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Ievads 

 

Lai atzīmētu 200. gadadienu kopš Čārlza Darvina piedzimšanas, Kjū Karaliskie Botāniskie 

Dārzi ar Wellcome Trust pasūtījumu un finansējumu radīja Lielo Augu Meklēšanu. Šis 

aizraujošais projekts iedrošinās bērnus pētīt dabu sev apkārt un pievienoties citām 

skolām lielākajā skolu zinātnes projektā, kāds pastāvējis. 

 

Projekts mudina bērnus iedvesmoties no Čārlza Darvina dzīves un darbiem, kas kalpo 

par entuziastisma un aizrautības pilna zinātnieka piemēru. Dabas apburts, Darvins ievāca 

paraugus un pierakstīja datus, veica detalizētus novērojumus, eksperimentēja, attīstīja 

idejas un teorijas par to, kā darbojas dabas pasaule, un izklāstīja savu zinātnisko teoriju 

pierādījumus.    

 

Darvins daudz ceļoja, ievākdams informāciju par dažnedažādiem augiem un dzīvniekiem, 

bet lielu daļu sava mūža darba viņš paveica mājās, laukos Kentā. Ievākdams un 

analizēdams datus par augiem un dzīvniekiem Daunhausas apkārtnē, kur viņš dzīvoja, 

Darvins attīstīja savu evolūcijas teoriju, kas joprojām ir mūsdienu dabas pētniecības 

pamatā.  

 

Lielu daļu savu novērojumu viņš veica, ik dienu dodoties pastaigā pa savu “Pārdomu 

Taku”. Lielās Augu Meklēšanas nodarbības iepazīstinās bērnus ar dažādiem zinātniskiem 

procesiem, attīstīs tehniskas prasmes un izpratni, veicinās kritiskās domāšanas attīstību 

un palīdzēs sekmēt zināšanas par zinātni un darbu dabas aizsardzībā. 
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Par augiem 

 
Lielā Augu meklēšana piedāvā drošas, bet stimulējošas iespējas skolā balstītai aizraujošu 

vietējo augu pētniecībai. Šajā projektā izceltās augu sugas tika izvēlētas jo tās: 

 

• nav toksiskas un ir atrodamas visā valstī 

• zied un nes augļus mūsu vasaras vai rudens semestros 

• ir noderīgas: tām ir interesanti pagātnes un mūsdienu pielietojumi vai tās var tikt 

izmantotas pārtikā 

 

Izpratne par vietējiem augiem valstī, augu sugu dažādību gan vienas sugas ietvaros, gan 

starp tām ir ļoti nozīmīga planētas ilgtspējīgai pārvaldīšanai. Ir ļoti svarīgi, lai jauna 

zinātnieku paaudze iemācītos strādāt kā Darvins un atpazītu, rūpētos un ievāktu datus 

par savvaļas augiem ap mums.  

 

 
Īsts zinātnisks pētījums 

 

Visi bērniem domātie izaicinājuma uzdevumi atspoguļo tādu zinātni, kādu veic mūsdienu 

augu meklētaji visā pasaulē un kas atbalso Darvina darbu. 9-10 gadu vecuma bērni īpašā 

misijā aicināti sniegt ieguldījumu īstā zinātniskā darbā.  

 

Tā ir katras skolas iespēja palīdzēt veidot unikālu zinātnisku arhīvu ar vairāku gadu 

pētnicības potenciālu. Visu citu vecumu bērni aicināti iesniegt citu vienkāršu augu 

fotogrāfijas un pievienot savus datus mājaslapai. 
 
Par resursiem 

 

Lielā Augu Meklēšanas Rokasgrāmata un resursi atbalsta virkni augu zinātnes nodarbību 

sākumskolas vecumu grupām valsts izglītības programmās. Katra gada nodarbības 

veidotas 3 daļu formā ar 5/6 stundām. Tajās izmantoti pazīstami mācīšanas procesi – 

speciālistu apmācības un atbalsts nav nepieciešami.  
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Lielās Augu Meklēšanas mājaslapa  www.greatplanthunt.org 

Tiešsaistes resursi par Lielo Augu Meklēšanu ir pieejami TIKAI angļu valodā. To skaitā:  

• Interesanti, izglītojoši interaktīvi uzdevumi, kas izaicina visas vecumu grupas.  

• Augstas kvalitātes atbalsta materiāli: attēli, video un PowerPoint prezentācijas 

• Lejupielādējami PDF materiāli ar visiem resursiem un jaunākajiem norādījumiem un 

padomiem. 

• Rīki, ar kuriem bērni skolotāju uzraudzībā var pierakstīt paši savus atklājumus. 

 

Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas komplekts (x2) 

Krāsainās fotogrāfijas uz šiem kāršu komplektiem parāda dzīves ciklu un raksturīgās 

īpašības, kas palīdzēs bērniem atpazīt dažus vienkāršus augus. 

 

(Oficiālā) Mini Sēklu Krātuve 

Šis zinātniskais komplekts līdzinās tiem, ko izmanto Kjū Tūkstošgades Sēklu Krātuves 

zinātnieki sēklu ievākšanai visā pasaulē. Lielās Augu Meklēšanas ietvaros 9 un 10-

gadnieki ir aicināti ievākt sēklas. Komplekts satur visu nepieciešamo, lai sēklas droši 

noglabātu uz daudziem gadiem. 

 

Sekojot Darvinam pa pēdām (stāstu grāmata) 

Iepazīstiet Darvina dzīvi un darbus, lasot pa nodaļai sapulcēs vai klasē. Katra nodaļa 

sasaista Darvina darbu ar vienu no vecumu grupu izaicinājuma uzdevumiem: novērot, 

pierakstīt, ievākt, rūpīgi pārdomāt un atrisināt mīklu.  

 

Darvina Pēdu plakāts 

Sapulcēs bērnu labākie darbi var tikt godināti un izlikti uz plakāta.  Lejupielādējiet un 

izdrukājiet papildu pēdas no  www.greatplanthunt.org. 

 

Vēl Dārgumu Lādē! 
Divi palielināmie stikli, augu prese un sēklas diedzēšanas eksperimentiem. 

http://www.greatplanthunt.org/
http://www.greatplanthunt.org/
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Pārdomu Pastaigas 
 
Kritiskās domāšanas prasmju attīstība ir zinātnes izpratnes galvenais balsts. Darvins bija 

aizrautīgs dzīvības procesu novērotājs. Viņš ievāca detalizētus datus un pavadīja daudz 

laika, tos pārdomājot. Šie pierādījumi vēlāk palīdzēja viņam apstiprināt viņa teorijas. 

 

Vieta, kur Darvins sakopoja domas bija viņa “Pārdomu Taka”. Viņa dārzā aiz Daunhausas 

Kentā bija ierīkota apļveida, smiltīm klāta taka (smilšutaka). 

 

Tā vijas pa ēnainiem mežiem, garām laukiem. Darvins pastaigājās pa šo taku katru dienu. 

Takas sākumā viņam bija kramu kaudzīte, un viņš to izmantoja, lai atzīmētu savus apļus, 

aizsperot vienu prom katru reizi, kad viņš apgāja riņķi. Šī pastaigu rutīna palīdzēja 

Darvina domāšanas procesā. Psihologi uzskata, ka pastaigas un citas kustības var 

stimulēt domas; tas palīdz justies iesaistītam un iedziļināties tajā, ko dari, un palīdz 

koncentrēties. Tā ir arī klusu pārdomu iespēja. 

 

“Pārdomu Pastaigas” Lielās Augu Meklēšanas projekta nodarbībās: 

• Sniegs labas iespējas koncentrētiem, detalizētiem novērojumiem, kā arī datu 

ievākšanai. 

• Atbalstīs kritiskās domāšanas prasmju attīstību. 

• Piedāvās 'īstās dzīves' mācību pieredzi. 

• Atļaus laiku pārdomām. 

• Sniegs iespēju bērniem strādāt pāros un pa trim. 

•Palīdzēs piepildīt Ārpus klases Mācību manifestu. 

 

Lai pārliecinātos, ka “Pārdomu pastaigas” sasniedz savus mērķus, apsveriet sekojošo: 

•Skolotāja varētu gribēt “izstaigāt” maršrutu pirmā, lai pārliecinātos, ka tas atbilst 

noteiktās nodarbības mērķiem. 

• Bērniem vajadzētu zināt pastaigas mērķi un to, kādas būs viņu aktivitātes. Nostādiet kā 

mērķi noteiktu skaitu novērojumu, skiču vai paraugu ievākšanu, ko veikt un par ko ziņot. 

• Vajadzētu atvēlēt gana daudz laika, lai nodrošinātos, ka bērni var pabeigt aktivitātes 

pastaigas laikā. 
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Lielā Augu Meklēšana  
kā visas skolas projekts 

 
Zemāk detaļās aprakstīts, kā lietot resursus kā nodarbību programmu visai skolai, 

izmantojot sapulces katras vecumu grupas darba savietošanai vienotā veselumā. 

Detalizētu tabulu, kas to parāda, apskatiet prezentācijā www.greatplanthunt.org 

 

Sapulču materiālos iekļauti: Sekojot Darvinam pa pēdām stāstu grāmata, Sekojot 

Darvinam pa pēdām plakāts bērnu darbu izlikšanai un video un prezentāciju resursi 

Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā  www.greatplanthunt.org. Video resursos parādīts Kjū 

Tūkstošgades Sēklu Krātuves Augu Meklētāju īstais darbs (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU 

VALODĀ)  

 

1. sapulce 
 
1. sapulce ir projekta sākumpunkts un ir ielūgums visai skolai tajā iesaistīties. Galvenie 

satura punkti, ko pārrunāt, ir tas, ka bērni piedalās lielākajā masu zinātnes pasākumā 

pirmsskolas bērniem, ka tas ir Darvina iedvesmots un ka nodarbībās tiek attēlota īsta 

augu zinātne un tās atbalsta dabas aizsardzību.  

 

Izlasiet stāstu grāmatas Sekojot Darvinam pa pēdām pirmo nodaļu. Tajā paskaidrota 

Darvina kā iedvesmojoša zinātnieka loma, un bērni tiek iepazīstināti ar ideju, ka 

zinātniski procesi ir noderīgi, svarīgi un aizraujoši. Atveriet un pielieciet Sekojot 

Darvinam pa pēdām plakātu, kas tiks izmantots nākamajās sapulcēs, lai izstādītu un 

godinātu bērnu darbu turpmākajās nedēļās.  

 

Visbeidzot, lejupielādējiet un noskatities pirmo video (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ) 

Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā  www.greatplanthunt.org. Tajā parādīts Kjū 

Tūkstošgades Sēklu Bankas Augu Meklētāju īstais darbs, un tas kalpo kā ielūgums 

bērniem sākt savas nodarbības. 

 

 
2.-7. sapulce 
 

http://www.greatplanthunt.org/
http://www.greatplanthunt.org/
http://www.greatplanthunt.org/


 

 

 
- 8 – 

 
Lielā Augu Meklēšana bija Wellcome Trust Darwin 200 dāvinājums sākumskolām. Lielo Augu Meklēšanu 
attīstīja Kjū Karaliskie Botāniskie Dārzi, pasūtīja un finansēja Wellcome Trust. 

 

2.-7. sapulcei ir līdzīgs formāts kā 1., papildus arī vecumu grupām prezentējot savu 

darbu. Sapulces var tikt izmantotas pašas par sevi vai kā pilnās programmas daļa. Laika 

plānošanai būtu jāpielāgojas skolas vajadzībām – sapulces var notikt, kad vecumu grupa 

ir gatava prezentēt.  

 

1. Izlasiet atbilstošo stāstu grāmatas Sekojot Darvinam pa pēdām nodaļu (2.-7.), lai 

parādītu Darvina dzīves un darba kontekstu. Katras vecuma grupas aktivitātes balstītas 

vienā nodaļa, tomēr ne strikti. Tās ir paredzētas lasīšanai jebkurā sapulcē jebkādā secībā. 

 

2. Parādiet Augu Meklētāja video, ko var lejupielādēt Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā 

www.greatplanthunt.org (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ), un izlasiet Augu Meklētāja 

vecuma grupai paredzēto pastkarti, kas atrodama skolotāju bukletos. Tajā doti 

izaicinājuma uzdevumi citai vecuma grupai. 

 

3. Uzaiciniet kādu vecuma grupu, kas jau sākuši savas nodarbības, prezentēt un pastāstīt, 

ko viņi ir darījuši un kā pildījuši izaicinājuma uzdevumus. 

 

4. Pievienojiet dažus no šiem darbiem atbilstošajai Sekojot Darvinam pa pēdām plakāta 

daļai, lai visi tos varētu aplūkot. Darbs var tikt piedāvāts kā “dāvana”, lai godinātu 

Darvina dzīvi, vai ielikts lādē, lai to varētu apskatīt un par piemēru turpmākajam darbam 

ņemt nākamās grupas.  

 

Pēdējā sapulce 

 

Šī pēdējā sapulce paredzēta, lai atzīmētu visas skolas panākumus.  

Izlasiet stāstu grāmatas Sekojot Darvinam pa pēdām pēdējo nodaļu un parādiet pēdējo 

Augu Meklētāja noslēguma video, kuru var lejupielādēt Lielās Augu Meklēšanas 

mājaslapā www.greatplanthunt.org. (PIEEJAMS TIKAI ANGĻU VALODĀ) 

 

Parādiet Dārgumu Lādi ar visu darbu bagātību un aizpildīto plakātu, paskaidrojot katras 

vecumu grupas ieguldījumu visai skolai. 9-10-gadnieki var pārrunāt, kā viņi ievākuši, 

apstrādājuši un izplatījuši sēklas no skolas. Izvēlētiem vecuma grupu pārstāvjiem 

vajadzētu prezentēt savu darbu un pieminēt dažus interesantos un mīļākos brīžus 

projekta nodarbību laikā.  

 

Vajadzētu bērniem pateikties par viņu nopietno darbu un aicināt pievienoties darbam 

projektā atkal nākamgad, lai reizē godinātu Darvinu, lielisko zinātnieku, kura pēdās viņi 

http://www.greatplanthunt.org/
http://www.greatplanthunt.org/
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seko, un arī turpinātu sniegt ļoti svarīgu ieguldījumu zinātnē un dabas aizsardzībā.  

 

 

Alternatīvas 
 

Tā kā šis ir visas skolas projekts, ideālā gadījumā notiktu visas skolas sapulces, kā minēts 

augstāk. Tā kā tas ne vienmēr ir iespējams, skolotāji varētu vēlēties savienot to sapulču 

aspektus, kas vislabāk atbilst viņu situācijai. Šī projekta mērķim mēs katru gadu 

koncentrēsimies uz divām vecuma grupām. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Par video resursiem (PIEEJAMI TIKAI ANGĻU VALODĀ) 

 

• Ievads: video, kas iepazīstina ar projektu, Darvinu, dabas aizsardzības nepieciešamību, 

augu un sēklu krāšanu, zinātnes un zinātnisko procesu svarīgo lomu un aicinājumu 

bērniem piedalīties. 

 

• Seši vecuma grupu video: video var tikt izmantoti, lai ievadītu katru vecumu grupu tās 

nodarbībās. Šo video vēstījumi koncentrēti uz procesiem, ar kuriem bērni savās 

nodarbībās iepazīsies. Tie arī atsaucas uz 'pastkartēm', kas atrodamas katra gada 

nodarbību sākumā šajā rokasgrāmatā. 

 

• Nobeigums: pēdējais video, kas paskaidro, cik vērtīgs un nozīmīgs ir līdzdalības darbs, 

kurā skola ir iesaistījusies, paldies par plašās līdzdalības un dabas aizsardzības darbu, ko 

bērni paveikuši, un aicinājums atgriezties pie projekta nākotnē. 
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Mācību viela 

 
Ir daudz iespēju izmantot Lielās Augu Meklēšanas materiālus un nodarbības visu 
reģionu izglītības programmās.  
 
Lasītprasme un rakstītprasme 
 
• Darvins rakstīja dienasgrāmatas, lauka un pētījumu piezīmju grāmatas un vēstules. 

Lielās Augu Meklēšanas materiāli varētu iedvesmot pievērsties jebkurai no šīm 

rakstīšanas metodēm. 

• Darvina Piezīmju grāmata varētu tikt attīstīta arī kā daļa no lasītprasmes un 

rakstītprasmes programmas. 

• Projektā ir arī vieta radošai rakstīšanai, balstoties Pārdomu Pastaigās vai Darvina dzīves 

epizodēs, kas pārstāstītas Sekojot Darvinam pa pēdām stāstu grāmatā. 
 
Rēķināšana 
 
• Darbs ar datiem ir liela daudzu Lielās Augu Meklēšanas nodarbību daļa. 

• Apskatiet dažādās datu nodarbības Lielās Augu Meklēšanas mājaslapā 

www.greatplanthunt.org  
 
Vēsture 
 

• Materiālu par Čārlzu Darvinu var izmantot kā slavena cilvēka dzīves piemēru. 

• Viens ieteikums varētu būt salīdzināt Daunhausu, kur dzīvoja Darvina ģimene, ar 

mūsdienu mājām. 

• Vēl viena iespēja varētu būt salīdzināt Darvina ģimenes dzīvi ar dzīvi mūsdienās – kādu 

apģērbu ģimene valkāja, kādu ēdienu viņi ēda, viņu vaļaspriekus, zāles, veselību un 

ceļošanas veidus. 

 

Veselīga ēšana 
 
• Augi pārtikā 

http://www.greatplanthunt.org/
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Ģeogrāfija 
 
• Attīstot Pārdomu Pastaigas, pētiet vietējo apkārtni. 

• Pētiet salas, piemēram, Galapagu salas. 

• Ko tu ņemtu līdzi, ja tu dotos ekspedīcijā? 

• Savienot sevi ar pasauli, apskatot vietas, kur atrodas Augu Meklētāji, vai sekojot Beagle 

ceļojumam. 

• Uzlabot skolas vidi, attīstot Pārdomu Pastaigas vai pētījumu skolas teritorijā. 

• Veidot kartes, kas balstītas Pārdomu Pastaigas maršrutā. 

• Izpētīt Beagle telpu plānu un iedomāties, kā būtu bijis dzīvot kopā uz klāja ar visiem 

pārējiem cilvēkiem. 

 

Māksla, dizains un tehnoloģija 
 
• Sēklu un augu apskatīšana iedvesmotu dažnedāžadu veidu mākslas nodarbībām, 

piemēram, veidošanai, modeļu gatavošanai, gleznošanai, grafikai un fotogrāfijai. 

• Darvins izveidoja daudz augu un dzīvnieku materiālu kolekciju, un to konteineri varētu 

iedvesmot bērnus konstruēt savus konteinerus viņu pašu veidotām kolekcijām. 

• Radiet grāmatu, izmantojot kādu Lielās Augu Meklēšanas aspektu, lai uzrakstītu stāstu 

vai pētījumu, kas kādā veidā saistīts ar Darvinu, viņa dzīvi un darbu. 

• Pagatavojiet lelles, lai pastāstītu dažus no stāstiem. 

 

Sports, deja un teātris 
 
• Dejas, kas līdzinās jūrnieku darbam uz Beagle, velkot virves, mazgājot klāju, nēsājot 

krājumus. 

• Radiet tēlus no Beagle, izmantojot kustības un žestus, piemēram, kuģa kapteini, 

pavāru un novērotāju. 
 
Mūzika 
 
• Dziedot Darvina kunga dziesmu no šīs mapes vai dziedot jūrnieku dziesmas. 

• Klausoties vides skaņās Pārdomu Pastaigas laikā. 
 
 
Ticības mācība 
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• Ko nozīmē iederēties? Piemēram, iederēties starp cilvēkiem uz kuģa.  

• Pārrunāt kreacionisma teoriju un Darvina evolūcijas teoriju. 
 
Pilsonība  
 
• Augi ir vitāli svarīgi dzīvībai uz Zemes, un tiem ir dažādi pielietojumi. 

• Dabiskās vides aizsardzība. 

• Sākt veselīgus un higiēniskus paradumus un saprast, kā būt drošībā. 

• Piedalīties, attīstīt komunikācijas un līdzdalības prasmes. 

• Kā atšķiras dažādas vietas? Sakari ar citām skolām kā daļa no projekta 

• Attīstīt skolas teritoriju. 

• Kas atrodams plašsaziņas līdzekļos saistībā ar projektu? 

•Saprast, ka daudzas vielas var būt bīstamas, piemēram, nekad nepieskarties, 

nepagaršot vai neostīt nepazīstamas vielas. 

• Zināt drošības noteikumus, kas jāievēro, lietojot zāles. 
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Veselības un drošības informācija 

 
 

Šīs vadlīnijas domātas, lai papildinātu rokasgrāmatā atrodamās plānošanas aktivitātes. 
 

Nodarbības laukā 
 

Lielās Augu Meklēšanas nodarbības var notikt skolā vai skolas teritorijā pat ja apkārt nav 

daudz zaļās zonas. Nodarbībām ārpus skolas teritorijas nepieciešama plānošana. 

 

Ir svarīgi apmeklēt vietu iepriekš. Iepazīsties ar apkārtni un vietām, kur pieejami telefoni 

(mobilie telefoni ne vienmēr ir uzticami), piemērotām satikšanās un sagaidīšanas vietām 

un tuvākā glābšanas dienesta atrašanās vietu. Varētu būt tā vērts uzzināt, cik ilgā laikā 

varētu ierasties neatliekamā palīdzība, un vai ir kādi šķēršļi, kas traucētu glābēju 

ierašanos, piemēram, šauri celiņi vai slēgti vārti. 

 

Plānošana ir ārkārtīgi svarīga, lai nodarbības laukā noritētu gludi. Papildus parastajai loģistikai ar 

bērnu un palīgu nogādāšanu uz un no paredzētās vietas piemērotās drēbēs un ar vajadzīgo 

ekipējumu kā daļu no plānošanas vajadzētu novērtēt risku neatkarīgi no tā, vai tas notiktu skolas 

teritorijā vai citur.  

 

Pārdomu Pastaigu riska novērtējums 

 

Šīs ir dažas no lietām, ko vajadzētu apsvērt, novērtējot risku: 

 

Vispārīgi: 

• Bērniem vajadzētu būt atbilstoši ģērbtiem. 

• Novērtēt bērnu paslīdēšanas risku. 

• Novērtēt risku bērniem saskarties ar potenciāli bīstamām vai kairinošām vielām. 

 

Strādājot ar augiem: 

• Nepieciešama nepārtraukta uzraudzība. 

• Parasti augi ir nekaitīgi, tomēr var izraisīt alerģisku reakciju. 

• Dažiem vienkāršiem augiem ir ērkšķi, dzeloņi vai dzeloši matiņi. 

• Neļaujiet bērniem ēst nekādas augu sastāvdaļas. 

• Neļaujiet bērniem likt nekādas augu sastāvdaļas (piemēram, ogas vai sēklas) mutēs, 
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degunos vai ausīs. 

• Bērniem būtu jāizvairās likt mutē pirkstus, jo dažu augu sastāvdaļas ir indīgas. 

• Bērniem vienmēr vajadzētu pēc nodarbības beigām nomazgāt rokas. 

• Ap augiem varētu būt kukaiņi, it īpaši bites un lapsenes. 

• Jebkādām skrambām vai atvērtām brūcēm vajadzētu uzlikt plāksteri. 

 

 

Augi skolotāju sugu noteicējā un Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas Komplektā ir 

izvērtēti, lai pārliecinātos, ka tie nav indīgi. Papildus tam, skolotājiem būtu jāapsver 

sekojošie punkti, vērtējot ārpus skolas teritorijas pārgājienu risku. Lielās Augu 

Meklēšanas nodarbības var notikt skolā vai skolas teritorijā, pat ja tur nav daudz zaļās 

zonas.  

 

Vispārīgi: 

•  Apkārtne varētu nebūt droša. Lūdzu, sekojiet valdībā noteiktajām vadlīnijām par 

pieaugušo un skolēnu proporcijām. Vajadzīga cieša uzraudzība 

• Apsveriet vietas, kur jūs pētīsit dažādās vides. Kādi ir iespējamie apdraudējumi un kā 

riskus varētu minimalizēt? 

• Tur varētu būt braucošas automašīnas. 

• Tur varētu būt bīstami ūdeņi, piemēram, dīķi, strauti vai upes. 

• Visdrīzāk varētu pastāvēt arī papildu pārgājiena apdraudējumi un ļoti daudz savvaļas 

augu, piemēram, dzēlīgās nātres un kazenāji. 

• Par apdraudējumu varētu kļūt pārkārušies vai zemi zari. 

• Varbūt bērniem vajadzēs ņemt līdzi papildu ūdeni un ēdienu. 

• Bērniem būtu jābūt ģērbtiem laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos. Izturīgas 

kurpes ir piemērotākas par sandalēm.  

• Būtu jāatceras par lietus drēbēm vai saules cepurēm un pretapdegumu kremu. 

• Ja izmantojat lāpstiņu vai mazo dakšu, lai izraktu augus, parādiet bērniem, kā darbarīki 

jālieto un iepazīstiniet ar iespējamajām briesmām, ja zeme nokļūst acīs. 
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Nodarbības klasē 

 

Nodarbībām notiekot klasē, jāievēro normālie veselības un drošības noteikumi. 

 

Strādājot ar augu sastāvdaļām un zemi, jāapsver sekojošie punkti: 

• Parasti augi ir nekaitīgi, tomēr var izraisīt alerģisku reakciju. 

• Neļaujiet bērniem likt nekādas augu sastāvdaļas (piemēram, ogas vai sēklas) mutēs, 

degunos vai ausīs. 

• Bērniem būtu jāizvairās likt mutē pirkstus, jo dažu ievākto augu sastāvdaļas ir indīgas. 

• Nodarbības beigās bērniem vajadzētu nomazgāt rokas. 

•Jebkādām skrambām vai atvērtām brūcēm vajadzētu uzlikt plāksteri. 

 
 

Augu nospiešana, herbārija parauga sagatavošana  

 

Daži specifiski punkti jāapsver, nospiežot augus un sagatavojot nospiestos augus par 

herbārija paraugiem (tāpat kā vadlīnijas, strādājot ar augiem). 

• Pārliecinieties, ka bērnu pirksti nav iespiesti starp augu preses plāksnēm, kad tiek 

lietots spiediens. 

• Ja izmantojat jostu vai siksnu, lai padarītu presi ciešāku, uzmanīgi rīkojieties ar jostas 

sprādzes metāla adatu. 

• Pārliecinieties, ka bērni nepārstiepjas, pārāk cieši velkot siksnu, lai aiztaisītu presi.  

• Ja uz preses liekat grāmatas vai smagumus, izvairieties tos neveikli pacelt. 

• Līmējot augu uz parauga lapas, jāizmanto netoksiska līme un bērni jāuzrauga. 
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Uzvedības noteikumi 

 

Lielās Augu Meklēšanas nodarbības var notikt skolā vai skolas teritorijā, pat ja tur nav 

daudz zaļās zonas. Pētot biotopus un savvaļas radības tajās, bērnus (un pieaugušos) 

jāaicina apsvērt un pārrunāt atbilstošu uzvedību.  

Izveidot uzvedības noteikumus ir noderīgs klases uzdevums pirms nodarbības. 

Vajadzētu iekļaut sekojošus punktus: 

• Dabiskā vidē mājo dažnedažādu veidu augi un dzīvnieki. Daži no tiem varētu būt ļoti 

jūtīgi pret troksni, traucējumiem vai postījumiem. Padomājiet par radībām, kas varētu 

baidīties no kustībām vai skaļa trokšņa, un augiem un radībām, kuriem varētu nodarīt 

pāri, saminot tos vai izkustinot akmeņus vai baļķus. 

• Atkritumi var būt kaitīgi savvaļas dabai. Tie var noslāpēt augus, iesprostot mazus 

dzīvnieciņus un kaitēt lielākiem dzīvniekiem, kas tos ēd vai tiem uzkāpj. Pārrunājiet 

attieksmi pret atkritumu izmešanu un izdomājiet atbilstošus risinājumus.  

• Parasti nav pieļaujams plūkt vai izraut savvaļas puķes no to dabiskās vides. Šajā 

projektā izvēlētie augi visi ir plaši sastopami. Uzsveriet bērniem, ka viņiem ir atļauts tos 

ievākt šim projektam. 

• Pastāv likumi, kas attiecas uz dabiskajām un savvaļas vidēm, kuri skolotājiem un 

bērniem būtu jāzina. Piemēram, ir nelikumīgi izrakt savvaļas augus bez zemes īpašnieka 

atļaujas. 
 
Ko vēl iesaistīt 

 

Ja jūs pētāt dabiskās vides ārpus skolas teritorijas, pirms apmeklējuma jums vajadzīga 

zemes īpašnieka atļauja, ja vien teritorija nav acīmredzami atvērta un publiski pieejama. 

Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz lauksaimniecības zemēm. Zemes īpašnieki un citi vietējie 

varētu būt ļoti ieinteresēti tajā, ko jūs darāt, un spējīgi palīdzēt.  Patiesa kopienas 

līdzdalība ir abpusēji labvēlīga, īpaši tādā lielā projektā kā Lielā Augu Meklēšana. 
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Darvina Piezīmju Grāmata 

Vārds Klase 

Esmu Darvina 
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Iedvesmojoties no Darvina 

 

Darvins bija neparasts vīrs, kurš mainīja to, kā cilvēki domā par pasauli.  

 

Viņa apņēmība, pētniciskais prāts un rūpīgā detaļu pierakstīšana izceļ viņu starp citiem 

zinātniekiem. Tomēr jau no agra vecuma Darvins izvairījās no skolas un palika laukā, 

ievākdams kukaiņus un dažādus akmeņus un iežus. Viņu uzskatīja par diezgan 

neveiksmīgu skolēnu skolā un universitātē.  

 

Par spīti ne pārāk daudzsološajam sākumam, Darvins bija ļoti aizrāvies ar dabas 

zinātnēm un studēja kopā ar izciliem pasniedzējiem, kā piemēram, Henslovu, augu 

pētniecības ekspertu, un Sedžviku, ekspertu ģeoloģijā.  

 

Mācības pie viņiem abiem Darvinam noderēja, kad viņam piedāvāja strādāt par 'oficiālu 

dabas pētnieku' ceļojumā apkārt pasaulei uz Viņa Majestātes kuģa Beagle.  

 

Pēc tēva pārliecināšanas atļaut viņam doties ceļojumā, Darvins aizkuģoja 1831. gada 27. 

decembrī 22 gadu vecumā. Viņš devās prom uz pieciem gadiem. 

 

Aizraušanās ar dabu un iespēja ceļot ļāva Darvinam attīstīt dažādas zinātniskas prasmes 

– novērot, atklāt, ievākt, pierakstīt un mēģināt atrast loģiskus risinājumus lietām, par 

kurām ievāktie pierādījumi viņu mulsināja. 

 

Pārsteigts par sugu daudzumu tropos, Darvins izdarīja brīnumainus atklājumus un metās 

ievākt milzīgu daudzumu paraugu pētniecībai – no vabolēm un putniem līdz vīteņaugiem 

un fosilijām.  

 

Darvins veica desmitiem tūkstošu novērojumu virknē lauka piezīmju grāmatu. Viņš 

pierakstīja visu augu, dzīvnieku un akmeņu detaļas, domas, kas viņam radās, un 

jautājumus, pie kuriem viņš gribēja atgriezties vēlāk. Šis apbrīnojamais piezīmju krājums, 

domu un faktu pieraksti nodrošināja lielu daļu pierādījumu, kuri vēlāk tika izmantoti, lai 

attaisnotu 'sugu transmutācijas' procesa pastāvēšanu, ko mēs tagad saucam par 

evolūciju. 

 

Viens no iemesliem, kādēļ Darvina zinātniskās teorijas tika tik veiksmīgi atzītas, bija 

lielais pierādījumu apjoms, ko viņš bija uzkrājis.   
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Pēc atgriešanās Anglijā 1836. gadā, Darvins turpināja savus novērojumus un piezīmes 

par dabu sev apkārt līdz pat savai nāvei 1882. gadā. Iekārtojoties precētā dzīvē Kentā, 

viņš aprakstīja un publicēja daudzus no saviem novērojumiem no Beagle ceļojuma. 

Tāpat viņš turpināja ievākt pierādījumus un rakstīt savu evolūcijas teoriju.  

 

Darvins bija ražīgs vēstuļu rakstītājs. Viņš rakstīja daudziem draugiem un kolēģiem, 

lūdzot viņu viedokļus un novērojumus par zinātniskiem fenomeniem. Viņš rakstīja daudz 

vēstuļu Džozefam Hūkeram, Kjū Karalisko Botānisko Dārzu tā laika direktoram, diskutējot 

par dažādām ar augiem saistītām tēmām.  

 

Citas vēstules iekļāva komentārus par dabas aizsardzības nepieciešamību, ieskaitot 

vēstuli Maurīciju Gubernatoram par milzu bruņurupučiem, kas tur bija uz izmiršanas 

robežas.  

 

Darvins izmantoja teritoriju apkārt Daunhausai, kur viņš dzīvoja, lai eksperimentētu ar 

augiem un to augšanu. Viņu īpaši interesēja augu izskats un forma, un kā tie vairojās. Tas 

vēlāk viņu vedināja detalizēti izpētīt augu struktūru un augu jūtīgumu.  

 

Dārzs tika izmantots kā liela laboratorija, kurā Darvins varēja pētīt, piemēram, kā sliekas 

reaģē uz mūziku vai kas notiek, ja pār prīmulu ziediem pārliek marli, lai apturētu 

apputeksnējošus kukaiņus. Liela daļa viņa ekperimantu tika pārrunāti vēstulēs ar 

dārzkopības žurnāliem un atklāj viņa interesi zinātnisku mīklu atrisināšanā. 
Sēklu izplatīšanās 

 
Lūk, dažas idejas modeļu izgatavošanai klasē, lai parādītu dabā pastāvošos sēklu un augļu 
izplatīšanās mehānismus. Pēc modeļu uzbūvēšanas bērni varētu redzēt, cik efektīvi tie bijuši – 
piemēram, kura sēkla aizpeld vistālāk vai ceļo visgarāko distanci. 

 

Izplatīšanās 
aģents 

Īpašā struktūra Augu piemēri Modelis Vajadzīgie materiāli 

Vējš Izpletņa un 
balona 
struktūras 

Māllēpe, 
pienene, 
parastais 
dadzis, parastā 
plaukšķene 
(pūšļveidīgais 
kauss kalpo kā 

Pašgatavots 
izpletnis 

Polistirola bumbiņa, 
auduma kvadrāts, diegs vai 
aukla, līmlente. 
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balons) 

 
Vējš Spārni vai rotors Kalnu kļava, 

skujkoki, 
nokarenais 
bērzs, skābene 

Kalnu kļavas 
sēklu formas 
šablons.  
Rotora ierīce. 

Kartons un šķēres, 
propellers/spārnu ierīce no 
ballīšu vai rotaļlietu veikala. 

 
Dzīvnieki 
(gremošana) 

Pievilcība 
(krāsaini, garšīgi, 
sulīgi) 

Tomāts, 
plūškoks, 
vilkābele, ganu 
plikstiņš 

Saldumiem 
apklāta 
bumba 

Viena polistirola bumba, 
lipeklis, piemēram, 
abpusējā līmlente, mazi 
saldumiņi. 

 
 
 
 

Dzīvnieki 
(gadījuma 
transports 
matos vai 
kažokā) 

Pieķeras, pielīp 
kažokam kā 
putekļi, to 
kustina dzīvnieki 

Ķerainās 
madaras, lielais 
diždadzis, meža 
dipsaks, 
ceļmallapa 
(pielīp kā 
putekļi), 
margrietiņa 
(kombinētas 
izplatīšanās 
metodes), 

Bumba, aptīta 
ar 
VelcroTM 

lipekļiem 

Viena polistirola bumba, 
Velcro lente (no 
galantērijas vai 
rakstāmlietu veikala). 
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baltā panātre 
(skudras to 
pārvieto ar 
nodomu) 

 
Ūdens Peldēšana Kokosrieksts, 

margrietiņa 
(kombinētas 
izplatīšanās 
metodes) 

Viegla bumba Viegla bumba, kas peld 
ūdenī. 

 
Augļa 
eksplozija 

Struktūras zem 
spiediena 

 
Šāvējgurķi 

Piepūsts 
balons, 
piepildīts ar 
sīkām 
bumbiņām vai 
pērlītēm 

Viens balons, spilgtu krāsu 
pērlītes vai sīkas bumbiņas. 

 
Gravitācija Svars Zīle (izplata 

dzīvnieki pēc 
tam, kad tā 
nokrīt zemē) 

Smaga lode 
vai bumba  

Viena smaga lode vai 
bumba 

 
 

Biotopi 

 

Botāniskie dārzi ir lieliskas vietas, kur pētīt virkni vietējo un eksotisko augu.  Tie parasti uztur 

lielu augu daudzveidību, parādot galvenos pielāgošanās veidus videi. 
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Lai atrastu vairāk piemēru no visiem zemāk minētajiem biotopiem, dodieties uz Lielās 

Augu Meklēšanas mājaslapu www.greatplanthunt.org  pēc lejupielādējamiem 

materiāliem, PowerPoint prezentācijām un tāfeles resursiem. 
 
Biotopi (mērenā zona) 

 

Makro-biotopi 
 

Pļava 

 

Mežs  

 

Purvājs 

 

Augstienes (pakalni un kalni) 

 

Lieli skolu laukumi vai atpūtas zonas 

 

Kapsētas, takas, pamesta zeme, parki 

 

Piekrastes (smilšu kāpas, pludmales un klintis) 

 

Zeme pie tekošiem ūdeņiem vai ezeriem 

 

 

Mikro-biotopi 
 

 

Ceļmalas 

 

Plaisas ietvēs vai sienās 

 

Taku vai lauku malas dzīvžogos vai gar tiem 

 

Zem baļķiem 

http://www.greatplanthunt.org/
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Gar sienām un žogmalām 

 

Augi, kas var augt uz citiem augiem, piemēram, ozola balstīta efeja 
 
 
 
 

Eksotiski biotopi 
 

Tuksnesis 

 

Lietusmežs 

 

Purvs 

 

Augsti kalni (Alpu biotops) 

 

Iekšzemes, kontinentālais 

(Vidusjūras) biotops 
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Sēklu uzglabāšana, izmantojot mini sēklu 
krātuvi 

 

 

Jūs varat izmantot mini sēklu krātuvi, lai noglabātu jebkuras sēklas no skolas dārziņa. 

 
Sākotnējā žāvēšana 
 
• Pēc ražas novākšanas, atstājiet 

sēklas papīra maisiņos vai izklājiet 

tās paplātē uz avīzes sausā, 

vēdināmā vietā bez caurvēja vai 

tiešas saulesgaismas uz 3-4 dienām 

līdz sēklas ir redzami sausas. 

• Vēdiniet un katru dienu sakratiet 

tās, lai paātrinātu šo fāzi. 

• Ja sēklas vai augļi ir ievākti pirms 

pilnīgas nogatavošanās, atstājiet 

tos klasē nogatavoties 7-10 dienas. 

Nogatavojoties tie varētu mainīt 

krāsu. 
 
 
Sēklu tīrīšana 
 
• Izņemot “gaļīgos” augļus (kā plūškoks vai vilkābele), sēklas bieži var atdalīt no pogaļām 

vai pākstīm, viegli pakratot sēklu galviņas (skatīt attēlu augšā) vai pogaļas atverot.  

• Vairumam sugu sēklu galviņas atdalīsies vieglāk pēc izžāvēšanas. 

• Nogatavojušies, “gaļīgi” augļi – tādi kā tomāts – uzmanīgi jāatver ar nazi un sēklas 

viegli jāizgrebj sietā, kuru tur zem tekoša ūdens, lai atdalītu mīkstumu. 

• Izņemtās sēklas tad sākotnēji jāizžavē pirms galvenās žāvēšanas. 
 
Galvenā žāvēšana, izmantojot mini sēklu krātuvi 

 

• Silīcija dioksīda gels uzsūc ūdeni no gaisa. Tas tiek izmantots mini sēklu krātuvē, lai 

Sēklu noņemšana no ievāktiem augiem 
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sausinātu gaisu un sēklas. Sausas sēklas var uzglabāties sēklu krātuvē gadiem ilgi.  

• Žāvēšanas kastes (galvenās kastes) sagatavošana: Atveriet lielo silīcija dioksīda gela 

maisu (sausinātāju-). Ieberiet to tukšajā kastē. Pievienojiet oranžā indikatora (sauss) 

silīcija dioksīda gela maisiņu un sajauciet. 

• Uzlīmējiet katram sēklu trauciņam etiķeti ar sugas nosaukumu un datumu. 

• Ieberiet notīrītas sēklas marķētajos sēklu trauciņos. Pievienojiet vienu zaļo (mitrs) 

indikatora maisiņu katrā trauciņā un ielieciet atvērto trauciņu mini sēklu krātuvē uz 

sausinātāja. 

• Atstājiet trauciņus atvērtus, kamēr 

sēklas žāvējas, bet aiztaisiet kasti, lai 

izveidotu gaisu necaurlaidīgu žāvēšanas 

vidi. Turiet to vēsā vietā, ne tiešā 

saulesgaismā (der istabas temperatūra). 

• Ik pēc  3-4dienām atveriet kasti un 

pārbaudiet zaļo indikatoru maisiņu krāsu. 

Viegli pakratiet sēklas trauciņos katras 

pārbaudes laikā, lai sajauktu sēklas un 

ļautu tām žūt vienmērīgi. Sēklas būs 

sausas, kad zaļais indikators kļūs oranžs. 

Žūšanas laiks atšķirsies atkarībā no daudzuma un sēklu sākotnējā mitruma daudzuma. 

• Samainiet vāciņus trauciņos, kas satur 

sausās sēklas, katru ar savu oranžo 

indikatora maisiņu, un cieši aizveriet 

vāciņus.  

• Silīcija dioksīda gela sausinātājam 

galvenajā kastē vajadzēs ik pa laikam atkal 

izžūt krāsnī, kad tajā iejauktās indikatoru 

pērlītes sāk palikt zaļas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sēklas žāvējas mini sēklu krātuvē 

Mitri un sausi silīcija dioksīda gela maisiņi 

sēklu trauciņos 
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Glabāšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Katrs cieši aiztaisītais un marķētais trauciņš tagad var tikt droši uzglabāts mini sēklu 

krātuvē vēsā vietā. 

 

• Ja mini sēklu krātuvi ieliek ledusskapī vai saldētavā, sēklas saglabās dzīvību daudzus 

gadus. 

 

• Ievākšanas sezonā, kad mini sēklu krātuvi izmanto sēklu žāvēšanai, aiztaisītos trauciņus 

var atstāt plauktā ledusskapī un atlikt atpakaļ kastē, kad tā ir pieejama. 

Glabāšanai gatavu trauciņu aiztaisīšana 
Glabāšanai gatavu trauciņu aiztaisīšana 
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Sēklu ievākšanas vadlīnijas 

 

Sēklas jāievāc, kad tās ir pilnīgi nogatavojušās. 

Labākais ievākšanai ir silts, sauss laiks.  

 

1. Dabūjiet atļauju 

 

Ir nelikumīgi izrakt jebkuru savvaļas augu bez 

zemes īpašnieka atļaujas. Nav nelikumīgi 

ievākt sēklas, bet tas ir pieklājības jautājums – 

zemes īpašnieks būtu jāinformē. 

 

2. Atpazīšanas rīki 

 

Izmantojiet Lielās Augu Meklēšanas Atpazīšanas Komplektu, lai identificētu pareizos 

augus, no kuriem ievākt sēklas. 

 

3. Atrodiet piemērotu populāciju 

 

Viens augs diezin vai nodrošinās pietiekami daudz sēklu jebkuram pētījumam, un tam 

būs tikai ierobežota ģenētiskā dažādība. Ievāciet sēklas no cik vien iespējams dažādiem 

vienas sugas augiem (piemēram, no divdesmit dažādiem margrietiņu augiem). Tas palīdz 

vairot ģenētisko variāciju kolekcijā. 

 

4. Novērtējiet nogatavošanās pakāpi 

 

• Ir svarīgi atbilstoši ieplānot vākšanu. Pārāk agri un sēklas vēl nebūs pietiekami 

nobriedušas. Pārāk vēlu un sēklas jau būs prom!  

 

• Apmeklējiet ievākšanas vietu vairākas reizes, lai uzraudzītu sēklu attīstību. Pamēģiniet 

dažas atvērt iegriežot, lai pārliecinātos, ka tās nav tukšas – dažas sugas bieži ražo tukšas 

sēklas.  

 

• Kad sēklas un augļi tuvojas dabiskās izplatīšanās punktam, tie nereti maina krāsu. 

Iepazīstieties ar jūsu izvēlētā auga nogatavojušos sēklu krāsu. 
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• Kad vien iespējams, ļaujiet sēklām pilnīgi nogatavoties uz auga. “Gaļīgiem” augļiem kā, 

piemēram, plūškokam vai vilkābelei tas ir pēc tam, kad augļi maina krāsu (attiecīgi no 

zaļa uz melnu un no zaļa uz sarkanu). 

 

• Citām Atpazīšanas Komplekta sugām ir sausas sēklas un augļi. Kausi vai pākstis būtu 

jāatstāj uz augiem kamēr tie kļūst brūni vai salmu krāsā un šķiet sausi, grab vai sāk 

atdalīties. Šajā attīstības posmā sēklas kļūs arvien vaļīgāk piestiprinātas pie auga, un būs 

vieglāk tās noņemt.  

 

• Ja nav iespējams sagaidīt, kamēr sēklas vai augļi ir pilnīgi nogatavojušies, ievāciet tos, 

kas izskatās visvairāk gatavi. Sekojiet 'sākotnējās žāvēšanas' instrukcijām, lai veicinātu 

nogatavošanos klasē. 

 

5. Veidojiet savu kolekciju 

 

• Izvairieties ievākt sēklas plastmasas maisiņos – izmantojiet papīra maisiņus 

 

• Paņemiet sēklu paraugu no katra jūsu izvēlētā auga. Mēģiniet neņemt vairāk par 20% 

no tajā dienā pieejamajām sēklām, lai nodrošinātu populācijas turpmāku izdzīvošanu.  

 

• Mēģinot neizraut vai nekādā veidā nesabojāt augus, noņemiet nogatavojušās sēklu 

pogaļas, pākstis un augļus ar rokām vai nogrieziet ar parastajām vai dārza šķērēm.  

 

• Paņemiet līdzi datu veidlapas, lai marķētu kolekcijas, un aizpildiet tās. 

 

• Lai atjaunotu sausinātāju, izklājiet to uz cepešplāts un ielieciet krāsnī  100°C / 212°F 

grādos uz 1-2 stundām vai kamēr indikatoru pērlītes no zaļām kļuvušas oranžas. 

Izvairieties tās pārcept, jo tas liks indikatoriem mainīt krāsu.  

 

• Ļaujiet silīcija dioksīda gela sausinātājam mazliet atdzist pirms atlikšanas plastmasas 

žāvēšanas kastē un vāka aiztaisīšanas. Tomēr neatstājiet tos atvērtus vairāk par dažām 

minūtēm, jo silts silīcija dioksīda gels ātri uzsūks mitrumu.   
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Sēklu kolekcijas datu veidlapa 

 

Šie ir tieši tādi ievākšanas dati, kādus varētu aizpildīt zinātnieks ievākšanas ceļojumā vai 
tieši pēc tam. Zemāk noplēšamā etiķete ļauj pievienot izziņu informāciju tajā pašā 
trauciņā, kurā ievāktas sēklas.  

 

SĒKLU IEVĀKŠANAS DATU VEIDLAPA 

 
 
Noplēšamā kolekcijas etiķete  

(ielikšanai sēklu trauciņā ar žūstošajām sēklām) 

 

 

 

 

 

 

 

Ģints _____________________________________________________________ 

Suga _____________________________________________________________ 

Parastais nosaukums _________________________________________________ 

Ievākšanas datums ___________________________________________________ 

Ievācējs/-I _________________________________________________________ 

Vietas nosaukums ___________________________________________________ 

Pasta indekss _______________________________________________________ 

Novads ___________________________________________________________ 

VALSTS __________________________________________________________ 

Garums/platums ____________________________________________________ 

Biotops ___________________________________________________________ 

Atrasto augu skaits savvaļā ____________________________________________ 

Ievākto augu skaits __________________________________________________ 

 

 

Suga ______________________________________________________________ 

Skola/Klase ________________________________________________________ 

Vieta:Datums _______________________________________________________ 

Komentāri __________________________________________________________ 
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Kā nospiest augu un sagatavot 
herbārija paraugu 
 
Augu nospiešana palīdz tos saglabāt nenoteikti ilgu laiku. Tas ļauj mums pētīt saknes, 

lapas, ziedus, kātus un augļus visa gada garumā. Žāvēšana un augu nospiešana ir veids, 

kā zinātnieki rada materiālus, lai veidotu herbāriju. Botāniskajam dārzam vai dabas 

vēstures kolekcijai herbārijs ir izziņu bibliotēka, kuru zinātnieki izmanto, lai salīdzinātu un 

pretstatītu augu paraugus un atpazītu tos. 

 

Preses izmantošana 

 

Lai sagatavotu sausus un nospiestus paraugus: 

• Augu prese (lūdzu, pievienojiet rievotas kartona loksnes). 

• Vairākas avīžu lapas vai papīra dvieļi. 

• Koka līme un otiņas, lai pielīmētu paraugu pie papīra. 

• A4 papīra lapas, kurām pielīmēt paraugus izstādīšanai. 

 

Ko nospiest 

 

Augu sastāvdaļas, kuras parasti nospiež, ir ziedošs (vai augļus nesošs) kāts un tam 

pievienotās lapas. 

 

• Ja lapas auga pamatnē ir citādas nekā tās, kas aug uz ziedkāta, ievāciet un nospiediet 

arī tās. 

• Mēģiniet nospiest visu augu. 

• Ja jums ir papildu vai vaļīgi ziedi vai augļi, nospiediet tos blakus augam. Tie var tikt 

saglabāti kopā ar sēklām aploksnē vai paciņā, kas piestiprināta pie etiķetes. 
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Augu izkārtošana presē 
 
• Bērniem būtu jānospiež katrs 

salasītais auga paraugs starp divām 

avīzes lapām. 

• Nav nozīmes, vai paraugs ir 

salocīts, kad to izklāj nospiešanai vai 

žāvēšanai, kamēr tas ir izkārtots tā, 

lai to varētu pielīmēt uz A4 lapas, 

nepārsniedzot malas.  

• Visām sastāvdaļām būtu jābūt 

skaidri redzamām. Marķējiet katru 

loksni ar auga nosaukumu (ja tas ir 

zināms), ievākšanas datumu, kur tas 

tika ievākts un kurš to izdarījis. 

• Ja paraugs ir ļoti liels, to var prātīgi 

sadalīt 'augšējā' un 'apakšējā' daļā un nospiest katru pusi atsevišķi. Pārliecinieties, ka 

abas daļas tiek turētas kopā un atbilstoši tās marķējiet. Lai palīdzētu izvairīties no 

atdalīšanas, uz etiķetes vajadzētu rakstīt 

apmēram šādi “Bellis perennis augšējā daļa 

(1), ievākusi Sallija Smita, 12.jūn.2008” un 

“Bellis perennis apakšējā daļa (2), ievākusi 

Sallija Smita, 12.jūn.2008”. 

• Varētu būt noderīgi pagriezt pāris lapas 

tā, lai gan aizmugurējās, gan priekšējās 

lapas būtu redzamas. 

• Neaizmirstiet nospiest ziedus, augļus vai 

pamatnes lapas starp avīžu lapām. 

• Dažas paraugu daļas var būt diezgan 

masīvas, īpaši ja ir dota atļauja augu izrakt 

un ir nospiestas arī saknes. 

• Lai izlīdzinātu žāvēšanas un nospiešanas procesus, salieciet mazliet saburzītu avīžu ap 

masīvajām daļām, lai paceltu to līdz auga augstākās daļas līmenim. 

 

 
 
 

Izkārtojot augu nospiešanai 

Saliekot kārtas 
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Augu nospiešana 

 

• Salieciet avīzēs saliktos paraugus 

vienu virs otra, atdalot ar papildus 

avīzi mitruma uzsūkšanai un rievota 

kartona loksnēm (ja pieejamas) ik pēc 

dažiem paraugiem. Rievotais kartons 

nav svarīgākais, bet tas palīdz žūšanas 

procesā, atļaujot gaisa apmaiņu. 

• Ielieciet augu preses malas 

nospiesto paraugu kaudzes augšā un 

apakšā 

•Lai saspiestu loksnes, sastipriniet un 

savelciet spārnu uzgriežņus. 

• Jūs varat izmantot arī stipru diegu vai 

auklu, lai darītu to pašu, vai pievienojiet 

siksnas – īpaši derīgi, nospiežot daudz 

augu kārtas. Izmantojiet vecas jostas ar 

papildu izdurtiem caurumiem un savelciet 

tās, lai saspiestu. 

• Saspiediet kaudzi ar smagām grāmatām 

• Pārliecinieties, ka prese ir cieši savilkta. 

Ja izmantojat jostu, siksnas vai auklu, 

palūdziet bērnam apsēsties uz preses, lai 

to cieši nospiestu zemē, kamēr to 

savelkat! 

 

Nospiešanas procesi 
 
• Regulāri apskatiet, kā augu paraugi žūst – ideālā gadījumā mēreni ātri un vienmērīgi. Ja 

paraugi žūst pārāk ilgi, tie varētu sapelēt. Lai to novērstu, katru dienu atdaliet nost 

sausos paraugus, lai samazinātu apjomu, un ik pēc dažām dienām nomainiet avīzi.  

• Tā kā augi žūstot saraujas un sačervelējas, atcerieties tos turēt cieši nospiestus, lai tie 

paliktu pavisam plakani. Ja jūs izmantojat auklu vai siksnas preses saspiešanai, atcerieties 

katru dienu pārbaudīt, ka tās ir ciešas. 

 

Herbārija parauga sagatavošana 

Laukā izkārtojot augus presē 

Preses savilkšana 
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• Pēc aptuveni desmit dienām visiem augiem 

vajadzētu būt sausiem un plakaniem – vai ātrāk, ja ticis 

izmantots radiators vai vēdināšanas skapis. 

• Lai sakārtotu augus sapulcei vai klases izstādei, katrs 

augs būtu jāpielīmē pie tīras A4 papīra lapas. 

• Pārnesiet visu informāciju par to, kad, kur un kurš 

augu ievācis.  

• Ja jums ir lieks papildu augu materiāls, pagatavojiet 

mazu aploksnīti vai paciņu, ielieciet tajā augu materiālu 

un arī pielīmējiet to lapai.  

• Ja augs ir diezgan liels, mēģiniet pielīmētajam augam 

uzlikt pupu maisiņu, lai to cieši noturētu vietā, kamēr 

nožūst līme. 

• Herbārija paraugs tagad būs gatavs izmantošanai 

izstādē vai kā izziņas priekšmets. 

 

Pašiem savas preses pagatavošana mājās! 

Izmantojiet: 

• Divus nelokanus dēļa gabalus vai plāksnes.  

• Rievota kartona loksnes, izgrieztas tādā pašā izmērā kā ārējie dēļi/plāksnes 

• Vairākas avīzes vai papīra virtuves dvieļi 

• Stipra aukla, lai cieši saspiestu presi; alternatīvi var izmantot divas jostas ar papildu 

izdurtiem caurumiem vai smagu grāmatu kaudzi. 

• Koka līme un otiņas, lai pielīmētu paraugu pie papīra. 

• A4 papīra lapas, kurām pielīmēt paraugus izstādīšanai 

• Ja nav iespējas pagatavot vai dabūt presi, izmantojiet vecu telefonu grāmatu un papīra 

dvieļus. Atveriet telefonu grāmatu un ielieciet atvērumā papīra dvieli. Uzlieciet augu 

paraugu ar priekšpusi uz leju uz papīra dvieļa un uzlieciet lapai vēl vienu dvieli. Aizveriet 

grāmatu. Uzlieciet telefonu grāmatai virsū kādu smagumu. 

Mūsdienu herbārija 

paraugs 
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Kā no avīzes pagatavot augu trauciņu 
 
Apskatiet arī demonstrācijas video www.greatplanthunt.org 

 

1)Ņemiet pilnu avīzes atvēruma 

lapu vai pusi no plakāta. Jums 

vajadzīgs A4 izmērs. Pagrieziet to tā, 

lai pret jums būtu pavērsta īsā puse. 

Lai padarītu instrukcijas skaidrākas, 

mēs esam izmantojuši krāsainu 

papīru ar burtiem. Pievienojiet 

burtus abās avīzes pusēs papildus 

palīdzībai.  

 

2)Salokiet A/B pusi kopā ar C/D pusi 

 

3) Vēlreiz salokiet uz pusēm, no kreisās uz labo pusi 

 

http://www.greatplanthunt.org/
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4) Atveriet vēlreiz un pielieciet A stūri pie B stūra 

 

5) Salokiet, lai izveidotu attēlā redzamo formu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Savienojiet A un B, lai izveidotu attēlā redzamo formu 

 

7) un 8) Atkārtojiet šo procesu labajā pusē 

 

 

9) Nolokiet B pie D  
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10) Ielokiet B pret centra līniju 

 

11) Salokiet vēlreiz 

12) Nolokiet A pret centra līniju 

13) Salokiet vēlreiz 

 

 

14) un 15) Pagrieziet otru pusi un atkārtojiet 10.-13. soli 
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16) Uz leju nolokiet augšas abās pusēs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17) Atveriet trauciņu 

 
18) Izspiediet uz leju tā dibenu  
 
 
19) Nu jūsu trauciņš ir gatavs! 



 

 

 
- 38 – 

 
Lielā Augu Meklēšana bija Wellcome Trust Darwin 200 dāvinājums sākumskolām. Lielo Augu Meklēšanu 
attīstīja Kjū Karaliskie Botāniskie Dārzi, pasūtīja un finansēja Wellcome Trust. 

 

 
20) To var sastiprināt kopā ar citiem grupas eksperimentam 
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Par Kjū Tūkstošgades Sēklu Krātuvi  
 

Sēklu  krāšana ir 

ilgtermiņa, nedārga augu 

apdrošināšana pret 

apdraudējumiem klimata 

pārmaiņu, piesārņojuma, 

dabiskās vides izzušanas, 

pārmērīgas 

ekspluatācijas un invazīvu 

sugu dēļ.  

 

Sēklas ir daudz efektīvāk 

glabāt nekā augus – tās ir 

mazas un parasti ir 

pakļautas dabiskam miera periodam.  

 

Zinātnieki Kjū Karaliskajos Botāniskajos Dārzos sāka ievākt apdraudēto augu sēklas 1970. 

gados kā daļu no sava dabas aizsardzības darba. Kolekcija auga un 2000. gadā tika 

atvērta Tūkstošgades Sēklu Krātuve (TSK).  

 

Līdz šim TSK ir ievāktas 98% visu 1400 Lielbritānijā vietējo augu sugu, ieskaitot 300 

apdraudētas sugas. Tagad mērķis ir nodrošināt patvērumu 24 000 sugām līdz 2010. 

gadam, kas pārstāv 10% visas pasaules sēklu nesošās floras.  

 

TSK sadarbojas ar zinātniekiem aptuveni 20 valstīs, dodot priekšroku augiem, kas varētu 

būt endēmiski, apdraudēti vai ekonomiski noderīgi. Kjū vācēji un vietējie partneri ievāc, 

izmantojot tādas tehnoloģijas kā GIS un mini sēklu krātuves, līdzīgas dārgumu lādē 

atrodamajām.   

 

Sēklas tiek noglabātas TSK, bet paliek to mītnes valsts īpašumā. Ja liekās sēklas tiek 

izmantotas pētnieciskiem mērķiem, jālūdz mītnes valsts atļauja. 

 

 

Augu meklēšana Mali 
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Kā augus atkal 
izaudzē? 

 

TSK laboratorijās cik tuvu vien 

iespējams tiek atdarināti apstākļi, kas 

veicina dīgšanu savvaļā. Šie signāli 

ietver, piemēram, gaismas kvalitāti 

(atvērts lauks, nevis ēnaina vieta zem 

citiem augiem), ilgstoši glabāšanas 

periodi mitrumā, zemā temperatūrā 

(pārziemošana savvaļā) un diennakts 

temperatūru izmaiņas (pavasara un 

rudens atnākšana). 

 

 

Sēklas no TSK 

 

 

 

Noglabājot sēklas TSK nākotnei          Sēklas: telpiski izdevīgs veids, kā saglabāt 

augus 

Novācot sēklas TSK 
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Sēklu krātuves nodrošina drošus ilgtermiņa patvērumus sugām, izņemot tās no 

apdraudējuma. Bet kā mēs tad varam sēklu izmantot? Kad sasniegta virkne likumu un 

vides normu, sēklas var tikt izplatītas nekomerciāliem mērķiem ar īpašu vienošanos.  

 

Laikā no 1999. līdz 2006. gadam pasaulē tika izplatītas vairāk nekā 3000 kolekcijas.  

Vairāk nekā 1000 kolekciju nonāca ārpus Eiropas.  

 

Zemāk ar dažiem piemēriem parādīta potenciālā ietekme, ko TSK cer sasniegt. 

 

• Austrālijā izpētītas 197 kolekcijas, lai noskaidrotu, vai tās var darboties pret sauso 

zemju sasāļošanos. Tas varētu palīdzēt atjaunot ražību gandrīz 6 miljonos hektāru 

degradētas zemes.  

 

• Pakistānā tika pētīta 24 kolekciju, pārsvarā zāļaugu un dārzeņu sugu, ievešana un 

pielāgošanās spējas. Potenciāli 93,5 miljoni liellopu un to saimnieku varētu iegūt labāku 

pārtiku. 

 

• ASV izmeklētas 32 kolekcijas, lai noskaidrotu to fotosintēzes procesu efektivitāti kā 

vienu no potenciālajiem veidiem, kā palielināt ražu un saglabāt pārtikas krājumus vienā 

līmenī ar augošo iedzīvotāju skaitu.   

 

• Kanādā 4 Astralagus sugas bija iesaistītas pētījumos, kas palīdzētu saprast, kā atvieglot 

liellopu saindēšanos ar Oxytropis un Astragalus sugu augiem, kas patreiz 

lauksaimniekiem izmaksā apmēram 4.5 ASV dolārus miljonus gadā. 

 

• Britu Virdžīnu salās iepriekš noglabātās kritiski apdraudētās akāciju kolekcijas tika 

izmantotas kā daļa no sugu atjaunošanas programmas, ko veica JR O'Neal Botāniskais 

Dārzs. Savvaļā saglabāta endēmiska suga ir nenovērtējama. 
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Par Kjū Karaliskajiem Botāniskajiem 
Dārziem 

Sa 

Pēc dibināšanas 1759. gadā, Kjū Karaliskajos Botāniskajos Dārzos ir ievākta, kataloģizēta, pētīta un padarīta 

pieejama informāciju par augiem un sēnēm gadsimtiem ilgi.  

 

Kjū ir globāla augu zinātnes krātuve, kurā ir  vairāk nekā 7 miljoni izžāvētu un nospiestu augu paraugi, 

vairāk nekā 35 000 dzīvu augu veidu un vairāk nekā 1 miljards sēklu Tūkstošgades Sēklu Krātuvē. Kjū 

ieguva Pasaules mantojuma objekta statusu 2003. gadā – tas bija pasaulē pirmais botāniskais dārzs, kas 

ieguva šo statusu un atzinību par tā ieguldījumu dabas mantojumā.  

 

Kjū zināšanas un kompetence taksonomijā, tāpat kā izpratne par augu un to dabiskās vides vitālo nozīmi, ir 

palīdzējusi tam kļūt par pasaules līderi dabas aizsardzības atbalstīšanā. Kjū atbalsta speciālistus mūsu 

vērtīgo augu resursu dokumentēšanā, aizsardzībā un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanā. Bet katrs no 

mums varētu darīt mazliet lietas labā. Ar šo projektu Kjū tiecas veicināt nākamās paaudzes darīt to pašu 

un sekot Kjū zinātnieku un entuziastu pēdās, palīdzot rūpēties par augiem.   

 
Par Wellcome Trust 

 Sa 

Wellcome Trust ir daudzveidīgākā biomedicīnisko pētījumu labdarības organizācija pasaulē, kas katru gadu 

tērē £600 miljonus gan Apvienotajā Karalistē, gan starptautiski, lai atbalstītu un veicinātu pētniecību, kas 

uzlabotu dzīvnieku un dzīvnieku veselību. Wellcome Trust ir apņēmies iesaistīt sabiedrību zinātnē un ar 

spēcīgu interesi atbalsta zinātņu skolotājus ar tādām iniciatīvām kā Nacionālais Zinātnes Mācību Centrs 

(http://www.sciencelearningcentres.org.uk) 

 

Lai atzīmētu 200 gadus kopš Čārlza Darvina dzimšanas, Wellcome Trust pasūtīja, attīstīja un finansēja 

virkni unikālu un ambiciozu projektu, lai tuvāk iepazīstinātu plašāku Apvienotās Karalistes sabiedrību ar 

Darvinu, viņa idejām un viņa ietekmi uz mūsdienu zinātni un kultūru. 

 

 

http://www.sciencelearningcentres.org.uk/
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Noderīgas atsauces 

 

Mājaslapas 
 

Lielā Augu Meklēšana: www.greatplanthunt.org (vēl noderīgākiem avotiem) 

 

Wellcome Trust : www.wellcome.ac.uk 

 

Darwin 200: www.darwin200.org 

 

Kjū Karaliskie Botāniskie Dārzi un Wakehurst Place: www.kew.org 

 

Growing Schools: www.growingschools.co.uk 

 

Royal Horticultural Society (Karaliskā Dārzkopības Biedrība): www.rhs.org.uk 

 

Grāmatas 
 
Plant (2004) RBG Kew/Dorling Kindersley 

Plant (Eyewitness Guides series, 2003). Dorling Kindersley Lewington, A.  

Plants For People (2003). 2nd ed. Eden Project Books. 

 

Čārlzs Darvins 

 

http://darwin-online.org.uk/ 

http://www.aboutdarwin.com/ 

http://www.englishheritage.org.uk/server/show/nav.14922 

http://www.darwinforum.org.uk/ 

http://science.rollsroyce.com/resources/darwin/darwin.php 

 

Evolūcija 

 

Evolution MegaLab – a mass observation experiment looking at adaptation: 

http://www.evolutionmegalab.org 
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Survival Rivals - http://www.survivalrivals.org 

 

 
Veselība un drošība 

http://www.kew.org/education/wildlifezone 
 
Augi un cilvēki 
http://www.plantcultures.org/ 

 
Augu zinātnes mājaslapas skolām 

http://plantscafe.net/en/home.htm 

http://wwwsaps.plantsci.cam.ac.uk/index.htm 

 

AK savvaļas augi/biotopi 
http://www.kew.org/education/wildlifezone 

http://www.bbc.co.uk/breathingplaces/schools/ 

http://www.nhm.ac.uk/natureonline/life/plants-fungi/postcode-plants 

http://www.woodlandtrust.org.uk/learning/index.htm 

http://www.wildlifewatch.org.uk 

 
Sēklas 

http://theseedsite.co.uk/ and http://theseedsite.co.uk/weeds4.html 

http://tomclothier.hort.net/ 
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Darvina kunga dziesma 

 
by David Haines  /  Singtastic.com © David Haines 

with help on the lyrics from Khairoun Abji, Sue Blake and Megan Gimber 
 

 
Mister Darwin on the Beagle sailed the oceans and seas 
To South America and Tahiti and New Zealand, Maldives 
To Australia and Tasmania, Keeling Island and Saint Helena 
To Ascension and Mauritius and Brazil, de Verdes and Galapagos Islands 
Mister Darwin on the Beagle sailed away for five years. 
 
Mister Darwin on his journey watched the plants, beasts and birds 
He drew pictures, gathered samples, kept a journal full of words 
Looked at beetles, finches, mocking birds, giant tortoises, flightless cormorants 
Studied daisies, prickly poppies, climbers, cactuses, cassava, coconut and cress 
He wondered where they came from and he soon had ideas. 
 
Now let’s go out on a plant expedition 
Look at things closely, draw, measure, think, talk 
You can be part of botanical tradition 
Join The Great Plant Hunt, let’s think as we walk! 
 
Mister Darwin, when he got home, wrote these new ideas down 
But he didn’t like to offend so didn’t share them around 
Twenty years passed, Mister Darwin got a letter from a Mister Wallace 
Now this young man had discovered just the same thing Mister Darwin found 
Aboard the Beagle Mister Wallace had the self same ideas. 
 
Mister Darwin and Mister Wallace formed a team for some time 
But Mister Darwin wrote his big book in eighteen hundred and fifty nine 
“On The Origin of Species by Natural Selection” 
Everybody read the book, everybody had an opinion 
Some people praised it, others damned it, Mister Darwin’s big book. 
 
Mister Darwin sent some samples to the scientists at Kew 
Some were added to the great collection, some were planted then grew 
Still today Plant Hunters journey, collecting samples, writing words 
Sending specimens to Kew, investigating how to save their habitats and still we ponder many questions, 
these are questions for you! 
 
Now let’s go out on a plant expedition 
Look at things closely draw, measure, think, talk 
You can be part of botanical tradition 
Join The Great Plant Hunt, let’s think as we walk! 
 
Singtastic.com © David Haines.  
Vairāk zinātnes dziesmu atrodamas www.Singtastic.com 
Atrodiet vairāk šīs dziesmas resursu, ieskaitot klavieru daļu www.greatplanthunt.org 

http://www.singtastic.com/
http://www.greatplanthunt.org/
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