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Dārgie Darvina 
augu detektīvi 
 

Sveicināti! 
 
Es vācu Lielbritānijā sēklas Kjū Tūkstošgades sēklu 
bankai. Ir ļoti svarīgi savākt iespējami daudz sēklu no 
visām Lielbritānijā sastopamajām augu sugām. Tā mēs 
gūsim ieskatu par šejienes augu valsts bagātību. 
 
Šonedēļ es saskāros ar problēmu – visas manis savāktās 
sēklas izkrita no manas somas un dažām pazuda etiķetes. 
Kāda katastrofa! Es šīs sēklas vācu vairākus gadus un ir 
ļoti svarīgi precīzi zināt katras sēklas izcelsmi. Tagad man 
tas kaut kā ir jānoskaidro. 
 
Man šķiet, ka viena paciņa bez 
etiķetes ir Tev aizsūtītajā lādē. Varbūt 
Tu būtu ar mieru palīdzēt man sēklas 
atpazīt? Man būtu tad par vienu 
veicamu darbu mazāk! Mūsu darbā 
ietilpst arī uzdevums noskaidrot šo 
augu pielietojuma jomu. Ja Tev ir 
laiks, būtu lieliski, ja Tu 
nedaudz papētītu savu 
noslēpumaino augu. 
Vispirms tomēr 
noskaidro, ar kāda auga 
sēklu Tev ir darīšana. 
 
Liels paldies par 
palīdzību! 
 
Moktars 
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Mācību programma 
 
 
Angļu valodas mācību programma (6. gads) 
• Aplūkojiet, kā zinātnieki ir kombinējuši 
novērojumu un mērījumu rezultātā gūtos 
pierādījumus ar radošu domāšanu, lai varētu 
sniegt skaidrojumus 
 
Ziemeļīrijas mācību programma (P7) 
Domāšanas prasme un personiskās spējas: 
Informācijas pārvaldīšana: (visas 
nodarbības) 
Domāšana, problēmu risināšana un lēmumu 
pieņemšana: (visas nodarbības) 
Darbs kopā ar citiem (1. nodarbība) 
Key Stage 2: Pasaule mums apkārt 
• 1. tēma: Savstarpējā atkarība: kā dzīvās 
būtnes dabā ir atkarīgas viena no otras 
(S&T) (visas nodarbības) 
• 3. tēma: Vieta: kā vieta ietekmē dzīvi (S&T) 
(visas nodarbības) 
• 3. tēma: Vieta: kā cilvēki, augi un dzīvnieki 
ir atkarīgi no dažādu vietu īpatnības un 
materiāliem, un kā tie pielāgojas savai videi 
(S&T) (visas nodarbības) 
 
Skotijas mācību programma (P7) 
Šie resursi tiks pārskatīti jaunās 2009.g. augstākā 
līmeņa programmas ietvaros, ņemot vērā konkrētu 
pieredzi un rezultātus. 
Dzīvās būtnes un dzīvības process: 
D līmenis  
• Tēma: Variēšanās un raksturīgās iezīmes 
(uzskaitīt ziedaugu un bezziedaugu 
pamatgrupu galvenās atšķirīgās iezīmes) 
• Tēma: Dzīvības process (aprakstīt 
ziedaugu pavairošanās galvenos etapus) 
• Tēma: Dzīvo būtņu kopiedarbība ar vidi (dot 
piemērus, kā augi un dzīvnieki iederas savā 
vidē) 

Zinātniskās prasmes – pētniecība: D 
līmenis  
• Tēma: Sagatavošanās uzdevumiem 
(saprašana, plānošana, testu veidošana 
un prognozēšana) 
• Tēma: Uzdevumu veikšana 
(novērošana, mērīšana un atklājumu 
reģistrēšana) 
• Tēma: Uzdevumu pārskatīšana un 
atskaites (prezentēšana, atklājumu 
nozīmīguma novērtēšana un 
apzināšanās) 
 
Velsiešu mācību programma (6.gads) 
Zinātniskā pētniecība: Key Stage 2 
• Tēma: Zinātnes būtība (ka zinātniskās 
idejas var pārbaudīt, izmantojot 
novērošanā un mērīšanā iegūto 
informāciju) 
• Tēma: Zinātniskā komunikācija (skaidri 
parādīt savu darbu runā un rakstos, 
izmantojot dažādas metodes informācijas 
reģistrēšanai un prezentēšanai) 
• Tēma: Pētnieciskās prasmes (kā 
pārvērst ideju par pētniecisku darbu; 
zināt, ka situācijās, kur faktorus var 
identificēt un kontrolēt, ir iespējams veikt 
godīgu testu) 
Dzīvības procesi un dzīvās būtnes: Key 
Stage 2 
• Tēma: Zaļie augi kā organismi (izpētīt 
apstākļu mainīšanās ietekmi uz augu 
augšanu; ka augiem vajadzīga gaisma 
augšanai nepieciešamo uzturvielu 
ražošanai) 
• Tēma: Dzīvās būtnes savā vidē 
(mācīties pazīt dažādās augšanas vietās, 
tostarp, vietējā apkaimē atrodamos 
augus; kā augus atpazīt un sagrupēt ar 
dažādu shēmu veidošanu un 
pielietošanu) 
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Laipni lūgti Lielajā Augu Meklēšanā! 
 

Mācību rezultāti 
 
• Prot sagatavot un veikt pētniecisku darbu. 

• Prot izmantot atpazīšanas līdzekļus. 

• Prot pazīt augu atšķirības. 

• Prot atpazīt un nosaukt dažus pazīstamākos Lielbritānijas augus. 

 

Jēdzieni 
 

Darvins mēģināja atrisināt daudz noslēpumu. Lai šīs mistērijas atrisinātu, viņš 

strādāja ļoti metodiski, kā to dara visi zinātnieki. Viņš bieži izvirzīja hipotēzes 

un tad izdomāja paņēmienus to pārbaudīšanai. Testēšanā tika iekļauti 

eksperimenti, datu vākšana, datu reģistrēšana un pierādījumu analīze. 

 

Kjū zinātnieki regulāri identificē svaigas sēklas, lai apstiprinātu, ka tas ir 

pareizais augs. Nesen sēklu zinātnieki atpazina vecā piezīmju grāmatiņā 

atrastas sēklas, kas bija vairāk nekā 200 gadus vecas. 

 

Bērniem tiks lūgts atrisināt līdzīgu mīklu. Viņiem lūgs identificēt augu, kas 

izaugs no Dārgumu lādes paciņā atrastajām sēklām.  

 

Bērniem ir jāapsver, kā kombinēt novērojumu un mērījumu rezultātā gūtos 

pierādījumus ar radošu domāšanu, lai varētu sniegt skaidrojumus. 

 

Iepazīstieties ar augu medniekiem 
 

• Skaļi izlasiet stāstu grāmatas “Sekojot Darvinam pa pēdām” 7.nodaļu ar 

virsrakstu “Darvins, augu detektīvs”, lai iepazīstinātu bērnus ar Darvina darba 

principiem un bērniem priekšā stāvošo darbu.   

• Iepazīstiniet ar augu detektīvu Moktaru un izlasiet priekšā no viņa saņemto 

pastkarti. Lejupielādējiet Moktara video no mājaslapas 

www.greatplanthunt.org.  

• Noskatieties, kā Moktars, īsts Augu meklētājs, veic to pašu darbu, ko darīs 

bērni. 

• Šos materiālus bērni var izmantot projekta sagatavošanai vai iepazīstinot ar 

savu projektu klasi. 

http://www.greatplanthunt.org/
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1. nodarbība: Pārdomu pastaiga 

1. nodarbību vajadzētu veikt triju mācību stundu laikā. 
 

1) Izveidojiet Darvina pierakstu burtnīcu 

• Apskatiet mapē esošo Darvina piezīmju grāmatu. 

• Šī būs Augu detektīvu projekta pierakstu burtnīca. 

 

2) Mistērijas iepazīstināšana 

• Izlasiet klasei stāsta ievadu vai parādiet  video no www.greatplanthunt.org par Jana 

Teerlinka sēklām. Lūdziet bērnus apspriest, kā šo mistēriju būtu risinājuši Kjū 

Tūkstošgades sēklu bankas zinātnieki. 

• Izvirziet bērniem izaicinājuma uzdevumu atpazīt noslēpumaino sēklu (no Dārgumu 

lādes). 

 

Pārdomu pastaiga 

Organizējiet bērniem pārdomu pastaigu. Augu un stādu aplūkošana var sniegt 

iedvesmu problēmas atrisināšanai, kā arī palīdzēt izslēgt kādu no variantiem. Lai to 

apspriestu, bērni var strādāt pāros. Palūdziet viņiem apspriest un pierakstīt savas 

idejas Darvina pierakstu burtnīcā. 

• Plānošana. Lieciet bērniem apdomāt, kāds aprīkojums viņiem pastaigā būs 

nepieciešams. 

• Novērojumi. Meklējiet augus ar sēklām. Vai kāda no sēklām izskatās līdzīga 

noslēpumainajām sēklām? Vai ir sēklas, kuras var izslēgt? Apskatiet augus 

uzmanīgi. Kas nepieciešams, lai tie labi augtu? Gaisma? Telpa? 

• Atzīmēšana. Bērni var atzīmēt visas domas par to, kas augiem augšanai 

nepieciešams, kā noskaidrot, kas ir noslēpumainā sēkla un kas nepieciešams, lai tā 

augtu. 

• Atpakaļ klasē. Bērniem vajadzētu izteikt savas domas par to, kā atrisināt 

noslēpumu. Lūdziet bērniem sastādīt plānu, kā viņi atklās, no kura auga ir šīs sēklas. 

Lūdziet viņus atzīmēt  nākamajam etapam vajadzīgās procedūras. 

 

Resursi 

 

Kas vēl atrodams bukletā? 

- Noslēpumainās sēklas aug pēc 200 

gadiem 

- Pastkarte no Moktara 

Kas vēl atrodams mapē? 

- Darvina pierakstu burtnīca 

Kas atrodas Dārgumu lādē? 

- Palielināmie stikli 

Jautra izklaide 

Apskatiet Lielās Augu Meklēšanas 

Nepieciešamās lietas 

- Darvina pierakstu burtnīcas 

- Papīra maisiņi augiem un sēklām 

- Alternatīvi var izmantot plastmasas 

maisiņus. Pirms aizvēršanas maisiņu 

piepūtiet. Tādējādi augi saglabāsies 

‘svaigāki’ apskatēm klasē 

- Maza lāpstiņa vai karote augu 

izrakšanai  

 

http://www.greatplanthunt.org/
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mājaslapu www.greatplanthunt.org, lai 

atrastu video par noslēpumaino sēklu 

atpazīšanu 

 

 

2. nodarbība: Auga atpazīšana 

Nodarbībai nepieciešamas 2 mācību stundas - viena sagatavošanās darbiem, otra – 

novērojumiem un rezultātiem. 
 

1) Saskaitiet, cik sēklas atrodas noslēpumainajā iepakojumā un izdaliet tās. 
Bērniem sēklas ir jāsalīdzina ar paraugu atpazīšanas komplektā esošajām 
sugām un jāmeklē uz to izskatu balstītas norādes. Paraugu atpazīšanas 
komplekts palīdz arī noteikt, kādi dīgšanas apstākļi ir piemēroti dažādām 
sēklām. Kā jūs varētu izmantot šo informāciju augu atpazīšanai? 

 
2) “Godīgam testam” eksperimentos jāizmanto gaisma un vismaz vēl viens 
mainīgais faktors. Iestādiet sēklas un pārliecinieties, ka visi augi un testa 
izvēles ir labi marķētas. 
 

3) Sēklu dīgšana ir jānovēro un jāreģistrē. Bērniem ir jāsalīdzina dīgstošie 
augi ar Paraugu atpazīšanas komplektu un jāizdara secinājumi par auga 
identitāti. 
 

4) Bērniem ir jāapkopo rezultāti (identifikāciju un dīgšanu aptverošie) un 
jādemonstrē klases priekšā, kā viņi atrisināja noslēpumu. 
 

Noderīgi padomi 
• Vadieties no bērnu zināšanām par to, kas varētu būt nepieciešams 
veiksmīgai dīgšanai. Viņiem visiem būtu jāzina, ka ūdens ir elementāri 
vajadzīgs, tādēļ šajā daļā viņu zināšanas pārbaudīt nevajadzētu. 
• Jums var būt nepieciešama dažu kontroles izvēļu sagatavošana, lai 
pārliecinātos, ka vismaz dažas sēklas izdīgs. 
• Noslēpumaino sēklu dīgšanai ir nepaciešama gaisma. Visvienkāršākais 
tests varētu būt dīgšanas salīdzināšana pilnīgā tumsā un gaismā. To lieliski 
atklāj eksperiments klasē ar sēklām, kas izsētas uz samitrināta papīra dvieļa 
un pārklātas ar plēvi gaismas testam un ar foliju testam bez gaismas. Stādus 
var pēc tam pārstādīt avīžu podos, lai redzētu pirmās lapas un tādējādi 
identificētu augu. 
 
Resursi 
 

Kas vēl ir šajā mapē? 
- Pamācība podiņu izgatavošanai no 
avīzes 
- Augu sugu rokasgrāmata 

Nepieciešamais aprīkojums 
- Pietiekams aprīkojums, lai 
pārbaudītu sēklu dīgtspēju gaismā un 
tumsā; trauki, ūdens smidzinātāji, 

http://www.greatplanthunt.org/
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skolotājiem 
Kas atrodas lādē? 
- Noslēpumainās sēklas (mini sēklu 
bankā) 
- Lielās Augu Meklēšanas paraugu 
atpazīšanas komplekts 

etiķetes un avīzes podiņu 
izgatavošanai 
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3. nodarbība: Auga atrašana 

3. nodarbība aizņem divas mācību stundas. 

 

1) Pārdomu pastaiga 

Bērniem jāiet ārā un jāmēģina identificēt savs noslēpumainais augs vietējā 

vidē. 

• Novērošana. Kur aug noslēpumainais augs? Vai atsevišķi augi ir savā 

starpā atšķirīgi? Meklējiet lapu formas/izmēra, augu augstuma, matiņu, krāsas 

u.c. variācijas. 

• Savākšana. Fotografējiet augus un sēklas, un to savstarpējās atšķirības vai 

savāciet paraugus. 

2) Sēklu savākšanā bērniem ir jāapstrādā un jāuzkrāj sēklas, izmantojot par 

sēklu savākšanu un apstrādi izdarītās piezīmes. Uzkrātās sēklas var atstāt kā 

mīklu nākamā gada Augu Detektīviem. 

3) Izmantojiet sēklu iepakojuma veidošanai Augu Detektīvu darba burtnīcu. 

4) Izpētiet identificētā auga pielietojuma jomas; apkopojiet informāciju par 

augu plenārsēdē. 

 

Noderīgi padomi 

• Ja otrā nodarbība nav bijusi, jūs tomēr varat turpināt ar trešo, tiklīdz esat 

bērniem atklājuši noslēpumainās sēklas nosaukumu. 

• Varētu būt noderīgi iepriekš noskaidrot šī auga atrašanās vietu. Daudzi 

grupas (ģints) Rumex (skābene) augi izskatās diezgan līdzīgi. Ja pļavas 

skābeni (Rumex acetosa) atrast neizdodas, izmantojiet kādu citu līdzīgu 

skābeni. Ja apkārtnē šo augu nav vai šīs augu sugas sēklas nav iespējams 

uzkrāt, lūdziet bērniem izpētīt šo un vēl vienu no paraugu atpazīšanas 

komplekta izvēlētu augu. 

• Bērni varētu savākt sēklas skolas dārzā un uzkrāt tās nākamā gada Augu 

detektīviem – kopā ar sēklu iepakojumu un pašu sastādītām instrukcijām. Ja 

viņi uzkrāj sēklu no sarakstā esošajiem augiem, viņi varētu atstāt arī paciņu 

bez marķējuma, kā mīklu nākamajam gadam. 

 

Resursi 

Kas vēl atrodas mapē? 

- Sēklu vākšanas vadlīnijas 

- Sēklu vākšanas forma 

- Sēklu uzglabāšana, izmantojot mini sēklu 

banku 

- Kā nospiest augus un izveidot herbārija 

paraugus) 

Kas ir dārgumu lādē? 

- Lielās Augu meklēšanas 

paraugu atpazīšanas komplekts 

Vajadzīgais aprīkojums 

- Fotoaparāti augu 

fotografēšanai (pēc izvēles) 

- Vākšanas maisiņi 
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Augu detektīvu darba burtnīca 

 

1) Apskatiet sēklu iepakojumu 
paraugus. Kādas atšķirības 
varat pamanīt starp mūsdienu 
sēklu iepakojumiem un tiem, 
kurus Darvins gatavoja ar 
rokām? 
 
 

Vai redzat atšķirības? 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Tagad izveidojiet sēklu iepakojumu noslēpumainajai 

sēklai, pievienojot nākamā gada augu detektīviem 

noderīgas pamācības sēklu sēšanai un audzēšanai. 

Neaizmirstiet pievienot jūsu izstrādāto vai izpētīto 

informāciju – piemēram, dīgšanas apstākļi. Šāda 

informācija parasti atrodama uz sēklu paciņām, lai 

cilvēki prastu pareizi iesēt sēklas.
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Sēklu paciņas  
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Noslēpumainās sēklas aug 
pēc 200 gadiem 

 
Atklājums 

2006.gadā Kjū sēklu zinātniekam Matt Daws tika nodotas dažas 

nepazīstamas sēklas, kuras bija atradis Holandes zinātnieks Roelof van 

Geider, kurš strādāja Nacionālajā arhīvā. 

 

Lai noskaidrotu, kā sēklas nonākušas starp arhīva dokumentiem, bija 

nepieciešams nopietns detektīva darbs. Cik vecas bija  šīs sēklas? No 

kurienes tās bija nākušas? No kādiem augiem bija šīs sēklas? 

 

Sarkanos ādas vākos iesietajā piezīmju 

grāmatiņā, uz kuras bija Jana Teerlinka 

vārds, tika atrastas četrdesmit mazas 

sēklu paciņas. Uz katras paciņas bija 

nosaukums latīņu valodā. Nosaukumi 

liecināja, ka sēklas bija no trīsdesmit 

divām dažādām augu sugām. 

 

Dažas sēklas no katras sugas tika iedotas 

Matt Daws, kurš strādā Kjū Tūkstošgades 

sēklu bankā. Viņš ķērās pie darba, 

mēģinot tās pareizi identificēt un 

pārbaudīt, vai kāda izdīgs. 

 

Vienlaikus Roelof pielietoja savas detektīva prasmes, lai pētītu Jana Teerlinka 

personību un noskaidrotu, kā viņa piezīmju grāmatiņa un sēklas nonāca 

arhīvā. 

 

Kā sēklas nonāca Kjū 

Jans Teerlinks bija tirgotājs no Vlisingenas Holandē, kurš apceļoja pasauli, 

meklējot interesantas lietas, ko ievest Eiropā un tur pārdot. Jana piezīmju 

grāmatiņā, kurā tika atrastas sēklas, bija arī nelieli zīda gabaliņi no Ķīnas. 

Viņš bija burājis ar kuģi Henrietta uz Ķīnu un Javu 1802.gadā un piestājis 
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Keiptaunā, Dienvidāfrikā, lai apgādātu sevi ar vajadzīgo aprīkojumu 

braucienam atpakaļ. 

 

Holandiešu Austrumindijas uzņēmuma dārzā Keiptaunā auga daudz jauku 

augu, kuri nāca no Dienvidāfrikas Labās Cerības Raga reģiona. Nosaukumi 

uz paciņām liecināja, ka sēklas nākušas no šī reģiona. Vai Jana sēklas nāca 

no šī dārza? Vai viņš cerēja tās pārdot kolekcionāriem Holandē? 

 

1803. gadā mājupceļā kuģis Henrietta nonāca Lielbritānijas jūras kara flotes 

rokās. Dokumenti, zvejas žurnāli un kartes tika konfiscētas un vēlāk nodotas 

Admiralitātei. Jūrnieki saņēma naudas balvu par kuģa un tā komandas 

nogādāšanu atpakaļ Lielbritānijā. Papīra iepakojumā paslēptās sēklas 

pārcieta ilgu un mitru jūras ceļojumu pirms tās nokļuva krastā.  Admiralitātes 

augstākā tiesa nodeva sēklas un citus dokumentus uzglabāšanai Londonas 

Tauerā, kur apstākļi sēklu uzglabāšanai nebūt nebija ideāli. 

 

Sēklas tur palika apmēram 200 gadus, līdz tās tika nodotas Nacionālajam 

arhīvam, kas pārcēlās uz jaunām ēkām netālu no Kjū Karaliskā botāniskā 

dārza. Šeit beidzot piezīmju grāmatiņa ar sēklām tiek uzglabāta tādos 

temperatūras un mitruma apstākļos, kas palīdz tās saglabāt. 

 

Detektīva darbs Tūkstošgades sēklu bankā 

Tūkstošgades sēklu bankā Kjū zinātnieki droši uzglabā vairāk nekā miljards 

sēklu, tādēļ šī bija laba vieta, lai meklētu atrisinājumu divsimt gadu vecu sēklu 

mistērijai. 

 

Pēc nosaukumiem uz paciņām varēja secināt, ka tās nāca no Dienvidāfrikas 

Labās Cerības Raga reģiona. Matt un viņa kolēģi centās iztēloties, kādi šajā 

reģionā bija klimata un apkārtējās vides apstākļi un kā tos varētu simulēt 

laboratorijā. 

 

Labās Cerības Raga reģionā ziemas ir vēsas un mitras, bet vasaras ir karstas 

un sausas. Dažkārt tur ir ugunsgrēki, kas iznīcina visus augus un atstāj 

reģionu tukšu.  Tomēr sēklas tur uzdīgst. Daudzām šī reģiona sēklām apvalka 

atvēršanai ir nepieciešams uguns karstums, tikai tad tās var uzsūkt ūdeni un 

sākt dīgt. Dažām sēklām ir vajadzīgas dūmos esošās ķimikālijas, lai sēklas 

pamostos un sāktu dīgt. Dīgšana notiek vēsajos ziemas mēnešos, jo mazie 

stādi vasaras karstumā ātri iznīktu. 
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Matt simulēja ugunsgrēku, atverot sēklas ar vīli vai skalpeli, tāpat kā dārznieki 

dara ar saldajiem zirņiem, lai ūdens iekļūtu sēklās. Lai simulētu dūmus 

sēklām, kam varētu  būt  nepieciešamas dūmos esošās ķimikālijas, zinātnieki 

pūta dūmus caur ūdeni un pēc tam iemērca šajā ūdenī sēklas. Lai veicinātu 

sēklu dīgšanu, sēklas tika turētas ziemas temperatūrā zem 20ºC  

 

Cik daudz sēklu izdīga?  

No 32 iestādītajām sugām izdīgušas 

ir tikai trīs:  

 

Liparia villosa 

Tika iestādītas 25 sēklas, no kurām 

16 izdīga. Šis nelielais 

krūmveidīgais tauriņziežu augs 

pieder pie pākšaugu dzimtas.  

Leucospermum 

Uz otrās sēklu paciņas bija 

nepareizs nosaukums. Salīdzinot šīs sēklas ar citām sēklu bankā esošajām 

sēklām, Matt atklāja, ka etiķete ir nepareiza. 

No astoņām sēklām tikai viena izdīga. No tās ir izaudzis jauks, veselīgs augs. 

Šis augs ir Leucospermum, proteju dzimtas augs.  

Acacia 

No šīs sugas Matt saņēma tikai divas sēklas. Viena sēkla neizdīga, jo to bija 

bojājuši kukaiņi, no otras izauga veselīgs jauns, 50 cm augsts akācijas stāds. 

Tā kā pastāv liela akācijas sugu daudzveidība, mums jāgaida, kamēr mūsu 

akācija uzziedēs. Tikai tad varēsim precīzi uzzināt, ar ko mums ir darīšana.  

 

Šī detektīva darba nozīme 
Neatlaidīgais detektīva darbs, ko veica Matt Daws un viņa kolēģi, ir pierādījis, 
cik svarīgi ir pareizi uzglabāt sēklas, lai tās varētu izdzīvot ilgus gadus. 
Noslēpumainās sēklas netika uzglabātas ideālos apstākļos un fakts, ka trīs 
sugas spēja izdīgt, apstiprina, ka sēklas ir ievērojamas mazas laika kapsulas, 
kuras ir ļoti izturīgas skarbos laikapstākļos. 
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Jana Teerlinka 200  gadus 
vecās noslēpumainās sēklas 
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Jana Teerlinka noslēpumaino 
sēklu diedzēšana un 

audzināšana 
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Noslēpumainais dīgsts un noslēpumainais augs, kas izaudzis no Jana Teerlinka 
sēklām. Izrādījās, ka tas ir Liparia villosa.  Atrodiet šos attēlus attēlu glabātuvē 

www.greatplanthunt.org 


