
 

2021. GADA DABAS SIMBOLI 

Katru gadu dažādas dabas biedrības izvēlas Gada simbolu. Iepazīstieties ar 2021. Gada simboliem. 

Gada koks 
Latvijas dendrologu biedrība 

(LDB) par 2021. gada koku 
izvēlējusies Divirbuļu vilkābeli.  
Tas ir liels krūms vai zems, līdz 8 
m augsts koks, kam raksturīgas 
sīkas, 1,5-3 cm garas, sekli 
daivainas lapas, īsi 1-1,5 cm gari 
ērkšķi. Galvenā pazīme, kas to labi 
atšķir no citām Latvijas savvaļas 
vilkābelēm – divi irbuļi ziedā, līdz 
ar to arī divas (nevis viena) sēklas 
nelielajā ābolā. 

Divirbuļu vilkābele iekļauta 
Latvijas aizsargājamo sugu 
sarakstā (Latvijas Sarkanās 
grāmatas 2. kategorija). Pie mums savvaļā tā sastopama ļoti nelielā teritorijā Vērgales apkaimē 
(Pāvilostas novads). Latvijā suga sasniedz sava izplatības areāla ziemeļu robežu. Dendrologiem vēl 
joprojām nav īsti skaidrs, vai šī suga ir Latvijas vietējā suga, kas pati izplatījusies savvaļā, vai varbūt 
tomēr sen cilvēku ievesta un kultivēta suga. 

Plašāk: https://dabasdati.lv/lv/article/gada-koks-2021-divirbulu-vilkabele/ 

1. Uzdevums. Kurā rindā  (A vai B) auga elementi ir no divirbuļu vilkābeles. Atbilde ______ 

 Ziedi Auglis Sēklu sadalījums auglī 
A 

  
B 

   

 
Foto: Aivars Gulbis 



Gada putns 

Lai mudinātu sabiedrību aizdomāties par videi draudzīgu saimniekošanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies lauku putnu sugu – laukirbi (Perdix perdix).  

Laukirbe ir izteikta nometniece, kas paliek ziemot 
Latvijā. Laukirbe ir rūsgani brūni raibs, drukns 
baloža lieluma putns ar samērā īsām, spēcīgām 
kājām un īsu asti. Laukirbes kā lauku putni 
sastopamas laukmalās, grāvmalās, mežmalās, 
krūmājos, pļavās, ganībās, labības laukos, ziemā arī 
apdzīvotu vietu tuvumā.  
Laukirbes ligzdu iekārto aprīļa beigās vai maijā. To 
būvē tikai mātīte. Tēviņš tikmēr apsargā teritoriju. 
Ligzda tiek ierīkota sausā vietā uz zemes. Mātīte 
izkasa seklu bedrīti un to izklāj ar sausiem zāles 
stiebriņiem un salmiņiem. Ligzda parasti atrodas 
pļavā, ganībās, tīrumā vai grāvmalā un krūmājā, 
reizēm pat dārzā. Laukirbei ir svarīgi, lai tuvumā 
būtu ūdens. 

Plašāk: www.lob.lv; https://lv.wikipedia.org/wiki/Laukirbe 

2. Uzdevums. Kurā attēlā varētu būt redzama laukirbes ligzda? Atbilde ______ 

 

Starp citu! Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu interesentu līdz 2021. gada 31. maijam piedalīties Gada putna 
zīmējumu konkursā “Laukirbe”, atainojot savā darbā laukirbi. Darbus izvērtēs Latvijas Ornitoloģijas biedrības veidota 
žūrija. Galvenā balva, ko saņems vismaz trīs labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija. Sīkāk ar 
konkursa noteikumiem vari iepazīties te: https://www.lob.lv/2021/01/mazus-un-lielus-aicina-piedalities-gada-putna-
zimejumu-konkursa/ 

  

Foto: Jānis Jansons 



Gada augs 

Katru gadu Latvijas botāniķu biedrība izvēlas Gada augu. 2021. Gada augs visā Latvijā sastopams 
pļavās, zālājos, krūmājos, ceļmalās. Auga sēklas ir ar spēcīgu garšu un smaržu, tādēļ tās tiek plaši 
pielietotas kulinārijā. Tās bieži izmanto cepot rudzu maizi, skābējot kāpostus, Jāņu sierā, dažādos 
žāvējumos un marinādēs. No tām sanāk arī garda tēja. 

3. uzdevums. Vai vari uzminēt, kā sauc 2021. Gada augu? 

Atbilde:  

 pļavas (jeb parastā)  

 

Starp citu! Lai gan literatūrā atrodamas ziņas, ka šis augs ir Latvijā ir bieži sastopama suga, pēdējā gadu desmitā 
novērots, ka tas savvaļā kļūst arvien retāk sastopams. Tādēļ šogad Latvijas botāniķu biedrība vēlas noskaidrot auga 
pašreizējo izplatību un to ietekmējošos faktorus. Ja arī tu zini, kur savvaļā sastopams šis augs, ziņo par tās atradnēm 
portālā Dabasdati.lv vai rakstot uz e-pastu botaniku-biedriba@hotmail.com. 

Plašāk: http://botany.lv/aktualitates/gada-augs/ 

      



Gada dzīvnieks 

Latvijas Nacionālais dabas muzejs par “Gada dzīvnieku 2021” izvēlējies zaķi.  

Pasaulē ir 32 zaķu sugas un šobrīd Latvijā sastopamas 2 sugas   ̶ baltais zaķis un pelēkais zaķis. Turklāt 
pelēkais zaķis ir viens no lielākajiem zaķiem pasaulē. Apmatojumu zaķi maina divas reizes gadā – 
pavasarī un rudenī. Abiem zaķiem vasarā kažoks ir rūsganpelēks, bet ziemā tikai baltais zaķis kļūst 
pilnīgi balts, vien ausu galiem paliekot melniem. Zaķu garās ausis palīdz tiem atvēsināties karstā laikā. 
Zaķi ir aktīvi visu gadu, biežāk barojas krēslā un naktī. Tie ir izteikti zālēdāji ar ļoti plašu barības 
spektru   ̶ pienenes, āboliņš, dažādas graudzāles, kāpostu, tauriņziežu un asteru dzimtas augi, pākšaugi, 
kukurūza, zālāji un labība, sakņaugi, dārzeņi, koku un krūmu miza, zari, jaunie dzinumi, pumpuri. Zaķu 
priekšzobi graušanas dēļ nepārtraukti aug. Dabiskie zaķu ienaidnieki ir suņi, kaķi, lapsas, lūši, vilki, 
lielie plēsīgie putni. Briesmu brīžos spējīgi pārvietoties ar 50 km/h lielu ātrumu, izdarot spējus 
sānlēcienus un virziena maiņas, tādā veidā nogurdinot savu vajātāju. Nepieciešamības gadījumā, 
piemēram, palu laikā, zaķi labi peld. 
 
 

Baltais zaķis Pelēkais zaķis 
 

4. uzdevums 

1. Kas zaķim palīdz atvēsināties karstā laikā?  _______________________ 

2. Kādā krāsā ir baltā zaķa kažoks vasarā?   _______________________ 

3. Kurš zaķis ir lielāks baltais vai pelēkais?   _______________________ 

4. Vai zaķis māk peldēt?    _______________________ 

5. Kurā diennakts laikā zaķi ir vismazāk aktīvi? _______________________ 

 

Plašāk:  https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/aktualitates/gada-dzivnieks-2021-zaki 
https://www.ligatnesdabastakas.lv/musu-dzivnieki/pelekais-zakis/ 

 



Gada kukainis 

Par 2021. Gada kukaini Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) ir izvēlējusies spīļastes.  

Spīļastes jeb ādspārņi  ir izskata ziņā viegli atpazīstami 
kukaiņi. To raksturīgākā iezīme ir spīles vēdera galā, kas 
nereti cilvēkos izraisa bailes no šiem kukaiņiem. Tomēr, 
lai arī spīļaste tiešām ir spējīga šīs spīles kustināt un pat ar 
tām iekniebt, tomēr tas tiek darīts tikai brīžos, kad 
kukainis jūtas apdraudēts  ̶  tātad aizstāvoties. Šis 
kniebiens parasti nav ļoti sāpīgs un pēc savas funkcijas to 
varētu pielīdzināt kādu citu kukaiņu kodieniem, kam ir 
lieli un spēcīgi žokļi, tomēr šis kniebiens nav nekādā veidā 
bīstams ne bērniem, ne citiem cilvēkiem. Latvijā līdz šim 
ir konstatētas tikai 5 sugas. Visbiežāk sastopama parastā 
spīļaste.  

Plašāk:  https://dabasdati.lv/lv/article/gada-kukainis-2021-spilastes/ 

 

5. uzdevums 

Nosauc tavuprāt divas būtiskākās atšķirības starp šīm abām 
Latvijā sastopamajām spīļastu sugām. 

1.  

2.  
 

 

 

 

 

 

 

Starp citu! Lai gan ir zināms, ka parastā spīļaste ir plaši izplatīta Latvijā, pārējo četru sugu sastopamība būtu skaidrojama 
un precizējama. Tādēļ arī tu vari kļūt par dabas pētnieku un palīdzēt zinātniekiem to noskaidrot mēģinot to nofotografēt. 
Spīļastes ir naktī aktīvi kukaiņi tāpēc to foto medībās ir jādodas vai nu vakarā/naktī, kad tās lien ārā no slēptuvēm un ir 
viegli ieraugāmas ar luktura palīdzību, vai arī tās jāmeklē to dienas slēptuvēs, kas parasti ir tumšas un mitras vietas – zem 
akmeņiem, koka gabaliem, lapu nobiru slānī, arī zem koku mizas utml. Par sugu noteikšanu pašiem nav jāuztraucas – ja 
būs iegūts fotoattēls, tad speciālistiem visticamāk būs iespēja sugu atpazīt. Uzņemtos fotoattēlus aicinām ievietot dabas 
novērojumu portālā www.dabasdati.lv vai arī iesūtīt Latvijas Entomoloģijas biedrības facebook lapā 
https://www.facebook.com/LatvijasEntomologijasBiedriba/ 

  

 
Parastā spīļaste 



Gada bezmugurkaulnieks 

Par 2021. gada bezmugurkaulnieku Latvijas Entomoloģijas biedrība izvēlējusies zebrzirnekļu ģinti no 
lēcējzirnekļu dzimtas. Latvijā no zebrzirnekļu ģints sastopamas trīs sugas: Salticus cingulatus, S. 
scenicus un S. zebraneus. Šīs ģints pārstāvji ir ar svītrainu ķermeni. Svītrains šajā gadījumā ir vēders, 
bet galvkrūtis ir melnas ar baltiem plankumiem. Lēcējzirnekļu acis novietotas trīs rindās, turklāt 
pirmajā, priekšējā rindā divas vidējās acis ir stipri lielākas par pārējām. Tiek uzskatīts, ka 
lēcējzirnekļiem ir vislabākā redze no visiem pasaules zirnekļiem.  

Visi zirnekļi ir plēsēji. To barība ir dažādi bezmugurkaulnieki, lielākoties – kukaiņi. Ja zirnekļu tēviņš 
pārošanās laikā ir neuzmanīgs, tas var kļūt par barību mātītei. Barību lēcējzirnekļi iegūst aktīvi 
pārvietojoties un izmantojot nosacīti labo redzi medījuma iegūšanai. Bieži tiek pieņemts, ka kukaiņu 
ķeramos tīklus veido visi zirnekļi, bet tā nebūt nav. Zebrzirnekļi ir bieži sastopami, tīklus neveidojoši 
un aktīvi medījoši zirnekļi. 

Plašāk:  https://dabasdati.lv/lv/article/gada-bezmugurkaulnieks-2021-ndash-zebrzirnekli/2021/ 

 

Foto no https://dabasdati.lv/lv/article/gada-bezmugurkaulnieks-2021-ndash-zebrzirnekli/2021/ , autors: Uģis Piterāns 

6. uzdevums 

Cik acu ir šiem zirnekļiem? _________________________________________________________ 

Kāds izskatās zebrzirnekļu veidotais zirnekļu tīkls? _______________________________________ 

Kā tu domā, kāpēc Zebrzirnekļu ģintij ir tāds nosaukums? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Gada gliemis 

Latvijas Malakologu biedrība par "Gada gliemi 2021" izvirzījusi birztalas vīngliemezi. Mērķis ir 
pievērst uzmanību diskusijai par ievestām, invazīvām un vietējās faunas sugām Latvijā. 

Birztalas vīngliemezis varētu būt ievests Latvijā apmēram pirms 200 gadiem. Atradnēs tas sastopams 
nelielās teritorijās un nav uzskatāms par kaitēkli. Šis gliemezis sastopams mežos, parkos un dārzos.  
Birztalas vīngliemeža čaula ir lodveida, vītņojums konisks ar 5,5 vijumiem, šuves starp tiem samērā 
seklas. Čaulas pamatkrāsa ļoti 
variē: bāli dzeltena, zaļdzeltena, 
citrondzeltena, dzeltensārta, brūna 
ar violetu nokrāsu. Raksturīgas 
tumši brūnas spirāliskas joslas, 
kuru skaits var būt no vienas līdz 
piecām. Līdzīgi kā citas gliemežu 
sugas, tos apēd plēsēji – grauzēji, 
putni, vaboles un to kāpuri, eži. 

Plašāk: https://dabasdati.lv/lv/article/gada-gliemis-2021-ndash-birztalas-vingliemezis/ 

7. uzdevums 

Palīdzi gliemezītim veiksmīgi nokļūt līdz pusdienām. Kuru ceļu tu izvēlēsies? Atbilde: __________ 

 

  



Gada sēne 

Latvijas Mikologu biedrība ik gadu nosauc savu Gada sēni, 
šādā veidā cenšoties pievērst plašas sabiedrības uzmanību 
kādai zīmīgai sugai. Iepazīsties, 2021. gada sēne ir smailā 
stiklene! 
Sēne ir neēdama, tā bieži sastopama mežmalās, ganībās, 
pļavās un zālainās vietās. Tā ir Latvijā visbiežāk sastopamā 
un visvieglāk atšķiramā stikleņu suga. Cepurītes krāsa variē 
no dzeltenīgas līdz oranžai un pat izteikti sarkanai. Tomēr ir 
kāda pazīme, pēc kuras smailā stiklene viegli atšķirama no 
citām stikleņu sugām: šai sugai un arī tās varietātēm 
augļķermeņi ievainojumu un iespiedumu vietās melnē. 

Plašāk: http://miko.ldm.gov.lv/2021_Hygrocybe_conica.htm 

 

8. uzdevums 

Cik daudz Latvijā sastopamo sēņu nosaukumu tu vari atrast? Šajā burtu režģī paslēpušās 12 Latvijā 
sastopamas sēnes. 

 



 

Nodarbības programmas autors: MKPC Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Inga Buša.  
Mobilais telefons: 26534704 , E-pasts: inga.busa@mkpc.llkc.lv  

Citu nodarbību programmas pieejamas: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/neformala-izglitiba-
jauniesiem 

 


