
IE
PA

Z
ĪS

IM
IE

S

Bioloģiski vērtīgo zālāju augu indikatorsugas
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Kas ir pļava?

Pļava ir ekosistēma, ko veido daudzgadīgu lakstaugu sa-
biedrības. Pļavas ir veidojušās ilgstošas ganīšanas un pļau-
šanas rezultātā – tātad tiešā cilvēka ietekmē, un to pastā-
vēšana ir atkarīga no cilvēka darbības. 

Pļavām raksturīgs liels skaits dažādu augu sugu – Latvijas 
pļavās aug gandrīz 400 paparžaugu un ziedaugu sugu, un 
tā ir trešā daļa no visas Latvijas augu valsts. Daudzas no 
tām ir retas un īpaši aizsargājamas sugas – puse no Latvi-
jas Sarkanās grāmatas sugām ir pļavu augi. Pļava ir arī dzī-
vesvieta putniem un kukaiņiem, kā arī zīdītājdzīvniekiem. 
Pļava ir vērtīga ne vien bioloģiski, bet arī kā savdabīgs kul-
tūrvēsturisks piemineklis. 
Pļavas Latvijā aizņem tikai 1% no visas valsts teritorijas.
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Pļavu tipi
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Pļavas klasificējot, tās parasti iedala atbilstoši mitruma ap–
stākļiem:

sausas pļavas•	  – sastopamas sausās vietās, tajās aug sausu 
augsni mīloši augi, zelmenis ir zems, nereti – nesaslēdzies. 
Šai grupai pieder kāpu pļavas, smiltāju pļavas, klinšu pļa-
vas un t.s. stepju pļavas.
mēreni mitras pļavas•	  – sastopamas vietās ar samērā auglī-
gām augsnēm un vidēji bagātiem mitruma apstākļiem. Te 
pieder atmatu pļavas un īstās pļavas, kuru zelmenis ir blīvs 
un samērā augsts.
mitras pļavas •	 – vietās, kur bagātākus mitruma apstākļus 
periodiski nomaina sausāki laika periodi.  Tās sastopamas 
gan upju un ezeru palienēs, gan mitrās nogāzēs un iepla-
kās. Te pieder arī jūrmalas pļavas.
slapjas pļavas•	  – sastopamas pastāvīgi slapjās augsnēs. Lie-
lākoties tās ir grīšļu pļavas, kurās maz citu augu.
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Kas ir bioloģiski vērtīgie zālāji 
un to indikatorsugas?

5

Plašākā nozīmē lietoto terminu pļavas labāk aizstāt ar jē-
dzienu zālāji: pļauti zālāji ir pļavas, bet ganīti – ganības. 
Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ) sauc zālājus (gan 
pļavas, gan ganības), kuri veidojušies sen neartās platībās 
un kas ir neielaboti, nemēsloti, daudzu gadu gaitā cilvēka 
apsaimniekoti un uzturēti. Tos raksturo neielabotu pļavu 
indikatorsugas. Latvijā par tādām speciālisti atzinuši 55 
augu sugas. To skaits zālājā  liecina par tā bioloģisko vērtī-
bu. Taču par zālāju vērtību var spriest ne tikai pēc augiem 
– daudzas pļavas ir bioloģiski vērtīgas, jo ir nozīmīgas put-
nu ligzdošanas (griezes, ķikuti), barošanās (stārķi, mazie 
ērgļi) vai atpūtas vietas (zosis, dzērves).
Zālājus neapsaimniekojot, tie aizaug. Tāpat BVZ platība 
samazinās, to vietā ierīkojot ražīgus kultivētos zālājus.
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Pļavu apsaimniekošana
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Pļavas ir atkarīgas no apsaimniekošanas – ja to uzturēšanu 
pārtrauc, pļavas aizaug ar krūmiem vai mežu. Pļavas var 
apsaimniekot tās nopļaujot vai noganot. Pļaušana ir pēk-
šņa veģetācijas aizvākšana – tiek novākti visi augi vienlai-
kus, turpretim ganīšana ir pakāpeniska augu novākšana. 

Kas jāievēro pļaujot un noganot pļavu?
Jāpļauj
no lauka vidus vai no vienas malas (lai dzīvnieki varētu •	
paglābties no pļaušanas tehnikas); 
ne zemāk par 10 cm (lai saglabātu ligzdojošos putnus); •	
vienā dienā tikai pusi platības (lai rūpētos par dzīvnieku •	
drošību); 
cik vēlu iespējams (lai siens vēl ir izmantojams vai saska-•	
ņā ar BVZ maksājumu noteikumiem).
Jāgana
ar zālāja tipam piemērotiem mājdzīvniekiem, nepārsnie-•	
dzot vēlamo blīvumu. 



8         
Foto: V. Lārmanis



APZĪMĒJUMI
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Sausa pļava

Mēreni 
mitra pļava

Mitra pļava

Slapja pļava

Ārstniecības 
augi

Īpaši aizsargājama 
augu suga

Ziedēšanas laiks

Augi sagrupēti pēc ziedu krāsas (viena krāsa var ietvert 
vairāku līdzīgu krāsu nianses).
Zaļās krāsas grupā iekļautas graudzāles, grīšļi un papardes.

Indīgs
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No Latvijā divām zināmajām ancīšu sugām dziednie-
cības ancītis sastopams biežāk nekā otra suga – spil-
vainais ancītis. Līdz 80 cm augsts rožu dzimtas lakst-
augs ar plūksnaini kā spalviņām saliktām lapām, to 
malas zobainas. Stublājs un lapas apakšpuse viscaur 
ar mīkstiem matiņiem (atšķirībā no spilvainā ancīša, 
kam matiņi tikai uz lapas dzīslām). Ziedi vārpveidīgā 
ķekarā – tie ir mazi, koši dzelteni, uz ļoti īsa kātiņa, 
vainaglapas 5. Auglis riekstveidīgs, ar maziem sarvei-
dīgiem matiņiem, kam galā āķītis – tādejādi augs var 
izplatīties gan ar dzīvnieku, gan cilvēku palīdzību.
Aug sausās un mēreni mitrās pļavās.
Latvijā sastopams samērā bieži.
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DZIEDnIEcĪBAS AncĪtIS
Agrimonia eupatoria

VI-VIII
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Purva tipi
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EIroPAS SAUlPUrEnE
Trollius europaeus

Sviesta bumba, sviesta pikuči, avengalva, āžpoga

Līdz 60 cm augsts lakstaugs ar stāvu, nezarotu, dobu stublāju. Apak-
šējās lapas ar garu kātu, staraini dalītas 5 daļās. Augšējās stublāja 
lapas sēdošas. Lapas plātnes garums un platums 5-10 cm. Dzelte-
nie, lodveidīgie ziedi līdz 3 cm diametrā, pa vienam stublāja galā, 
ziedēšanas laikā tie nekad neatveras, tādejādi pasargājot putekšņus 
no mitruma. Kukaiņi ziedā var iekļūt tikai pa nelielu atveri un rast 
patvērumu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Mitro augteņu nosu-
sināšanas dēļ daudzviet Eiropā suga jau izzudusi. Dekoratīvs augs, 

kā dēļ Latvijā apdraudēts, masveidīgi ievācot pār-
došanai.
Aug mitrās un slapjās pļavās. 
Latvijā sastopama diezgan bieži, bet nevienmē-
rīgi.

V-VI
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GAIļBIKSĪtE
Primula veris

Līdz 30 cm augsts prīmulu dzimtas 
augs. Lapas rozetē, krokainas, līdz 20 
cm garas. Parasti viena lapu rozete ir 
ar vairākiem ziednešiem, kuru galā 
čemurveida ziedkopā atrodas gaiļbik-
sītes dzeltenie ziedi. Pēc noziedēšanas 
nokarenais ziedkāts iztaisnojas, auglis 
– pogaļa. Jau izsenis gaiļbiksīte slave-
na kā daudzpusīgs ārstniecības augs, 
tās lapas ir arī lielisks C vitamīna avots 
pavasarī, no kā var gatavot veselīgus 
salātus. Dekoratīvs augs.
Aug sausās un mēreni mitrās pļavās.
Latvijā bieži sastopama.

IV-V
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No pārējām 16 Latvijā konstatētajām madaru sugām viegli atšķirama 
pēc ziedu dzeltenās krāsas. Stublājs 30-60 cm augsts, stāvs, apaļš, ne-
zarots. Lapiņas šauras, lineāras, mieturos pa 8-12. Dzeltenie ziedi ar 
asu smaržu kuplā, diezgan blīvā skarveidīgā ziedkopā stublāja galā.
No īstās madaras iegūst tumšsarkanu (Latvijas karoga krāsas) krās-
vielu dzijas un audumu krāsošanai.
Aug sausās t.s. stepju pļavās, bieži vien kopā ar kalnu āboliņu un 
lielziedu vīgriezi.
Latvijā sastopama samērā bieži.

ĪStā MADArA
Galium verum

VI-IX
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KoDĪGAIS lAIMIņš
Sedum acre

Čīgotne, dzeltenā miroņpuķe, drudža zāle, kaulu zāle

Neliels, sukulents, līdz 10 cm augsts biez-
lapju dzimtas augs, kurš piemērojies aug-
šanai sausās un barības vielām ļoti naba-
dzīgās augtenēs – smiltāju pļavās, kāpu pļa-
vās, spēj augt pat uz dolomītu atsegumiem. 
Veido blīvas, velēnveida audzes. Uz pacilā 
stublāja daudz sīku, biezu, pamīšus sēdošu 
lapiņu, kurās uzkrājas ūdens rezerves. La-
pām ir kodīga garša. Ziedi stublāja galotnē 
atgādina mazas dzeltenas zvaigznītes. Sēk-
las sīkas, augs lieliski izplatās arī veģetatī-
vi – pat ar lapām, pumpuriem vai stublāja 
daļām, kas ātri apsakņojas.
Latvijā bieži sastopams.

VI-VIII
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Purva vaivariņš Ledum palustre
vāverājs, vāverene, puraši, putoši

Zeltainā gundega ir viena no 16 Latvijā augošajām gundegu sugām. 
Līdz 50 cm augsts lakstaugs ar stāvu, zarainu, pie pamata dobu stub-
lāju. Lapas uz stublāja  sēdošas, dalītas lineārās plūksnās. Apakšējās 

lapas (3-5) ar  garu kātu, lapas forma ļoti 
raksturīga šai sugai – ieapaļa, daivaina 
vai šķelta. Zeltaini dzeltenie ziedi līdz  1 
cm diametrā stublāja zaru galos. Auglis 
– riekstiņu kopauglis, kur katrs riekstiņš 
ar līku knābīti, kas palīdz augam izplatī-
ties. Gundegas ir indīgi augi, tomēr  sie-
nā tās mājdzīvniekiem vairs nekaitē. 
Aug mitrās un slapjās, retāk mēreni mit-
rās pļavās.
Latvijā bieži sastopama.

ZEltAInā GUnDEGA
Ranunculus auricomus

V-VII
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Sila virsis Calluna vulgaris
sila laksti, siliņi, sillaps, melatņi

Neliels, līdz 40 cm augsts kurvjziežu dzimtas lakstaugs ar piensulu 
un spēcīgu, melnu sakneni. Stublājs stāvs, nezarots, ar matiņiem, pa-
rasti bez lapām uz tā vai ar dažām plēķšņveidīgām lapām. Piezemes 
rozetes lapas lancetiskas, līdz 20 cm garas, ar īsu kātu un lokveidīgu 
dzīslojumu. Dzelteno ziedu kurvīši pa vienam stublāja galotnē, 2-3 
cm diametrā. Pēc noziedēšanas nogatavojas sēkleņi ar pelēcīgi bal-
tiem kausmatiņiem, kas nedaudz līdzīgi pieneņu pūkām un ar kuru 
palīdzību augs izplatās. 
Aug mitrās pļavās, lielākoties kūdrainās augsnēs.
Latvijā sastopama ne visai bieži. 

ZEMā rAUDUPE
Scorzonera humilis

V-VI

23



24
Foto: S. Rūsiņa



25

ASInSSārtā GAnDrEnE
Geranium sanguineum

Stārķa knābis, asinssarkanā gerānija

Līdz 50 cm augsts lakstaugs, klāts ar atstā-
vošiem matiņiem. Stublājs pacils vai gulošs, 
zarojas un veido kuplu ceru. Lapas dziļi 
dalītas 5-7 plūksnās un katra plūksna savu-
kārt arī šķelta – tieši šaurās lapas plūksnas 
ir galvenā atšķirība no samērā līdzīgajām 
sugām – meža un purva gandrenēm. Ziedu 
kāti pirms un pēc ziedēšanas noliekti, tikai 
ziedēšanas laikā stāvi. Ziedi līdz 2 cm dia-
metrā, purpursārti. Arī stublājs un lapas, 
tuvojoties rudenim, kļūst sarkani.
Asinssārtā gandrene aug sausās augtenēs – 
kaļķainās pļavās, skrajos priežu mežos.
Latvijā sastopama ne visai bieži.

VI-VIII
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Līdz 80 cm augsts lakstaugs, klāts ar matiņiem. Lapas šķeltas 5-7 seg-
mentos. Ziedu kāti kaili (atšķirībā no meža gandrenes, kurai tie klāti 
ar labi saskatāmiem dziedzermatiņiem), stāvi tikai ziedēšanas laikā, 
pārējā laikā nolīkuši. Ziedi 1,5-2 cm diametrā, purpursārti. Auglis – 
riekstiņu skaldauglis. Tam nogatavojoties, knābja skaldnes saritinās 
līdzīgi pulksteņa atsperei un atritinoties palīdz izmest sēklas vairāku 
metru attālumā. 
Aug slapjās un mitrās pļavās, kā arī citās piemērotās bagātīgi mitrās 
augtenēs.
Latvijas austrumdaļā bieži sastopama, rietumdaļā – retāk.

27         

PUrvA GAnDrEnE
Geranium palustre

Purva stārka deguns, purvāju gerānija

VI-IX
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Līdz 25 cm augsts prīmulu dzimtas lakstaugs. La-
pas piezemes rozetē, lancetiskas, līdz 6 cm garas, 
pakāpeniski sašaurinās lapas kātā. No lapu roze-
tes vidus paceļas ziednesis, tas ir  bez lapām, ga-
lotnē ± blīvs sīku ziedu čemurs. Ziedi violeti līdz 
rozā īsos, ar dziedzermatiņiem klātos ziedkātos. 
Vainaga diametrs līdz 1 cm, vainaglapas ar jomu. 
Aug mitrās un slapjās pļavās, zāļu purvos. Kalci-
fils. Gan Latvijā, gan citviet Eiropā bezdelīgactiņu 
ir ietekmējusi mitro augteņu meliorācija, un su-
gas izplatība arvien samazinās.
Latvijā sastopama samērā reti.

BEZDElĪGActIņA
Primula farinosa

! V-VI
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DIvMāJU KAķPĒDIņA
Antennaria dioica

Mazās salmpuķītes, dilumzāle, zaķu pēdiņas

Neliels, līdz 20 cm augsts kurvjziežu dzimtas lakstaugs ar stāvu, neza-
rotu stublāju. Tā kā divmāju kaķpēdiņa aug sausās, saulainās vietās, 
tad tā ir pielāgojusies mitruma taupīšanai – viss augs klāts ar biezu, 
pelēcīgi tūbainu apmatojumu, kas aizkavē iztvaikošanu. Lielā karstu-
mā pat sīkās lapas ierotās, bet daudzās piezemes lapu rozetes noklāj 
zemi un arī palīdz saglabāt mitrumu augsnē. Kā jau nosaukums stās-

ta, kaķpēdiņa ir divmāju augs – sieviš-
ķie un vīrišķie ziedi atrodas kurvīšos uz 
dažādiem augiem. Ziedi purpursarkani 
līdz gaiši sārti.
Sastopama sausās pļavās un citās sausās, 
barības vielām nabadzīgās  augtenēs.
Latvijā sastopama samērā bieži.

V-VI
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No Latvijā 7 savvaļā augošajām neļķu su-
gām plašāk pazīstamas ir dzirkstelīte un 
smiltāja neļķe. Abas viegli atšķiramas, jo 
dzirkstelīte zied purpura, bet smiltāja neļ-
ķe baltiem ziediem.
Līdz 40 cm augsti lakstaugi, kuru stublājs 
un lapas nedaudz zilganzaļas. Dzirkstelītes 
košie purpura ziedi vienmēr viegli pama-
nāmi pļavas zelmenī, iespējams, tāpēc arī 
augam doti ar uguni saistītie tautas nosau-
kumi.  
Dzirkstelītes aug sausās un mēreni mitrās 
pļavās, nereti arī citos biotopos – mežma-
lās, kāpu pļavās, skrajos, sausos mežos.
Latvijā bieži sastopama.

33                      
VI-IX

DZIrKStElĪtE
Dianthus deltoides

Mazactiņas, zīžu zālīte, nagliņas, guntenes
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Latvijā biežāk sastopamas divas mārsilu sugas – 
lielais mārsils un mazais mārsils. Augumā nelielie 
lakstaugi ar ložņājošu vai pacilu, koksnainu stublāju 
un stāviem, ziedošiem dzinumiem nereti veido klā-
jeniskas audzes. Mazais mārsils ir līdz 15 cm augsts, 
stublājs visapkārt apmatots, bet lielais mārsils sa-
sniedz līdz 25 cm augstumu, un matiņi tam ir tikai 
uz stublāja šķautnēm. Ziedi violeti sārti līdz zili vio-
leti galviņveidīgās ziedkopās. Mārsilu ziedus appu-
teksnē bites un ziedumušas, un tie ir lieliski nektār-
augi. Mārsila ēteriskās eļļas izmanto kosmētiskajā 
rūpniecībā, to dēļ mārsils ir izslavēts garšaugs. 
Aug sausās, smilšainās pļavās, sausos priežu mežos.
Latvijā abas sugas sastopamas samērā bieži.

  lIElAIS MārSIlS Thymus ovatus
MAZAIS MārSIlS T. serpyllum 

Veca vīra bārdiņa, aitumaurs, vecīši, zanderiņi, timiāns

35                     
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30-60 cm augsts neļķu dzimtas lakstaugs ar stāvu, 
purpursarkanu stublāju. Lapas pie stublāja pamata 
veido rozeti, bet uz stublāja pretēji sēdošas. Sveķe-
ne ir lielisks nektāraugs, ziedi purpursarkani, tos 
apputeksnē dienas un nakts tauriņi, kuri ar saviem 
garajiem snuķīšiem spēj aizsniegt nektāru  un 
vienlaikus arī apputeksnēt ziedus. Lai pēc nektāra 
nekārotu citi kukaiņi, kuri tikai rāpo pa stublāju, 
bet neapputeksnē ziedus, sveķene aizsargājas, izda-
lot uz stublāja lipīgu vielu. Pateicoties šai īpašībai, 
sveķene ieguvusi savus latviskos nosaukumu. Zie-
dēšanai beidzoties, augs lipīgo vielu vairs neizdala. 
Aug sausās pļavās.
Latvijā sastopama ne visai bieži.

 lIPĪGā SvEķEnE 
Viscaria vulgaris

Lipene, darvaspuķe

V-VI
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Neliels, līdz 30 cm augsts lūpziežu dzimtas 
lakstaugs ar violetas nokrāsas stāviem vai 
paciliem, zarotiem, apmatotiem stublājiem, 
kuri pie pamata pārkoksnējušies. Lapas vis-
caur uz stublāja, pretējas, sīkas. Ziedi gaiši 
purpursārti līdz zili violeti pa 2-6 nelielos 
pušķos augšējo lapu padusēs.
Augam ir piparmētru smarža, tas satur C vi-
tamīnu, labs nektāraugs.
Aug sausās pļavās un citās sausās augtenēs.
Latvijā sastopama diezgan bieži.
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 MārSIlU KAlnMĒtrA
Acinos arvensis

VI-IX
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Abas ir savstarpēji līdzīgas orhideju dzimtas sugas. Līdz 50 cm augsti 
lakstaugi ar spēcīgiem, drukniem stublājiem un pirkstveidīgi šķeltiem 
gumiem. Lapas līdz 15 cm garas un līdz 3 cm platas, ar tumšiem vio-
letiem plankumiem lapas virspusē. Ziedi purpura līdz rozā, sakopoti 
vārpā stublāja galotnē. Sēklas ļoti sīkas – vienā pogaļā var būt vairāki 
desmiti tūkstoši sēklu. Galvenās atšķirības starp abām sugām: 1. sugai 
plankumi uz lapām ieapaļi (2. sugai ± četrstūraini), 1. sugai vārpa vis-
maz ziedēšanas sākumā konusveidīga, ± skraja (2. sugai vienmēr cilin-
driska, blīva), 1. sugai augšējās stublāja lapas attālinātas no ziedkopas 
pamata (2. sugai tuvu ziedkopas pamatam). 
Aug mitrās un slapjās pļavās, zāļu un pārejas purvos. 
Baltijas dzegužpirkstīte sastopama retāk, plankumainā diezgan bieži.

PlAnKUMAInā DZEGUžPIrKStĪtE 
Dactylorhiza maculata

BAltIJAS DZEGUžPIrKStĪtE 
Dactylorhiza baltica

Joda rociņa, dzegužu ērkulis, čūskupuķe, grāvene, traipekļainā 
dzegužu puķe, dzeguzes asaras, dzegužpiestiņi

41               

! VI-VII

2

1



Foto: M.Pakalne42          

1 2

Foto: N. Rustanoviča Foto: M. Pakalne



Orhideju dzimtas sugas. Galvenās pazīmes līdzīgas kā abām iepriekš 
aprakstītajām dzegužpirkstīšu sugām, tomēr no tām atšķiras ar to, ka 
stāvlapu dzegužpirkstītei plankumu uz lapām nav, bet asinssarkana-
jai dzegužpirkstītei plankumi ir uz abām lapas pusēm – gan virspusē, 
gan apakšpusē. 
Ziedi abām sugām purpurvioleti,  bet 1. sugai var būt arī gaišāki – 
līdz rozā. Turklāt ļoti reti sastopama arī stāvlapu dzegužpirkstītes 
kalcifilā pasuga ar bāli iedzelteniem ziediem. 
Aug mitrās un slapjās pļavās, zāļu un pārejas purvos (2. suga ir kalci-
fila un mēdz augt kaļķainās augtenēs).
Stāvlapu dzegužpirkstīte sastopama samērā bieži, turpretim asins-
sarkanā dzegužpirkstīte izplatīta reti un nevienmērīgi.
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StāvlAPU DZEGUžPIrKStĪtE
Dactylorhiza incarnata

ASInSSArKAnā DZEGUžPIrKStĪtE 
Dactylorhiza cruenta
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Vidējā ceļteka aug mēreni mitrās pļavās un atmatās, ļoti raksturīga 
suga ganībās, kur ganīšanas rezultātā veidojas īpaši zems zelmenis. 
Vidējās ceļtekas lapas ir rozetē, divreiz platākas nekā garas, apmato-
tas, pieplakušas zemei. Lapām 5-7 lokveidīgas dzīslas. Ziedi rožaini 
līdz balti blīvā vārpā līdz 40 cm gara ziedneša galā. Putekšņlapu kā-
tiņi gari, ievērojami pārsniedz vainagu.
Latvijā  bez vidējās ceļtekas bieži sastopamas vēl 2 sugas – lielā un 

šaurlapu ceļteka.  Kā ārstniecības līdzekli 
pret daudzām kaitēm izmanto lielo ceļte-
ku, literatūrā atrodamas ziņas arī par abu 
pārējo sugu ārstnieciskajām īpašībām.
Aug sausās un mēreni mitrās pļavās.
Latvijā bieži sastopama.

vIDĒJā cEļtEKA
Plantago media

VI-VIII
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Zemais dadzis ir kurvjziežu dzimtas augs. 
Atšķirībā no citiem dadžiem zemajam da-
dzim nav stāva stublāja (reti līdz 15 cm 
augsts). Lapas asi un cieti dzeloņainas, 
piezemes rozetē, pieplakušas zemei, lapas 
apakšpuse apmatota. Ziedi purpursarkani, 
sakopoti kurvītī un atrodas ļoti īsa ziedkā-
ta galā. 
Aug sausās, kaļķainās t.s. stepju pļavās.
Latviju šķērso sugas areāla ZA robeža, tā-
pēc valsts rietumdaļā suga sastopama ne-
reti, bet austrumdaļā ļoti reti.

ZEMAIS DADZIS
Cirsium acaule
Stepju dadzis
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Apaļlapu pulkstenīte ir mazākā no visām Latvijā 
augošajām pulkstenīšu sugām. Raksturīga suga 
augu sabiedrībās nesaslēgtās augtenēs un aizau-
gošos smiltājos. Līdz 30 cm augsts lakstaugs ar 
stāvu vai pacilu, zarotu stublāju. Piezemes jeb ro-
zetes lapas līdz 2 cm garas, bet stublāja lapas sīkas, 
pamīšas, sēdošas. Ziedi – zili (retumis balti), līdz 
2 cm gari, nokareni zvaniņi stublāja vai zaru galā 
pa vienam vai skrajā skarā.
Aug sausās pļavās nabadzīgās augsnēs, spēj atrast 
sev augšanai piemērotu vietu pat uz dolomītu at-
segumiem.
Latvijā sastopama ne visai bieži.
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APAļlAPU PUlKStEnĪtE
Campanula rotundifolia
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Līdz 1 m augsts lakstaugs, stublājs augšdaļā nedaudz zarots. Lapas 
veselas, iegarenas, līdz 15 cm garas, sakārtotas piezemes rozetē, kā 
arī uz stublāja. Ziedu ieapaļās galviņas atrodas stublāja un zaru ga-
los, tās līdzīgas tīruma pēterenei, tomēr lapas ir atšķirīgas, un pļavas 

vilkmēle zied vēlāk – vasaras bei-
gās. Ziedi violeti zilgani. Putekšņ-
lapas garas.
Aug slapjās un mitrās pļavās, zāļu 
un pārejas purvos.
Latvijā sastopama samērā bieži.
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Succisa pratensis
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Līdz 1 m augsts tauriņziežu dzim-
tas lakstaugs ar pacilu, kāpelējošu, 
šauri spārnainu un zarotu stublā-
ju. Lapas pāra plūksnaini saliktas 
no 4 vai 6 lancetiskām lapiņām, 
lapas gals ar zarainu vīti. Ziedi 
pa 3-6 skrajos ķekaros, zili vio-
leti līdz purpursarkani, noziedot 
zaļgani. Auglis – līdz 6 cm gara 
pāksts.
Aug slapjās pļavās, zāļu purvos.
Latvijā sastopama samērā reti.
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PUrvA DEDEStIņA
Lathyrus palustris
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Augs 5-15 cm garš ar gulošu vai pacilu 
stublāju. Ir gan rozetes, gan stublāja lapas, 
tās ieapaļas ar sirdsveidīgu pamatu. Viss 
augs klāts ar matiņiem, lai labāk saglabātu 
sausā, smilšainā vietā mītošā auga mitru-
mu. Ziedi lapu padusēs zili violeti vai bāli 
violeti, nesmaržīgi. Auglis – pogaļa. 
No Latvijā zināmajām 17 savvaļas vijolīšu 
sugām smiltāja vijolīte, kā jau nosaukums 
stāsta, aug vissausākajos biotopos – nereti 
tās ir smilšainas pļavas, bet aug arī sausos, 
skrajos priežu mežos, kāpu pļavās, izcir-
tumos.
Latvijā sastopama bieži.
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SMIltāJA vIJolĪtE
Viola rupestris
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Vārpu veronika ir līdz 40 cm augsts cūknātru dzimtas 
lakstaugs. Līdzīga garlapu veronikai, bet tās augtenes 
ir slapjas  pļavas, ūdeņu krastmalas, turpretim vārpu 
veronika aug tikai sausās pļavās. Arī lapas abām su-
gām ir atšķirīgas – vārpu veronikai pretējas, sēdošas 
uz stublāja vai ar īsu kātu, bet garlapu veronikai mie-
turī pa 3-4. Ziedi spilgti zili vai violeti zili, izvietoti 
garā, blīvā ķekarā stublāja galā.
Latvijā nereti sastopama suga, biežāk teritorijas aus-
trumdaļā.

vārPU vEronIKA
Veronica spicata

VI-VIII
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Latvijā zināmas 3 ziepenīšu sugas. Tās ir nelieli, līdz 30 cm augsti 
lakstaugi. Abas  zilziedainās sugas ir ļoti līdzīgas – labākā atšķirība 
ir lapu rozete, kas pie stublāja pamatnes veidojas rūgtajai ziepenītei 
(3), bet parastajai ziepenītei (2) tādas nav. Cekulainā ziepenīte (1) 
atšķiras ar ziedu nokrāsu – tie ir zilganvioleti līdz rožaini, turklāt 
cekulainajai ziepenītei  ķekara galotnē veidojas pieziedlapu pušķis.
Visas ziepenīšu sugas sastopamas samērā bieži, tomēr atšķirīgās 
augtenēs – rūgtā ziepenīte biežāk atrodama mitrās un slapjās pļavās, 
parastā ziepenīte sausās un mēreni mitrās pļavās, nabadzīgās aug-
snēs. Cekulainā ziepenīte aug  sausās, kaļķainās t.s. stepju pļavās. 

ZIEPEnĪtES 
Polygala

V-VII
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No Latvijā plašāk sastopamajām 12 āboliņa sugām tikai divām ir 
balti ziedi – kalnu āboliņam un baltajam jeb ložņu āboliņam. Stub-
lājs 15-60 cm augsts, atšķirībā no baltā āboliņa ir stingrs, stāvs, klāts 
ar spilvainiem matiņiem, kā dēļ viss augs izskatās zaļganpelēcīgs. La-
pas saliktas no 3 eliptiskām lapiņām. Ziedu galviņas olveidīgas, ziedi 
lielākoties balti, bet var būt nedaudz iezaļgani vai iedzelteni.
Kalnu āboliņš aug sausās, nereti kaļķainās t.s. stepju pļavās.
Latvijā sastopams diezgan bieži.
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KAlnU āBolIņš 
Trifolium montanum
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Klinšu noraga ir čemurziežu dzimtas augs. Stublājs stāvs, rievains, 
zarots. Lapas šai sugai ļoti raksturīgas, kas palīdz to atšķirt no citiem 
čemurziežiem: piezemes lapas rozetē – uz lapas ass 3-7 nelielu, ol-
veidīgu lapu pāri, galotnes plūksna trīsdaivaina. Stublāja lapas atšķi-
rīgas, šaurākas. Ziedi balti, izvietoti blīvos čemuros, kuru diametrs 
4-8 cm. 
Pavasarī jaunās lapiņas var izmantot salātiem. Auga saknenis un sēk-
las satur ēteriskās eļļas, tāpēc tos saberztus var izmantot kā garšvielu, 
bet ziedu čemurus izmanto konservējot dārzeņus.
Aug sausās un mēreni mitrās pļavās nabadzīgās augsnēs.
Viena no biežāk sastopamajām neielabotu pļavu indikatorsugām.

KlInšU norAGA 
Pimpinella saxifraga

VI-IX
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Latvijā zināmas 2 vīgriežu sugas, biežāk sastopama un labāk pazīs-
tama ir parastā vīgrieze, kura aug mitrās un slapjās pļavās. Lielziedu 
vīgrieze turpretim aug sausās, nereti kaļķainās pļavās. Tas ir līdz 80 
cm augsts rožu dzimtas lakstaugs ar stāvu, nezarotu stublāju. Lapas 
piezemes rozetē, ar kātu, līdz 20 cm garas ar 10-20 blīvi izvietotiem 
sīku lapiņu pāriem, kur katras lapiņas mala zobaina (nedaudz atgā-
dina lielas pelašķa lapas). Līdzīgas, bet mazākas lapas izvietotas arī 
uz stublāja. Baltie ziedi (pumpuri rozā) kuplos vairogveida ķekaros 
stublāja galā. 
Latvijā sastopama diezgan bieži.                                    

lIElZIEDU vĪGrIEZE
Filipendula vulgaris

VI-VII
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Pļavas ķērsa ir viena no biežāk sastopamajām 5 
Latvijas ķērsu sugām. Stublājs līdz 50 cm augsts, 
galotnē ziedkopā nedaudz zarots. Lapas ar  4-10 
plūksnu pāriem, izvietotas gan uz stublāja, gan 
piezemes rozetē. Ziedi, kā jau krustziežu dzimtas 
pārstāvjiem, ar 4 vainaglapām un 4 kauslapām, 
sakārtoti vairogveidīgā ķekarā. Vainaglapas bal-
tas vai gaiši violetas. Putekšnīcas dzeltenas (atšķi-
rībā no rūgtās ķērsas, kurai tās ir violetas). Pirms 
nakts iestāšanās vai lietainā laikā ziedi noliecas uz 
leju, tādejādi pasargājot putekšnīcas no mitruma. 
Auglis – slīpi uz augšu atstāvošs pākstenis.
Aug mitrās un slapjās pļavās, kā arī citos pārmit-
ros biotopos.
Latvijā sastopama samērā bieži.

PļAvAS ķĒrSA
Cardamine pratensis

V-VI
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Līdz 35 cm augsts lakstaugs ar stāvu, kailu, 
vienu vai vairākiem stublājiem. Piezemes 
lapas rozetē, ar garu kātu, ieapaļas ar sirds-
veida pamatu. Uz stublāja viena skaujoša 
neliela lapa. Ziedi pa vienam stublāja galot-
nē. Vainaglapas 5, baltas ar zaļganām dzīs-
liņām. Starp parastajām putekšņlapām ir 5 
vēdekļveidīgas neauglīgās putekšņlapas, kam 
pie pamata ir nektāra bedrīte, bet izaugumu 
galā medus pilienam līdzīgi dziedzerīši, kas 
pievilina apputeksnētājus.
Aug mitrās un slapjās pļavās, zāļu un pārejas 
purvos.
Latvijā sastopama diezgan bieži.

PUrvA AtālEnE
Parnassia palustris

Rudens sirdszāle, sirsnenīte, atāla puķe
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Līdz 35 cm augsts neļķu dzimtas lakstaugs ar stāvu, četršķautņainu, 
zarainu stublāju. Lapas uz stublāja līdz 4 cm garas, šauras, lineāri 
lancetiskas, sēdošas, pretējas. Ziedi balti, vainaglapas gals vismaz 
līdz pusei šķelts. Viss augs nedaudz pelēcīgi zaļš. Līdzīga suga zāļla-
pu virzai, taču tai viss augs koši zaļš, stublājs ļogans un vainaglapu 
iešķēlums seklāks. Arī augtenes abām sugām atšķiras, jo zāļlapu vir-
za aug mēreni mitrās pļavās, bet purva virza slapjās pļavās, zāļu un 
pārejas purvos.
Latvijā sastopama samērā bieži.

PUrvA vIrZA
Stellaria palustris

V-IX
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Līdz 50 cm augsts orhideju dzimtas lakst-
augs ar garu sakneni un piesaknēm. Stub-
lājs stāvs, rievains, lejasdaļā kails, iesarkans, 
augšdaļā ar dziedzermatiņiem. Apakšējās 
un vidējās lapas lancetiskas, līdz 14 cm 
garas, augšējās īsākas, nosmailotas. Ziedi 
5-15 stublāja galā  ± skrajā ķekarā, noka-
reni, īsu pieziedlapu padusēs. Ziedus par 
baltiem var dēvēt tikai nosacīti – ārējā ap-
ziedņa lapas ir zaļganas ar violetu nokrāsu, 
bet iekšējām apziedņa lapām balta ir tikai 
lielā, platā lūpas gala daļa.
Aug slapjās pļavās, zāļu un pārejas purvos.
Latvijā sastopama ne visai bieži.

PUrvA DZEGUZEnE
Epipactis palustris

Purvājsaknis, purva dzegužlapas

VII-VIII
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Latvijā aug divas naktsvijoļu sugas – smaržīgā un zaļziedu naktsvi-
jole. Stublājs  stāvs, pie pamata 2 ovālas lapas, ziedu ķekars stublāja 
galotnē. Smaržīgās naktsvijoles ziedi, kā jau nosaukums stāsta, ir 
smaržīgi, balti, ziedā 2 putekšņmaciņi, kas satuvināti un novietoti 
savstarpēji paralēli.  Zaļziedu naktsvijoles ziedi nav smaržīgi, tie ne-
daudz iezaļgani vai iedzelteni, bet putekšņmaciņi atrodas slīpi viens 
pret otru un lejasdaļā attālināti. Naktsvijoles galvenokārt apputeksnē 
naktstauriņi, kuru snuķītis ir pietiekoši garš, lai zieda garajā piesī sa-
sniegtu nektāru un vienlaikus tos apputeksnētu. Sīko sēklu dīgšanai, 
līdzīgi kā citām orhidejām, augsnē nepieciešama mikorizas sēne. Pēc 
3-4 gadiem parādās pirmās lapas, bet uzzied naktsvijoles tikai pēc 
10 gadiem.
Aug dabiskās, nemēslotās mēreni mitrās un mitrās pļavās.  
Latvijā sastopamas samērā reti.

SMAržĪGā nAKtSvIJolE  Platanthera bifolia
ZAļZIEDU nAKtSvIJolE Platanthera chlorantha

Kreima puķe, piena puķīte, spīgana

! VI-VII
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Spradzene sastopama retāk kā meža zemene. Lī-
dzīgi tai (un arī dārza zemenei), spradzenes lapa 
salikta no 3 lapiņām, bet raksturīgi, ka lapas gala 
vidējais zobiņš ir īsāks par abiem blakus esoša-
jiem zobiņiem. Viss augs ar mīkstiem matiņiem, 
kas palīdz samazināt ūdens iztvaikošanu. Ziedi 
balti, nedaudz lielāki kā meža zemenei. Tautas 
valodā par ogu sauktais sulīgais riekstiņu kop-
auglis ir ļoti garšīgs un smaržīgs, cieši apņemts 
ar kauslapām un pat grūti no tām atdalāms. No-
raujot to no kātiņa, dzirdams īpatnējs sprakšķis, 
pateicoties kam arī, iespējams, cēlies spradzenes 
latviskais nosaukums. 
Aug sausās pļavās kaļķainās augsnēs.
Latvijā sastopama ne bieži.

SPrADZEnE
Fragaria viridis

Sprādzenājs

V-VI
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Ziemeļu madara ir viena no 16 Latvijā au-
gošajām madaru sugām. No citām balt-
ziedainajām madarām (galvenokārt baltās 
madaras) ziemeļu madara atšķiras ar  4 la-
piņām mieturos un četršķautņainu 20-50 
cm augstu, stāvu, gludu, stīvu stublāju. Bal-
tie, smaržīgie ziedi sakārtoti  blīvās, kuplās, 
skarveidīgās ziedkopās stublāja vai zaru ga-
los. Auglis klāts ar atliektiem dzelonīšiem. 
Aug dažāda mitruma augtenēs – no mēreni 
mitrām līdz pat slapjām pļavām.
Viena no biežāk sastopamām neielabotu 
pļavu indikatorsugām.

ZIEMEļU MADArA
Galium boreale

VI-VIII
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Čūskmēlīte ir paparžaugs – tas nozīmē, ka tai, līdzīgi kā citām papar-
dēm, nav ziedu, bet īpašos orgānos attīstās sporas, ar kurām šie augi 
vairojas. Viss augs (augstums līdz 20 cm) sastāv no lapas, kurai ir 
apmēram 10 cm garš kāts un divas ļoti atšķirīgas daļas: neauglīgā un 
auglīgā. Neauglīgā lapas daļa ir līdzīga parastai lapai, olveidīga, līdz 8 
cm gara. Auglīgā lapas daļa sastāv no kāta (3-18 cm), kura galā ir līdz 
5 cm garš, vārpveida sporangiju sastats ar sporām. 
Aug mēreni mitrās un mitrās pļavās.
Latvijā sastop diezgan reti.
Sporas nogatavojas VII-VIII

PArAStā čūSKMĒlĪtE
Ophioglossum vulgatum
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Pusmēness ķekarpaparde ir paparžaugs, kas vairojas ar sporām un 
kuram, līdzīgi kā citām papardēm, nav ziedu. Tāpat kā čūskmēlītei, 
arī ķekarpapardei viss augs (augstums līdz 30 cm) sastāv no lapas, 
kurai ir divas atšķirīgas daļas: neauglīgā un auglīgā. Neauglīgā lapas 
daļa līdz 12 cm garā kātā, nepāra plūksnaini dalīta ar 4-10 plūksnu 
pāriem. Auglīgā lapas daļa ir zarots sporangiju sastats 5-10 cm garā 
kātā. 
Aug sausās pļavās un citās sausās augtenēs.
Latvijā sastopama diezgan reti.
Sporas nogatavojas VI-VIII

PUSMĒnESS ķEKArPAPArDE
Botrychium lunaria
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Grīšļi ir liela augu ģints (Latvija ap 70 sugu), kuriem ir nozīmīga 
loma pļavu sugu sastāva veidošanā. Slapjās palieņu pļavās nereti 
grīšļi pat dominē, bet neiztrūkstoši dažādas grīšļu sugas var atrast 
jebkurā pļavā. 
Vizuāli grīšļi nedaudz atgādina graudzāles, tomēr to stublāji ir atšķi-
rīgi no graudzāļu stiebriem: nav dobi, nav saposmoti un atdalīti ar 
mezgliem. Grīšļiem velti meklēt košus, krāsainus ziedus – tie ir redu-
cēti un atrodas sīkos pūslīšos (sievišķie ziedi) vai slēpjas aiz mazām 
segplēksnītēm (vīrišķie ziedi). Kā vieni, tā otri sakopoti vārpiņās.
Vairākas no grīšļu sugām ir BVZ indikatorsugas.
Hartmaņa grīslis sastopams mēreni mitrās un mitrās pļavās. Zied-
kopā parasti 5 vārpiņas – 3 augšējās cieši satuvinātas. 
Aug mēreni mitrās un mitrās pļavās.
Latvijā sastopams ne visai bieži, Austrumlatvijā retāk.

GrĪšļI Carex
dzelzu zāle, purva zāle, skābā zāle, grīšzāle, maukleji

HArtMAņA GrĪSlIS Carex hartmanii

V-VI
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Abu grīšļu sugu augi nelieli, 20-30 cm augsti. Vīrišķo ziedu vārpi-
ņas pa vienai:  pavasara grīslim tā ir pati augstākā stublāja galā, bet 
pleznveida grīslism atrodas nedaudz zemāk par sievišķo ziedu vārpi-
ņām. Sievišķo ziedu vārpiņas abām sugām 2-3, tikai pleznveida grīs-
lim visas vārpiņas satuvinātas pušķveidīgi stublāja galā.
Abas sugas aug sausās pļavās, pleznveida grīslis – kaļķainās augsnēs, 
lielākoties upju ielejās.
Pavasara grīslis sastopams samērā reti un nevienmērīgi.
Pleznveida grīslis ir reta un īpaši aizsargājama suga Latvijā.

PAvASArA GrĪSlIS Carex caryophyllea
PlEZnvEIDA GrĪSlIS Carex ornithopoda
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Līdz 50 cm augsti lakstaugi (zilganais grīslis līdz 70 cm). Abu sugu 
augi nedaudz pelēcīgi iezilgani, nevis koši zaļi. Vīrišķie ziedi sako-
poti atsevišķā vārpiņā stublāja galā: sāres grīslim tā parasti 1, bet zil-
ganajam grīslim 2-3. Sievišķo ziedu vārpiņas zilganajam grīslim, ja 
vien nav pats ziedēšanas laika sākums, nokarājas 1-4 cm garos kātos, 
pēc kā šo sugu var lieliski atšķirt no citām pļavu grīšļu sugām. Sāres 
grīslim vārpiņas stāvas, arī ar kātiem, kas paslēpti seglapu makstīs, 
bet nekad nav nokareni.
Abas sugas aug mēreni mitrās, mitrās un slapjās pļavās. Zilganais 
grīslis vislabprātāk aug kaļķainās augsnēs.
Sāres grīslis ir viena no visbiežāk sastopamajām grīšļu sugām visā 
teritorijā, bet zilganais grīslis Austrumlatvijā sastopams ļoti reti.
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ZIlGAnAIS GrĪSlIS Carex flacca
SārES GrĪSlIS  Carex panicea
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Graudzāļu dzimta ir ģintīm un sugām visbagātākā dzimta – Latvijā 
konstatētas  63 ģintis un 153 graudzāļu sugas. Vairākas no šīm su-
gām ir BVZ indikatorsugas.
Kailā pļavauzīte
Latvijā sastopamas 2 pļavauzīšu sugas, un abas aug pļavās. Kailā pļav-
auzīte, atšķirībā no pūkainās pļavauzītes, veido blīvu ceru. Stiebrs 
stāvs, stīvs, līdz 1 m augsts. Lapas kailas, sausā laikā malas ierotītas, 
ar nedaudz zilganpelēcīgas nokrāsas lapas apakšpusi. Ziedkopa ska-
ra, šaura un diezgan raupja, apakšējie zari pa 1-2 (pūkainajai pļavau-
zītei pa 3-5).      
Aug sausās pļavās.
Valsts rietumdaļā sastopama nereti (Latviju šķērso sugas areāla ZA ro-
beža), austrumdaļā retāk – galvenokārt Daugavas un Gaujas ielejā.

GrAUDZāļU DZIMtA Gramineae
KAIlā PļAvAUZĪtE Helictotrichon pratense

V-VI
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Graudzāļu dzimtas lakstaugs, līdz 50 cm augsts. 
Lapas šauras, lineāras, līdz 10 cm garas. Zied-
kopa pēc izskata nekļūdīgi atšķirama no citām 
graudzāļu sugām – skraja skara ar sāniski pla-
kanām, nokarenām vārpiņām, kuras krāsaino 
plēkšņu dēļ izskatās svītrainas. Vārpiņas noka-
rājas tievos kātiņos un pie mazākā vēja trīc un 
vizuļo, no kā arī, domājams, cēlušies latviskie 
tautas nosaukumi – vizulis un trīsene.
Vērtīgs, bet mazražīgs lopbarības augs. Vien-
laikus arī ļoti dekoratīvs augs.
Viena no biežāk pļavās sastopamajām indika-
torsugām, mēdz augt dažāda mitruma pļavās.
Latvijā ļoti bieži sastopama suga.

PArAStAIS vIZUlIS Briza media
Trīsenes, blusenītes, drebekļi, vanagputraimi, vēja auzas, 

vērša smilga
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Līdz 40 cm augsts lakstaugs, kas veido ne-
lielu, blīvu ceru. Stiebri tievi, gludi, stāvi. 
Ziedkopa šaura skara ar 4-12 blāvi zaļām 
vārpiņām. Vārpiņas 0,6-1 cm garas.
Vārpiņas plēksnes vienādā garumā ar vār-
piņu. Akota nav.
Aug sausās pļavās un citās sausās augte-
nēs.
Sastopama diezgan  bieži

PAZvIlā MISIņSMIlGA 
Sieglingia decumbens

VI-VIII
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96



Līdz 30 cm augsts lakstaugs, kas veido 
blīvu ceru. Lapas ierotījušās, sarveidīgas, 
raupjas, īsākas par stiebru ar vārpu galā. 
Vārpa šaura, vienpusēja,  līdz 8 cm gara. 
Pēc noziedēšanas  vārpiņas atliecas, un 
ziedkopa tad iegūst sugai raksturīgo „ķem-
mes” izskatu, pēc kuras to viegli pazīt.
Aug sausās un mitrās pļavās, nosusinātos 
purvos, purvu malās.
Latvijā samērā bieži. Pļavas ar dominējo-
šu stāvo vilkakūlu veido Latvijā un Eiropā 
īpaši aizsargājamu biotopu.

Stāvā vIlKAKūlA 
Nardus stricta

VI-VII
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Līdz 60 cm augsts graudzāļu dzimtas lakst-
augs, aug nelielā, skrajā cerā. Stiebri stāvi, 
stingri, kaili, nereti ar iesarkanu nokrāsu. 
Lapas samērā īsas, raupjas. Vārpskara līdz 
12 cm gara. Atšķirībā no bieži sastopamā 
pļavas timotiņa vārpskaras zari nav saau-
guši ar  galveno asi, tāpēc, saliecot to gre-
dzenā, redzami atsevišķi atstāvoši zariņi 
(pļavas timotiņam gredzenā saliekta vārp-
skara ir gluda).
Aug sausās pļavās kaļķainās augsnēs.
Latvijā sastopams ne bieži.

StEPES tIMotIņš 
Phleum phleoides

VI-VII
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Līdz 40 cm augsts graudzāļu dzimtas 
lakstaugs, kas aug nelielā, bet blīvā cerā. 
Stiebri stingri, stāvi, kaili, to galā ir ovāla, 
līdz 3 cm gara vai dažkārt gandrīz apaļa 
zilganvioleta ziedkopa, pēc kuras seslēri-
ju var viegli pazīt.  Lapu virspuse ar zil-
ganu apsarmi. 
Aug kaļķainās augsnēs slapjās pļavās un 
zāļu purvos, biežāk Kurzemē, bet Aus-
trumlatvijā reti.
Pļavas ar zilgano seslēriju veido Latvijā 
un Eiropā īpaši aizsargājamu biotopu.

ZIlGAnā SESlĒrIJA
Sesleria caerulea
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Latvijā zināmas 4 kelēriju sugas. Zilganā kelērija 
atbilst savam nosaukumam – viss augs pelēcīgi zil-
gans, veido blīvu ceru. Stublājs līdz 60 cm augsts, 
slaids, kails, apakšdaļā blīvi aplapots. Lapas plātne 
cieta, no abām pusēm ar matiņiem vai dzelonīšiem. 
Ziedkopa līdz 20 cm gara, blīva, slaida, šaura.
Aug sausās pļavās ar skraju veģetāciju, raksturīga 
suga nesaslēgtās augu sabiedrībās uz kaļķiežiem, 
kā arī kāpās.
Latvijā suga sastopama reti un nevienmērīgi – bie-
žāk Baltijas jūras un Rīgas līča kāpās un kāpu pļa-
vās, kā arī Daugavas ielejā.
Pļavas ar zilgano ke lēriju veido Latvijā un Eiropā 
īpaši aizsargājamu biotopu.

ZIlGAnā KElĒrIJA
Koeleria glauca
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