm augsts, sporu nesēja sastats zara galā,
platāks nekā zars, nav krasi norobežots

Mūžzaļš, lapas lineāras līdz 1 cm ga, pa pāriem pretējas, apmatotas

Erica tetralix Grīņa sārtene

Lycopodiella inundata Palu staipeknītis
V,VI

Lapas galā gara, trīsšķautņaina smaile, vārpiņas kāts gluds

Eriophorum polystachion Šaurlapu spilve

IV,V

Vienīgā no spilvēm, kam stublāja galā 1 vārpiņa

Eriophorum vaginatum Makstainā spilve
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4010

Slapji virsāji
VI,VII

VI,VII

Ciešā cinī, lapas īsas, stīvas, renesveidīgas

Līdz 20 cm, saknenis paresnināts, sīpolveidīgs

Juncus bulbosus Sīpoliņu donis

Juncus squarrosus Skrajais donis
VI,VIII

V-IX

Lapas piezemes rozetē, mazākas un līdzīgas lapas
arī uz stublāja, var būt violeta nokrāsa

Pedicularis sceptrum-carolinum Dižā jāņeglīte

Potentilla erecta Stāvais retējs
VIII,IX

V,VI

Līdz 10 cm, lapas sīkas, sēdošas, pretējas;
ziedi sīki, vainaglapas 4, baltas

Blīvos ciņos; rudenī pataustot ar delnu cini no augšas durstīgas jaunās lapas (Eriophorum vaginatum tā nav)

Trichophorum cespitosum Ciņu mazmeldrs

Radiola linoides Linu starenīte
V

VI

Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Vaccinium vitis-idaea Brūklene

Vaccinium uliginosum Zilene
V,VI

Blīvā cerā, lapas zilganzaļas, skara tumša - brūni violeta

Molinia caerulea Zilganā molīnija

IV,V

Lapas apakšpuse blāvi zaļa, vienmājas augs

Myrica gale Parastā purvmirte
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4030

VARIANTI
LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Sausi virsāji

(abi atrodas ārpus Piejūras zemienes)
4030_1 Veidojušies, aizaugot smiltājiem
4030_2 Veidojušies, aizaugot barības vielām nabadzīgiem zālājiem (g.k. 6230*)
Agrostis tenuis Parastā smilga
Antennaria dioica Divmāju kaķpēdiņa
Arctostaphylos uva-ursi Parastais miltenājs | L
Calluna vulgaris Sila virsis | L, sk
Campanula rotundifolia Apaļlapu pulkstenīte
Carex ericetorum Virsāja grīslis
Carex pilulifera Lodvārpu grīslis | A, sk
Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene | Z, J
Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga
(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)
Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe | BD-II
Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis | BD-V, R
Erigeron acris Asais jānītis
Euphrasia spp. Žibulīši
Festuca ovina Aitu auzene | sk

Festuca sabulosa Kāpu auzene
Galium verum Īstā madara
Hieracium pilosella Mazā mauraga
(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
Jasione montana Kalnu norgalvīte | sk
Koeleria glauca Zilganā kelērija | k, R
Nardus stricta Stāvā vilkakūla | sk
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene | A, k
Sedum acre Kodīgais laimiņš
Sieglingia decumbens Pazvilā misiņsmilga
Thymus serpyllum Mazais mārsils
Trifolium arvense Tīruma (matainais) āboliņš | sk
Veronica officinalis Zemteka
Veronica spicata Vārpu veronika | k

SŪNAS

Ceratodon purpureus Purpura ragzobe
Dicranum spp. Divzobes
Racomitrium canescens Sirmā sarmenīte

Racomitrium ericoides Ēriku sarmenīte
Sphagnum capillifolium Smaillapu sfagns | BD-V

ĶĒRPJI

Cetraria spp. Cetrārijas
Cladina spp. Kladīnas | BD-V
Cladonia spp. Kladonijas | BD-V

Peltigera canina Suņu peltīgera
Stereocaulon spp. Stereokauloni

APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
J - specifiska izplatība tikai vai g.k. gar jūras piekrasti
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4030

Sausi virsāji
V,VI

V,VI

Gaiši zaļganpelēcīgs, viss ar matiņiem

Lapa visplatākā augšgalā (brūklenei vidusdaļā)

Arctostaphylos uva-ursi Parastais miltenājs

Antennaria dioica Divmāju kaķpēdiņa
VIII,IX

VI-IX

Līdz 40 cm, stublājs pacils, piezemes lapas mazas, ieapaļas

Calluna vulgaris Sila virsis

Campanula rotundifolia Apaļlapu pulkstenīte
V

V

Pūslītis apmatots, tā plēksne strupa, ar plēvjainu/baltu galu.
Apakš. vārpiņas seglapa brūna, plēvjaina.

Pūslītis apmatots, tā plēksne smaila.
Apakš. vārpiņas seglapa zaļa, lapasveida.

Carex pilulifera Lodvārpu grīslis

Carex ericetorum VirsājA grīslis
VI-VIII

Zari plakani, izplestā vēdekļveidīgā pušķī

Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis

Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe
VII,VIII

Stublājs iesārts, ar raupjiem matiņiem, arī lapas

Erigeron acris Asais jānītis

VII-IX

E. micrantha (sk. aplītī)- kails, sarkanīgi brūns stublājs, lapas
bez matiņiem, ādainas (citiem apmatotas)

Euphrasia spp. žibulīši
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4030

Sausi virsāji
VI-X

V-VIII

Lapas šauri lineāras, mieturos pa 8-12 ,
vienīgā madara ar dzelteniem ziediem

Hieracium pilosella Mazā mauraga

Galium verum Īstā madara

(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
VI-VIII

V

Piezemes lapas plūksnaini šķeltas,
zieds 1, nokarens, augļu laikā stāvs

Jasione montana Kalnu norgalvīte

Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene
VI-VIII

VI-VIII

Līdz 10 cm, stublājs apaļš, visapkārt ar matiņiem
(T. ovatus tikai uz šķautnēm)

Thymus serpyllum Mazais mārsils

Sedum acre Kodīgais laimiņš
VI-VIII

Stublājs ložņājošs, viss augs apmatots

Stublājs, lapas un zieda kauss apmatots

Veronica officinalis Zemteka

Trifolium arvense tīruma (matainais) āboliņš
VI-VIII

Stublājs nezaro, lapas pretējas

Veronica spicata Vārpu veronika

VI-VIII
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4030

Sausi virsāji
VI

VI,VII

Blīvs, zilganzaļš cers ar sārti-violetu pamatu (vēlāk dzeltē),
lapas ierotījušās, smalkas, adatveida

Skara skraja, izvērsta, nesakļaujas arī noziedot, vārpiņas sīkas.
Masveidā “migliņas” iespaids.

Agrostis tenuis Parastā smilga

Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene
VI,VII

Līdz 70 cm, stiebra galā plaši izvērsta, skraja sarkanbrūna skara

Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga

V-VII

Blīvs, zaļš cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina Aitu auzene

(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)

V-VII

VI,VII

Blīvs, koši zaļš cers, lapas smalkas, no augšas pataustot
± durstīgi asas. Masīvas, spīdīgas, dzeltenbrūnas lapu makstis.

Koeleria glauca Zilganā kelērija

Festuca sabulosa Kāpu auzene
VI,VII

Ļoti blīvos ceros, lapas ierotījušās, raupjas, sarveidīgas,
vārpa vienpusēja (kā ķemmīte)

Nardus stricta Stāvā vilkakūla

Lapas zilganzaļas, abas puses ar matiņiem.
Ziedot vārpa izplesta, vēlāk sakļauta.

VI,VII

Līdz 40 cm, skrajā cerā, skarā 4-12 blāvas, eliptiskas vārpiņas.
Lapas mēlītes vietā (un zemāk uz stiebra) matiņi.

Sieglingia decumbens Pazvilā misiņsmilga
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2180

VARIANTI
KOKI
KRŪMI
LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Mežainas piejūras kāpas

NAV
Pinus sylvestris Parastā priede
Juniperus communis Zviedrijas kadiķis
Andromeda polifolia Polijlapu andromeda | m
Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene | L
Calluna vulgaris Sila virsis | sk
Carex arenaria Smiltāja grīslis | sk, J
Carex ericetorum Virsāja grīslis
Chimaphila umbellata Čemuru palēks
Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene | ZA
Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga | sk
(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)
Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe | L, BD-II
Diphasium complanatum Parastais
plakanstaipeknis | L, i, BD-V, R
Diphasium tristachyum Trejvārpu
plakanstaipeknis | L, i, BD-V, A
Empetrum nigrum Melnā vistene
Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene
Festuca ovina Aitu auzene | L, sk
Festuca sabulosa Kāpu auzene

Hieracium pilosella Mazā mauraga
(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
Jasione montana Kalnu norgalvīte | sk
Jovibarba globifera Atvašu saulrietenis | R
Koeleria glauca Zilganā kelērija | k, R
Ledum palustre Purva vaivariņš | m, sk
Lycopodium annotinum Gada staipeknis | m, BD-V
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis | BD-V
Polypodium vulgare Parastā saldsaknīte
Pulsatilla patens Meža silpurene | L, BD-II, R
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene | L, A, k
Sedum acre Kodīgais laimiņš
Silene nutans Nokarenā plaukšķene
Solidago virgaurea Dzeltenā zeltgalvīte
Thymus serpyllum Mazais mārsils | L
Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja
Vaccinium myrtillus Mellene
Vaccinium vitis-idaea Brūklene

SŪNAS

Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine
Pleurozium schreberii Šrēbera rūsaine

Polytrichum juniperinum Kadiķu dzegužlins
Polytrichum piliferum Matainais dzegužlins

ĶĒRPJI

Cetraria islandica Islandes cetrārija (Islandes ķērpis)
Cladina spp. Kladīnas | L, BD-V

Cladonia spp. Kladonijas | L, BD-V

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
i - DMB indikatorsuga
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
J - specifiska izplatība tikai vai g.k. gar jūras piekrasti
m - šī biotopa mitrā komponente
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2180

Mežainas piejūras kāpas
V,VI

V,VI

Lapa visplatākā augšgalā (brūklenei vidusdaļā)

Andromeda polifolia Polijlapu andromeda

Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene
VIII,IX

V,VI

Gari sakneņi, ik pēc posma no tā veidojas jauns iesakņojies augs

Carex arenaria Smiltāja grīslis

Calluna vulgaris Sila virsis
V

VI-VIII

Pūslītis apmatots, tā plēksne strupa, ar plēvjainu/baltu galu.
Apakšējās vārpiņas seglapa brūna, plēvjaina.

Chimaphila umbellata Čemuru palēks

Carex ericetorum Virsāja grīslis
VI-VIII

Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe

Lapas spīdīgas, mala zāģzobaina

IV-VI

Empetrum nigrum Melnā vistene
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2180

Mežainas piejūras kāpas

Zari plakani, izplestā vēdekļveidīgā pušķī

Zari ciešā pušķī, ± augšupvērsti

Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis
VI-VIII

(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
VI-VIII

Sporu vālītes zaru galos pa vienai

Lycopodium annotinum Gada staipeknis

V-VIII

Hieracium pilosella Mazā mauraga

Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene

Jasione montana Kalnu norgalvīte

Diphasium tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis

VII,VIII

Jovibarba globifera Atvašu saulrietenis

Sporu vālītes zaru galos vairākas

Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
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Mežainas piejūras kāpas

2180

VI,VII

Polypodium vulgare Parastā saldsaknīte

Ledum palustre Purva vaivariņš
IV,V

V

Piezemes lapas staraini dalītas, zied pirms lapu plaukšanas,
zieds 1, ± stāvs

Piezemes lapas plūksnaini šķeltas, zieds 1,
nokarens, augļu laikā stāvs

Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene

Pulsatilla patens Meža silpurene
VI-VIII

VI-IX

Ziedkopa skraja, vienpusēja, kauss nav uzpūsts

Silene nutans Nokarenā plaukšķene

Sedum acre Kodīgais laimiņš
VII-X

VI-VIII

Stublājs ieapaļš, vienmērīgi visapkārt ar matiņiem
(lielajam mārsilam - uz šķautnēm)

Solidago virgaurea Dzeltenā zeltgalvīte

Thymus serpyllum Mazais mārsils
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Mežainas piejūras kāpas
V-VII

VI

Lapas rozetē, stingras, ar īsiem matiņiem un sarkanām dzīslām

Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja

2180

Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Vaccinium vitis-idaea Brūklene
V

VI,VII

Blīvs, zilganzaļš cers ar sārti-violetu pamatu (vēlāk dzeltē),
lapas ierotījušās, smalkas, adatveida

Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene

Vaccinium myrtillus Mellene
VI,VII

Līdz 70 cm, stiebra galā plaši izvērsta, skraja skara ar
sarkanbrūnu nokrāsu

Blīvs, zaļš cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga

Festuca ovina Aitu auzene

(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)

V-VII

Blīvs, koši zaļš cers, lapas smalkas, no augšas ar delnu pataustot
± durstīgi asas. Masīvas, spīdīgas, dzeltenbrūnas lapu makstis.

Festuca sabulosa Kāpu auzene

V-VII

VI,VII

Lapas zilganzaļas, abas puses ar matiņiem.
Ziedot vārpa izplesta, vēlāk sakļauta.

Koeleria glauca Zilganā kelērija
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9010*

VARIANTI
KOKI

Veci vai dabiski boreāli meži

9010*_1 Tipiskais variants - atbilst (P)DMB
9010*_2 Daļēji atbilstoša veģetācija - atbilst (P)DMB
9010*_3 Nosusinātās augsnēs - atbilst (P)DMB
9010*_4 Nesenas meždegas
9010*_5 Jaunāki meži, kas dabiski attīstījušies pēc meždegām
Betula spp. Bērzi
Picea abies Parastā egle

Pinus sylvestris Parastā priede
Populus tremula Parastā apse

Agrostis tenuis Parastā smilga
Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene | L
Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa
Calluna vulgaris Sila virsis | sk
Chimaphila umbellata Čemuru palēks | L
Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga | sk
(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)
Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe | BD-II, L
Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis | BD-V, R, L, i
Diphasium tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis | BD-V, A, L, i
Empetrum nigrum Melnā vistene
Equisetum sylvaticum Meža kosa
Festuca ovina Aitu auzene | sk
Goodyera repens Ložņu saulenīte
Huperzia selago Apdzira

Linnaea borealis Ziemeļu linneja
Luzula pilosa Pūkainā zemzālīte
Lycopodium annotinum Gada staipeknis
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
Maianthemum bifolium Divlapu žagatiņa
Melampyrum pratense Pļavas nārbulis
Melampyrum sylvaticum Meža nārbulis | D
Oxalis acetosella Meža zaķskābene
Pteridium aquilinum Parastā ērgļpaparde
Pulsatilla patens Meža silpurene | BD-II, R, L
Rubus saxatilis Klinšu kaulene
Solidago virgaurea Dzeltenā zeltgalvīte
Trientalis europaea Eiropas septiņstarīte
Vaccinium myrtillus Mellene
Vaccinium vitis-idaea Brūklene

SŪNAS

Dicranum spp. Divzobes
Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine
Plagiomnium affine Sausienes skrajlape

Pleurozium schreberi Šrēbera rūsaine
Ptilium crista-castrensis Parastā straussūna

ĶĒRPJI

Bryoria spp. Briorijas
Cladina spp. Kladīnas | BD-V

Cladonia spp. Kladonijas | BD-V
Usnea spp. Usnejas

PIEPES

Fomitopsis pinicola Apmalotā piepe

LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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Veci vai dabiski boreāli meži
V,VI

9010*

VIII,IX

Lapa visplatākā augšgalā (brūklenei vidusdaļā)

Calluna vulgaris Sila virsis

Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene
VI-VIII

VI-VIII

Lapas spīdīgas, mala zāģzobaina

Chimaphila umbellata Čemuru palēks

Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe

Zari plakani, izplestā vēdekļveidīgā pušķī

Zari ciešā pušķī, ± augšupvērsti

Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis

Diphasium tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis

IV-VI

Atšķirībā no citām kosām - zari daudzkārtzaraini

Equisetum sylvaticum Meža kosa

Empetrum nigrum Melnā vistene
VII,VIII

Līdz 25 cm augsta orhideja, lapas pie stublāja pamata,
mazas, plankumainas, ziedkopa vienpusēja

Goodyera repens Ložņu saulenīte

Sporu nesēji sīko lapu žāklēs, nekad nav sporu vālītes!

Huperzia selago Apdzira
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Veci vai dabiski boreāli meži
V,VI

IV,V

Lapas ar matiņiem, ziedkopa skraja

Stublājs ložņājošs, lapas mazas, pretējas, gandrīz apaļas

Luzula pilosa Pūkainā zemzālīte

Linnaea borealis Ziemeļu linneja

Sporu vālītes zaru galos pa vienai

Sporu vālītes zaru galos vairākas

Lycopodium annotinum Gada staipeknis

Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
V,VI

V,VI

Oxalis acetosella Meža zaķskābene

Maianthemum bifolium Divlapu žagatiņa
VI-IX

Vainaga stobriņš gaišāk dzeltens nekā viss vainags, taisns, garš

Melampyrum pratense Pļavas nārbulis

9010*

VI-VIII

Vainaga stobriņš un viss vainags vienādā krāsā, stobriņš īss, līks

Melampyrum sylvaticum Meža nārbulis
IV,V

Neveido rozetes, 3-daļīga lapa uz 1 kāta

Pteridium aquilinum Parastā ērgļpaparde

Piezemes lapas staraini dalītas, zied pirms lapu plaukšanas,
zieds 1, ± stāvs

Pulsatilla patens Meža silpurene
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Veci vai dabiski boreāli meži
VI,VII

VII-X

Solidago virgaurea Dzeltenā zeltgalvīte

Rubus saxatilis Klinšu kaulene
V-VII

Trientalis europaea Eiropas septiņstarīte

V

Vaccinium myrtillus Mellene
VI

VI,VII

Skara skraja, izvērsta, nesakļaujas arī noziedot, vārpiņas sīkas.
Masveidā “migliņas” iespaids.

Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Agrostis tenuis Parastā smilga

Vaccinium vitis-idaea Brūklene
VI,VII

VI,VII

Līdz 70 cm, stiebra galā plaši izvērsta,
skraja skara ar sarkanbrūnu nokrāsu

Līdz 170 cm, ceros, lapas apakšpuse spīdīga

Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga

Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa

(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)
V-VII

Mazs, blīvs cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina Aitu auzene

9010*

18

9020*

VARIANTI

Veci jaukti platlapju meži

Visiem variantiem jāatbilst (P)DMB
9020*_1 Tipiskais - mistrots platlapju mežs
9020*_2 Kokaudzē dominē apse, piemistrojumā citas sugas, platlapju paauga
9020*_3 Mistrots platlapju mežs uz nosusinātām augsnēm
9020*_4 Mistrotas priežu un platlapju audzes, veidojušās senākās lauksaimn. zemēs

KOKI

Acer platanoides Parastā kļava
Fraxinus excelsior Parastais osis
Populus tremula Parastā apse
Quercus robur Parastais ozols

Sorbus aucuparia Parastais pīlādzis
Tilia cordata Parastā liepa
Ulmus glabra Parastā goba
Ulmus laevis Parastā vīksna

KRŪMI

Corylus avellana Parastā lazda

Lonycera xylosteum Parastais sausserdis

LAKSTAUGI

Actaea spicata Vārpainā krauklene
Aegopodium podagraria Podagras gārsa
Allium ursinum Laksis | i, A
Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
Asarum europaeum Parastā kumeļpēda
Cinna latifolia Platlapu cinna | s, R
Corydalis solida Blīvguma cīrulītis | Z
Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte | s, A
Festuca altissima Meža auzene | s, Z
Gagea lutea Meža zeltstarīte
Galeobdolon luteum Dzeltenā zeltnātrīte
Galium odoratum Smaržīgā madara | L
Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle | s, R

Hepatica nobilis Zilā vizbulīte
Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa | L
Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene
Milium effusum Izplestā ēnsmilga
Paris quadrifolia Četrlapu čūskoga
Poa remota Skrajziedu skarene | s, L
Polygonatum multiflorum Daudzziedu mugurene
Pulmonaria obscura Dziedniecības lakacis | L
Ranunculus cassubicus Kasūbijas gundega
Ranunculus lanuginosus Villainā gundega | Z, s
Sanicula europaea Eiropas dziedenīte | i, L
Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis
Viola mirabilis Brīnumainā vijolīte

SŪNAS

Dicranum viride Zaļā divzobe | BD-II, R
Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte
Frullania dilatata Izplestā frulānija

Orthotrichium spp. Pūkcepurenes
Rhytidiadelphus triquetrus Lielā spuraine

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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9020*

Veci jaukti platlapju meži
V,VI

VI-VIII

INDĪGS!

Aegopodium podagraria Podagras gārsa

Actaea spicata Vārpainā krauklene
V,VI

IV, V

Lapas ziemzaļas, sarkanbrūnais zieds ļoti īsā kātā

Asarum europaeum parastā kumeļpēda

Allium ursinum LAKSIS
V

V

Lapas bez kāta

Lapas uz īsa kāta

Anemone nemorosa Baltais vizbulis

Anemone ranunculoides dzeltenais vizbulis
IV,V

V,VI

Lapu žāklēs vairvasiņas

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā robaini šķelta

Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte

Corydalis solida Blīvguma cīrulītis
IV

V,VI

Piezemes lapa līdz 1 cm plata ar kapucveida galu

Gagea lutea meža zeltstarīte

Galeobdolon luteum DZELTENĀ zeltnātrīte
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9020*

Veci jaukti platlapju meži
V,VI

IV,V

Lapas mieturī pa 5-8, lapas gals ar mazu spicīti

Lapas ziemzaļas

Galium odoratum Smaržīgā madara (MIEŠĶIS)

Hepatica nobilis Zilā vizbulīte
IV,V

IV,V

Lapas pretējas

Lapas eliptiskas ar smailu galu, auglis pāksts

Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
V,VI

V,VI

Ogas zili melnas. INDĪGS!

Stublājs gluds, ziedi pa 2-3 (P. officinalis rievains, ziedi pa 1-2)

Polygonatum multiflorum Daudzziedu mugurene

Paris quadrifolia ČETRLAPU Čūskoga
IV,V

Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis

V,VI

Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis
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Veci jaukti platlapju meži
IV,V

9020*

V,VI

Lapa vesela, viss augs blīvi ar mīkstiem matiņiem

Ranunculus cassubicus Kasūbijas gundega

Ranunculus lanuginosus Villainā gundega
IV,V

VII,VIII

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,8 cm platas. Vārpiņā 1 zieds!
Vārpiņas plēksnes vienādi garas.
Ziedkopas zari vienmēr nolīkuši uz vienu pusi.

Uz lapas kāta ir matiņu rinda, zieda piesis gaišs

Cinna latifolia Platlapu cinna

Viola mirabilis Brīnumainā vijolīte
VI,VII

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,3 cm pl., apakšpuse spīdīga, virspuse
matēta. Vārpiņā 3-5 ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas.

Lapas nedaudz raupjas, līdz 1,2 cm platas, pelēkzaļas. Vārpiņā 2-5
ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi. Violetā nokrāsa reti - jauniem augiem.

Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle

Festuca altissima Meža auzene
VI

Lapas nedaudz raupjas, mīkstas, līdz 1,7 cm platas.
Vārpiņā 1 zieds! Ziedkopas zari vienmēr izplesti uz visām pusēm.

Milium effusum Izplestā ēnsmilga

VII

VI

Lapas mīkstas, maksts plakana, stublājs plakans, spārnains!
Vārpiņā 3-5 ziedi, vārpiņu zari uz visām pusēm,
ziedkopa parasti nav vienpusēji nolīkusi.

Poa remota Skrajziedu skarene
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9050

VARIANTI
KOKI

Lakstaugiem bagāti egļu meži

9050_1 Sausieņu
9050_2 Mitrais
9050_3 Susinātais
Acer platanoides Parastā kļava
Fraxinus excelsior Parastais osis
Picea abies Parastā egle
Populus tremula Parastā apse

Quercus robur Parastais ozols
Sorbus aucuparia Parastais pīlādzis
Tilia cordata Parastā liepa

Corylus avellana Parastā lazda
Daphne mezereum Parastā zalktene

Euonymus europaeus Eiropas segliņš

Actaea spicata Vārpainā krauklene | L
Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
Asarum europaeum Parastā kumeļpēda
Astrantia major Lielā zvaigznīte | Z
Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
Bromopsis benekenii Benekena zaķauza | s, Z
Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa
Carex remota Attālvārpu grīslis | i
Carex sylvatica Meža grīslis
Cirsium oleraceum Lēdzerkste
Crepis paludosa Purva cietpiene
Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte | BD-II, s, k
Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte | s, A
Dryopteris dilatata Austrijas ozolpaparde | L
Dryopteris expansa Tumšplēkšņainā ozolpaparde | L
Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde, vīrpaparde
Galeobdolon luteum Dzeltenā zeltnātrīte
Galium odoratum Smaržīgā madara | L
Geum urbanum Pilsētas bitene
Gymnocarpium dryopteris Linneja kailpaparde | L
Hepatica nobilis Zilā vizbulīte
Huperzia selago Apdzira

Impatiens noli-tangere Meža sprigane
Lathyrus niger Melnējošā dedestiņa | Z, k
Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa | L
Listera cordata Sirdsveida divlape | i
Lycopodium annotinum Gada staipeknis
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
Matteuccia struthiopteris Parastā strauspaparde | i, R
Melica nutans Nokarenā pumpursmilga
Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene
Milium effusum Izplestā ēnsmilga
Moehringia trinervia Trejdzīslu mēringija
Mycelis muralis Mūra mežsalāts
Oxalis acetosella Meža zaķskābene
Paris quadrifolia Četrlapu čūskoga
Phegopteris connectilis Pūkainā plūksnpaparde | L
Polygonatum verticillatum Mieturu mugurene | i, A
Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
Ranunculus lanuginosus Villainā gundega | s, Z
Rubus saxatilis Klinšu kaulene
Sanicula europaea Eiropas dziedenīte | i, L
Stachys sylvatica Meža sārmene
Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis
Viola spp. Vijolītes

SŪNAS

Atrichum undulatum Viļņainā lācīte
Brachythecium rutabulum Struplapu īsvācelīte
Cirriphyllum piliferum Parastā ūsaine
Dicranum scoparium Slotiņu divzobe
Dicranum viride Zaļā divzobe | BD-II
Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte
Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine

Plagiomnium affine Sausienes skrajlape
Plagiomnium undulatum Viļņainā skrajlape
Pleurozium schreberi Šrēbera rūsaine
Rhodobryum roseum Parastā rožgalvīte
Sciuro-hypnum curtum Parastais vāverhipns
(syn. Brachythecium oedipodium)

ĶĒRPJI

Platismatica glauca Zilganzaļā platismatija

KRŪMI
LAKSTAUGI

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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9050

Lakstaugiem bagāti egļu meži
V,VI

IV,V

INDĪGS!

Lapas ziemzaļas, sarkanbrūnais zieds ļoti īsā kātā

Asarum europaeum Parastā kumeļpēda

Actaea spicata Vārpainā krauklene
V

V

Lapas bez kāta

Lapas uz īsa kāta

Anemone nemorosa Baltais vizbulis

Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
VII,VIII

Sori lapas apakšpusē, iegareni

ĻOTI RETA

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde

Astrantia major Lielā zvaigznīte
VI

VI

Vārpiņas garos, nolīkušos kātos

Vārpiņas sīkas, attālinātas, apakš. vārpiņas seglapa ļoti gara

Carex sylvatica Meža grīslis

Carex remota Attālvārpu grīslis
VI-IX

VI,VII

Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Cirsium oleraceum Lēdzerkste

Crepis paludosa Purva cietpiene
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9050

Lakstaugiem bagāti egļu meži
V,VI

V,VI

Lapa plata, skaujoša, tās mala ar ļoti sīkām, nevienādām
skropstiņām (līdzīga Epipactis helleborine, bet tai lapas mala ar
sīkiem izaugumiņiem, kas neatgādina skropstiņas)

Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte

Lapu žāklēs melnas vairvasiņas

Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte

Vasarzaļa. Lapas rozetē,
kāta plēksne parasti nav visā garumā ar tumšu joslu.

Ziemzaļa. Lapas rozetē, kāta plēksne visā garumā ar tumšu joslu.

Dryopteris expansa Tumšplēkšņainā ozolpaparde

Dryopteris dilatata Austrijas ozolpaparde

V,VI

Lapas rozetē, sori apaļi

Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (vīrpaparde)
V,VI

Galeobdolon luteum dzeltenā zeltnātrīte
VI-VIII

Lapas mieturī pa 5-8, lapas gals ar mazu spicīti

Galium odoratum Smaržīgā madara (MIEŠĶIS)

Geum urbanum Pilsētas bitene
IV,V

Lapas ziemzaļas

Gymnocarpium dryopteris Linneja kailpaparde

Hepatica nobilis Zilā vizbulīte
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9050

Lakstaugiem bagāti egļu meži
VI,VII

Sporu nesēji sīko lapu žāklēs, nekad nav sporu vālītes!

Huperzia selago Apdzira

Impatiens noli-tangere Meža sprigane
VI,VII

IV,V

Lapiņas olveidīgas, ar spicīti galā. Žāvējot nomelnē.

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa

Lathyrus niger Melnējošā dedestiņa
VI,VII

Maza (līdz 15 cm) orhideja,
uz stublāja 2 sirdsveidīgas, pretējas lapiņas

Liela lapu rozete - ir auglīgās un neauglīgās lapas

Listera cordata Sirdsveida divlape

Matteuccia struthiopteris Parastā strauspaparde

Sporu vālītes zaru galos vairākas

Sporu vālītes zaru galos pa vienai

Lycopodium annotinum Gada staipeknis

Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis
IV,V

Lapas pretējs, divmājnieks

Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene

V-VII

Lapa ar 3 dzīslām

Moehringia trinervia Trejdzīslu mēringija
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Lakstaugiem bagāti egļu meži
VII,VIII

9050

V,VI

Mycelis muralis Mūra mežsalāts

Oxalis acetosella Meža zaķskābene
V,VI

Ogas zili melnas. INDĪGS!

Lapas 2 apakšējās plūksnas lejupvērstas

Phegopteris connectilis Pūkainā plūksnpaparde

Paris quadrifolia ČETRLAPU Čūskoga
VI,VII

IV,V

Lapas pa 3-7 mieturos, ziedi pa 2-4 lapu žāklēs, nokareni

Polygonatum verticillatum Mieturu mugurene

Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
V,VI

V

Lapa vesela, viss augs blīvi ar mīkstiem matiņiem

Rubus saxatilis Klinšu kaulene

Ranunculus lanuginosus Villainā gundega
V,VI

VI-VIII

Lapas rozetē, ar kātu, parasti piecstarainas, ādainas

Sanicula europaea Eiropas dziedenīte

Stachys sylvatica Meža sārmene

27

Lakstaugiem bagāti egļu meži
V,VI

9050

V,VI

Raksturīgas dažādas vijolīšu sugas,
piemēram, Viola riviniana Rivina vijolīte

Viola spp. Vijolītes

Stellaria holostea Cietā virza, spuļģĪtis
VI,VII

VI,VII

Lapu makstis, stiebrs, tā mezgli ar matiņiem. Ziedkopa nav
zarota, nolīkusi, vārpiņas īsos kātos.

Bromopsis benekenii Benekena zaķauza

Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
VI,VII

V,VI

Skara vienpusēja, nolīkusi, ar 5-10 ovālām vārpiņām

Līdz 170 cm, ceros, lapas apakšpuse spīdīga

Melica nutans Nokarenā pumpursmilga

Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa
VI

Lapas nedaudz raupjas, mīkstas, līdz 1,7 cm platas.
Vārpiņā 1 zieds! Ziedkopas zari vienmēr izplesti uz visām pusēm.

Milium effusum Izplestā ēnsmilga

Lapu makstis, stiebra mezgli, lapu virspuse ar matiņiem.
Vārpiņas uz ziedkopas zariem!
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9060

VARIANTI
KOKI
LAKSTAUGI

SŪNAS

Skujkoku meži uz osveida reljefa formām

NAV
Betula pendula Āra bērzs
Picea abies Parastā egle

Pinus sylvestris Parastā priede

Antennaria dioica Divmāju kaķpēdiņa
Arenaria procera (stenophylla) Zāļlapu smiltenīte | L, R
Astragalus arenarius Smiltāja tragantzirnis | R, k
Astragalus danicus Dānijas tragantzirnis | Z, k
Brachypodium pinnatum Plūksnainā īskāje
Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa
Carex ericetorum Virsāja grīslis
Chimaphila umbellata Čemuru palēks
Convallaria majalis Parastā kreimene
Dianthus arenarius ssp. borussicus Prūsijas smiltāja neļķe | L
Dracocephalum ruyschiana Ruiša pūķgalve | L, R
Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene
Festuca ovina Aitu auzene | sk
Fragaria vesca Meža zemene
Geranium sanguineum Asinssārtā gandrene | Z, k

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
Lathyrus niger Melnējošā dedestiņa | L, Z, k
Melica nutans Nokarenā pumpursmilga
Onobrychis arenaria Smiltāja esparsete | L, R, k
Origanum vulgare Parastā raudene | k
Peucedanum oreoselinum Kalnu rūgtdille | R
Polygonatum odoratum Ārstniecības mugurene
Pulmonaria angustifolia Šaurlapu lakacis | L, R
Pulsatilla patens Meža silpurene | BD-II, R
Pyrola chlorantha Zaļziedu ziemciete
Rubus saxatilis Klinšu kaulene
Silene nutans Nokarenā plaukšķene
Thymus serpyllum Mazais mārsils
Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja
Viola rupestris Smiltāja vijolīte

Bryum spp. Samtītes
Ceratodon purpureus Purpura ragzobe
Dicranum polysetum Daudzsetu divzobe

Dicranum scoparium Slotiņu divzobe
Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine
Pleurozium schreberi Šrēbera rūsaine

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
V,VI

9060

V-VII

Lapas šauras, sarveidīgas, g.k. stublāja apakšā,
ziedi skrajā ziedkopā

Gaiši zaļganpelēcīgs, viss ar matiņiem

Arenaria procera (stenophylla) Zāļlapu smiltenīte

Antennaria dioica Divmāju kaķpēdiņa
VI,VII

V,VI

Ziedkopa skraja, lapā 3-7 lapiņu pāri

Ziedkopa galviņveida, lapā 7-15 lapiņu pāri

Astragalus arenarius Smiltāja tragantzirnis

Astragalus danicus Dānijas tragantzirnis
V

VI-VIII

Pūslītis apmatots, tā plēksne strupa, ar plēvjainu/baltu galu

Lapas spīdīgas, mala zāģzobaina

Chimaphila umbellata Čemuru palēks

Carex ericetorum Virsāja grīslis
V,VI

VI-VIII

Stublāji gari, ļogani, ziedkopā 3-5 ziedi,
sastop g.k. iekšzemes kāpās priežu mežos

Dianthus arenarius ssp. borussicus Prūsijas smiltāja neļķe

Convallaria majalis Parastā kreimene
VI,VII

VI-VIII

Lapas lineāras, krusteniski pretējas, stublājs ar īsiem matiņiem

Dracocephalum ruyschiana Ruiša pūķgalve

Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene
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Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
V,VI

9060

VI-VIII

Lapas gala vidējais zobiņš garāks par blakus esošajiem,
kauslapas viegli atdalāmas no ogas (atšķirībā no F. viridis)

Lapas dziļi dalītas 5-7 šaurās plūksnās, rudenī krāsojas sārtas

Geranium sanguineum Asinssārtā gandrene

Fragaria vesca Meža zemene
VI,VII

IV,V

Lapiņas olveidīgas, ar spicīti galā. Žāvējot nomelnē.

Lathyrus niger MELNējošĀ dedestiņa

Lathyrus vernus PAVASARA dedestiņa
VI,VII

VI-IX

Lapai 13-25 šauras, garas lapiņas

Origanum vulgare Parastā raudene

Onobrychis arenaria Smiltāja esparsete
VII,VIII

V,VI

Stublājs rievains, ziedi pa 1-2 lapu žāklēs
(P. multiflorum gluds, ziedi pa 2-5)

Raksturīga lauzīta lapas ass

Polygonatum odoratum Ārstniecības mugurene

Peucedanum oreoselinum Kalnu rūgtdille
IV,V

Lapas šauras, 0,5-1,2 cm platas
(bieži sastopamajai P. obscura piezemes lapas 3-6 cm platas)

Pulmonaria angustifolia Šaurlapu lakacis

IV,V

Piezemes lapas staraini dalītas,
zied pirms lapu plaukšanas, zieds 1, ± stāvs

Pulsatilla patens Meža silpurene

31

Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
VI,VII

VI,VII

Vienīgā ziemciete ar zaļgandzelteniem ziediem, lapas ieapaļas,
pie pamata nav sirdsveida (kā P. rotundifolia), kāts = lapas plātne

Stāvi ziedošie dzinumi, ložņājoši neauglīgie dzinumi

Rubus saxatilis Klinšu kaulene

Pyrola chlorantha Zaļziedu ziemciete
VI-IX

VI-VIII

Stublājs ieapaļš, vienmērīgi visapkārt ar matiņiem
(T. ovatum - uz šķautnēm)

Ziedkopa skraja, vienpusēja, kauss nav uzpūsts

Silene nutans Nokarenā plaukšķene

Thymus serpyllum Mazais mārsils
V-VII

V,VI

Lapas rozetē, stingras, ar īsiem matiņiem un sarkanām dzīslām

Ir gan rozetes, gan stublāja lapas, tikai sausos biotopos

Viola rupestris Smiltāja vijolīte

Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja
VI,VII

VI,VII

Lapu makstis kailas, ziedkopa nav nolīkusi, akots ļoti īss
(atšķirībā no B. sylvaticum)

Līdz 170 cm, ceros, lapas apakšpuse spīdīga

Calamagrostis arundinacea Niedru ciesa

Brachypodium pinnatum Plūksnainā īskāje
V-VII

Blīvs, zaļš cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina Aitu auzene

9060

V,VI

Skara vienpusēja, nolīkusi, ar 5-10 ovālām vārpiņām

Melica nutans Nokarenā pumpursmilga
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9070

VARIANTI

Meža ganības

9070_1 Mozaīka
9070_2 Savrupais

Nav īpašu kokaugu un lakstaugu sugu, kurām ir biotopu kvalificējoša nozīme. Biežāk mēdz būt:
KOKI

Alnus incana Baltalksnis
Betula spp. Bērzi
Fraxinus excelsior Parastais osis
Malus sylvestris Meža ābele
Picea abies Parastā egle

Pinus sylvestris Parastā priede
Populus tremula Parastā apse
Quercus robur Parastais ozols
Sorbus aucuparia Parastais pīlādzis
Tilia cordata Parastā liepa

KRŪMI

Corylus avellana Parastā lazda
Crataegus spp. Vilkābeles

Juniperus communis Zviedrijas kadiķis
Rosa spp. Rozes

Agrostis tenuis Parastā smilga
Alchemilla spp. Rasaskrēsliņi
Antennaria dioica Divmāju kaķpēdiņa
Briza media Parastais vizulis
Calluna vulgaris Sila virsis | sk
Campanula persicifolia Dižā pulkstenīte
Campanula rotundifolia Apaļlapu pulkstenīte
Carex panicea Sāres grīslis
Galium boreale Ziemeļu madara
Festuca rubra Sarkanā auzene
Ficaria verna Pavasara mazpurenīte
Filipendula vulgaris Lielziedu vīgrieze | k, A
Fragaria vesca Meža zemene

Melampyrum nemorosum Birztalas nārbulis
Orchis mascula Vīru dzegužpuķe | k
Plantago lanceolata Šaurlapu ceļteka
Potentilla erecta Stāvais retējs
Primula veris Gaiļbiksīte | k
Prunella vulgaris Parastā brūngalvīte
Scorzonera humilis Zemā raudupe
Sesleria caerulea Zilganā seslērija | k
Sieglingia decumbens Pazvilā misiņsmilga
Succisa pratensis Pļavas vilkmēle
Veronica chamaedrys Birztalas veronika
Veronica officinalis Zemteka

ĶĒRPJI

Calicium adspersum Apsarmotā kalīcija | L
Calicium quercinum Ozolu kalīcija
Chaenotheca phaeocephala Brūngalvainā henotēka | L
Cliostomum corrugatum Dzeltenīgā kliostoma | L

Cyphelinum inquinans
Gyalecta ulmi Gobu gialekta
Ramalina baltica Baltijas ramalīna | L
Sclerophora spp. Skleroforas

PIEPES

Fistulina hepatica Parastā aknene | L
Inonotus dryadeus Driādu spulgpiepe | L

Laetiporus sulphurous Parastā sērpiepe

LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Biežāk sastopamo lakstaugu sugu attēlus skatīt pie 6530*
Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)

33

9080*

VARIANTI
KOKI
KRŪMI

LAKSTAUGI

SŪNAS

Staignāju meži

9080*_1 Tipiskais
9080*_2 Biotopa veidošanās fāze
9080*_3 Biotopa degradācijas fāze (uz nosusinātām augsnēm) - atbilst (P)DMB
Alnus glutinosa Melnalksnis
Betula pubescens Purva bērzs

Fraxinus excelsior Parastais osis
Picea abies Parastā egle

Frangula alnus Parastais krūklis
Padus avium Parastā ieva
Ribes nigrum Melnā upene

Salix aurita Ausainais kārkls
Salix cinerea Pelēkais kārkls
Viburnum opulus Parastā irbene

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
Calla palustris Purva cūkausis
Caltha palustris Purva purene
Carex acutiformis Krastmalas grīslis | L
Carex appropinquata Satuvinātais grīslis
Carex elata Augstais grīslis
Carex elongata Pagarinātais grīslis | L
Carex vesicaria Pūslīšu grīslis
Cinna latifolia Platlapu cinna | BD-II, s, R
Circaea alpina Alpu raganzālīte
Cirsium oleraceum Lēdzerkste
Crepis paludosa Purva cietpiene
Dryopteris carthusiana Dzeloņainā ozolpaparde
Dryopteris cristata Sekstainā ozolpaparde

Filipendula ulmaria Parastā vīgrieze
Galium palustre Purva madara
Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle | s, R
Iris pseudacorus Purva skalbe | L
Lycopus europaeus Eiropas vilknadze
Lysimachia vulgaris Parastā zeltene
Naumburgia thyrsiflora Dzeltenā ķekarzeltene
(syn. Lysimachia thyrsiflora)
Peucedanum palustre Purva rūgtdille
Scirpus sylvaticus Meža meldrs
Scutellaria galericulata Parastā ķiverene
Sium latifolium Platlapu cemere
Solanum dulcamara Bebrukārkliņš
Thelypteris palustris Parastā purvpaparde | L

Caliergonella cuspidata Parastā smailzarīte
Climacium dendroides Parastā kociņsūna
Dicranum polysetum Daudzsetu divzobe
Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte
Plagiochila asplenioides Lielā greizkausīte

Plagiomnium elatum Augstā skrajlape
Plagiomnium ellipticum Dumbra skrajlape
Rhizomnium punctatum Parastā punktlape
Rhytidiadelphus triquetrus Lielā spuraine
Sphagnum squarrosum Spurainais sfagns | BD-V

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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9080*

Staignāju meži
V,VI

INDĪGS!

Sori lapas apakšpusē, iegareni

Calla palustris Purva cūkausis

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
IV-VI

V,VI

Nav ciņos, lapu makstis sarkanīgas

INDĪGS!

Caltha palustris Purva purene

Carex acutiformis Krastmalas grīslis
VI

V,VI

Lielā cinī, lapu makstis sarkanbrūnas, matveidīgi šķeļas

Lielā cinī, lapu makstis brūnas

Carex elata Augstais grīslis

Carex appropinquata Satuvinātais grīslis
V,VI

V,VI

Audzes, nav ciņos, pūslīši dzeltenīgi, uzpūsti

Ciešā cinī, vienādvārpu grīslis, pūslīši pagarināti, atliekti

Carex vesicaria Pūslīšu grīslis

Carex elongata Pagarinātais grīslis
VII,VIII

Circaea alpina Alpu raganzālīte

VI-IX

Cirsium oleraceum Lēdzerkste
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9080*

Staignāju meži
VI-VIII

Lapu plūksnas galā ar dzelonīšiem, tie augšupvērsti

Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Dryopteris carthusiana Dzeloņainā ozolpaparde

Crepis paludosa Purva cietpiene

VI-IX

Lapu plūksnas strupas, lapas plātne pie pamata sašaurinās

Dryopteris cristata Sekstainā ozolpaparde

Filipendula ulmaria Parastā vīgrieze
VI-IX

V-VII

Stublājs pacils, tievs, mieturī 4 mazas, noapaļotas lapas

Iris pseudacorus Purva skalbe

Galium palustre Purva madara
VII-IX

VI-VIII

Lysimachia vulgaris Parastā zeltene

Lycopus europaeus Eiropas vilknadze
VI,VII

VII-IX

Lapas ass taisna, nav lauzīta, lapas plūksnas šauras

Naumburgia thyrsiflora Dzeltenā ķekarzeltene
(syn. Lysimachia thyrsiflora)

Peucedanum palustre Purva rūgtdille
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Staignāju meži
VI,VII

Scirpus sylvaticus Meža meldrs

9080*

VI-VIII

Scutellaria galericulata Parastā ķiverene
VII,VIII

VI-IX

Raksturīgas divējādas lapas

Solanum dulcamara Bebrukārkliņš

Sium latifolium Platlapu cemere

VII,VIII

Kāts bez plēkšņmatiņiem, lapas 2. pakāpes plūksnas bez zobiņiem

Cinna latifolia Platlapu cinna

Thelypteris palustris Parastā purvpaparde
VII

Lapas nedaudz raupjas, līdz 1,2 cm platas, pelēkzaļas. Vārpiņā 2-5
ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi. Violetā nokrāsa reti - jauniem augiem.

Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,8 cm platas. Vārpiņā 1 zieds!
Vārpiņas plēksnes vienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi.
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9160

VARIANTI
KOKI
KRŪMI
LAKSTAUGI

SŪNAS

Ozolu meži

(ozolu, liepu un skābaržu meži)

9060_1 Tipiskais, ar ozolu un skābardi, piemistrojumā citas sugas
9060_2 Pārejas un jauktie varianti, dominē ozols vai skābardis, vai liepa, vai to kombinācija
9060_3 Dominē ozols, ar boreālo sugu klātbūtni
Carpinus betulus Parastais skābardis | Z
Quercus robur Parastais ozols | L

Tilia cordata Parastā liepa

Corylus avellana Parastā lazda

Lonycera xylosteum Parastais sausserdis

Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Asarum europaeum Parastā kumeļpēda
Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
Carex sylvatica Meža grīslis
Corydalis solida Blīvguma cīrulītis | Z
Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (vīrpaparde)
Gagea lutea Meža zeltstarīte
Galeobdolon luteum Dzeltenā zeltnātrīte
Galium odoratum Smaržīgā madara | L
Hepatica nobilis Zilā vizbulīte

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene
Milium effusum Izplestā ēnsmilga
Paris quadrifolia Četrlapu čūskoga
Phyteuma spicatum Vārpainā septiņvīre | A
Polygonatum multiflorum Daudzziedu mugurene
Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
Ranunculus cassubicus Kasūbijas gundega
Stachys sylvatica Meža sārmene
Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis | L

Anomodon spp. Kažocenes | i
Atrichum undulatum Viļņainā lācīte
Dicranum viride Zaļā divzobe | BD-II

Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte
Homalia trichomanoides Tievā gludlape
Plagiomnium undulatum Viļņainā skrajlape

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)
V

9160

IV, V

Lapas uz īsa kāta

Lapas ziemzaļas, sarkanbrūnais zieds ļoti īsā kātā

Asarum europaeum Parastā kumeļpēda

Anemone nemorosa Baltais vizbulis
VI

IV,V

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā šķelta

Vārpiņas garos, nolīkušos kātos

Carex sylvatica Meža grīslis

Corydalis solida Blīvguma cīrulītis
IV

Piezemes lapa līdz 1 cm plata ar kapucveida galu

Lapas rozetē, sori apaļi

Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (vīrpaparde)
V,IV

Gagea lutea Meža zeltstarīte
V,IV

Lapas mieturī pa 5-8, lapas gals ar mazu spicīti

Galium odoratum Smaržīgā madara (MIEŠĶIS)

Galeobdolon luteum dzeltenā zeltnātrīte
IV,V

Lapas ziemzaļas

Hepatica nobilis Zilā vizbulīte

IV,V

Lapas eliptiskas ar smailu galu, auglis - pāksts

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
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Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)
IV,V

V,IV

Ogas zili melnas. INDĪGS!

Divmājnieks - gan vīr., gan siev. Ziedi bez vainaglapām.

Paris quadrifolia ČETRLAPU Čūskoga

Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene
VI

V,VI

Stublājs gluds, ziedi pa 2-5 lapu žāklēs
(P. odoratum rievains, ziedi pa 1-2)

Rozetes lapas ar sirdsveida pamatu, kātainas

Phyteuma spicatum Vārpainā septiņvīre

Polygonatum multiflorum Daudzziedu mugurene
IV,V

IV,V

Piezemes lapas ar gariem kātiem, lielas,
apaļas ar nierveidīgu pamatu

Piezemes lapas 3-6 cm platas

Ranunculus cassubicus Kasūbijas gundega

Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
VI-VIII

VI,VII

Brachypodium sylvaticum Meža īskāje

V,VI

Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis

Stachys sylvatica Meža sārmene

Stiebrs, tā mezgli un lapas makstis ar matiņiem,
ziedkopa nolīkusi

9160

VI

Lapas nedaudz raupjas, mīkstas, līdz 1,7 cm platas.
Vārpiņā 1 zieds! Ziedkopas zari vienmēr izplesti uz visām pusēm.

Milium effusum Izplestā ēnsmilga
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9180*

VARIANTI
KOKI

KRŪMI
LAKSTAUGI

SŪNAS

Nogāžu un gravu meži

NAV
Acer platanoides Parastā kļava
Fraxinus excelsior Parastais osis
Quercus robur Parastais ozols

Tilia cordata Parastā liepa
Ulmus glabra Parastā goba
Ulmus laevis Parastā vīksna

Corylus avellana Parastā lazda
Euonymus verrucosa Kārpainais segliņš | ZR

Lonicera xylosteum Parastais sausserdis
Padus avium Parastā ieva

Aegopodium podagraria Podagras gārsa
Aconitum lasiostomum Dzeltenā kurpīte | L, R
Actaea spicata Vārpainā krauklene
Allium ursinum Laksis | L, i, A
Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
Asarum europaeum Parastā kumeļpēda
Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
Bromopsis benekenii Benekena zaķauza | L, s, Z
Campanula latifolia Platlapu pulkstenīte
Campanula trachelium Strēļu pulkstenīte
Carex brizoides Vizuļu grīslis | A
Carex digitata Pirkstainais grīslis
Carex pilosa Matainais grīslis | L, R
Carex sylvatica Meža grīslis
Chaerophyllum hirsutum Skarbmatainā kārvele | L
Circaea lutetiana Lielā raganzālīte | L, s
Convallaria majalis Parastā kreimene
Corydalis solida Blīvguma cīrulītis | Z
Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte | L, s, A

Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (vīrpaparde)
Elymus caninus Suņu ciņuvārpata
Festuca altissima Meža auzene | s, Z
Ficaria verna Pavasara mazpurenīte
Galeobdolon luteum Dzeltenā zeltnātrīte
Galium schultesii Šultesa madara | s, R
Geum urbanum Pilsētas bitene
Hepatica nobilis Zilā vizbulīte
Hordelymus europaeus Eiropas kāpumiezis | L, s, A
Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene | L, i, R
Melica nutans Nokarenā pumpursmilga
Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene
Oxalis acetosella Meža zaķskābene
Phegopteris connectilis Pūkainā plūksnpaparde
Phyteuma spicatum Vārpainā septiņvīre | A
Poa nemoralis Birztalas skarene
Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis
Viola mirabilis Brīnumainā vijolīte

Anomodon spp. Kažocenes
Brachythecium rutabulum Struplapu īsvācelīte
Dicranum viride Zaļā divzobe | BD-II, L, R
Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte

Oxyrrhynchium hians Nemanāmā asknābīte
(syn. Eurhynchiastrum hians)
Plagiomnium affine Sausienes skrajlape
Plagiomnium undulatum Viļņainā skrajlape
Rhytidiadelphus triquetrus Lielā spuraine

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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9180*

Nogāžu un gravu meži
VII,VIII

V,VI

INDĪGS!

Piezemes lapas nav šķeltas līdz vidum (kā tas ir Trollius europaeus)

Aconitum lasiostomum Dzeltenā kurpīte

Actaea spicata Vārpainā krauklene
VI-VIII

V,VI

Allium ursinum Laksis

Aegopodium podagraria Podagras gārsa
V

Lapas uz īsa kāta

V

Lapas bez kāta

Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis

Anemone nemorosa Baltais vizbulis
IV,V

Lapas ziemzaļas, sarkanbrūnais zieds ļoti īsā kātā

Asarum europaeum Parastā kumeļpēda

Sori lapas apakšpusē, iegareni

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
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9180*

Nogāžu un gravu meži
VII

VII

Lapas pamats nolaidens

Zemāko lapu pamats sirdsveidīgs

Campanula latifolia Platlapu pulkstenīte

Campanula trachelium Strēļu pulkstenīte
VI

IV,V

Vienādvārpu grīslis, veido audzes

Lapu makstis sarkanas

Carex digitata Pirkstainais grīslis

Carex brizoides Vizuļu grīslis
VI

VI

Veido audzes, lapas ar matiņiem

Vārpiņas garos, nolīkušos kātos

Carex sylvatica Meža grīslis

Carex pilosa Matainais grīslis
VI

VII,VIII

Līdz 70 cm, lapas pamats ieapaļš vai sirdsveida

Chaerophyllum hirsutum Skarbmatainā kārvele

Circaea lutetiana Lielā raganzālīte
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9180*

Nogāžu un gravu meži
V,VI

IV,V

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā robaini šķelta

Convallaria majalis Parastā kreimene

Corydalis solida Blīvgumu cīrulītis
V,VI

Augšējo lapu žāklēs ir vairvasiņas (sīpoliņi)

Lapas rozetē, sori apaļi

Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (VĪRPAPARDE)

Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte
IV,V

V,VI

Galeobdolon luteum dzeltenā zeltnātrīte

Ficaria verna Pavasara mazpurenīte
VII

VI-VIII

Zilganzaļa, stublājs pacils, zarojas,
lapas mieturos pa 6-10, ar dzelonīti galā

Galium schultesii Šultesa madara

Geum urbanum Pilsētas bitene

44

Nogāžu un gravu meži
IV,V

9180*

IV, V

Lapas eliptiskas ar smailu galu, auglis - pāksts

Lapas ziemzaļas

Hepatica nobilis Zilā vizbulīte

Lathyrus vernus Pavasara dedestiņa
VI

IV, V

Divmājnieks - gan vīr., gan siev. ziedi bez vainaglapām, lapas pretējas

Lielas sirdsveidīgas lapas, gatavi pākstenīši caurspīdīgi

Mercurialis perennis Daudzgadīgā kaņepene

Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene
V,VI

Apakšējais lapas plūksnu pāris noliekts uz leju

Phegopteris connectilis Pūkainā plūksnpaparde

Oxalis acetosella Meža zaķskābene
VI

Rozetes lapas ar sirdsveida pamatu, kātainas

Phyteuma spicatum Vārpainā septiņvīre

IV, V

Piezemes lapas 3-6 cm platas

Pulmonaria obscura Ārstniecības lakacis
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9180*

Nogāžu un gravu meži
V,VI

IV,V

Lapa sirdsveidīga, uz kāta matiņu rinda

Viola mirabilis Brīnumainā vijolīte

Stellaria holostea Cietā virza, spuļģītis
VI,VII

VI,VII

Stiebrs, tā mezgli un lapas makstis ar matiņiem,
ziedkopa nolīkusi, vārpiņas īsos kātos tieši pie ziedkopas ass

Brachypodium sylvaticum Meža īskāje

Bromopsis benekenii Benekena zaķauza
VI,VII

Līdz 150 cm, vārpa plakana, zieda plēksnes ar gariem akotiem

VII

Līdz 1,2 m, stiebra mezgli apmatoti. Vārpa šaura,
stāva, ziedu plēksnes ar gariem akotiem.

V,VI

Melica nutans Nokarenā pumpursmilga
VI,VII

Poa nemoralis Birztalas skarene

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,3 cm pl., apakšp. spīdīga, virsp. matēta.
Vārpiņā 3-5 ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas.

Līdz 60 cm, vārpiņas 5-10 vienpusējā skarā

Hordelymus europaeus Eiropas kāpumiezis

Skara skraja, smalka, nereti violeta, vārpiņas sīkas

VI,VII

Festuca altissima Meža auzene

Elymus caninus Suņu ciņuvārpaTA

ĻOTI RETI

Viss augs, arī lapas, ar matiņiem, ziedkopa nolīkusi,
vārpiņas uz ziedkopas zariem
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91D0*

VARIANTI
KOKI

Purvaini meži

91D0*_1 Purvaiņi ar kūdras slāni (> 30 cm)
91D0*_2 Slapjaiņi ar tikko veidoties sākušu kūdras slāni (<30 cm)
91D0*_3 Nosusināti meži, ja atbilst (P) DMB
Alnus glutinosa Melnalksnis
Betula pubescens Purva bērzs

Picea abies Parastā egle
Pinus sylvestris Parastā priede

Betula humilis Zemais bērzs
Betula nana Pundurbērzs | R, sk
Frangula alnus Parastais krūklis
Myrica gale Parastā purvmirte | A

Salix aurita Ausainais kārkls
Salix cinerea Pelēkais kārkls
Salix myrtilloides Mellenāja kārkls | R

LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Agrostis stolonifera Ložņu smilga
Andromeda polifolia Polijlapu andromeda
Calamagrostis canescens Purvāja (iesirmā) ciesa
Calla palustris Purva cūkausis
Carex cinerea Iesirmais grīslis
Carex disperma Divsēklu grīslis | L, s, D
Carex echinata Aslapu grīslis
Carex globularis Apaļvārpu grīslis | R
Carex lasiocarpa Pūkaugļu grīslis
Carex nigra Dzelzszāle
Carex pauciflora Mazziedu grīslis
Carex paupercula Palu grīslis | L, D
Carex rostrata Uzpūstais grīslis
Chamaedaphne calyculata Ārkausa kasandra | R
Cinna latifolia Platlapu cinna | BD-II, s, R
Comarum palustre Purva vārnkāja
Corallorhiza trifida Trejdaivu koraļļsakne | L, i
Crepis paludosa Purva cietpiene

Dactylorhiza fuchsii Fuksa dzegužpirkstīte
Dactylorhiza maculata Plankumainā dzegužpirkstīte
Erica tetralix Grīņa sārtene | A, sk
Eriophorum vaginatum Makstainā spilve
Galium triflorum Trejziedu madara | s, D
Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle | s, R
Ledum palustre Purva vaivariņš | sk
Listera cordata Sirdsveida divlape | L, i
Menyanthes trifoliata Trejlapu puplaksis
Molinia caerulea Zilganā molīnija
Oxycoccus palustris Lielā (purva) dzērvene
Phragmites australis Parastā niedre
Poa remota Skrajziedu skarene | s
Rubus chamaemorus Lācene | D, sk
Vaccinium myrtillus Mellene
Vaccinium uliginosum Zilene | sk
Viola palustris Purva vijolīte

SŪNAS

Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine
Polytrichum commune Parastais dzegužlins
Sphagnum angustifolium Šaurlapu sfagns | BD-V
Sphagnum capillifolium Smaillapu sfagns | BD-V
Sphagnum girgensohnii Girgensona sfagns | BD-V

Sphagnum magellanicum Magelāna sfagns | BD-V
Sphagnum palustre Purva sfagns | BD-V
Sphagnum russowii Rusova sfagns | BD-V
Sphagnum squarrosum Spurainais sfagns | BD-V

KRŪMI

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
s - DMB speciālā suga
i - DMB indikatorsuga
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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91D0*

Purvaini meži
V,VI

V,VI

INDĪGS!

Calla palustris Purva cūkausis

Andromeda polifolia Polijlapu andromeda
VI

VII

Pelēcīgi gaiši zaļš, nelielos ciņos,
visas vārpiņas apmēram vienādas

Stublāji tievi, ± ļogani, vārpiņā 2-3 pūslīši

Carex cinerea Iesirmais grīslis

Carex disperma Divsēklu grīslis
VI

VI,VII

Vārpiņas zvaigžņveidīgi izvērstas

Pūslīši apmatoti, lapu makstis koši sarkanbrūnas

Carex globularis Apaļvārpu grīslis

Carex echinata Aslapu grīslis
VI

VI,VII

Skrajos ceros, sievišķo ziedu vārpiņas 2-4,
apakšējās vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

Lapas garas, tievas, pūslīši apmatoti,
sievišķo ziedu vārpiņas parasti 2

Carex nigra Dzelzszāle

Carex lasiocarpa Pūkaugļu grīslis
VI

1 vīrišķo ziedu vārpiņa, pūslīši 2-5, gari, smaili, dzelteni

Carex pauciflora Mazziedu grīslis

V,VI

Sievišķo ziedu vārpiņas 2-4, nokarenas, lapas zaļas, mīkstas
(C.limosa 1-2 vārpiņas, zilganzaļš)

Carex paupercula Palu grīslis
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91D0*

Purvaini meži
V,VI

VIII,IX

Zilganzaļš, stīvs, lapas renesveida, pūslīši ciešā vārpā

Chamaedaphne calyculata Ārkausa kasandra

Carex rostrata Uzpūstais grīslis
VI-VIII

VI

Līdz 25 cm, lapas uz stublāja plēkšņveida, ziedi sīki skrajā ķekarā

Comarum palustre Purva vārnkāja

Corallorhiza trifida Trejdaivu koraļļsakne
VI-VIII

VI,VII

Lapas ar vai bez plankumiem.
Zieda lūpas vidējā daļa garāka par abām malējām.

Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Dactylorhiza fuchsii Fuksa dzegužpirkstīte

Crepis paludosa Purva cietpiene
VI,VII

VII,VIII

Lapas ar ieapaļiem plankumiem.
Zieda lūpas vidējā daļa vienāda ar abām malējām vai īsāka.

Dactylorhiza maculata Plankumainā dzegužpirkstīte
IV,V

Vienīgā no spilvēm, kam stublāja galā 1 vārpiņa

Eriophorum vaginatum Makstainā spilve

Erica tetralix Grīņa sārtene
VI-VIII

Lapas mieturī pa 6, ar smaili galā.
Ziedi pa 3, auglīši ar āķveidīgiem matiņiem.

Galium triflorum Trejziedu madara
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91D0*

Purvaini meži
VI,VII

VI

Līdz 15 cm, lapas sēdošas, pretējas, sirdsveidīgas.
Ziedi sīki, zaļgandzelteni.

Ledum palustre Purva vaivariņš

Listera cordata Sirdsveida divlape
V-VII

VI,VII

Ziedkāts kails, lapa visplatākā vidū
(O. microcarpus ziedk. ar matiņiem, lapa gari trijstūraina)

Oxycoccus palustris LIELĀ (Purva) dzērvene

Menyanthes trifoliata Trejlapu puplaksis
V,VI

V

Vaccinium myrtillus Mellene

Rubus chamaemorus Lācene
V,VI

V,VI

Lapas apakšpuse kaila (V.epipsila ar matiņiem)

Vaccinium uliginosum Zilene

Viola palustris Purva vijolīte
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91D0*

Purvaini meži
VI-VIII

VI-VIII

Veido stīgojošus virszemes dzinumus, kas mezglos sakņojas.
Stiebrs pie pamata lauzīts.

Agrostis stolonifera Ložņu smilga

Calamagrostis canescens Purvāja (iesirmā) ciesa
VII,VIII

VII

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,8 cm pl. Vārpiņā 1 zieds!
Vārpiņas plēksnes vienādi garas.
Ziedkopas zari vienmēr nolīkuši uz vienu pusi.

Lapas nedaudz raupjas, līdz 1,2 cm pl, pelēkzaļas. Vārpiņā 2-5
ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi. Violetā nokrāsa reti - jauniem augiem.

Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle

Cinna latifolia Platlapu cinna
V,VI

Blīvā cerā, lapas zilganzaļas, skara tumša - brūni violeta

IV,V

Betula nana Pundurbērzs

Lapas mīkstas, to makstis plakanas, stublājs plakans, spārnains!
Vārpiņā 3-5 ziedi, vārpiņu zari uz visām pusēm,
ziedkopa parasti nav vienpusēji nolīkusi.

Poa remota Skrajziedu skarene

Molinia caerulea Zilganā molīnija

Lapas apaļas, sīkzobainu malu

VI

IV,V

Lapas līdzīgas zilenei, labi atšķirams pēc ziedu surdzēm

Salix myrtilloides Mellenāja kārkls
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91E0*

VARIANTI
KOKI

KRŪMI
LAKSTAUGI

SŪNAS

Aluviāli meži

(aluviāli krastmalu un palieņu meži)

91E0*_1 Pārmitri platlapju meži ar osi un melnalksni
91E0*_2 Vītolu, baltalkšņu, ievu vai to mistrojumu meži krastmalās un palienēs
91E0*_3 Abi varianti, ja mežaudze daļēji degradēta, bet atbilst (P) DMB
Alnus glutinosa Melnalksnis
Alnus incana Baltalksnis
Betula pubescens Purva bērzs
Fraxinus excelsior Parastais osis | L

Salix alba Baltais vītols
Salix fragilis Trauslais vītols
Ulmus glabra Parastā goba
Ulmus laevis Parastā vīksna

Euoniumus europaeus Eiropas segliņš
Lonicera xylosteum Parastais sausserdis

Padus avium Parastā ieva

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
Angelica sylvestris Meža zirdzene
Cardamine amara Rūgtā ķērsa
Cardamine pratensis Pļavas ķērsa
Carex acutiformis Krastmalas grīslis
Carex remota Attālvārpu grīslis
Carex sylvatica Meža grīslis
Chrysosplenium alternifolium Pamīšlapu pakrēslīte
Circaea alpina Alpu raganzālīte
Cirsium oleraceum Lēdzerkste
Corydalis solida Blīvguma cīrulītis | Z
Crepis paludosa Purva cietpiene

Equisetum spp. Kosas
Ficaria verna Pavasara mazpurenīte
Filipendula ulmaria Parastā vīgrieze
Geranium robertianum Roberta gandrene
Geum rivale Pļavas bitene
Geum urbanum Pilsētas bitene
Glechoma hederacea Efeju sētložņa
Humulus lupulus Parastais apinis
Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene | i, R
Lycopus europaeus Eiropas vilknadze
Matteuccia struthiopteris Parastā strauspaparde | i, R
Stachys sylvatica Meža sārmene
Stellaria nemorum Birztalas virza
Urtica dioica Lielā nātre

Anomodon spp. Kažocenes | L, i
Conocephalum spp. Konusgalvītes
Pellia spp. Pellijas

Plagiomnium elatum Augstā skrajlape
Plagiomnium undulatum Viļņainā skrajlape

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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91E0*

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)
IV,V

IV,V

Lapas uz īsa kāta

Lapas bez kāta

Anemone ranunculoides dzeltenais vizbulis

Anemone nemorosa baltais vizbulis
VII,VIII

Lapas galā 3 atdalītas lapiņas
(A.archangelica gala plūksna šķelta)

Sori lapas apakšpusē, iegareni

Angelica sylvestris meža zirdzene

Athyrium filix-femina parastā sievpaparde
V,VI

V,VI

Lapai 2-7 pāri ovālu plūksnu

Lapai 4-10 pāri iegarenu, šauru plūksnu

Cardamine pratensis Pļavas ķērsa

Cardamine amara rūgtā ķērsa
V,VI

VI

Nav ciņos, lapu makstis sarkanīgas

Vārpiņas sīkas, attālinātas, apakš. vārpiņas seglapa ļoti gara

Carex remota attālvārpu grīslis

Carex acutiformis krastmalas grīslis
VI

Vārpiņas garos, nolīkušos kātos

Carex sylvatica meža grīslis

IV,V

Zieds no 4 dzeltenām kauslapām,
lapas apaļi nierveidīgas ar rantainu malu un īsiem sariņiem

Chrysosplenium alternifolium pamīšlapu pakrēslīte
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Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)
VII,VIII

91E0*

VI-IX

Cirsium oleraceum lēdzerkste

Circaea alpina Alpu raganzālīte
IV

VI,VII

Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā robaini šķelta

Corydalis solida blīvguma cīrulītis

Crepis paludosa purva cietpiene
IV,V

Zari mieturī, vairākkārtīgi zaro

Ficaria verna pavasara mazpurenīte

Equisetum sylvaticum MEŽA kosa (un citas kosas)
VI-IX

V-IX

Viss ar matiņiem, ziedi nelieli, pa 2

Geranium robertianum Roberta gandrene

Filipendula ulmaria parastā vīgrieze
V-VII

Geum rivale pļavas bitene

VI-VIII

Geum urbanum pilsētas bitene
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Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)
V-VII

Glechoma hederacea efeju sētložņa

91E0*

VII,VIII

Humulus lupulus parastais apinis
VI

VII-IX

Lielas sirdsveidīgas lapas, gatavi pākstenīši caurspīdīgi

Lycopus europaeus Eiropas vilknadze

Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene

VI-VIII

Liela piltuvveida lapu rozete - ir auglīgās un neauglīgās lapas

Stachys sylvatica meža sārmene

Matteuccia struthiopteris parastā strauspaparde
V-VII

VI-IX

Stublājs apmatots, irbuļi 3 (Myosoton aquaticum 5 irbuļi)

Stellaria nemorum birztalas virza

Urtica dioica lielā nātre
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91F0*

VARIANTI
KOKI

Jaukti ozolu, gobu, ošu meži
gar lielām upēm

NAV
Alnus glutinosa Melnalksnis
Fraxinus excelsior Parastais osis
Populus tremula Parastā apse

Quercus robur Parastais ozols
Ulmus glabra Parastā goba | L
Ulmus laevis Parastā vīksna | L

Lonicera xylosteum Parastais sausserdis
Padus racemosa Parastā ieva

Ribes rubrum Sarkanā jāņoga

Anemone nemorosa Baltais vizbulis
Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis
Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde
Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
Carex sylvatica Meža grīslis
Corydalis solida Blīvguma cīrulītis | Z
Chrysosplenium alternifolium Pamīšlapu pakrēslīte
Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (Vīrpaparde)
Equisetum hyemale Ziemzaļā kosa

Ficaria verna Pavasara mazpurenīte
Gagea lutea Meža zeltstarīte
Glechoma hederacea Efeju sētložņa
Humulus lupulus Parastais apinis
Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene | i, R
Matteuccia struthiopteris Parastā strauspaparde | R, i
Stachys sylvatica Meža sārmene
Stellaria nemorum Birztalas virza

SŪNAS

Anomodon spp. Kažocenes | L, i
Atrichum undulatum Viļņainā lācīte
Brachythecium rutabulum Struplapu īsvācelīte
Eurhynchium angustirete Platlapu knābīte

Fissidens spp. Spārnenes
Orthotrichum spp. Pūkcepurenes
Plagiomnium affine Sausienes skrajlape
Plagiomnium undulatum Viļņainā skrajlape

ĶĒRPJI

Leptogium spp. Leptogijas

KRŪMI
LAKSTAUGI

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
i - DMB indikatorsuga
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
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91F0*

Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm
IV,V

IV,V

Lapas bez kāta

Lapas uz īsa kāta

Anemone ranunculoides Dzeltenais vizbulis

Anemone nemorosa Baltais vizbulis

VI

Sori lapas apakšpusē, iegareni

Vārpiņas garos, nolīkušos kātos

Athyrium filix-femina Parastā sievpaparde

Carex sylvatica Meža grīslis
IV,V

IV

Zieds no 4 dzeltenām kauslapām,
lapas apaļi nierveidīgas ar rantainu malu un īsiem sariņiem

Chrysosplenium alternifolium Pamīšlapu pakrēslīte

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā robaini šķelta

Corydalis solida Blīvguma cīrulītis

Stublājs ziemzaļš, stīvs, nezaro

Lapas rozetē, sori lapas apakšpusē, apaļi

Dryopteris filix-mas Melnā ozolpaparde (VĪRPAPARDE)
IV,V

Equisetum hyemale Ziemzaļā kosa
IV

Piezemes lapa līdz 1 cm plata ar kapucveida galu

Ficaria verna Pavasara mazpurenīte

Gagea lutea Meža zeltstarīte
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Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm
V-VII

Glechoma hederacea Efeju sētložņa

91F0*

VII,VIII

Humulus lupulus Parastais apinis
VI

Lielas sirdsveidīgas lapas, gatavi pākstenīši caurspīdīgi

Liela piltuvveida lapu rozete - ir auglīgās un neauglīgās lapas

Matteuccia struthiopteris Parastā strauspaparde

Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene
VI-VIII

V-VII

Stublājs apmatots, irbuļi 3 (Myosoton aquaticum 5 irbuļi)

Stachys sylvatica Meža sārmene

Stellaria nemorum Birztalas virza
VI,VII

Lapu makstis, stiebrs, tā mezgli ar matiņiem.
Ziedkopa nav zarota, nolīkusi, vārpiņas īsos kātos.

Brachypodium sylvaticum Meža īskāje
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91T0

VARIANTI
KOKI
KRŪMI
LAKSTAUGI
UN SĪKKRŪMI

Ķērpjiem bagāti priežu meži

91T0_1 Tipiskais - priežu sausieņu mežs uz iekšzemes eolajiem nogulumiem - kāpām
91T0_2 Bioloģiski jauni ķērpjiem bagāti priežu meži uz iešzemes eolajiem nogulumiem - kāpām
Betula pendula Āra bērzs (reti)
Picea abies Parastā egle (reti)

Pinus sylvestris Parastā priede

Juniperus communis Zviedrijas kadiķis | L
Andromeda polifolia Polijlapu andromeda | m
Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene | L
Calluna vulgaris Sila virsis | L, sk
Carex arenaria Smiltāja grīslis | L, sk, J
Carex ericetorum Virsāja grīslis | L
Chimaphila umbellata Čemuru palēks | L
Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene | L, Z, J
Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga | k
(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)
Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe | L, BD-II
Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis | L, BD-V, R, i
Diphasium tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis | L, BD-V, A, i
Empetrum nigrum Melnā vistene
Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene | L
Festuca ovina Aitu auzene | L, sk
Festuca sabulosa Kāpu auzene | L

Hieracium pilosella Mazā mauraga
(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
Jasione montana Kalnu norgalvīte | sk
Jovibarba globifera Atvašu saulrietenis | R
Koeleria glauca Zilganā kelērija | L, k, R
Ledum palustre Purva vaivariņš | m
Lycopodium annotinum Gada staipeknis | BD-V
Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis | BD-V
Molinia caerulea Zilganā molīnija | m
Pulsatilla patens Meža silpurene | L, BD-II, R
Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene | L, A, k
Sedum acre Kodīgais laimiņš
Silene nutans Nokarenā plaukšķene
Thymus serpyllum Mazais mārsils | L
Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja
Vaccinium myrtillus Mellene
Vaccinium vitis-idaea Brūklene | L

SŪNAS

Ceratodon purpureus Purpura ragzobe | L
Hylocomium splendens Spīdīgā stāvaine | L
Pleurozium schreberi Šrēbera rūsaine | L
Polytrichum commune Parastais dzegužlins | L
Polytrichum juniperinum Kadiķu dzegužlins

Polytrichum piliferum Matainais dzegužlins
Ptilidium ciliare Skropstainā dūnīte
Racomitrium canescens Sirmā sarmenīte
Syntrichia (syn. Tortula) ruralis Noras vijzobe

ĶĒRPJI

Cetraria spp. Cetrārijas | L
Cladina spp. Kladīnas | L, BD-V

Cladionia spp. Kladonijas | L, BD-V

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus
skatīt Mežu nodaļas beigās
APZĪMĒJUMI:
Aizsargājama suga (MK 396)
BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
i - DMB indikatorsuga
k - kaļķainu augšņu indikators
sk - skābu augšņu indikators
Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu
J - specifiska izplatība tikai vai g.k. gar jūras piekrasti
m - šī biotopa mitrā komponente

59

Ķērpjiem bagāti priežu meži
V,VI

91T0

V,VI

Lapa visplatākā augšgalā (brūklenei vidusdaļā)

Arctostaphylos uva-ursi Parastā miltene

Andromeda polifolia Polijlapu andromeda
VIII,IX

V,VI

Gari sakneņi, ik pēc posma no tā veidojas jauns iesakņojies augs

Calluna vulgaris Sila virsis

Carex arenaria Smiltāja grīslis
V

VI-VIII

Pūslītis apmatots, tā plēksne strupa, ar plēvjainu/baltu galu

Lapas spīdīgas, mala zāģzobaina

Chimaphila umbellata Čemuru palēks

Carex ericetorum Virsāja grīslis
VI-VIII

Dianthus arenarius s.l. Smiltāja neļķe

Zari plakani, izplestā vēdekļveidīgā pušķī

Diphasium complanatum Parastais plakanstaipeknis

V

Empetrum nigrum Melnā vistene

Zari ciešā pušķī, ± augšupvērsti

Diphasium tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis
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Ķērpjiem bagāti priežu meži
VI-VIII

91T0

V-VIII

Veido dzinumus, stublāja galā 1 kurvītis

Hieracium pilosella Mazā mauraga

Epipactis atrorubens Tumšsarkanā dzeguzene

(syn. Pilosella officinarum Matainā pamauraga)
VI-VIII

Jasione montana Kalnu norgalvīte

VII,VIII

Jovibarba globifera Atvašu saulrietenis

Sporu vālītes zaru galos vairākas

Sporu vālītes zaru galos pa vienai

Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis

Lycopodium annotinum Gada staipeknis
IV,V

V

Piezemes lapas plūksnaini šķeltas,
zieds 1, nokarens, augļu laikā stāvs

Piezemes lapas staraini dalītas,
zied pirms lapu plaukšanas, zieds 1, ± stāvs

Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene

Pulsatilla patens Meža silpurene
VI,VII

Ledum palustre Purva vaivariņš

VI-VIII

Sedum acre Kodīgais laimiņš
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Ķērpjiem bagāti priežu meži
VI-IX

91T0

VI-VIII

Stublājs ieapaļš, vienmērīgi visapkārt ar matiņiem
(lielajam mārsilam - uz šķautnēm)

Ziedkopa skraja, vienpusēja, kauss nav uzpūsts

Thymus serpyllum Mazais mārsils

Silene nutans Nokarenā plaukšķene
V-VII

V

Lapas rozetē, stingras, ar īsiem matiņiem un sarkanām dzīslām

Trommsdorfia maculata Plankumainā urlaja

Vaccinium myrtillus Mellene
VI

VI-VII

Blīvs, zilganzaļš cers ar sārti-violetu pamatu (vēlāk dzeltē),
lapas ierotījušās, smalkas, adatveida

Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Vaccinium vitis-idaea Brūklene

Corynephorus canescens Iesirmā kāpsmildzene
VI,VII

Līdz 70 cm, stiebra galā plaši izvērsta, skraja sarkanbrūna skara

Deschampsia flexuosa Liektā ciņusmilga

Blīvs, zaļš cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina Aitu auzene

(syn. Lerchenfeldia flexuosa Liektā sariņsmilga)

V-VII

Blīvs, koši zaļš cers, lapas smalkas, no augšas ar delnu pataustot
± durstīgi asas. Masīvas, spīdīgas, dzeltenbrūnas lapu makstis.

Festuca sabulosa Kāpu auzene

V-VII

VI,VII

Lapas zilganzaļas, abas puses ar matiņiem.
Ziedot vārpa izplesta, vēlāk sakļauta.

Koeleria glauca Zilganā kelērija
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VASKULĀRIE AUGI

zinātniskais
grupa nosaukums
Allium ursinum
Bromopsis benekenii
Carex disperma
Carex remota
Cinna latifolia
Circaea lutetiana
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dentaria bulbifera
Diphasium complanatum
Diphasium tristachyum
Epipogium aphyllum
Festuca altissima
Galium schultesii
Galium triflorum
Geranium bohemicum
Glyceria lithuanica
Hordelymus europaeus
Listera cordata
Lunaria rediviva
Matteuccia struthiopteris
Poa remota
Polygonatum verticillatum
Ranunculus lanuginosus
Sanicula europaea

LATVISKAIS
nosaukums

Izplatības
īpatnības
Latvijā

Laksis
R, C, DA
Benekena zaķauza
A
Divsēklu grīslis
Attālvārpu grīslis
A
Platlapu cinna
R, D
Lielā raganzālīte
Trejdaivu koraļļsakne
Dzeltenā dzegužkurpīte
Sīpoliņu zobainīte
Parastais plakanstaipeknis
Trejvārpu plakanstaipeknis R, C, DA
A
Bezlapu epipogija
Meža auzene
DA
Šultesa madara
A
Trejziedu madara
Bohēmijas gandrene
A
Lietuvas ūdenszāle
DR
Eiropas kāpumiezis
Sirdsveida divlape
Daudzgadīgā mēnesene
Parastā strauspaparde
Skrajziedu skarene
R, DR
Mieturu mugurene
D
Villainā gundega
Eiropas dziedenīte

APZĪMĒJUMI:
ES biotopam raksturīga suga
sastopams šajā biotopā
C - Latvijas centrālajā daļā
R - Latvijas R daļā u. tml.
DMB speciālās sugas
DMB indikatorsugas
īpaši aizsargājamās sugas

2180
9010
9020
9050
9060
9070
9080
9160
9180
91D0
91E0
91F0
91T0

DMB vaskulāro augu sugas un to sastopamība ES biotopos
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DMB biežāk sastopamās sugas
V,VI

LAKSTAUGI

VII,VIII

Līdz 70 cm, lapas pamats ieapaļš vai sirdsveida

Circaea lutetiana Lielā raganzālīte

Allium ursinum LAKSIS
VII

VI

Vārpiņas sīkas, attālinātas, apakš. vārpiņas seglapa ļoti gara

Stublāji tievi, ± ļogani, vārpiņā 2-3 pūslīši

Carex remota attālvārpu grīslis

Carex disperma Divsēklu grīslis
VI

Līdz 25 cm, lapas uz stublāja plēkšņveida, ziedi sīki skrajā ķekarā

V,VI

Lapa plata, skaujoša, tās mala ar ļoti sīkām, nevienādām
skropstiņām (līdzīga Epipactis helleborine, bet tai lapas mala ar
sīkiem izaugumiņiem, kas neatgādina skropstiņas)

Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte

Corallorhiza trifida Trejdaivu koraļļsakne
V,VI

Lapu žāklēs vairvasiņas

Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte

Diphasium complanatum

Parastais plakanstaipeknis

Diphasium tristachyum

trejvārpu plakanstaipeknis
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DMB biežāk sastopamās sugas
VI-VIII

© N. Priedītis

© N. Priedītis

VII-VIII

LAKSTAUGI

10-20 cm trausla orhideja, stublājs dzeltenīgs, lapas plēkšņveida,
ziedu nedaudz – dzeltenīgi ar sārtām svītrām

Lipīgs, ziedi zili violeti ar tumšāku dzīslojumu
vainaglapu iekšpusē. Meža degumos.

ĻOTI RETA

Geranium bohemicum Bohēmijas gandrene

Epipogium aphyllum Bezlapu epipogija
VII

VI-VIII

Zilganzaļa, stublājs pacils, zarojas,
lapas mieturos pa 6-10, ar dzelonīti galā

Lapas mieturī pa 6, ar smaili galā.
Ziedi pa 3, auglīši ar āķveidīgiem matiņiem.

Galium schultesii Šultesa madara

Galium triflorum Trejziedu madara
VI,VII

VI

Maza (līdz 15 cm) orhideja,
uz stublāja 2 sirdsveidīgas, pretējas lapiņas

Listera cordata Sirdsveida divlape

Lielas sirdsveidīgas lapas, gatavi pākstenīši caurspīdīgi

Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene
VI,VII

Liela piltuvveida lapu rozete - ir auglīgās un neauglīgās lapas

Matteuccia struthiopteris parastā strauspaparde

Lapas pa 3-7 mieturos, ziedi pa 2-4 lapu žāklēs, nokareni

Polygonatum verticillatum Mieturu mugurene
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DMB biežāk sastopamās sugas
V,VI

V,VI

Lapa vesela, viss augs blīvi ar mīkstiem matiņiem

Lapas rozetē, ar kātu, parasti piecstarainas, ādainas

Ranunculus lanuginosus Villainā gundega

Sanicula europaea Eiropas dziedenīte
VI,VII

VII,VIII

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,8 cm platas. Vārpiņā 1 zieds!
Vārpiņas plēksnes vienādi garas.
Ziedkopas zari vienmēr nolīkuši uz vienu pusi.

Lapu makstis, stiebra mezgli, lapu virspuse ar matiņiem.
Vārpiņas uz ziedkopas zariem!

Cinna latifolia Platlapu cinna

Bromopsis benekenii Benekena zaķauza
VI,VII

Lapas ļoti raupjas, līdz 1,3 cm pl., apakšpuse spīdīga, virspuse
matēta. Vārpiņā 3-5 ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas.

VII

Hordelymus europaeus Eiropas kāpumiezis

VII

Lapas nedaudz raupjas, līdz 1,2 cm platas, pelēkzaļas. Vārpiņā 2-5
ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi. Violetā nokrāsa reti - jauniem augiem.

Glyceria lithuanica Lietuvas ūdenszāle

Festuca altissima Meža auzene

Līdz 1,2 m, stiebra mezgli apmatoti. Vārpa šaura,
ĻOTI RETI
stāva, ziedu plēksnes ar gariem akotiem.

LAKSTAUGI

VI

Lapas mīkstas, maksts plakana, stublājs plakans, spārnains!
Vārpiņā 3-5 ziedi, vārpiņu zari uz visām pusēm,
ziedkopa parasti nav vienpusēji nolīkusi.

Poa remota Skrajziedu skarene

grupa

APZĪMĒJUMI:

substrāts
lapk
M, Os
M, Oz, Os
Oz, Os, L
A, Os, Ba, Vī
A, Os, M
Oz
P krit
A, G
E, P
L, Ba, M, B
E
E, Oz
Os, Oz, A
A, Os, Oz, L, G
M, B
M, B
A, Os, Oz
Oz, Os, G
Oz, G, Os
Os, M, Oz

substrāts
E
A, Os, B krit
skuj stumbeņi
La
Oz
E
Oz
A
A
E
E
B
P
A
lapk
E
Oz

ES biotopam raksturīga suga
sastopams šajā biotopā

91T0
6530

Anastrophyllum hellerianum
Anomodon spp.
Antitrichia curtipendula
Bazzania trilobata
Frullania tamarisci
Geocalyx graveolens
Homalia trichomanoides
Hylocomiastrum umbratum
Jamesoniella autumnalis
Jungermannia leiantha
Lejeunea cavifolia
Leucobryum glaucum
Metzgeria furcata
Neckera complanata
Neckera crispa
Neckera pennata
Nowellia curvifolia
Odontoschisma denudatum
Sphagnum wulfianum
Trichocolea tomentella
Ulota crispa

sugas

2180
9010
9020
9050
9060
9070
9080
9160
9180
91D0
91E0
91F0
91T0
6530

sk k krit
Os, G, Oz, Vī
Oz
augsn, st pam
lapk
augsn, krit
lapk
augsn
M, krit, st pam
krit
Os, A, L, G
augsn
Os, A, L, G
Os, A, L, G
Os, A, L, G
Os, A, L, G
krit
augsn, krit
augsn
augsn
lapk

sugas

Acrocordia gemmata
Arthonia spadicea
Arthonia vinosa
Arthonia byssacea
Bacidia rubella
Cetrelia spp.
Chaenotheca phaeocephala
Cladonia parasitica
Collema spp.
Evernia divaricata
Graphis scripta
Hypogymnia vittata
Lecanactis abietina
Leptogium cyanescens
Lobaria pulmonaria
Menegazzia terebrata
Mycoblastus sanguinarius
Nephroma spp.
Pertusaria pertusa
Sclerophora spp.
Thelotrema lepadinum

sugas

91T0
6530

ĶĒRPJI

grupa

substrāts

2180
9010
9020
9050
9060
9070
9080
9160
9180
91D0
91E0
91F0

SŪNAS

grupa

2180
9010
9020
9050
9060
9070
9080
9160
9180
91D0
91E0
91F0

DMB biežāk sastopamās sūnu, ķērpju un sēņu sugas

SĒNES
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Asterodon ferruginosus
Clavicorona pyxidata
Climacocystis borealis
Dichomitus campestris
Fistulina hepatica
Fomitopsis rosea
Hapalopilus croceus
Hericium coralloides
Oxyporus corticola
Phellinus chrysoloma
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus ferruginosus
Phellinus pini
Phellinus populicola
Polyporus badius
Pycnoporellus fulgens
Xylobolus frustulatus

sk k - skujkoki lapk - lapu koki krit - kritalas st pam - stumbru pamatnes
DMB speciālās sugas
augsn - uz augsnes A - apse B - bērzs Ba - baltalksnis E - egle L - liepa
DMB indikatorsugas
īpaši aizsargājamās sugas G - goba, vīksna M - melnalksnis Os - osis Oz - ozols P - priede Vī - vītols
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Dzinumi atstāv no substrāta, galos tumši sarkanbrūni vairķermenīši

Anastrophyllum hellerianum Hellera ķīļlape

Smalkākā no kažoceņu sugām

Anomodon longifolius Garlapu kažocene

Stumbrs sarkanbrūns, nokarens, lapas galā āķveida zobiņi (ar lupu!).
Ja sauss - stumbrs un zari liekti (kā parastajai vāverastītei).

Antitrichia curtipendula nokarenā stardzīslene

Izteikti vitāli zaļā krāsā, veido mazus cinīšus, lapu gali lūstoši

Dicranum viride Zaļā divzobe

NAV DMB SUGA, BET IR Direktīvas II pielikuma suga

SŪNAS

Sausā laikā atgādina nespīdīgu, matētu sūnu kažoku

Anomodon attenuatus Sašaurinātā kažocene

Lielākā no kažoceņu sugām

Anomodon viticulosus pinuma kažocene

Lapas galā 2 iegriezumi, tāpēc gals trīszobains

Bazzania trilobata Trejdaivu bacānija

Liela, brūni vai pelēki violeta aknu sūna, atstāv no koka mizas

Frullania tamarisci Tamariska frulānija
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Lapas gals divdaivains. Atdalot no substrāta, velēnas apakšpusē
redzami gaišāki veidojumi - marsūpiji. Terpentīna smarža.

Geocalyx graveolens smaržīgā zemessomenīte

Līdzīga bieži sastopamajai Hylocomium splendens, bet
zarojums smalkāks, lapas krokainas (ar lupu!)

Hylocomiastrum umbratum ēnāja stāvaine

Raksturīgi cilindrveida perianti

Jungermannia leiantha Gludkausiņa jungermannija

Ļoti blīvos, gaiši zilganzaļos ciņos

Leucobryum glaucum zilganā baltsamtīte

SŪNAS

Veido tumši zaļu, spīdīgu velēnu, sākot no koka pamatnes uz augšu

Homalia trichomanoides tievā gludlape

Atgādina bizīti, gala lapas kā pavērtas plaukstiņas vai rozītes

Jamesoniella autumnalis Rudens džeimsonīte

Uz koka stumbra cieši novietotas ļoti smalkas kausveida lapiņas,
viena otru daļēji pārsedzot, atgādina krellīšu virtenes

Lejeunea cavifolia doblapu leženeja

Laponis galā dakšveidā zarojas

Metzgeria furcata Dakšveida mecgērija
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Līdzīga N. pennata, bet lapa gluda un sporu vācelīte uz gara kātiņa

Neckera complanata gludā nekera

Stumbru gali perpendikulāri substrātam,
sporu vācelītes gandrīz sēdošas, lapa viļņota

Neckera pennata īssetas nekera

Dzinumi atstāvoši, to galos gaiši, dzeltenīgi zaļi vairķermenīši

Odontoschisma denudatum kailā apaļlape

Veido bāli zaļas, skrajas velēnas. Stumbrs regulāri plūksnaini zarots.
Lapām 3-4 daivas ar gariem matveida izaugumiem (ar lupu!).

Trichocolea tomentella tūbainā bārkstlape

SŪNAS

Lapa viļņota līdzīgi N. pennata, bet sporu vācelītes,
kuras redzamas reti, garos kātos. Sastopama tikai Kurzemē!

Neckera crispa Viļņainā nekera

Līdz 2 cm, pavedienveida, sarkanbrūnās līdz koši zaļās, blīvās
velēnās. Lapas liektas, ar divām garām smailēm (ar lupu!).

Nowellia curvifolia līklapu novellija

Stumbra galā blīva lodveida galviņa. Zaru pušķī vairāk nekā
6 zari. Krāsa gaiši zaļa ar rozā vai oranžiem iekrāsojumiem.

Sphagnum wulfianum Vulfa sfagns

Mazās puslodesveida velēnās, sausas lapiņas cirtainas

Ulota crispa parastā sprogaine
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Laponis saaudzis ar koka mizu, pelēks, peritēciji
ap 1 mm diam. puslodītes, kam daļa ar caurumu galotnē

Acrocordia gemmata Pumpurainā akrokordija

Laponis balts līdz gaiši dzeltenīgs, apotēciji melni, bieži
saauguši kopā, tuvumā izskatās samtaini, biežāk uz eglēm

Arthonia leucopellaea kaķpēdiņu artonija

Laponis atgādina dzeltenīgu rūsu, kas koncentrējas ap apotēcijiem,
tie melni, plāni, neregulāras formas, pieguļoši koka mizai

Arthonia vinosa vīnkrāsas Artonija

Laponis olīvzaļš līdz zilganzaļš, viļņains,
arī daivu malas viļņainas ar baltām sorēdijām

Cetrelia sp. cetrēlija

ĶĒRPJI

Laponis saaudzis ar koka mizu, baltpelēks,
dažkārt nedaudz violets, ieskrāpējot dzeltens,
apotēciji sīki, melni ar baltu, gredzenveida apsarmi

Arthonia byssacea sīkpunktainā Artonija

Laponis praktiski nav redzams, tikai melni, koka mizai
cieši pieguļoši, ļoti plāni neregulāras formas apotēciji

Arthonia spadicea kastaņbrūnā Artonija

Laponis zaļgans, graudains, apotēciji ķieģeļsarkani,
daļai uzbiezināta apmalīte

Bacidia rubella iesarkanā bacīdija

Ap 1 mm augstas “nagliņas” ar brūnu cepurītes augšu
un kātiņu un zaļu cepurītes apakšu

Chaenotheca phaeocephala brūngalvainā Henotēka
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ĶĒRPJI

Mazai koraļļu audzei līdzīgs pelēks laponis, apotēciji brūni

Cladonia parasitica Parazītiskā kladonija

Laponis tumši zaļš līdz melns, želejveidīgs (mitrs)
vai zaļganmelns līdz melns (sauss)

Collema sp. Kollema

Lapoņa zari ļogani kā ķēde, zariem raksturīgi āķīši,
kas labi ieķeras dažādās virsmās

Evernia divaricata Izplestā evernija

Pārgriežot lapoņa zaru galus redzams, ka atšķirībā
no līdzīgiem ķērpjiem šim ir dobs vidus

Hypogymnia vittata lentveida hipogimnija

Collema nigrescens

Laponis tumši zaļš līdz melns, želejveidīgs (mitrs)
vai zaļganmelns līdz melns (sauss)

Collema sp. Kollema

Apotēciji melnu, izlocītu svītriņu veidā,
laponis pelēks, saaudzis ar koka mizu

Graphis scripta rakstu ķērpis

Laponis sudrabaini balts vai nedaudz purpura ar sīkiem, baltiem
izaugumiem - piknīdām, ieskrāpētas vietas krāsojas dzeltenas

Lecanactis abietina Baltegļu (DIŽEGĻU) lekanaktis
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Tumšpelēki iezilgans, plāns laponis,
g.k. pie daivu malām vai pamatnes sīki izaugumi – izīdijas

Leptogium cyanescens Zilganā leptogija

Zaļganpelēkajam laponim raksturīgi caurumiņi,
daļai daivu galos ir sorāļi

Menegazzia terebrata caurumainā Menegacija

Nosacīti līdzīgas maza izmēra peltigerām ar brūnu līdz
pelēkzilu laponi, apotēciji lapoņa apakšā

Nephroma spp. Nefromas

Ap 1-2 mm “nagliņas” ar cepurītes galviņu un
apsarmi dzeltenīgā vai oranžīgā līdz rozā nokrāsā

Sclerophora spp. Skleroforas

ĶĒRPJI

Zaļš līdz pelēcīgs, liels laponis ar plaušu alveolu rakstam
nosacīti līdzīgu ribojumu

Lobaria pulmonaria parastais Plaušķērpis

Gaiši pelēkzaļš laponis ar melniem augļķermeņiem,
zem kuru virspuses atsedzas sarkana kārta

Mycoblastus sanguinarius asinssārtais Mikoblasts

Laponis kreves veida, apotēciji saauguši kopā,
viena apotēcija virspusē jābūt vismaz 3 atvērumiem

Pertusaria pertusa caurumainā Pertuzārija

Pelēks laponis, apotēciji 1-4 mm diam., atgādina vulkāna
krāterīšus, kuru iekšpusē vēl viens riņķis - apotēcija apmale

Thelotrema lepadinum zvīņainā Telotrēma
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Klājeniska dzeltenbrūna sēne, klāta ar adatiņām
(adatveida himenofors), atgādina samtainu paklājiņu

Asterodon ferruginosus sarainā Rūsassēne

Balti vai dzeltenīgi diezgan mīksti augļķermeņi,
aug pa vairākiem blakus

Climacocystis borealis ziemeļu klimakociste

Mīksta, gaļīga, ar sarkanu sulu, sarkanu virspusi,
baltu apakšpusi, kas sastāv no atsevišķām “caurulītēm”

Fistulina hepatica parastā aknene

SĒNES

Vairākkārtīgi zarojas, galos kausveida paplašinājumi,
atgādina svečturi

Clavicorona pyxidata lapukoku svečtursēne

Nelieli kompakti krēmkrāsas augļķermeņi,
mala tumšāka, var būt pat melna

Dichomitus campestris parastā lazdupiepe

Augļķermeņi cieti, cepurītes virspuse pelēcīga vai
tumši brūna, apakšpusē himenofors rozā

Fomitopsis rosea rožainā apmalpiepe
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Augļķermeņi dzeltenīgi oranži, mīksti, veci - brūngani oranži,
plaisājoši; uz veciem ozoliem

Hapalopilus croceus Košā zeltpore

Šokolādes brūni ar sarkanīgu malu, klājeniski
augļķermeņi, uz egļu mizas

Phellinus ferrugineofuscus tumšbrūnā cietpiepe

Cieta brūna piepe ar tumšu, raupju, plaisājošu virspusi,
uz augošām priedēm

Phellinus pini Priežu cietpiepe

SĒNES

Brūnganpelēki augļķermeņi ar dzeltenbrūnu apakšpusi,
nereti daudzi kopā, uz eglēm

Phellinus chrysoloma Egļu cietpiepe

Brūni, klājeniski augļķermeņi uz bērzu kritalām

Phellinus ferruginosus brūnā cietpiepe

Liela, cieta, tumša piepe ar gaišāku malu apšu stumbru plaisās

Phellinus populicola milzu cietpiepe
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Augļķermenis balts vai krēmkrāsas, atgādina
zarainu koralli, klāts ar adatiņām

Hericium coralloides Zarainā dižadatene

Cepurītes augša kastaņbrūna, apakša gaiša,
mala viļņaina, kātiņš brūns līdz melns

Polyporus badius Kastaņbrūnā kātiņpiepe

Augļķermeņi koši oranži, virspuse ar matiņiem, apakšpuse gaišāka

Pycnoporellus fulgens liesmainā egļpiepe

SĒNES

Klājeniska sēne, poras apaļas, krēmkrāsas vai salmu
dzeltenas, vecumā ar brūnganiem plankumiem

Oxyporus corticola Mizas apaļpore

Liela, dzeltenbrūna sēne ar porām apakšā, pie vecu priežu
saknēm, vecumā brūnējoša

Phaeolus schweinitzii ŠVEINICA FILCENE

Augļķermenis klājenisks, krēmkrāsas, saplaisājis
mazos gabaliņos; jo vecāks, jo tumšāks

Xylobolus frustulatus plaisājošā rūtaine

