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IEVADS

Ķērpji ir unikāli dzīvie organismi, kas ir sastopami visā pasaulē un ir pārstāvēti visos pasaules kontinentos, 
tai skaitā Antarktīdā. Lielākā ķērpju lapoņu daļa sastāv no mikobionta (sēnes) un fotobionta (aļģu šūnas). 
Sistemātikā ķērpjus pieskaita pie sēnēm, jo ķērpju laponī pārstāvētā sēne vienmēr ir unikāla suga, bet konkrētās 
aļģu sugas šūnas var būt atrodamas dažādu ķērpju sugu lapoņos. Parasti ķērpju lapoņos ir pārstāvētas zaļaļģu 
sugas, bet ir sastopamas arī zilaļģu (ciānbaktēriju), retāk arī citu aļģu sugas. Ķērpjus, kuru lapoņos ir zilaļģes, 
mēdz saukt par „ciānķērpjiem”. No sēnēm visbiežāk ķērpju sastāvā ir sastopamas asku sēnes, retāk bazīdijsēnes. 
Šīs starpsugu attiecības parasti tiek raksturotas kā simbioze vai mutuālisms, bet bieži vien ir vērojams arī 
parazītisms. Pateicoties tādām attiecībām, ķērpji ir vieni no jutīgākajiem un tajā pašā laikā arī izturīgākajiem 
organismiem. Tie spēj augt arī tur, kur nespēj augt daudzi citi organismi. Līdz ar to ķērpji veido primāro 
sukcesiju – tie aug vietās, kur praktiski nav minerālvielu. Ķērpji, augot uz nabadzīgiem substrātiem, uzkrāj 
dažādas barības vielas no apkārtējās vides. Atmirstot laponim, barības vielas nonāk substrātā. Šīs vielas vēlāk 
patērē augstāk attīstītie augi – sūnas un vaskulārie augi. Tādējādi ķērpjiem ir svarīga loma augsnes erozijas 
procesu apturēšanā. Ciānķērpjos esošās ciānbaktērijas spēj fiksēt atmosfēras slāpekli, tāpēc tiem ir ļoti svarīga 
loma slāpekļa apritē ekosistēmā.

Ir vairāki ekoloģiskie faktori, kas ietekmē un ierobežo ķērpju sugu izplatību. Galvenie faktori ir substrāta pH 
un struktūra. Tāpat svarīga loma ir apgaismojumam, temperatūrai, mitrumam un SO2 koncentrācijai gaisā. 
Katrai ķērpju sugai ir savas specifiskas prasības pret vides apstākļiem, tāpēc daudzas ķērpju sugas ir ļoti jutīgas 
pret šo apstākļu izmaiņām (Fritz 2009).

Latvijā līdz 2018. gadam konstatētas 687 ķērpju sugas (Motiejūnaitė et al., in prep., Moisejevs 2015, Moisejevs 
2017, Moisejevs & Degtjarenko 2017). Ķērpju pētījumi Latvijā kļūst arvien populārāki, tādēļ ar katru gadu šis 
skaits pieaug. Vairāk nekā 60 ķērpju sugas Latvijā ir iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā (MK Noteikumi 
Nr. 396 un Nr. 940). Neskatoties uz to, īpaši aizsargājamo sugu sarakstā ir atrodamas arī nepilnības un kļūdas. 
Tai pašā laikā, vairākas ķērpju sugas, kas ir uzskatāmas par ļoti retām un apdraudētam Latvijā un Baltijā, 
nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Lielākā ķērpju kolekcija Latvijā glabājas Latvijas Universitātes 
Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā. Kolekcijas lielāko daļu ir izveidojis Dr. habil. Alfons Piterāns. Otra 
lielākā ķērpju kolekcija valstī ir atrodama Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta 
Biosistemātikas departamentā.
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Materiālā izmantotie termini, jēdzieni un apzīmējumi

Augļķermenis – ķērpja orgāns, kurā attīstās mikobionta askusporas vai bazīdijsporas.

Apotēcijs – augļķermeņu veids, kuru iekšpusē attīstās 
sporas. Apotēcija forma vizuāli atgādina bļodiņu 
vai disku, bļodiņas malas parasti nav saslēgušās. 
Apotēciji mēdz būt dažādās krāsās. Dažām ķērpju 
sugām uz apotēcija virsmas veidojas sausa sporu 
masa (macēdijs). Tipiskie pārstāvji ir Bacidia vai 
Chaenotheca ģints sugas.
 
Peritēcijs – ķērpju augļķermeņa veids, kura forma 
vizuāli atgādina vulkānus ar krāteriem augšpusē. 
Peritēciju malas parasti ir gandrīz pilnībā saslēgušās. 
Tipisks ķērpis ar peritēcijiem ir Acrocordia gemmata.

Dzīslas – veidojumi lapoņa apakšpusē, parasti tās ir 
tumšākas krāsas par laponi. Bieži dzīslas ir zarotas. 
Tipiskas dzīslas ir Peltigera ģints sugām.

Ekscipuls – sēņu hifu uzbiezinājums ap apotēcija vai 
peritēcija disku. Ļoti bieži ekscipula redzamā daļa ir 
citā krāsā kā pats disks.

Epifīti – sugas, kas kā substrātu izmanto augu valsts 
organismus.

Epigeīti – sugas, kas kā substrātu izmanto augsni vai 
smiltis.

Epiksīlie ķērpji – sugas, kuru lapoņi attīstās uz trūdošas koksnes.

Epilīti – sugas, kas kā substrātu izmanto cietus minerālus (akmeņus, iežus).

Fotobionts – aļģe, kas ir iekļauta ķērpja laponī un iesaistīta lihenizācijas procesā. Parasti ar vārdu „fotobionts” 
saprot tās aļģes sugu, kuru mikobionts (sēne) izmanto kā starpsugu attiecību partneri.

Gomfs – ir lapoņa apakšējās mizas un serdes īsu, blīvu hifu pinums, kas atgādina kājiņu.

DMB indikatorsugas – sugas, kuru bioloģiskais ciks norāda uz noteiktu struktūru vai procesu nepārtrauktību 
(kontinuitāti) mežos. Tās jutīgi reaģē uz biotopiem nevēlamām pārmaiņām un sniedz pastarpinātu informāciju 
par līdzīgām sugām, t.sk. ļoti retām un grūti nosakāmām, kas atkarīgas no līdzīgiem mikrovides apstākļiem.

Izīdiji – ragveida vai koraļļu veida izaugumi uz ķērpja lapoņa. Izīdiji ir ķērpja veģetatīvās vairošanās orgāni. 
Izīdiji mēdz būt dažādas formas, izmēra un krāsas. Piemēram, uz Cetraria islandica un Leptogium saturninum 
izīdiji ir ļoti labi redzami. Izīdiji var būt kārpveida, lodveida, cilindriski, vālveidīgi, koraļļveida.

Laponis – noteiktas formas veidojums, kas sastāv no aļģu šūnām un sēņu hifām. Lapoņus iedala divos veidos 
– heteromēri un homeomēri lapoņi. Tādus lapoņus, kam aļģu šūnas ir sakārtotas rindā un veido noteiktu 
slāni, piemēram, Peltigera vai Parmelia ģints sugām, sauc par heteromēriem lapoņiem. Lapoņus, kuros aļģes ir 
izvietotas brīvi starp sēņu hifām un neveido atsevišķus slāņus, sauc par homeomēriem lapoņiem (piemēram, 
Collema un Leptogium ģints sugām).

Acrocordia gemmata peritēciji

Lobaria pulmonaria apotēciji
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a) b)

c) d)

Lapoņu veidi:
a) Krūmveida laponis – vizuāli laponis atgādina krūmu. Tipiskie pārstāvji ir Usnea, Bryoria, Ramalina, Evernia 
ģinšu sugas.
b) Lapveida laponis – plakans laponis, kam bieži ir izteiktas daivas. Laponis parasti ir vienveidīgs un veido 
vienu saslēgtu sistēmu. Tipiskie pārstāvji ir Peltigera, Parmelia, Hypogymnia, Nephroma ģinšu sugas.
c) Zvīņveida laponis – lapoņa veids, ko dažreiz pieskaita pie citiem lapoņu veidiem. Šādu ķērpju lapoņi vizuāli 
atgādina zvīņas. Tipiskie pārstāvji ir Hypocenomyce ģints sugas.
d) Krevveida laponis – lapoņa veids, kas cieši pieguļ substrātam un neveido noteiktu formu, vizuāli tas atgādina 
granulas vai miltus. Bieži šie lapoņi ir diezgan trausli. Dažreiz šādi lapoņi cieši saaug ar substrātu vai ieaug tajā 
un ir praktiski nemanāmi. Tipiski pārstāvji ir Chaenotheca, Bacidia, Acrocordia, Arthonia ģinšu sugas.
Macēdijs – sausa brīvu sporu masa, kas veidojas apotēcija vai peritēcija virspusē.
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Mikobionts – ķērpja lapoņa veidojošais komponents. 
Parasti ar šo vārdu saprot sēnes sugu, kura ir iesaistīta 
starpsugu attiecībās ar fotobiontu (aļģi).

Pruīna – miltveidīgs aplipums ap ķērpja apotēciju 
vai laponi, kas veidojies ķērpja metabolisma procesu 
rezultātā, to mēdz saukt arī par apsarmi. Tā var būt 
dažādās krāsās, piemēram, Chaenotheca brachypoda 
– dzeltenā krāsā, bet Chaenotheca gracillima – 
ķieģeļsarkanā līdz brūnganā. 

Pseidocifellas – balti, punktveida veidojumi, kas 
atrodami dažu ķērpju lapoņu virspusē. Tās veidojas 
lapoņa plaisu vietā.

Rizīnas – izaugumi, kas ir tipiski ķērpjiem ar lapu, dažreiz 
kreves veida laponi. Vizuāli tie nedaudz atgādina augu 
saknes, un kalpo kā piestiprināšanās mehānisms. Tipiskas 
rizīnas ir Parmelia, Peltigera ģinšu sugām.

Sorāļi – balti vai zaļganpelēki miltaini veidojumi uz 
ķērpju lapoņa, kas sastāv no  sorēdijām.

Sorēdijas – sīki graudveida veidojumi, kas sastāv no 
vienas vai vairākām aļģu šūnām, kurām apkārt ir sēņu 
hifas.

Speciālā biotopu suga (agrāk – biotopu speciālistu suga) 
– tikai noteiktā biotopā vai noteiktos apstākļos dzīvojošas 
sugas. Vienas un tās pašas speciālās sugas var būt sastopamas 
dažādos dabiskajos meža biotopos, bet tikai tad, ja tiem ir augsta 
dabiskuma pakāpe vai tajos ir atsevišķi īpaši nozīmīgi dabiska 
meža elementi.

Pseidocifellas

Rizīnas
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Ķērpju sugu noteikšana, izmantojot reakcijas ar reaģentiem. Krāsainām rekakcijām 
izmanto vairākus reaģentus

Daudzu ķērpju noteikšanai lauka apstākļos bieži izmanto ķīmiskas reakcijas ar specifiskiem reaktīviem. 
Reaktīvu pilina uz noteiktām ķērpja daļām un novēro vai piliena vietā ir vai nav krāsaina reakcija. Reakcijas 
norāda uz ķērpju sekundāro meatbolītu esamību vai neesamību laponī.

1. 10 % kālija hidroksīds (KOH) šķīdumu, saīsināti  apzīmē ar K. Šķīdumu vēlams atjaunot aptuveni ik pēc 
gada.
2. Kalcija hipohlorīts (Ca(ClO)2, saīsināti apzīmē ar C. Var izmantot parasto balinātāju (piemēram „ACE”), bez 
piemaisījumiem. 
3. Bieži izmanto 10 % kālija hidroksīds (KOH) un  kalcija hipohlorīts (Ca(ClO)2 kopēju reakciju. Uz parauga 
vispirms uzpilina K un pēc tam ātri C.
4. Parafenilīndiamīns C6H4(NH2)2 saīsināti apzīmē ar PD vai P. Parasti to uzglabā kristāliskā veidā. Var 
izmantot izšķīdinot dažus kristāliņus etilspirtā. Dažreiz reakcija var ilgt vairākas minūtes. Reaktīvs jāatjauno 
regulāri (vismaz reizi nedēļā).
5. Jods (I), saīsināti apzīmē ar I vai J. Joda šķīdums reaģē ar cietes veida polisaharīdiem, kas var būt ķērpju 
lapoņos. Bieži izmanto Lugola šķīdumu (0.5 – 1 g joda un 1.5 – 3 g kālija izšķīdina 100 ml destilētā ūdenī). 

Pozitīvas reakcijas ar reaģentiem apzīmē ar simbolu "+". Aiz norādītā simbola norāda krāsu, kāda ir rezama 
reakcijas laikā.

Negatīvas reakcijas apzīmē ar simbolu "-".

Reakcijas, kas mainās laika gaitā apzīmē ar ->, pirms simbola norādot sākotnēju reakcijas krāsu, un aiz "->" 
simbola norāda krāsu kāda parādās pilināšanas vietā pēc kāda laika. Parasti šadas reakcijas aizņem laiku līdz 
vienai minūtei.
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ĶĒRPJU AIZSARDZĪBA LATVIJĀ

Pašlaik Latvijā ar MK Noteikumiem Nr. 396 un Nr. 940 tiek aizsargātas aptuveni 60 ķērpju sugas. Vairums 
no tām ir iekļautas arī Latvijas Sarkanajā grāmatā. Eiropas Padomes Direktīvā 92/43/ EEK no ķērpjiem tiek 
pieminēta tikai Cladina ģints, kas iekļauta V pielikumā. Mūsdienās ir vērojams objektīvu datu trūkums gan-
drīz par visām pašlaik aizsargājmām ķērpju sugām Latvijā. Šī situācija ir saistīta ar to, ka valstī ir samērā maz 
speciālistu, kas māk noteikt ķērpju sugas. 

Latvijā Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas vairākas sugas, kas ir uzskatāmas par samērā bieži sasto-
pamām un maz apdraudētām (piemēram, Arthonia spadicea, Pleurosticta acetabulum utt.). Pārskatot juridisko 
regulējumu, būtu rekomendējama šo sugu svītrošana no aizsargājamo sugu saraksta. 

Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā ģints statusā ir iekļauti vairāki taksoni (Collema, Leptogium), kuros ne visas 
no sugām ir uzskatāmas par apdraudētām. Kā piemēru var minēt Collema tenax, kas ir ļoti bieži sastopama pat 
antropogēni traucētos biotopos. Šajā gadījumā būtu rekomendējams iekļaut Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā 
tikai tās Collema ģints sugas (piemēram, C.nigrescens, C. flaccidum utt.), kuras ir Latvijā reti sastopamas un 
apdraudētas.  

Pārskatot Īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, nepieciešams tajā iekļaut vēl vairākas sugas (piem., Fulgensis brac-
teata, Lobaria amplissima, Microcalicium arenarium, Pilophorus cereolus u.c.), kuras uzskatāmas par ļoti 
retām Latvijā vai pat Baltijas reģionā, tomēr līdz šim tās nav tikušas juridiski aizsargātas.

1. Tabula. Kopsavilkums par aizsargājamām un dabas aizsardzībā vērtīgām ķērpju sugām Latvijā

Sugas latīniskais 
nosaukums

Sugas latviskais 
nosaukums LS

G

SP
S

M
K

 9
40

M
K

 3
96

M
K

 3
50

Pi
ev

ie
no

ta
s

Acrocordia cavata (Ach.) 
R.C. Harris (1974) x x

Acrocordia gemmata (Ach.) 
A. Massal. 1854 Pumpurainā akrokordija IS PM, NG, 

OM, AL, VB
Alectoria sarmentosa (Ach.) 
Ach.1810 Atvasainā alektorija SPS x x

Arthonia arthonioides 
(Ach.) A.L. Sm.1911 Artonijveida artonija SPS x x

Arthonia byssacea (Weigel) 
Almq.,1880 Sīkpunktainā artonija SPS x x JO,PM,OM

Arthonia cinnabarina (DC.) 
Wallr.1831 Cinobrsarkanā artonija SPS x

Arthonia leucopellaea 
(Ach.) Almq. 1880 Kaķpēdiņu artonija IS x VB, 

Arthonia spadicea 
Leight.1854 Kastaņbrūnā artonija IS x SM,
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Sugas latīniskais 
nosaukums

Sugas latviskais 
nosaukums LS

G

SP
S

M
K

 9
40

M
K

 3
96

M
K

 3
50

Pi
ev

ie
no

ta
s

Arthonia vinosa 
Leight.1856 Vīnkrāsas artonija IS x VP, OM

Bacidia rubella (Hoffm.) A. 
Massal.1852 Iesarkanā bacīdija IS VB

Bactrospora dryina (Ach.) 
A. Massal.1852 Baktrospora SPS x

Bryoria bicolor (Ehrh.) 
Brodo & D. Hawksw.1977 Briorija (1) SPS x x

Calicium adspersum 
Pers.1800 Apsarmotā kalīcija SPS x x

Cetrelia olivetorum 
(Nyl.) W.L. Culb. & C.F. 
Culb.1968

Cetrēlijas SPS x x AL,VB

Chaenotheca brachypoda 
(Ach.) Tibell. 1987 Īskājainā henotēka IS VP

Chaenotheca chlorella 
(Ach.) Müll. Arg. 1862 Zaļganā henotēka SPS x x VP

Chaenotheca phaeocephala 
(Turner) Th. Fr.1861 Brūngalvainā henotēka SPS x x

Cladonia subg. Cladina Kladīnas

EPD 
43/92/
EEK V 

Pielikums
Cladonia foliacea (Huds.) 
Willd.1787 Lapveida kladonija (1) SPS x x MK, PV, SV

Cladonia parasitica 
(Hoffm.) Hoffm.1796 Parazītiskā kladonija SPS x x VP

Cliostomum corrugatum 
(Ach.) Fr.1849 Kliostoma

Collema spp. Weber ex F.H. 
Wigg.1780 Kolēmas SPS x x JO, AL

Cyphelium sessile (Pers.) 
Trevis.1862 Sēdošā cifēlija x

Cystocoleus ebeneus 
(Dillwyn) Thwaites 1849 Melnā cistokoleja SPS x

Dermatocarpon luridum 
(With.) J.R. Laundon 1984

Palsi brūnais 
dermatokarpons x

Dermatocarpon miniatum 
(L.) W. Mann 1825 Dermatokarpons x

Evernia divaricata (L.) 
Ach.1810 Izplestā evernija (2) SPS x x VB, VP

Evernia mesomorpha 
Nyl.1861 Vidējā evernija

Flavoparmelia caperata (L.) 
Hale 1986 Krokainā flavoparmēlija IS x

Graphis scripta (L.) Ach. 
1809 Rakstu ķērpis IS

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. 
1890 Gobu gialekta SPS x x

Hertelidea botryosa (Fr.) 
Printzen & Kantvila (2004)  IS



12

Sugas latīniskais 
nosaukums

Sugas latviskais 
nosaukums LS

G

SP
S

M
K

 9
40

M
K

 3
96

M
K

 3
50

Pi
ev

ie
no

ta
s

Hypogymnia vittata (Ach.) 
Parrique 1898 Lentveida hipogimnija (1) SPS x

Icmadophila ericetorum (L.) 
Zahlbr. 1895 x

Lecanactis abietina (Ehrh. 
ex Ach.) Körb. 1855

Baltegļu lekanaktis IS VB

Leptogium lichenoides (L.) 
Zahlbr. 1924

Ķērpjveida leptogija SPS x AL

Leptogium cyanescens 
(Rabenh.) Körb. 1855

Zilganā leptogija SPS x x AL

Leptogium saturninum 
(Dicks.) Nyl. 1856

Piesātinātā leptogija SPS x x AL, VB

Lobaria amplissima (Scop.) 
Forssell 1883

Plašais plaušķērpis (0) SPS

Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 1796

Parastais plaušķērpis (1) SPS x JO, PM, NG, 
AL, VB

Lobaria scrobiculata (Scop.) 
P. Gaertn. 1805

Dobumainais 
plaušķērpis (1) SPS x x

Menegazzia terebrata 
(Hoffm.) A. Massal. 1854 Caurumainā menegācija (3) SPS x x SM,

Mycoblastus sanguinarius 
(L.) Norman 1926 Asinssārtais mikoblasts (3) IS x x

Nephroma spp. Ach. 1809 Nefromas SPS x x VB
Opegrapha viridis Pers. 
1803 Zalā opegrafa

Opegrapha vermicellifera (J. 
Kunze) J.R. Laundon 1963
Parmeliella triptophylla 
(Ach.) Müll. Arg. 1862 JO

Parmelina tiliacea (Hoffm.) 
Hale 1974 Ādainā parmēlija (3) SPS x x

Parmelia omphalodes (L.) 
Ach. 1803
Pertusaria flavida (DC.) 
J.R. Laundon 1963 JO

Pertusaria hemisphaerica 
(Flörke) Erichsen 1932 Puslodes pertuzārija NG

Pertusaria pertusa (L.) 
Tuck. 1845 Caurumainā pertusārija (3) IS x

Pilophorus cereolus (Ach.) 
Th. Fr. 1871 x

Pleurosticta acetabulum 
(Neck.) Elix & Lumbsch 
1988

Kausveida pleurostikta (2) IS x

Pycnothelia papillaria 
(Ehrh.) L.M. Dufour 
1895

Krupjveida 
piknotēlija

Ramalina thrausta 
(Ach.) Nyl. 1860
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Sclerophora spp. 
Chevall. 1826 Skleroforas (3) SPS x x JO, AL

Solorina saccata (L.) 
Ach. 1808 Maisveida solorīna

Stereocaulon 
condensatum Hoffm. 
1796

PV, SV

Thelotrema lepadinum 
(Ach.) Ach. 1803 Zvīņainā telotrēma (3) SPS x x AL

Usnea florida (L.) 
Weber ex F.H. Wigg. 
1780

Dāsnā usneja (1) SPS x

Xanthoparmelia 
mougeotii  (Schaer. ex 
D. Dietr.) Hale 1974

Mužo 
ksantoparmēlija

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Spuris 1998). Tabulā lietotas sekojošas apdraudēto sugu kategorijas: 0. kategorija 
- izzudušās sugas; 1. kategorija - izzūdošās sugas; 2. kategorija - sarūkošās sugas; 3. kategorija - retās sugas; 4. kate-
gorija - maz pazīstamās sugas.

MK 2004 – MK noteikumi Nr.627: “Grozījumi 2000. gada 14. novembra MK noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par 
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (Rīgā, 2004. gada 27. jūlijā) 
https://likumi.lv/doc.php?id=12821

MK 2012 - MK noteikumi Nr.940: “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (Rīgā, 2012. gada 18. decembrī)
https://likumi.lv/doc.php?id=253746&from=off

MK2017 - MK noteikumi Nr. 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (Rīgā, 2017. gada 
20. jūnijā). Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no ES Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/
EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Noteikumos ir uzskaitīti īpaši aizsargājamo bio-
topu veidi un doti to apraksti, tai skaitā raksturīgās sugas, arī 26 ķērpju sugas. 
JO - Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm
PM- Veci jaukti platlapju meži
MK- Mežainas piejūras kāpas
NG – nogāžu un gravu meži
OM – ozolu meži
AL – aluviāli krastmalu un palieņu meži
PV- Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji
SV - Sausi virsāji
SM - Staignāju meži
VB – Veci vai dabiski boreālie meži
VP- Veci un dabiski purvaini meži
https://likumi.lv/doc.php?id=291790

Apzīmējumi: SPS –dabisko meža biotopu specifiskās sugas; IS – dabisko meža biotopu  indikatorsugas.

Pēdējā ailītē ir pievienotas sugas, kuras nav iekļautas nevienā no iekriekšējiem sarakstiem, bet kuras ir 
uzskatāmas par ļoti retām vai apdraudētām Baltijas reģionā un tai skaitā arī Latvijā.

https://likumi.lv/doc.php?id=12821
https://likumi.lv/doc.php?id=253746&from=off
https://likumi.lv/doc.php?id=291790
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SUGU APRAKSTI
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Pumpurainā akrokordija Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 1854
Foto: R. M

oisejevs
SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs bālgans laponis, dažreiz arī blāvi dzeltenbrūns vai gandrīz balts. Peritēciji regulāras formas, 
ieapaļi, 1-3 mm diametrā, kad nogatavojušies – ar krāterīti augšā. Fotobionts ir Trentepohlia aļģe.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga nosakāma laboratorijas aptākļos izmantojot mikroskopu. Sugas noteikšana lauka apstākļos ir 
iespējama tikai gadījumā, ja ekspertam ir pieredze sugas noteikšanā laboratorijā.
Ir vairākas morfoloģiski līdzīgas sugas: A.cavata, Pyrenula nitida, P. laevigata.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama samērā bieži, visā Latvijas teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Galvenokārt apdzīvo vecus un dabiskus meža biotopus. Biežāk ir atrodama uz apšu mizas, retāk uz platlapju 
mizas.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK 350 (PM, NG, OM, AL, VB)

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli mež;i 
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9050 Sugām bagāti egļu meži;
•• 9070 Meža ganības.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Vecu koku ciršana, dabisko biotopu degradācija.
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Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris (1974)

Laponis krevveida, samērā plāns. Bālgans vai gaiši pelēks (retāk iedzeltens), gluds (retāk kārpains), parasti 
attīstās virs substrāta retāk ieazis substrātā. Aski šauri, cilindriski līdz 15 mm plati. Askos sporas izvietotas 
vienā rindā. Sporas divšūnu, retāk četršūnu, sūnas platas, vairāk vai mazāk ovālas ar diezgan biezu apvalku. 
Fotobionts Trentepohlia sp.
• Peritēciji 0.5 – 1 mm diam., sporas 15 – 27 (30) x 8 – 8 -12 mm.....A. gemmata
• Peritēciji 0.3 – 0.6 mm diam.,sporas 11 – 16.5 x 5.5 – 9.5 mm........A. cavata

SUGAS APRAKSTS
Laponis parasti ir ieaudzis substrātā, pelēki balts līdz gaiši pelēks. Peritēciji 0.3 – 0.6 mm diametrā, gadrīz 
lodveida (parasti ieauguši laponī līdz pusei). Sporas 5.5 – 9.5 mm. Morfoloģiski līdzīga suga ir A.gemmata, 
bet atšķirās peritēciju un sopru izmēri.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir nosakāma tikai laboratorijas apstākļos izmatojot mikroskopu. 
Galvenās noteikšanas pazīmes:
• Peritēciju izmērs 0.3 – 0.6 mm diametrā, sporu izmēri 11 – 16.5 x 5.5 – 9.5 mm;
• Līdzīgas sugas: A. gemmata, Pyrenula nitida, P. laevigata.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama ļoti reti. Izplatība nav zināma.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti aug uz lazdām, ošiem un apsēm vecos lapokoku mežos. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
MK 396, MK 940.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli mež;i 
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži.

Foto: A. Barševskis
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Atvasainā alektorija Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.1810

SUGAS APRAKSTS
Sugai tipisks dzeltenīgs krūmveida laponis. Lapoņa garums sasniedz 30 cm (skat. a. attēlu). Lapoņa pavedieni 
ir kaili (bez fibrillām, sorāļiem un izīdijām), ļoti bieži tie ir nedaudz saplacināti un atsevišķās vietās platāki.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Dzeltnpelēks laponis. Atšķiršanas pazīme no līdzīgām sugām: zarojuma vietā pavedieni ir saplacināti  un 
veido aptuveni 120o platu leņķi (skat. b. attēlu).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Šī suga ir uzskatāma par ļoti retu Latvijā. Ir zināmas tikai dažas atradnes.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Suga aug galvenokārt ļoti vecos skujkoku mežos ar augstu mitrumu, uz skujkoku stumbriem un zariem.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK 940, MK 396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 9050 Sugām bagāti egļu meži.

PIEZĪMES
Vienīgā zināmā atradne valsts teritorijā ir datējama ar pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. 

Foto: L. Stridvall Foto: J. Motiejūnaite 

a) b)
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Artonijveida artonija Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.1911

SUGAS APRAKSTS
Raksturīgs balts laponis un salīdzinot ar citām Arthonia sugām lieli (2 - 5 mm) melni neregulāras formas 
apotēciji, daži no tiem parasti saaug kopā. Satur Trentepohlia aļģi. Skrāpējot laponi, tas kļūst dzeltens.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir nosakāma pēc apotēciju formas (neregulāra) un izmēra (2-5 mm diametrā). 
Reakcijas: K-; C+ dzeltens; KC-. 
Satur Trentepohlia aļģi - skrāpējot laponi, tas kļūst dzeltens.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama ļoti reti. Pašlaik ir zināmas tikai dažas atradnes Kurzemes ziemeļos un dienvidos, kā arī 
Vidzemes centrālajā daļā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sastopama vecos netraucētos platlapju mežos (lielos meža masīvos) uz platlapju mizas, parasti lielos 
daudzumos. Retāk aug uz lielu dimensiju platlapju kokiem, mežmalās.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK 940, MK 396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības;
•• 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži).

Foto: R.Cibuļskis
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Sīkpunktainā artonija Arthonia byssacea (Weigel) Almq.,1880

SUGAS APRAKSTS
Raksturīgs balts laponis. Apotēciji ļoti reti saaug kopā. Tie 
ir gandrīz apaļi, melni, negatavi apotēciji ir balti. Satur 
Trentepohlia aļģi.
  
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
 Balts, līdz iesārti balts laponis ar sīkiem apotēcijiem (melniem, 
vai baltiem). Fotobionts- Trentepohlia sp., skāpējot kļūst 
dzeltens. Salīdzinot ar A.arthonioides, apotēciji ir daudz mazāki 
(1 - 1,5 mm).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama samērā reti visā Latvijas teritorijā, biežāk sastopama 
labas un izcilas kvalitātes DMB, kur dominē platlapji. Pēdējo 
gadu laikā ir konstatēts arvien vairāk šīs sugas atradņu.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Suga sastopama galvenokārt vecos noēnotos platlapju mežos 
uz platlapjiem, retāk aizaugušās parkveida situācijās. Visbiežāk 
atrodama uz liepu mizas 20 - 40 cm no koka pamatnes, biežāk 
koka Z daļā. Uz ozoliem 50 - 150 cm no koka pamatnes ēnas 
(parasti ziemeļu) pusē. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (JO, PM, OM).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
 • 9020* Veci jaukti platlapju meži;
 • 9070 Meža ganības;
 • 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu 

meži).
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Foto: R. Moisejevs Foto: R. Moisejevs

Foto: R. Moisejevs
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Cinobrsarkanā artonija Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.1831

SUGAS APRAKSTS
Sugai ir raksturīgs bālgandzeltens laponis un koši 
sarkani līdz oranži neregulāras formas apotēciji, kas 
bieži saaug kopā. Satur Trentepohlia aļģi.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Oranži līdz iesārti neregulāras formas apotēciji, kas 
bieži saaug kopā Apotēciju virsma dažreiz ir klāta ar 
baltu apsarmi.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Ir vērojams datu trūkums par sugas sastopamību 
Latvijā. Tiek pieļauts, ka Latvijā suga sastopama ļoti 
reti.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Ir datu trūkums par sugas ekoloģiju Latvijā. 
Tiek pieļauts, ka suga ir saistīta ar veciem, 
dabiskiem platlapju mežiem. Literatūras 
avotos tiek minēts, ka suga galvenokārt ir 
atrodama uz jauniem (līdz 20 gadi) ošiem 
vai ievām, retāk uz vecām kļavām ar gludu 
mizu.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
 • 9020* Veci jaukti platlapju meži;
 • 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu 

un palieņu meži).

Sugai piemērots biotops- vecs platlapju klases mežs (DL Barkovas ozolu audze), kurā ir 
daudz jaunu koku krūmu un pameža stāvā (Foto: R. Moisejevs) 
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Foto: L.Stridvall
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 Kaķpēdiņu artonija Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq. 1880 

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs balts līdz gaiši dzeltenīgs laponis. Apotēciji ir 
melni (tuvumā izskatās samtaini), bieži saauguši kopā.  Ja paskrāpē 
laponi, tas kļūst dzeltens skrāpējuma vietā. Satur Trentepohlia aļģi.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenās pazīmes sugas noteikšanai ir lapoņa krāsa un raksturīga 
krāsa bojājumu vietās, kā arī tipiska, melna apotēciju forma.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti, visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt vecos skujkoku mežos ar augstu mitrumu. Biežāk sastopama uz egļu mizas, retāk uz bērzu 
mizas. Latvijas ziemeļrietumos (Vidzeme, Kurzemes ziemeļi) ir lielākās populācijas Latvijā, bet ir konstatēta 
arī Latgales austrumos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK396, MK350 (VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 9050 Sugām bagāti egļu meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Mitruma režīma izmaiņas biotopā.

Sugai tipisks biotops - vecs boreāls egļu mežs, ar stabilu mitruma režīmu (Foto: R. Moisejevs) 
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Kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea Leight.1854

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs brūngandzeltens līdz brūnganpelēks laponis (bieži vien 
lapoņa krāsa gandrīz saplūst ar substrāta – koka mizas krāsu, bet ir redzama 
lapoņa apmale). Melni līdz iesārti apotēciji, jauni var izskatīties kā krāterīši 
vai kā melni punkti bez noteiktas robežas. Satur Trentepohlia aļģi, bet to 
ļoti grūti pamanīt lapoņa nokrāsas dēļ.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Apotēciji melni līdz iesārti, neregulāras formas, bez noteiktām robežām 
(izskatās kā izplūduši pa substrātu).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama bieži visā Latvijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sastopama galvenokārt ēnainos 
biotopos ar augstu mitrumu. Parasti 
ir atrodama koka apakšējā daļā 
vai pat sakņu augšējās daļās. Kā 

substrātu izmanto pārsvarā melnalkšņu vai baltalkšņu mizu, daudz 
retāk var būt atrasta arī uz priežu, ozolu, apšu mizas. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK396, MK350 (SM).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
• 9080* Staignāju meži;
• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Straujas hidroloģiskā režīma izmaiņas (meliorācija, pieguļošu mežu 
izcieršana)

PIEZĪME
Suga ir aizsargājama un 
tiek izmantota kā DMB 
indikatorsuga. Suga Latvijā 
nav apdraudēta. Šo sugu 
rekomendējams svītrot no ĪA 
sugu saraksta.

Sugai tipiska dzīvotne. Melnalkšņu meži ar stabilu mitruma režīmu 
(Foto: D. Krasnopoļska)
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Arthonia spadicea (a) 
Arthonia vinosa (b) (Foto: R. Moisejevs)

a)

b)
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Vīnkrāsas artonija Arthonia vinosa Leight.1856

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs dzeltenīgs, vietām iesārts plēvveida 
laponis. Apotēciji melni līdz iesārti, neregulāras formas (1 
- 2,5mm diametrā). 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā atšķiršanas pazīme ir lapoņa nokrāsa un 
Trentepohlia sp. aļģe.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama visā Latvijā, samērā reti.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Ir tipiska veciem platlapju mežiem un pārmitriem šaurlapju 
mežiem. Var konstatēt uz ozoliem, melnalkšņiem, ošiem, 
kļavām un liepām.
 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK396, MK350 (VP, OM).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
• 9080* Staignāju meži;
• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
• Hidroloģiskā režīma izmaiņas (meliorācija); 
• Piemēroto biotopu fragmentācija; 
• Mežsaimniecība.

Arthonia spadicea (a)
Arthonia vinosa (b) (Foto: R. Moisejevs)

a)

b)
Sugai tipiska dzīvotne. Melnalkšņu meži ar stabilu mitruma režīmu

(Foto: R. Moisejevs)
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Iesarkanā bacīdija Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.1852

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs zaļš, granulārs līdz miltains laponis, bieži vien pārrauts. Apotēciji ķieģeļsarkani, centrā ar 
dzeltensarkanu līdz oranžu apmali (ekscipulu). Apotēcija diametrs no 0,9 mm līdz 2,3 mm.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Atšķirama no Mycobilimbia sugām ar izteiktu apmali (ekscipulu). Mycobilimbia sugām ekscipuls nav 
izteikts.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama diezgan bieži visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz lapkoku mizas, galvenokārt uz apsēm. Retāk ir atrodama uz jaunām ozolu kritalām un 
stāvošu liepu mizas.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK350 (VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
• 9010* (2) Veci vai dabiski boreāli meži;
• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
• 9070 Meža ganības.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Straujas apgaismojuma un hidroloģiskā režīma izamaiņas piemērotos biotopos.

Foto: R. M
oisejevs
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Baktrospora Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.1852

SUGAS APRAKSTS
Laponis iegrimis substrātā, biežāk virspusē, pelēki balts, līdz balts. Apotēciji vairāk nenoteiktas formas, 0.2 
– 0.7 mm diametrā.
Aski 70 – 100 mm x 10 – 13 mm. Sporas pavedienveida, bet ātri salūzt aska iekšpusē cilindriskās daļās, 3 – 8 
mm x 2 – 3 mm. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Sugai ir tipiski balts laponis, kas satur Trentepohlia sp. aļģi. Morfoloģiski ir nedaudz līdzīga Arthonia 
arthonioides, kas dažkārt apdzīvo līdzīgus biotopus. Tiek rekomendēta sugas 
noteikšana laboratorijas apstākļos, balstoties uz asku un askusporu formas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama ļoti reti (mazāk par 5 atradnēm).

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo vecus, dabiskus, pārmitrus platlapju mežus, parasti DMB izcilā kvalitātē. 
Galvenokārt aug uz ozolu mizas.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Piemērotu biotopu fragmentācija; Esošu atradņu iznīcināšana; Meliorācija.

PIEZĪMES
Suga ir reta visā tās izplatības areālā. Aizsargājama vai uzskatāma par apdraudētu 
visās valstīs, kur tā ir zināma. 

Foto: R. M
oisejevs

Bactrospora dryina asks ar askusporām
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Briorija Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.1977

SUGAS APRAKSTS 
Sugai raksturīgs krūmveida laponis. Lapoņa pavedienu krāsa ir brūngana līdz melna, atsevišķās vietās 
pavedieni ir dzeltenzaļi līdz dzelteni. Pavedienos nav centrālās ass. Lapoņa izmērs ir līdz 8 cm. Tieši lapoņa 
īpašā nokrāsa palīdz vizuāli atšķirt šo sugu no citām līdzīgām Bryoria sugām Latvijā.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa pavedienu krāsa ir brūngana līdz melna, atsevišķās vietās pavedieni ir dzeltenzaļi līdz dzelteni.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga Latvijā ir sastopama ļoti reti. Lielākās populācijas ir konstatētas Gaujas Nacionālā parka  un Slīteres 
Nacionālā parka teritorijās.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Aug galvenokārt uz smilšakmens atsegumiem vai uz to tuvumā augošām eglēm. Retāk ir atrodama pie 
stāvām nogāzēm augošām eglēm, nogāžu un gravu mežos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Atsegumu nobrukšana;
•• Neapdomāta smilšakmens atsegumu apsaimniekošana;
•• Esošu dzīvotņu iznīcināšana.

Foto: R. MoisejevsFoto: R. Moisejevs



27

Cetrēlija Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.1968

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs olīvzaļš līdz zilganzaļš viļņains 
laponis. Daivu malas nav krokotas, tās ir viļņainas. 
Daivu malās ir sorāļi. Lapoņa apakša daivu malās ir 
brūna. Cetrelia sugām atšķirībā no līdzīgām sugām ir 
pseidocifellas lapoņa virspusē.

Cetrelia olivetorum ir sugu komplekss. Lai gan Latvijā 
Cetrelia ģintij līdz šim nav veikta revīzija, tomēr 
analizējot pieejamo materiālu Latvijā ir konstatetas  
trīs sugas: C. cetrarioides, C. monachorum, 
C.olivetorum. Sugu noteikšana ir iespējama tikai ar 
plānslāņu hromatogrāfijas metodēm.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenās atšķiršanas pazīmes no līdzīgam sugām ir 
tas, ka Cetrelia sugām daivu malās ir sorāļi un lapoņa 
virspusē ir pseidocifellas.  

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. Lielākās zināmās populācijas atrodas valsts austrumu daļā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz melnalkšņu un ošu mizas, daudz retāk uz 
apsēm, ozoliem, liepām. Atrodama galvenokārt ļoti labas 
kvalitātes DMB, kuros ir stabils mitruma režīms.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (AL, VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9080* Staignāju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu 

meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Straujas mitruma režīma izmaiņas biotopā 

(meliorācija);
•• Mežsaimnieciskā darbība;
•• Populāciju fragmentācija.

PIEZĪMES
Ņemot vērā, ka precīza šīs ģints sugu noteikšana bez 
plānslāņu hromatogrāfijas metodēm nav iespējama, un 
visas Latvijā zināmās Cetrelia ģints sugas ir apdraudētas, 
rekomendējams, aktualizējot Īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu, tajā iekļaut visu Cetrelia ģinti (Cetrelia s.lat.).
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Cetrelia ģints sugām piemēroti biotopi (Foto: R. Moisejevs)
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Kladīnas Cladonia subg. Cladina (Nyl.) Nyl. 1866 

SUGU APRAKSTS 
Podēciji pamatdaļā bieži vien atmirst. Podēciji cauruļveida, sīki zaraini, bez kausiem, sorēdijām un izīdi-
jām. Apikālie zari stāvi,  noliekti uz dažādām pusēm vai noliekti uz vienu pusi. Pēc pašreizējās sistemāti-
kas apakšģints Cladina tiek pieskaitīta pie Cladonia ģints. Latvijā ir zināmas 7 sugas – Cladonia arbuscu-
la, C. ciliata, C.mitis, C. portentosa, C.rangiferina, C. stellaris. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
C. arbuscula: Podēciji ar K- vai vāji dzeltē, KC+ vāji dzeltē, ar P + dzeltē →oranži sarkans
C. ciliata: Podēciji ar C-, P+ kļūst sarkani, K – vai kļūst brūngani dzeltenīgi, KC- krāsa nemainās
C.mitis: Podēciji ar C-, K-, KC + vāji dzeltē, P-. Satur usnīnskābi, rangiformskābi.
C. portentosa: Podēciji ar C-, K-, KC+ dzeltē, ar P-. Satur usnīnskābi un perlatskābi.
C. rangiferina: Podēciji no K+ dzeltē vēlāk kļūst brūngani, C-, KC-, P + intensīvi sarkans. Satur fumār-
protocetrārskābi un atranorīnu. Podēciju gali ir saliekti vienā pusē. 
C. stellaris: Podēciji ar K-, C-, P- nemainās, bet ar KC + vāji dzeltē. Podēciji galos noapaļoti.
C. stygia: Podēciji ar C-, K+ dzeltē, KC-, P+ oranži sarkans

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sugas sastopamas samērā bieži. Izplatītas visā valsts teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Biežāk ir atrodamas sausos priežu mežos, iekšzemes kāpās, pelēkajās kāpās.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
EPD 92/43/EEK V Pielikuma suga. 

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas;
• 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm;
• 2330 Klajas iekšzemes kāpas;
• 7110*Aktīvi augstie purvi
• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži.

Foto: R. M
oisejevs)
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Lapveida kladonija Cladonia foliacea (Huds.) Willd.1787

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs lapveida laponis (dažos avotos minēts, 
ka zvīņveida laponis). Augļķermeņi attīstās ļoti reti, 
tiem parasti ir raksturīga brūna krāsa. Zvīņu daivu 
garums ir no dažiem milimetriem līdz 1 cm. Lapoņa 
apakša dzeltenbāla, augšējā daļa dzeltenzaļa. Var 
sajaukt ar citām kladoniju sugām, kurām ir tipiski sauso 
mežu biotopi un līdzīgs primārais laponis (jāparbauda 
reakcijas ar ķīmiskiem reaktīviem).

 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā atšķiršanas pazīme no ļoti līdzīgas sugas 
C. firma ir lapoņa daivu apakšas krāsa (C. firma tā ir 

violeti pelēka ar bālganiem veidojumiem, bet C.foliacea lapoņa apakšpuse ir balta līdz zaļganbalta). Sugu 
noteikšana ir vēlama izmantojot ķīmiskos reaktīvus.
Ķīmiskas reakcijas: C-, K-, KC+ dzeltens. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga ir reti visā valsts teritorijā, galvenokārt Kurzemes piejūras biotopos. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sugai ir ļoti raksturīgi piejūras biotopi: pelēkās kāpas un ar kokiem apaugušās kāpas. Var konstatēt uz augsnes 
starp sūnām un citām Cladonia un Cladina ķērpju sugām. Ir konstatēta arī ārpus piejūras biotopiem, sausās 
pļavās, kā arī biotopos ar antropogēnu izcelsmi (ceļu grāvju malas; sausu priežu mežu ceļi).

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (MK, PV, SV).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas;
• 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm;
• 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu;
• 2180 Mežainas piejūras kāpas;
• 2330 Klajas iekšzemes kāpas;
• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži (reti).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Ugunsgrēki; Biotopu hidroloģiskā režīma izmaiņas; Mežu eitrofikācija; Mežsaimniecība.

Cladonia foliacea (Foto: J. Motiejūnaite) Cladonia foliacea piemērots biotops (Foto:U.Valainis)
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Parazītiskā kladonija Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.1796

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs koraļveida laponis. Podēciji sastopami samērā reti, līdz 1 cm augsts. Laponis sastāv no 
sīkām deformētām zvīņām, kas zarojas un veido koļļiem līdzīgas formas.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir nosakāma pēc tipiskas lapoņa formas. Nepieciešamības gadījumā var izmantot arī ķīmiskas 
reakcijas. Reakcijas: C-; K+ dzeltens; KC-; Pd+ dzeltens.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama reti visas valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sugu var konstatēt galvenokārt uz priežu kritalām (kritalas virspusē), samērā labi apgaismotos un mitros 
biotopos. Atrodama galvenokārt uz vidēji satrūdējušas koksnes.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (VP).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 91D0* Purvaini meži.

Foto: R. M
oisejevs
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Kliostoma Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr.1849

SUGAS APRAKSTS
Laponis biezs, kārpaini- granulārs, gaiši pelēks līdz dzeltenīgi pelēkam, nav sorediozs, ar spīdumu. Lapoņa 
virspusē bieži ir atrodamas melnas piknīdijas. Apotēciju diski 0,2 – 0,6 mm diametrā, gaiši dzeltens ar 
plānu baltu apsarmi. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Nosakāma pēc tipiskas lapoņa un apotēciju krāsas. Gandrīz vienmēr lapoņa virspusē atrodamas melnas 
piknīdijas. Reakcija ar K+ dzeltens. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama reti, visas valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Aug uz skujkoku retāk ozolu mizas atklātās ainavās. Mēdz būt sastopams arī uz koksnes.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM:
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu degradācija;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

 Foto:L.Stridvall
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Kolēma Collema spp. Weber ex F.H. Wigg.1780

SUGU APRAKSTS
Kolēmas ir ļoti daudzveidīgas, to lapoņa izmērs variē no dažiem milimetriem līdz vairākiem centimetriem. 
Kolēmām ir raksturīgs tumši zaļš līdz melns, želejveidīgs (mitrā stāvoklī) lapveida laponis. Kad laponis ir 
sauss, tā krāsa ir tumši brūna līdz melna. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Vieglāk atpazīstamās sugas ir Colemma nigrescens/C. subnigrescens. Tām ir melns krokots lapveida laponis 
un liels apotēciju skaits lapoņa centrā. Apotēcijiem ir apaļa forma, tie ir gandrīz melni līdz sarknbrūni. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sugas C. nigrescens un C. subnigrescens ir ļoti reti sastopamas visā Latvijas teritorijā, tās var konstatēt uz 
apsēm mitros platlapju mežos. Tai pašā laikā Collema ģintī ir sugas (piemēram, C. tenax), kas ir sastopamas 
mākslīgos biotopos vai biotopos agrīnās sukcesijas stadijās (piemēram, puķudobes, bruģeti ceļi, nesen 
izstrādāti meži utt.)

Gandrīz visas Collema sugas (ar aizsardzības nozīmi) Latvijā ir sastomas reti. Atsevišķu sugu sastopamību 
limitē substrāta sastopamība (maztraucēti dolomīta atsegumi, maztraucēti dižakmeņi utt.) Latvijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Lielākā daļa kolēmu sugu ir sastopamas uz dolomītu un kaļķiežu substrātiem. Uz kokiem augošās kolēmas 
galvenokārt ir atrodamas uz vecām apsēm vecos meža masīvos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (JO, AL).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži);
•• 8210 Karbonātisku pamatiežu atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Mežsaimnieciskās darbības.

Foto: L.Stridvall
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Sēdošā cifēlija Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.1862

SUGAS APRAKSTS
Parati parazitē uz Pertusaria  ķērpju ģints sugu lapoņiem (biežāk uz P.coccodes). Laponis krevveida, attīstās 
uz substrāta, kārpains, pelēks, zaļi pelēks. Apotēciji sēdoši, 0.25 – 0.6 mm diametrā. Aski šauri vālesveida 
25 – 31 x 5 – 7 mm.  Sporas 12 – 15 x 6 – 9 mm elipsoidālas.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Sugas noteikšanai ir nepieciešams laboratorijas aprīkojums. Galvenās noteikšanas pazīmes ir sporu un asku 
izmēri un forma, kā arīapotēcija lielums.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga Latvijā sastopama reti. Izplatība nav zināma.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Galvenokārt ir atrodama uz veciem ozoliem samērā labi apgaismotos biotopos, uz Pertusaria ģints sugu 
lapoņiem. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
MK 396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 6530*Parkveida pļavas un ganības

PIEZĪME
Sugas izmantošana DMB kvalitātes izvērtēšanas laikā ir vēlama tikai gadījumā, ja ekspertam ir iepriekšējā 
pieredze sugas atpazīšanā laboratorijas apstākļos. 

Foto: M
. N

itcis
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Melnā cistokoleja Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites 1849

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs melns, samtains laponis. Augļķermeņus neveido. Bieži vien ir konstatējama diezgan lielās 
platībās. Fotobionts ir Trentepohlia sp. aļģe, kura dažreiz blakus laponim ir atrodama arī brīvi dzīvojošās 
kolonijās. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Melns pavedienveida laponis uz smilšakmens atsegumiem.
Latvijā līdz šim nav konstatētas sugas, ar kurām šī suga varētu tikt sajaukta.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sugas sastopamība Latvijā ir limitēta ar smilšakmens atsegumu biotopu sastopamību, tomēr piemērotos 
biotopos  suga sastopama diezgan bieži.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Latvijā suga ir atrodama tikai uz smilšakmens atsegumiem. Citās pasaules valstīs ir atradnes uz granīta 
klintīm.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Pārmērīga apmeklētāju slodze;
•• Nobrukumi uz atsegumiem;
•• Aizaugšana;
•• Klinšu kāpšana.

Foto: J. Motiejūnaite Cystocoleus ebeneus piemērota dzīvotne (Foto: I. Svilāne)
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Palsi brūnais dermatokarpons Dermatocarpon luridum (With.) J.R. Laundon 1984

SUGAS APRAKSTS
Laponis lapveida, 1 – 7 cm diametrā, 
ar ieritinātām malām, parasti dziļi 
dalītām daivām. Lapoņa nokrāsa 
atkarīga no mitruma - pelēcīgs, 
pelēcīgi brūngans, olīvkrāsas ar 
brūnu nokrāsu, apakšpuse gaiša 
līdz tumši brūnai. Laponis diezgan 
ciets, trausls, piestiprinās ar gomfu 
vai vairākiem gomfiem. Peritēciju 
daudz, pilnīgi iegrimuši laponī, 
saredzami melnu punktiņu veidā. 

Reakcijas: Laponis ar K- neizmainās 
krāsā. Peritēcijs ar J+ zilē, vēlāk 
iegūst violetu nokrāsu.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Noteikšanai svarīga ir lapoņa krāsa, sugas ekoloģija un reakcijas ar reaktīviem. Morfoloģiski var atgādināt 
D.miniatum, kurai lapoņa krāsa ir melni pelēka, pelēka līdz pelēkbrūna, aug uz akmeņiem samērā sausās 
un labi apgaismotās vietās, un reakcijas ar K un J ir negatīvas. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama ļoti reti visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt upēs un strautos - aug uz klintīm, akmeņiem, sūnām apaugušām koku saknēm ūdens sļakstu 
zonā.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi;
•• 8210 Karbonātisku pamatiežu atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• ūdens piesārņojums;
•• ūdensteces gultnes izmaiņas;
•• upju taisnošana un bagarēšana;
•• hidroloģiskā režīma izmaiņas.
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Dermatocarpon luridum piemērota dzīvotne 
(Foto: U. Valainis)
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Dermatokarpons Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann 1825

SUGAS APRAKSTS
Laponis lapveida, 1 – 7 cm diametrā, ar ieritinātām malām, parasti dziļi dalītām daivām. Lapoņa nokrāsa 
atkarīga no mitruma – melns, pelēcīgs, pelēcīgi brūngans, apakšpuse gaiša līdz tumši brūnai. Laponis 
diezgan ciets, trausls, piestiprinās ar gomfu vai vairākiem gomfiem. Peritēciju daudz, pilnīgi iegrimuši 
laponī, saredzami melnu punktiņu veidā. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir samērā vienkārši nosakāma pēc krāsu reakcijām, tipiskas lapoņa nokrāsas, un ekoloģijas. Var 
sajaukt ar D.luridum (skat. sugas aprakstu un atšķiršanas pazīmes pie D.luridum apraksta).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Pašlaik ir zināma tikai viena atradne Latvijas centrālajā daļā (Ančiņu velna akmens). Ņēmot vērā sugas 
izplatību Baltijas reģionā tiek pieļauts, ka suga ir plaši izplatīta visā valsts teritorijā, bet ir reti sastopama.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sugu var konstatēt uz lieliem rapakivi granīta laukakmeņiem, labi apgaismotās vietās. Tiek pieļauts, ka suga 
nepārnes ķīmisku piesārņojumu, līdz ar to ir uzskats, ka to praktiski nav iespējams konstatēt apstrādātās 
lauksaimniecības zemēs.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Intensīva lauksaimniecība;
•• Gaisa piesārņojums.

Foto:L.Stridvall
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Izplestā evernija Evernia divaricata (L.) Ach.1810
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Sugai raksturīgs dzeltenzaļš krūmveida laponis, līdz 20 cm 
garumā. Izkaltis laponis ir pelēkzaļš. Lapoņa daivu malas ir 
saaugušas un iekšpusē ir dobas. 
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Laponis no abām pusēm ir vienādā krāsā (līdzīgai sugai E. 
prunastri – no vienas puses laponis ir gaiši pelēks un no otras – 
zaļgani pelēks). Laponim ir izteikta centrālā ass kā Usnea sugām 
(bet pēc struktūras tā atgādina medicīnas vati). Paņemot rokās, 
laponis liekas trausls. Lapoņa galiņi ir tumši brūni, līdz melni, 
bieži vien izskatās asi, atgādina ragus.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama visā Latvijas teritorijā, ļoti reti.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti ir atrodama vecos skujkoku mežos ar augstu mitrumu. Neskatoties uz to Latvijas galvenokārt 
atrodama vecos, samērā noēnotos, mitros, boreālas klases mežos ar augstu mitrumu, visbiežāk atrodams 
uz lēni augošu egļu zariem, retāk uz skujkoku mizas.  Rietumu daļā tika atrasta arī uz atklātām smiltīm 
jūras piekrastes embrionālo kāpu joslā. Tipiskā dzīvotne – egļu zari, priežu miza.  Biežāk sastopama samērā 
mitros biotopos ar egļu piemistrojumu kokaudzē. Tipiska boreālo mežu klasei.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, LSG (2)MK940, MK396, MK350 (VB, VP).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 91D0* Purvaini meži (slapjie egļu meži uz kūdras augsnēm).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • piemēroto biotopu izciršana; 
 • biotopu fragmentācija;
 • hidroloģiskā režīma izmaiņas.

Foto: R. MoisejevsEvernia divaricata piemērotas dzīvotnes (Foto: R. Moisejevs)

Usnea dasypoga un Evernia divaricata, vizuāls 
lapoņu salīdzinājums  (Foto: R. Moisejevs)
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Vidējā evernija Evernia mesomorpha Nyl.1861

SUGAS APRAKSTS
Laponis krūmveida, līdz 10 cm garš, nokarens vai 
izplests uz substrāta, piestiprinās ar paresninātu 
pamatu, pelēks vai dzeltenīgi zaļš (līdzīgai 
E.prunastri lapoņa krāsa ir dažāda, lapoņa augšpusē 
(dzeltenzaļa) un apakšpusē (pelēkbalta), atšķirībā 
no E.mesomorpha, kurai lapoņa krāsa no visām 
pusēm ir vairāk vai mazāk vienāda). Lapoņa 
pavedieni galotnes virzienā kļūst tievāki līdz 
matveida, virspuse tīklveida krokaina, vietām dziļi 
krunkaina. Laponis ar daudziem  izklaidus pa visu 
virsmu izvietotiem  izidioziem izaugumiem. Sīki, 
punktveida, bālgani sorāļi klāj visu laponi, satur 
bālganas, zaļganas vai pelēkas sorēdijas.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa krāsojums ir vienāds no visām pusēm. Uz 
lapoņa pavedieniem ir atrodami izidiozi izaugumi.  
Laponis ar reaģentiem nereaģē. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Pašlaik valsts teritorijā ir zināmas tikai dažas 
atradnes, pēc kurām var secināt, ka suga ir 
sastopama ļoti reti visā valsts teritorijā. Galvenokārt 
lielu augsto purvu kompleksos.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Pārsvarā suga ir atrodama pārejas purvos un 
purvainos mežos uz priežu mizas.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 91D0* Purvaini meži (1. un 3. varianti);
•• 7140 Pārejas purvi un slīkšņas (reti).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Meliorācija (pārmērīga); 
•• Piemēroto biotopu fragmentācija;
•• Kūdras ieguve un purvu izstrāde.

Evernia mesomorpha piemērota dzīvotne (Foto: R. Moisejevs)
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Krokainā flavoparmēlija Flavoparmelia caperata (L.) Hale 

SUGAS APRAKSTS
Sugai tipisks zaļganpelēks apaļas formas lapveida 
laponis līdz 10 cm diametrā (morfoloģiski dažreiz 
atgādina Cetrelia). Laponis dalīts daivās. Daivas 
samērā platas, nedaudz piepaceltas uz augšu no 
substrāta. Daivu malas ir gludas un kailas (bez 
sorāļiem, atšķirībā no Cetrelia). Lapoņa apakšējā 
daļā ir rizīnas, daivu galos parasti rizīnu nav. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga nosakāma pēc ārējām morfoloģiskajām 
pazīmēm. Sorāļi attīstās lapoņa virspusē, bet 
novērojami samērā reti. Līdzīgai Cetrelia, sorāļi ir 
daivu malās. 
Reakcijas: K-, C-, KC+ dzeltens.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama reti visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz melnalkšņu, retāk liepu, ošu 
mizas. Galvenokārt vecos slapjos meža biotopos 
ar stabilu mitruma režīmu.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9080* Staignāju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Meliorācija;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.
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Foto: J.M
otiejūnaite

Flavoparmelia caperata piemērots biotops (Foto: A. Pošiva-Bunkovska)



40

Rakstu ķērpis Graphis scripta (L.) Ach. 1809

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēks krevju laponis. Augļķermeņi ir samērā gari, melni lentveida apotēciji, kas daudzviet 
savienoti savā starpā. Šī suga ir grūti sajaucama ar citām – apotēciju veidotais raksts izskatās kā senas 
rakstu zīmes.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā sugas atšķiršanas pazīme ir samērā gari, melni lentveida apotēciji, kas daudzviet savienoti savā 
starpā.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama bieži visā Latvijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti ir atrodama uz lapkoku mizas samērā vecos meža biotopos. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
Visi ES ĪA meža biotopi, kur var konstatēt lapu kokus.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Piemēroto biotopu izciršana.

Foto: R. M
oisejevs
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Gobu gialekta Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. 1890

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs balts līdz pelēcīgs laponis, kas 
dažreiz ir apaudzis ar aļģēm. Apotēciji apaļi (0,5 - 
1,5 mm diametrā), iekšā sarkani, ap diska maliņu 
izveidojies biezs slānis baltā krāsā, kas bieži klāts ar 
baltu pruīnu. Bieži daļa no apotēcijiem ir baltā krāsā, 
bez ķieģeļsarkana pigmenta. 
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā atšķiršanas pazīme dabā no līdzīgām sugām 
(piemēram, Lecanora spp.) ir tieši aļģe: paskrāpējot 
laponi, tas kļūst dzeltens. Satur Trentepohlia aļģi. 
Raksturīga pazīme ir arī ap diska maliņu izveidojies 
biezs slānis baltā krāsā, kas bieži klāts ar baltu pruīnu.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama ļoti reti visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt galvenokārt noēnotās vietās uz gobu un vīksnu mizas, daudz retāk uz ozoliem, bieži arī 
noēnotās vietās uz sūnām apaugušiem akmeņiem (uz pašām sūnām vai uz akmens substrāta). Parasti 
ziemeļu vai ziemeļaustrumu ekspozīcija. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS 
IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Piemērotu biotopu fragmentācija

Gyalecta ulmi (Foto: L.Stridvall)
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Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvila (2004)  
syn. Lecidea botryosa (Fr.) Th. Fr. (1874)

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs krevu laponis, tumši brūns līdz zaļgani pelēks, retāk sarkanīgi brūngans. Laponis graudains 
vai saplaisājis areolās, ar pulverainu virsmu. Apotēcija disks gandrīz melns vai tumši brūns, dažkreiz 
sarkanbrūns. Apotēciju daudz, 0.2 – 0.4 mm diametrā, parati sablīvēti vienkopus – kamoliņos.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir samērā vienkārši nosakāma pēc tipiskas apotēciju augšanas veida (sakopoti kamoliņos) un tipiskas 
pulverveida virsmas. Suga ir atrodama noteiktos (vecu degumu) biotopos.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama reti. Izplatīta visā valsts teritorijā. Atrodama galvenokārt vecos degušos mežos.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti aug uz trūdošas un apdegušas priežu koksnes, retāk uz skuju koku mizas (gadījumos, kad mežā ir 
lielas sugas populācijas). 
Var konstatēt sausos boreālos mežos, kas ir deguši pirms 20 - 40 gadiem, vai purvainos mežos, kuros 
kokaudzē dominē Pinus sylvestris.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 9010*  Boreāli meži, kas ir deguši pagātnē (pirms 20-40 gadiem).
• 91D0*  Purvaini meži kas ir deguši pagātnē (pirms 20-40 gadiem).

PIEZĪMES
•• Sugai ir īpaša indikatīva nozīme DMB, tā liecina par intensīviem degšanas procesiem pagātnē, 

konkrētos meža masīvos. 
•• Ņemot vērā īpašas sugas ekoloģiskās prasības, piemērotu biotopu retumu un sugas sastopamības 

retumu ir vēlama sugas iekļaušana ĪA sugu sarakstos nākamās aktualizācijas laikā.

Foto: L.Stridvall.
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Lentveida hipogimnija Hypogymnia vitata (Ach.) Parrique 1898

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēks līdz brūnganpelēks lapveida laponis, līdz 10 cm diametrā. Sugai tipiskas šauras 
daivas, ar sorāļiem daivu galos. Lapoņa daivu galos ir caurumi, daivas dobas. Daivas ļoti izplestas un parasti 
nepieguļ cieši substrātam. Lapoņa apakšējā puse ir melna, bieži melnas ir arī daivu marginālās daļas. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Atšķirama pēc lentveida lapoņa formas. Lapoņa daivu galos ir caurumi, daivas dobas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama ļoti reti. Sastopama galvenokārt Baltijas jūras un Rīgas līča tuvumā, kā arī ir zināmas 
atradnes Gaujas Nacionālajā parkā uz smilšakmens atsegumiem. Parasti aug uz iežu atsegumiem, bet retāk 
konstatēta arī uz egļu mizas piejūrā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti aug uz iežu atsegumiem, retāk konstatēta arī uz egļu 
mizas piejūrā. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, LSG (1), MK940.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM:
•• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Pārmērīga apmeklētāju slodze;
•• Nobrukumi uz atsegumiem;
•• Aizaugšana;
•• Klinšu kāpšana;
•• Piemērotu biotopu degradācija.

Foto: L.Stridvall.
Foto: I. Svilāne
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Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 1895

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs gaiši līdz spilgti zaļš krevveida laponis, kas ir 
cieši pieaudzis substrātam. Apotēciji slapjā veidā ir koši rožā 
līdz krēmkrāsas, sausā veidā tie kļūst gaiši krēmkrāsas. Apotēciji 
samērā lieli (3-6 mm diametrā).

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES 
Suga ir samērā labi atšķirama no citām pateicoties lapoņa 
nokrāsai, apotēciju spilgtajai krāsai. Pie noteikšanas ir jāņem vērā 
sugas prasības pret samērā augstu mitrumu biotopā un prasību 
pret atmirušu koksni. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Līdz pagājušā gadsimta trešajam ceturksnim suga bija plaši 
izplatīta un samērā bieži sastopama Latvijā (Alfona Piterāna pers.
komentāri). Pēdējo 20 gadu laikā ir konstatētas tikai 4 jaunas 
atradnes. Agrāk zināmajās atradnēs suga vairs nav konstatēta. 
Līdzīga situācija ir vērojama arī Lietuvā un Igaunijā, kur šī suga 
iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.
Pašlaik tiek uzskatīts, ka suga ir reti sastopama visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo mirušu koksni vēlajās sadalīšanas stadijās 
biotopos ar samērā augstu mitrumu. Dažreiz var 
konstatēt uz sūnām apaugušiem celmiem (uz pašām 
sūnām). 

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 91D0* Purvaini meži.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Mirušas koksnes apjomu samazināšanās piemērotos 
biotopos (biotopu degradācija), meliorācija.

PIEZĪMES
Rekomendējams sugu iekļaut Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, kā arī sugu sarakstā, kuru aizsardzībai 
veidojami mikroliegumi.

Sugai piemērots biotops (Foto: M. Nitcis)

Foto:  D.Krasnopoļska 

Icmadophila ericetorum(Foto: D.Pilāte)
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Baltegļu lekanaktis Lecanactis abietina (Ehrh. ex Ach.) Körb. 1855

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs balts līdz sudrabains krevveida 
laponis. Apotēciji ļoti sīki, balti, atgādina kārpiņas. 
Parasti apotēciju ir ļoti daudz. Laponis satur 
Trentepohlia aļģi. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Balts līdz rozīgi bats laponis, paskrāpējot kļūst 
dzeltens bojājuma vietā.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. Kurzemē 
novērojama biežāk, daudz retāk Latgalē un Vidzemē.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt vecos noēnotos skujkoku mežos ar augstu mitrumu. Aug pārsvarā uz egles vai melnalkšņa, 
retāk uz jauniem lapu kokiem ar gludu mizu.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, MK350 (VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 9080* Staignāju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemēroto biotopu fragmentācija; 
•• Meliorācija.
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Sugai piemērots biotops (Foto: R. Moisejevs)Skrāpējuma vietā laponis kļūst dzeltens 
(Foto: R. Moisejevs)
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Zilganā leptogija Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 1855

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs tumši zils līdz melns lapveida 
laponis. Laponis ir līdz 10 cm diametrā, veido 
daivas līdz 1 cm platumā. Laponis vienmēr 
klāts ar lielu daudzumu izīdiju (parasti ap 
daivu malām) – šī pazīme palīdz atšķirt to no 
līdzīgām Collema ģints sugām. Dažreiz veidojas 
sarkanbrūni apotēciji, kuru izmērs ir līdz 2 mm 
diametrā.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Raksturīgs tumši zils līdz melns lapveida laponis. 
Laponis vienmēr klāts ar lielu daudzumu izīdiju 
(parasti ap daivu malām).  

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. 
Lielākās populācijas ir zināmas Vidzemes 
centrālajā daļā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sastopama galvenokārt pārmitros platlapju mežos uz sūnām, pie koku pamatnēm, uz sūnām apaugušiem 
akmeņiem. Biežāk ir atrodama uz apsēm. Šī suga biežāk sastopama vecos platlapju mežos upju ielejās.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (AL).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži; 
• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).
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Ķērpjveida leptogija Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 1924
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Sugai raksturīgs melns želejveida laponis, izmērs 5 
– 15 cm. Laponis krokains (atgādina koraļļus). Suga 
samērā viegli atšķirama mitrā stāvoklī, tai ir melns 
laponis, kas labi izceļas uz zaļa sūnu fona. Sausā laikā 
tā kļūst pelēkmelna un tai ir izteikti asi (ragveida) 
lapoņa galiņi.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Laponis želejveida, melns un krokains (atgādina 
koraļļus).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga ļoti reti sastopama visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo maztraucētus gravu un nogāžu mežus ar platlapju koku sugām, retāk applūstošus platlapju mežus 
(91E0*) un vecus platlapju mežus ar augstu mitrumu (9020*, 9160). Var būt atrasta uz stipri apsūnojušām 
kritalām starp sūnām, uz koku pamatnēm starp sūnām, un uz sūnām apaugušiem celmiem, retāk uz 
augsnes starp sūnām.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK350 (AL).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9180* Nogāžu un gravu meži;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņas biotopā;
•• Mežsaimniecība;
•• Dabisko straujteču biotopu degradācija (tai skaitā upju taisnošana).

Sugai tipisks biotops (Foto: I. Svilāne)Foto: R. Moisejevs
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Piesātinātā leptogija Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 1856
Foto: R. M

oisejevs
SUGAS APRAKSTS
Laponis lapveida, līdz 6 cm plats, ādains, platām 
daivām, laponis vairāk vai mazāk apaļš. Virspuse 
pelēka, olīvpelēka, melnīgsnēji olīvkrāsas līdz 
melnai (krāsojums ir atkarīgs no lapoņa mitruma). 
Lapoņa virspuse gluda vai dažreiz krunkaina. 
Izīdijas graudveida vai iegareni zarotas, vienādā 
krāsā ar laponi vai tumšākas (kad laponis slapjš, ir 
grūtāk pamanāmas). Apakšpuse ar biezām, īsām, 
baltganām rizīnām.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Apakšpuse ar biezām, īsām, bālganām rizīnām. 
Lapoņa augšpusē graudveida vai iegareni zarotas 
izīdijas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama reti visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sastopama galvenokārt vecos mežos, kur kokaudzē 
ir sastopama apse. Aug uz mizas, galvenokārt uz 
apsēm, parasti augstāk par 2m no koka pamatnes. 
Dažkārt var konstatēt arī uz nesen nokritušu apšu 
mizas koka stumbra centrālajā daļā, vai tuvāk 
lapotnei.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (AL, VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9050 Sugām bagāti egļu meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu fragmentācija, 
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņas biotopā;
•• Mežsaimniecība.
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Leptogium saturninum dzīvotne dabas liegumā “Eglone” 
(Foto: R.Cibuļskis)
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Plašais plaušķērpis Lobaria amplissima (Scop.) Forssell 1883

SUGAS APRAKSTS 
Sugai raksturīgs koši zaļš (sausā stāvoklī pelēkbalts) 
laponis, izmērā līdz 30 cm diametrā. Parasti visas 
lapoņa daļas pieaug substrātam un tikai neliela daļa 
ir atliekusies. Lapoņi bieži saaug kopā. Lapoņa daivas 
ir neregulāri zarotas vai arī veido lielas rozetes. Daivu 
gali parasti ir noapaļoti. Bieži veido diskveidīgus 
sarkanbrūnus apotēcijus.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa virspuse ir gluda, bez sorāļiem un izīdijām. 
Apotēciji viedojas lapoņa  daivu virspusē. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Līdz nesenam laikam tika uzskatīta par Latvijā izzudušu. 

Pašlaik ir zināmas 2 atradnes – no Slīteres apkārtnes, kā 
arī 2013. gadā suga ir konstatēta Vidzemes rietumos. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Tiek uzskatīts, ka suga mīt vecos, samērā labi 
izgaismotos un tai pašā laikā mitros platlapju mežos. 
Latvijā ir konstatēta tikai uz ošu mizas lapotnes daļā. 
Literatūras datos norāda arī citus piemērotus substrātus 
– gobu, vīksnu, kļavu un ozoli. Pārsvarā tiek atrasta 
koku lapotnes daļā uz nesen nokritušiem kokiem.. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
SG – 0. Līdz nesenam laikam suga tika uzskatīta par 
izmirušu. No trīs Baltijas valstīm ir zināma tikai Latvijā. 

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
• 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži);
• 9180* Nogāžu un gravu meži;
• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • piemēroto biotopu izciršana; 
 • biotopu fragmentācija;
 • hidroloģiskā režīma izmaiņas; 
 • Hymenoscyphus fraxineus izraisītā ošu masveida izmiršana.
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Parastais plaušķērpis Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1796
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Sugai raksturīgs dzeltenbrūns (koši zaļš, kad 
ir slapjš) lapveida laponis, var sasniegt 30 cm 
diametrā. Lapoņa daivas veido rozetes, bieži 
ar caurumiem. Daivu malas bieži ir krokainas 
un klātas ar sorāļiem. Augļķermeņi veidojas 
samērā reti, tie ir sarkanbrūnā krāsā.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Atšķirībā no citām Lobaria ģints sugām, 
kuras ir zināmas Ziemeļeiropā, L.pulmonaria 
daivu virspusē veidojas grēdas. Sorēdiji un 
izīdijas ir izkārtotas galvenokārt gar daivu 
sāniem un lapoņa vispusē, gar grēdām.
 
SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama samērā reti visā Latvijas 
teritorijā. Pēdējo 20 gadu laikā zināmo 
atradņu skaits valstī ir vismaz trīskāršojies 
(Piterāns 1982, Vimba&Piterāns 1996).

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Jaunākie pētījumi rāda, ka suga ir prasīga 
galvenokārt pret biotopa vecumu un 
kontinuitāti. Latvijā pārsvarā ir atrodama uz 
platlapju un apses mizas. Var augt dažādā 
augstumā. Citās valstīs ir aprakstīti gadījumi, 
kad suga ir konstatēta uz augsnes, iežu 
atsegumiem un skujkokiem.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK396, MK350 (JO, PM, NG, AL, VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības;
•• 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu 

meži);
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • piemēroto biotopu izciršana; 
 • biotopu fragmentācija;
 • hidroloģiskā režīma izmaiņas. 
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Dobumainais plaušķērpis Lobaria scrobiculata(Scop.) P. Gaertn. 1805

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs zaļganpelēks līdz zilganpelēks 
laponis (sausā veidā ir dzeltenbrūns), izmērā līdz 
10 cm. Lapoņa daivu platums ir līdz 3 cm. Laponis 
izskatās dzīslots. 

 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa malas parasti ir nedaudz krokainas un klātas 
ar sorāļiem.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā ārkārtīgi reti. Pagājušā gadsimta intensīvās 
meža zemes transformācijas dēļ Eiropā šo sugu 

uzskata par uz izmiršanas robežas esošu. Var konstatēt uz smilšakmens atsegumiem, kā arī platlapju koku 
mizas ļoti vecos un maz pārveidotos mežos. Latvijā zināma no Slīteres un GNP.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Latvijā suga atrodama uz smilšakmens atsegumiem. Literatūras datos tiek minēts, ka sugu var konstatēt arī 
vecos, dabiskos, pārmitros platlapju mežos uz platlapju mizas.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), IS, SPS, MK396, MK940.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 8220 Smilšakmens atsegumi;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži 

(potenciāli piemērots).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Mežsaimniecība un piemēroto 

biotopu fragmentācija;
•• Hiroloģiskā režīma izmaiņas.
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Sugai piemērots biotops (Foto: R. Moisejevs)

Foto: L.Stridvall
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Caurumainā menegācija Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 1854

SUGAS APRAKSTS 
Sugai raksturīgs pelēks, līdz zaļgans lapveida 
laponis, līdz 10 cm diametrā. Laponis ir sadalīts 
daivās, kas cieši pieguļ viena otrai. Daivu gali ir 
taisni vai saliekti uz leju (substrāta virzienā). Lapoņa 
augšpusē ir apaļas vai gandrīz apaļas formas sorāļi. 
Raksturīgi, ka daivās parasti ir vairākas apaļas 
atveres – caurumi. Daivu gali dažreiz ir nedaudz 
brūngani. Lapoņa apakšpusē rizīnu nav.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā atšķiršanas pazīme - lapoņa augšpusē 
ir apaļas vai gandrīz apaļas formas sorāļi (attēlā 
apvilkts ar apli).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. Lielākās 
populācijas atrodamas maztraucētos meža masīvos. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Galvenokārt atrodama vecos, ilgstoši netraucētos 
meža biotopos ar augstu mitrumu. Visbiežāk 
atrodams uz melnalkšņu un purva bērzu mizas, 
retāk uz šo koku zariem.  Reti mēdz augt arī uz jaunu 
liepu stumbriem aluviālajos mežos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3), IS, SPS, MK396, MK350 (SM).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9080* Staignāju meži; 
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • piemēroto biotopu izciršana; 
 • biotopu fragmentācija;
 • hidroloģiskā režīma izmaiņas.

Menegazzia terebrata (Foto: R. Moisejevs) Līdzīga suga Hypogymnia physodes (Foto: R. Moisejevs)
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Asinssārtais mikoblasts Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman 1926

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēkzaļš (gaišāks, kad izkaltis) laponis 4 
- 15 cm diametrā. Ļoti bieži veidojas melni 2 – 5 mm lieli 
augļķermeni visā lapoņa augšējā daļā. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā atšķiršanas pazīme – ja nokasa augļķermeņa daļu, 
ir redzami sarkanīgi veidojumi (dažreiz arī laponī).

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sugas sastopamība valstī nav pietiekoši izpētīta. Latvijā ir 
zināmas tikai dažas atradnes, galvenokārt valsts austrumu 
daļā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Atrodama galvenokārt uz vecu bērzu un melnalkšņu mizas 
vecos pārmitros mežos, labas un izcilas kvalitātes DMB. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG(3), IS, SPS, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9080* Staignāju meži; 
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Meliorācija;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

Foto:J.Motiejūnaite
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Sugai piemērots biotops (Foto: I. Svilāne)

Foto: G.Eriņš
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Nefromas (Nephroma) Ach. 1809
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) Nephroma ģints sugas ir diezgan reti 
sastopamas. Tās ir atrodamas vecos lapu 
koku mežos uz sūnām apaugušiem kokiem 
vai uz augsnes starp sūnām, un indicē ļoti 
labu biotopa kvalitāti.

SUGAS APRAKSTS
Nefromām (Nephroma spp.) ir raksturīgs 
lapveida laponis. To krāsa variē no melnas 
līdz pelēkzilai. Visām Nephroma sugām 
apotēciji attīstās lopņa apakšējā daļā. 
Nephroma ģints sugām parasti ir krokains 
laponis, kas satur zilaļģes (tāpat kā 
plaušķērpis), tāpēc sakaltis tas ir citā krāsā. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenā pazīme atšķiršanai dabā no citām 
sugām ir apotēciji. Tie nedaudz atgādina 
Peltigera spp. apotēcijus, bet Nephroma 
sugām tie aug lapoņa apakšā.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sugas ir sastopamas ļoti reti visā Latvijas 
teritorijā. Lielākās sugas atradnes ir zināmas 
Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sastopamas galvenokārt vecos platlapju 
mežos ar augstu mitrumu. Latvijā visbiežāk 
ir sastopamas uz apsēm. 1 - 1,80 m 
augstumā no koka pamatnes. Var konstatēt 
uz nokaltušiem jauniem kokiem, platlapju 
koku mizas, uz augsnes vai kritalām starp 
sūnām. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
SPS, MK396, MK350 (VB).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu 

un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • piemēroto biotopu izciršana; 
 • biotopu fragmentācija;
 • hidroloģiskā režīma izmaiņas.
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Zaļā opegrafa Opegrapha viridis Pers. 1803

SUGAS APRAKSTS
Laponis plāns vai nav redzams, parasti veido 
2 - 4 cm, tumši zaļš vai brūns, retāk gaiši 
dzeltens. Apotēciju disks šaurs, plaisveida, 
melns

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga atpazīstama pēc tipiskiem apotēcijiem 
un lapoņa krāsas. 
Reakcijas: visas negatīvas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama reti visā Latvijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Aug jauktos mežos uz lapkokiem, retāk uz 
skujkokiem.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9050 Sugām bagāti egļu meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Mežsaimnieciskās darbības.
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Sugai raksturīgs biotops (Foto: U.Valainis)
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Opegrapha vermicellifera (J. Kunze) J.R. Laundon 1963

SUGAS APRAKSTS
Laponis vesels vai smalki saplaisājis, bieži 
veido plašus , gaiši pelēkus vai vidēji pelēkus 
plankumus (līdz 10 cm diametrs). Apotēciji 
vienkārši vai zaraini. Reakcijas negatīvas. 
Piknīdijas lodveida, baltas līdz gaiši pelēkas 
ar apsarmi.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Nosakāma pēc tipiskas lapoņa krāsas, 
tipiskiem gareniem apotēcijiem un piknīdiju 
veida. Reakcijas: C-, K-, KC-.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz lapkoku mizas. Biežāk apdzīvo vecus platlapju mežus DMB labā un izcilā kvalitātē. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Mežsaimnieciskās darbības.

Foto: L.Stridvall
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Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. 1862

SUGAS APRAKSTS
Laponis sīklapains, zvīņains, virspuse 
olīvbrūngana, plēcīgi dzeltenīga, brūngana 
līdz melnai. Daivu platums līdz 2-3 mm. 
Kopējais lapoņa izmērs parasti nepārsniedz 
10cm diāmetrā. Izīdijas cilindriskas, apaļi 
vālveidīgi cilindriskas, zarotas. Zemlaponis 
diezgan labi attīstīts, zilgani melns vai tumši 
zaļš.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Sugai tipisks tumši zils, pelēkzils līdz melns 
laponis. Zemlaponis diezgan labi attīstīts, 
zilgani melns vai tumši zaļš (a. attēlā 
norādīts ar bultiņu). Lapoņa visrpusē ir 
izīdijas (a. attēlā apvilkts ar apli). 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama reti visā valsts 
teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo vecus slapjus lapu koku mežus. 
Atrodama uz lapkoku mizas.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (JO).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu 

un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Meliorācija;
•• Mežsaimnieciskās darbības;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

Fo
to

:L
.S

tr
id

va
ll

Su
ga

i r
ak

st
ur

īg
s b

io
to

ps
 (F

ot
o:

 U
.V

al
ai

ni
s)

Fo
to

:L
.S

tr
id

va
ll

a)



58

Ādainā parmēlija Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 1974

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēks apaļas formas lapveida 
laponis, līdz 10 cm diametrā. Laponis dalīts daivās. 
Daivu platums līdz 1 cm (samērā platas). Daivu 
malas gludas, nedaudz spīdīgas, bez sorāļiem. 
Lapoņa vidus klāts ar pelēkbrūnām izīdijām (ļoti 
lielā daudzumā), kas atgādina kārpiņas. Tas parasti 
vizuāli maina lapoņa centrālās daļas krāsu uz tumši 
pelēku līdz tumši zaļganbrūnu. Laponis pieaudzis 
substrātam, daivu malas nedaudz piepaceltas. 
Lapoņa apakšpusē ir rizīnas.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Pelēks apaļas formas lapveida laponis. Daivu 
malas gludas, nedaudz spīdīgas, bez sorāļiem. 
Lapoņa vidus klāts ar pelēkbrūnām izīdijām (ļoti 
lielā daudzumā), kas atgādina kārpiņas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama samērā bieži visā Latvijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI 
Latvijā visbiežāk ir atrodama alejās pie ceļiem, 
uz platlapju mizas. Tipiska arī veciem platlapju 
mežiem un parkveida biotopiem. Pārsvarā 
konstatējama vecos, skrajos lapu koku mežos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3), IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
• 9020* Veci jaukti platlapju.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • Parku un aleju neapdomāta rekonstrukcija; 
 • biotopu fragmentācija.

Līdzīga suga Parmelia sulcata (Foto: R. Moisjevs)
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Parmelia tiliacea piemērta dzīvotne (Foto: R. Moisjevs)

Parmelia tiliacea piemērta dzīvotne (Foto: A. Barševskis)
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Parmelia omphalodes (L.) Ach. 1803

SUGAS APRAKSTS
Laponis lapveida, brūns, nenoteiktas formas, vāji piestiprinājies substrātam. Lapoņa virspuse ar tīklveida 
pseidocifellām, labi saredzamām daivu galos. Sorēdiju un izīdiju nav. Daivas vairāk vai mazāk plakanas, 
dažreiz viegli rievainas, lapoņa gali bieži izskatās kā nogriezti. Apakšpuse melna ar lielu daudzumu melnu, 
vienkāršu vai zarotu rizīnu. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Tipiska lapoņa krāsa un forma. Pseidocifellas (baltas) lapoņa virspusē. No K mainās serdes krāsa (K+ 
dzeltena-> sarkana). Atšķirībā no līdzīgas P.sulcata, P.omphalodes nav sorāļu un ir baltas pseidocifellas, kā 
arī lapoņa krāsa ir izteikti brūnāka.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama reti, galvenokārt valsts Rietumu daļā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Sugu var konstatēt uz liela izmēra laukakmeņiem, maz traucētās vietās ar vāju gaisa piesārņojumu.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3), MK396.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Indīgu un slāpekli saturošu ķīmisku reaktīvu izmantošana lauksaimniecībā (sugas atradņu tuvumā), 
eitrofikācija, ugunsgrēki. 

Līdzīgā suga Parmelia sulcata (Foto: R. Moisjevs) Parmelia omphalodes (Foto: L.Stridvall)

Foto: M. Nitcis
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Pertusaria flavida (DC.) J.R. Laundon 1963

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs dzeltens līdz dzeltenbalts 
krevveida laponis ar sīkām izīdijām lapoņa 
centrālajā daļā. Apotēciji šai sugai Latvijā nav 
zināmi. 
Lapoņa reakcijas: K+dzeltens-> sarkans, C+ 
dzeltens, KC+oranžs/dzeltens; 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Tipiska lapoņa krāsa un izīdijas; krāsu 
reakcijas uz reaktīviem (skat. sugas aprakstu).
Sugas noteikšanai ir nepieciešami reaktīvi.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ 
Latvijā suga ir sastopama reti visā valsts teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo platlapju (īpaši ozolu) mizu labi apgaismotās vietās (parkos un alejās līdz šim brīdim netika 
konstatēta). 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (JO).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
• 9020* Veci jaukti platlapju meži.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu degradācija un aizaugšana;
•• Piemēroto biotopu fragmentācija.
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Pertusaria flavida (Foto: L.Stridvall)Pertusaria flavida (Foto: R.Moisejevs)
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Puslodes pertuzārija Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 1932

SUGAS APRAKSTS
Laponis krevveida, baltgani pelēks, 
diezgan plāns, 0.5 mm biezs, nelīdzens līdz 
sīkkārpainam, no gaiši līdz tumši pelēkam, 
dažreiz ar dzeltenīgu nokrāsu, bieži ar 
sudrabainu spīdumu. Sorāļu daudz, lieli, 1 – 
1.5 mm plati, apaļi. Lapoņa malas bieži vien ir 
zonētas, gludas, gaiši baltas līdz sudrabainas.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir nosakāma laboratorijā vai ar 
ķīmiskām reakcijām.

Sorāļi ar C+ karmīnsarkani, K-, KC + sarkani. 
Pēc garšas nav rūgti.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama reti visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Parasti ir atrodama uz lapu koku (melnalkšņu, ozolu, liepu) gludas mirzas, samērā slapjos, vecos meža 
biotopos.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3), IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (NG).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9080* Staignāju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņas biotopā;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Mežsaimniecība.

Pertusaria hemisphaerica (Foto:L.Strivall) Pertusaria hemisphaerica sorāļi (Foto: R. Moisejevs)
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Caurumainā pertusārija Pertusaria pertusa (L.) Tuck. 1845

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēks līdz gandrīz balts krevu 
laponis. Apotēciji ir saauguši kopā, un to virspusē 
ir redzami atvērumi. Atvērumu skaitam uz viena 
apotēcija jābūt ne mazāk par trīs, tā ir atšķirīgā 
pazīme, salīdzinot ar līdzīgu sugu Pertusaria 
leioplaca. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Sugas noteikšana vēlama laboratorijā ar 
mikroskopu. Atvērumu skaitam uz viena apotēcija 
jābūt ne mazāk par trīs. 
Reakcijas: C-, K+ koši dzeltens, KC+ dzeltens.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā. Lielākās populācijas un atradnes ir zināmas no Latvijas 
centrālajiem un rietumu reģioniem, bet ir zināmas arī nelielu izmēru populācijas valsts austrumu daļā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Biežāk var konstatēt uz jaunu lapu koku mizas, lazdām un skābaržiem. Literatūrā minēts, ka var tikt 
konstatēta arī uz vecu ēku sienām un akmeņiem (Latvijā, suga nav konstatēta uz šādiem substrātiem). 

AIZSARDZĪBAS STATUSS 
LSG (3), IS, MK940.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņās;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

Foto: J.M
otiejūnaite
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Pilophorus cereolus (Ach.) Th. Fr. 1871

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs sīki granulēts pelēkzaļš krevveida laponis, kas sastāv no kārpveida daļām klātām ar 
sorēdijiem. Laponim virspusē bieži ir atrodamas brūnas cefalodijas. Pseidopodēciji (3-5 mm augsti) ir 
šķēpveida un sīki granulāri ar melniem apotēcijiem (reti atrodami).

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Latvijā nav sastopamas līdzīgas sugas uz smilšakmens atsegumiem. No Cladonia ģints sugām atšķirama ar 
to, ka Cladonia sugām primārais laponis ir zvīņveida.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Pašlaik ir zināma tikai viena atradne valstī – Ērģeļu klintis. Baltijā tā ir trešā sugas atadne (2 atradnes 
Igaunijas dienvidu daļā).

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Smilšakmens atsegumi. Hipotētiski iespējams, ka suga var būt konstatēta arī uz rapakivi granīta akmeņiem.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Tūrisms (smilšakmens atsegumu skrāpēšana vietās, kur aug sugas laponis).

PIEZĪMES
Nākamās Īpaši aizsargājamo sugu sarakstu aktualizācijas laikā viennozīmīgi ir vēlams iekļaut šo sugu 
sarakstos, kā sugu, kuras aizsardzībai ir iespējams veidot mikroliegumu.

Foto: L.Stridvall Sugai piemērots biotops (Foto: R. Moisejevs)
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Kausveida pleirostikta Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 1988

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs apaļš, līdz 30 cm liels laponis, kurš brīžiem saaug ar citiem šīs sugas īpatņiem. Sugai 
raksturīgs liels apotēciju skaits. Apotēciji ir līdz 2 cm lieli, iekšpusē brūngani. Lapoņa galiņi piepacelti 
(parasti visam laponim, ne tikai pašās malās). 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa krāsa ir pelēcīga sausā veidā un zaļganzila līdz zaļa, kad tas ir slapjš. Sugai raksturīgs liels apotēciju 
skaits (kad laponis ir lielāks par 10cm). Apotēciju forma ir kausveida līdz neregulāri apaļa un krokaina. 
Apotēciju krāsa gan sausā, gan slapjā veidā ir brūna līdz sarkanbrūna.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama samērā reti visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Tā var augt ļoti dažādos biotopos, sākot ar lielu pilsētu 
parkiem, beidzot ar veciem noēnotiem platlapju 
mežiem ar augstu mitrumu. Saistīta lielākoties ar 
liela izmēra kokiem (ķērpis var augt arī uz jaunākiem 
kokiem, ja lielu dimensiju koki atrodas netālu).

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (2), IS, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības.
••

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Ņemot vērā sugas sastopamību 
arī cilvēku veidotos apstādījumos 
un samērā augstu toleranci 
pret gaisa piesārņojumu, tiek 
pieļauts, ka galvenais drauds 
sugas stabilu populāciju 
pastāvēšanai valstī ir pārmērīga 
un neapdomāta vecu aleju 
izciršana ceļu rekonstrukcijas 
pasākumu īstenošanas laikā. Tas 
pats ir attiecināms arī uz veciem 
muižu parkiem, kur šī suga ir 
sastopama daudz biežāk nekā 
meža biotopos.

Foto: R. Moisejevs

Sugai piemērots biotops (Foto: R.Cibuļskis)
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Knupjveida piknotēlija Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour 1895

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs granulārs pelēks līdz 
dzeltenpelēks krevveida laponis. Lapoņa 
virspusē veidojas tūbveida līdz zaroti podēciji 
(līdz 3 mm augsti) ar melnām piknīdijām galos.

 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Pelēks granulārs laponis, tūbveida līdz zaroti sīki 
podēciji ar melnām piknīdijām galos. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga sastopama ārkārtīgi reti, galvenokāt 
lielu purvu kompleksos.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt augstajos purvos un purvainos 
mežos uz pārrautas atklātas kūdras. Hipotētiski 
ir iespējams konstatēt arī uz augsnes ar skābu 
pH. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās;
•• 91D0* Purvaini meži.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
Hidroloģiskā režīma izmaiņas purvos; Kūdras izstrāde purvos; Piemēroto biotopu fragmentācija.
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Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 1860

SUGAS APRAKSTS
Laponis pavedienveida, nokarens, 20 – 30 cm 
garš, tievs cilindrisks, ieapaļš vai zarojumu 
vietās saplacināts. Zariņi pelēki zaļi, dažreiz 
dzeltenīgi, vienādā krāsā visā garumā vai 
mazliet gaišāki pie pamata, gludi, mazliet 
spīdīgi, dakšveidā zaroti, taisni vai izlocīti, 
pie pamata apm 1 mm resni galotnes virzienā 
pavedieni kļūst tievāki. Apotēciji nav zināmi. 
Sorāļi baltu lodīšu vai koraļveida zaru galos. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa pavedienu galiņi vairumā gadījumu 
veido āķīšu formu. Pārplēšot pavedienu var 
konstatēt ka tam nav centrālās ass kā Usnea 
ģints sugām. Atšķirībā no Bryoria ģints sugām, 
šai sugai sorāļi veidojas reti un tikai pavedienu 
galos.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā sastopama diezgan reti visā valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Uz skujkoku zariem, sevišķi uz eglēm, mežos ar samērā augstu mitrumu.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (2), MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
 • 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
 • 9010* Veci vai dabiski boreāli meži  (slapjie egļu meži,ar lēni augošiem kokiem, dažreiz biotops var būt 

klasificējams kā 91D0* - Purvaini meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņas biotopā; 
•• Piemēroto biotopu fragmentācijia.

Ram
alina thrausta (Foto: L. Stridvall)
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Maisveida solorīna Solorina saccata Ach. 1808

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs zaļš (slapjā veidā) līdz gaiši 
zaļš (sausā veidā) lapveida laponis 0,5 – 1,5 
cm diametrā. Parasti vairāki lapoņi saaug 
kopā. Lapoņa vidū izvietojas lieli (0,5-1 cm 
diametrā) brūni līdz sarkanbrūni apotēciji. 
Apakšpuse gaiši brūna līdz baltai.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa virspusē izvietojas brūni līdz 
sarkanbrūni apotēciji, kas nedaudz deformē 
laponi. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Latvijā suga ir sastopama ārkārtīgi reti. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Apdzīvo ar sūnām apaugušus smilšakmens atsegumus. Hipotētiski ir iespējams konstatēt arī uz kaļķainiem 
atsegumiem.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Tūrisms; 
•• Piemēroto biotopu degradācija un fragmentācija,
•• Nepiemērota biotopu apsaimniekošana.
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Sugai piemērots biotops (Foto: R. Moisejevs)Solorina saccata (Foto: L.Stridvall)
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Stereocaulon condensatum Hoffm. 1796
SUGAS APRAKSTS
Primārais laponis veido kārpaini graudainu 
krevīti, pelēks vai zilganpelēks. Podēciji īsi 
(2 - 3 mm augsti), retāk garāki. Apotēciji 1 
– 2 mm diametrā, pa vienam vai saplūduši 
vairāki kopā, izvietojas podēciju galos vai uz 
primārā lapoņa zvīņām.
Reakcijas: K+ dzeltens,C-; KC+ violets.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Suga ir labi nosakāma pēc ārējām 
morfoloģiskajām pazīmēm. Noteikšanas 
precizēšanai ir nepieciešams pielietot 
reakatīvus.
Reakcijas: K+ dzeltens,C-; KC+ violets.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ 
Latvijā sastopama samērā reti. Izplatīta visas valsts teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz smilšaninas augsnes. Biežāk atrodama pelēkajās kāpās un iekšzemes kāpās uz smiltīm, 
retāk uz smilšakmens atsegumiem. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), MK396, MK350 (PV, SV).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
• 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas;
• 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm;
• 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu;
• 2330 Klajas iekšzemes kāpas;
• 8220 Smilšakmens atsegumi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu aizaugšana;
•• Atropogēni zemsedzes traucējumi.

Stereocaulon condensatum (Foto:L.Stridvall)
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Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. 1803

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs pelēks krevu laponis. Apotēciji pelēki, 
veidojas bieži, to izmērs ir no 1 līdz 4 mm, tiem ir tipiska 
vulkānu forma, apotēcija maliņas ir ļoti biezas. Suga satur 
Trentepohlia aļģi.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Nosakāma pēc tipiskas apotēciju formas. Suga satur 
Trentepohlia aļģi. Skrāpējot laponi, tas maina krāsu uz 
dzeltenu. 
Ķīmiskas reakcijas: visas negatīvas. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti, visā valsts teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz platlapju un menalkšņu mizas, labas un 
izcilas kvalitātes DMB biotopos. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3),IS, SPS. MK940, MK396, MK350 (AL).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9080* Staignāju meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Mežsaimnieciskās darbības,
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Hidroloģiskā režīma izmaiņas.

Thelotrema lepadinum ( Foto. R. Moisejevs)Sugai piemēroti biotopi (Foto: U. Valainis)
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Dāsnā usneja Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. 1780

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturgs pelēks, krūmveida laponis. Lapoņa 
izmērs parasti ir līdz 8 cm. Laponis sastāv no 
daudziem diegveida pavedieniem, kuriem iekšā ir 
centrālā ass. Lapoņa centrālajiem pavedieniem ir 
raksturīgas fibrillas. Apotēciju izmērs variē no 3 
mm līdz 1,5 mm diametrā.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Krūmveida laponis, sastāvošs no pa veieniem ar 
centrālo asi. Galvenā atšķiršanas pazīme – apotēciji 
ar fibrillām gar malām.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Pašlaik Latvijā sugai ir zināmas 4 atradnes. No kurām 3 ir apstiprinātas ar herbārija materiālu (Moricsala, 
Kupravas Liepu audze, Līgatnes mežu apkārtne), kā arī viena vēsturiska atradne pie Jaungulbenes, kas 
netika konstatēta. Ņēmot vērā sugas ekoloģiskās prasības, tiek pieļauts, ka atradņu skaits valstī varētu būt 
nedauz lielāks.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Veci, dabiski platlapju meži ar samērā augstu mitrumu. Tiek pieļauts, ka suga aug koku lapotnes daļā. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1),IS, SPS, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži);
•• 9180* Nogāžu un gravu meži;
•• 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži).

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Gaisa piesārņojums;
•• Biotopu fragmentacija.

U
snea florida (Foto: A

. Barševskis)
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Mužo ksantoparmēlija Xanthoparmelia mougeoti 
(Schaer. ex D. Dietr.) Hale 1974

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs dzeltenpelēks lapveida laponis (līdz 4-5 cm diametrā), kas ir sadalīts daivās. Apotēciji nav 
zināmi. Lapoņa centrālajā daļā bieži veidojas lodveida sorāļi.  

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Lapoņa virspusē ir lodveida sorāļi.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Līdz šim Latvijā ir zināmas tikai dažas atradnes valsts ZR un Centrālajā daļā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Atrodama uz ķaļķainiem laukakmeņiem, kas ļoti ilgstoši atradušies labi apgaismotos apstākļos un tika 
minimāli piesārņoti ar lauksamniecībā izmantojamām ķīmiskām vielām. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (1), MK396.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Lauksaimniecībā izmantotās ķīmiskās vielas;
•• Ugunsgrēki;
•• Tūrisms.

Xanthoparm
elia m

ougeoti (Foto: L. Stridvall)
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NAGLIŅĶĒRPJI

Ar vārdu „nagliņķērpis” parasti tiek domāti ķērpji, kuru augļķermeņi ir uz kātiņa vai kājiņas. Latvijā ir sastopamas 
ap 50 dažādu nagliņķērpju sugas, no kurām daudzas plaši izmanto indikācijā. Tipiski nagliņķērpju pārstāvji 
ir Chaenotheca, Calicium, Microcalicium, Cybebe, Sclerophora, Phaeocalicium, Chaenothecopsis, Mycocalicium. 
Vairākas nagliņķērpju sugas, kuras ir nozīmīgas no indikācias un dabas aizsardzības viedokļā ir cieši saistītas 
ar specifisku substrātu. Daudzām nagliņķērpju sugām ir raksturīgs, ka tas atrodamas tikai sugai ļoti specifiskos 
mikrobiotopos, piemēram, vecu platlapju mizas plaisas, satrupējusi, sausa koksne uz stāvošiem kokiem vai veci 
egļu celmi, kas veidojušies, kokam nolūstot. Zemāk aprakstītas pazīmes, kas ir jāzina, lai atšķirtu nagliņķērpju 
ģintis vienu no otras, un pazīmes, kas ļauj atšķirt ķērpjus-indikatorus no pārējām sugām, kas ir maznozīmīgas 
biotopu kvalitātes indicēšanai.

Piezīme: Noteicējā nav iekļautas daudzas nagliņķērpju sugas. Līdz ar to jebkādu morfoloģisku pazīmju 
atšķirību gadījumā sugu noteikšanu ir vēlams veikt laboratorijas apstākļos ar mikroskopu. Noteicējs ir izstrādāts 
balstoties uz personīgu pieredzi Latvijas apstākļos un domāts ĪA un indikatīvu sugu noteikšanai. 

Nagliņķērpja apotēcija svrīgākās morfoloģiskās pazīmes
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Īpaši aizsargājamo nagliņķērpju noteicējs
1. Apotēcijs ir klāts ar dzeltenu apsarmi ...........................................................................................................7
1.Apotēcijs nav klāts ar dzeltenu apsarmi..........................................................................................................2
2. Aug uz koksnes vai izrautām skujkoku saknēm (dažreiz uz smiltīm).......................................................3
2. Aug uz mizas.....................................................................................................................................................6
3. Sporu masa (macēdijs) ir brūna......................................................................................................................4
3. Sporu masa melna............................................................................................................................................5
4. Apotēcijs aug no koksnes, laponis nav redzams...................................................Chaenotheca brunneola
4. Apotēcijs aug no ļoti plāna balta līdz pelēka plēvveida lapoņa ....................................................................
................................................................................................Chaenotheca xylxena vai Mycocalicium subtile 
5. Aug uz koksnes....................................................................................................Chaenothecopsis, Calicium 
5. Aug uz izrautām skujkoku saknēm.....................................................................Microcalicium arenarium 
(suga ir ļoti reta Baltijā)
6. Sporu masa ir melna..........................................................................................................................Calicium
6. Sporu masa ir brūna...................................................................................................................Chaenotheca
7. Aug uz mizas....................................................................................................................................................8
7. Aug uz koksnes vai izrautām skujkoku saknēm........................................................................................11
8. Apotēcijs gandrīz sēdošs vai uz īsas kājiņas, melna sporu masa............................Calicium adspersum
8. Kājiņa samērā gara (apotēcijs nav gandrīz sēdošs vai sēdošs), sporu masa brūna.................................9
9. Apotēcijs aug no koši dzeltena lapoņa...........................................................Chaenotheca chrysocephala
9. Apotēcijs aug no zaļgana vai zilganzaļa lapoņa ........................................................................................10
10. Apotēcijs aug no zaļgana miltveida lapoņa, apotēcija kājiņas garas..............Chaenotheca furfuracea
10. Aug uz lapkoku (biežāk ozolu) mizas, laponis granulārs (atgādina kārpiņas)
..................................................................................................................................Chaenotheca phaeocephala
11. Aug uz skujkoku izgāztām saknēm ....................................................................Chaenotheca furfuracea 
11. Aug uz cietas koksnes...................................................................................................................................12
12. Ir redzams zaļš miltveida laponis............................................................................Chaenotheca chlorella
12. Laponis nav redzams (aug no koksnes)......................................................................................................13
13. Redzama melna sporu masa......................................................................................Calicium trabinellum
13. Apotēcijs un sporu masa ļoti blīvi klāta ar dzeltenu apsarmi.........................Chaenotheca brachypoda
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Apsarmotā kalīcija Calicium adspersum Pers.1800

SUGAS APRAKSTS
Sugai tipisks granulārs pelēcīgs laponis. Apotēciji 
pelēcīgi, ar melnu sporu masu, klāti ar koši dzeltenu 
apsarmi. Apotēcijs gandrīz sēdošs, tāpēc izskatās, ka 
galviņa ir samērā liela.
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Apotēciji gandrīz sēdoši, pelēcīgi, ar melnu sporu 
masu, klāti ar koši dzeltenu apsarmi. Laponis pelēcīgs, 
līdz iedzeltens. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga ļoti reti sastopama visā Latvijas teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt galvenokārt uz ozolu mizas atklātās 
vai nesen aizaugušās parkveida situācijās un 
platlapju mežu nomalēs. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Biotopu aizaugšana;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

Foto: J. Motiejūnaite
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Iskājāinā henotēka Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell. 1987

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs laponis, kas ieaudzis substrātā un nav redzams. Bieži tam pāri saaug zaļaļģes. Galvenā 
atšķiršanas pazīme ir neliela izmēra apotēciju kājiņas (0,3 - 0,7 mm garas). Raksturīga koši dzeltena pruīna 
ap apotēciju.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Nosakāma pēc apotēcija izmēriem un dzeltenas aspsarmes. Vienīgā suga, ar ko var sajaukt īskājaino 
henotēku, ir C. furfuracea (tā aug uz nokritušo koku saknēm, retāk koku plaisās, raksturīgs koši zaļš 
granulārs laponis). C. brachypoda aug uz sausas, vidēji cietas skujkoku, retāk platlapju koksnes vai vecu 
platlapju koku atmirušās mizas.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama samērā bieži visā Latvijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz samērā cietas skujkoku mirušas koksnes. Retāk ir atrodama uz vecu lapo koku mizas.
 
AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS,  MK350 (VP).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
Visi meža biotopi.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 Mirušas koksnes izvākšana.

Tipiska Chaenotheca brachypoda dzīvotne 
(Foto. R. Moisejevs)

Chaenotheca furfuracea (Foto: R. Moisejevs)  Chaenotheca brachypoda. Palielinājumā un no attāluma
(Foto: J. Motiejūnaite)
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Brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr.1861

SUGAS APRAKSTS
Sugai tipisks granulārs (kārpveida) zaļganpelēks laponis, 
apotēcijs ir uz kājiņas un klāts ar dzeltenu apsarmi. Parasti 
arī sporu masa ir klāta ar apsarmi. 
Morfoloģiski ļoti līdzīga suga ir C. chlorella, kurai ir zaļgans 
miltveida laponis un parasti tā ir saistīta ar pārmitriem 
biotopiem un mirušu koksni.

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Galvenās atšķiršanas pazīmes ir dzeltena apsarme ap 
apotēciju un zaļi pelēks granulārs laponis. Biežāk atrodama 
uz ozola mizas un labi apgaismotos apstākļos.

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Sastopama samērā reti visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Var konstatēt uz platlapju mizas (biežāk ozolu). Atrodama galvenokārt platlapju mežos un vecos parkos, 
biotopos ar ilgstošu kontinuitāti un samērā mazu noēnojumu. Sugai tipisks substrāts vecu ozolu miza 
labi apgaisotās vietās, uz jauniem ozoliem arī dažreiz ir 
atrodama.
  
AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396.

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM 
BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības.

Apdraudošie faktori
•• Mežsaimnieciskās darbības;
•• Piemērotu biotopu fragmentācija.

Foto: R.CibuļskisChaenotheca phaeocephala piemērots mikrobiotops
(Foto: R. Moisejevs)
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Zaļganā henotēka Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. 1862

SUGAS APRAKSTS
Sugai raksturīgs miltveida zaļš laponis. Apotēciji 
samērā īsi, 0,6 - 1,1 mm garumā, klāti ar dzeltenīgu 
apsarmi. Tiek pieļauts, ka suga ir prasīga pret 
augstu mitrumu un mirušu koksni. 

NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Sugai raksturīgs miltveida zaļš laponis un 
apoptēciji ir klāti ar dzeltenu apsarmi. Biežāk 
atrodama noēnotos apstākļos uz platlapju 
koksnes vai egļu koksnes noteiktā sadalīšanās 
stadijā. Līdzīga C.phaeocephala, atšķirama 
pēc lapoņa veida un apdzīvotiem biotopiem 
(C.phaeocephala ir saulmīlis un nav prasīga pret 
mitrumu). Kaimiņvalstīs ir konstatēta līdzīga suga 
C.laevigata, kura apdzīvo līdzīgus mikrobiotopus 
un ir morfoloģiski grūti atšķirama, bet tai laponis 

ir plāns un ieaudzis substrātā. C.laevigata ir uzskatāma par ļoti 
retu sugu ar plašu izplatības areālu. C.laevigata atšķirībā no 
līdzīgām sugām laponis ir ieaudzis substrātā un nav rezams. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Suga sastopama reti visā Latvijas teritorijā.

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Veci meži, kur kokaudzē dominē platlapji, uz platlapju koksnes. 
Boreālos mežos var konstatēt uz egļu sausokņiem noteiktā 
sadalīšanas stadijā. 

AIZSARDZĪBAS STATUSS
IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (VP).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI 
AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 9010* Veci vai dabiski boreāli meži;
•• 9020* Veci jaukti platlapju;
•• 9080* Staignāju meži.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
•• Piemērotu biotopu fragmentācija;
•• Mirušas koksnes struktūru 

izvākšana.

Chaenotheca chlorella piemērots 
biotops boreālos mežos 

(Foto: I. Leimanis)

Foto: I. Leimanis

Foto: I. Leim
anis
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Skleroforas Sclerophora spp. Chevall. 1826 

SUGAS APRAKSTS
Apotēcijs uz kājiņas. Apotēcija ar kājiņu izmērs ir līdz 
3-4 mm augstumā. Kājiņas krāsa ir no gaiši dzeltenas 
līdz gaiši brūnai, nekad nav melna. Sugām raksturīgs 
laponis ar Trentepohlia sp. aļģi, dzelteni oranžs apotēcijs 
un oranžs macēdijs (sporu masa).
 
NOTEIKŠANAI SVARĪGAS PAZĪMES
Skleroforas atšķir pēc to tipiskās dzeltenoranžas krāsas, 
un košas krāsas macēdija. Var sajaukt ar samērā bieži 
sastopamu Chaenotheca brachypoda, kura ir salīdzinoši 
sīkāka. 

SASTOPAMĪBA LATVIJĀ
Visas sugas no Sclerophora ģints ir reti un ļoti reti 
sastopamas Latvijā. Visas sugas ir izplatītas visā 
Latvijā. Biežāk no visām ir sastopama S. pallida, kura 
bieži apdzīvo vecus parkus. S. amabilis nav Latvijā līdz 
šim konstatēta, bet nesen tika konstatēta Igaunijā, līdz 
ar to tiek pieļauts, ka suga varētu būt sastopama arī 
Latvijas teritorijā. 

APDZĪVOTIE BIOTOPI
Visas sugas (izņemot S.pallida) apdzīvo senus platlapju 

mežus. Var konstatēt uz vecu, lielu platlapju mizas, retāk koksnes. Parasti uz kokiem kas sasnieguši 
potenciālu dižkoku vai dižkoku izmērus. S.pallida ir sastopama gan DMB, gan vecos parkos (biežāk vecu 
muižu parkos). Visas sugas ir iespējams konstatēt senās parkveida ainavās.

AIZSARDZĪBAS STATUSS
LSG (3), IS, SPS, MK940, MK396, MK350 (JO, AL).

SUGAS SAISTĪBA AR ES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIEM BIOTOPIEM
•• 6530*Parkveida pļavas un ganības;
•• 9020* Veci jaukti platlapju meži;
•• 9070 Meža ganības.

APDRAUDOŠIE FAKTORI
 • Piemērotu biotopu fragmentācija,
•• Mežsaimnieciskā darbība;
•• Nepiemērota biotopu apsaimniekošana.

Foto: R.Cibuļskis
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