
Sānpelde
/ Pontogammarus robustoides /

Pontogammarus robustoides ir no sāniem saplacinātu, 
masīvu, puscaurspīdīgu ķermeni, kas sastāv no galvas 
ar antenām, krūšu un vēdera posmiem un  pakaļējā 
posma jeb telsona. Vidējais ķermeņa garums 12 mm, 
rudenī mātītes sasniedz 11-18 mm.

Invāzijas ceļi
P. robustoides izplatās gan dabiskā ceļā, gan ar cilvēka 
radītām aktivitātēm (ar kuģu balasta ūdeņiem), tā arī 
vēsturiski aklimatizācijas rezultātā. Latvijā P. robustoides 
sastopamība un izplatība galvenokārt ir saistāma ar 
Daugavu, tās ūdenskrātuvēm un grīvu, un citu lielo upju 
grīvām, to pietekām (Ventas, Salacas, Lielupes, Gaujas), 
un mazo upju grīvām (Rīgas līcis, Baltijas jūras līcis – 
Aģe, Ķīšupe, Mērsraga kanāls, Roja u.c.)

Izplatības riski
P. robustoides raksturojas ar augstu izplatības 
potenciālu un tās izplatības areāls nemitīgi paplašinās. 
Tiek prognozēts, ka ir iespējama vēl lielāka sugas 
izplatība Eiropas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras līčos.

Informācijas avots: Jana Paidere. Daugavpils Universitātes  Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, Ekoloģijas departaments, 2015.12.
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Dzeloņvaigu 
vēzis
/ Faxonius limosus /

Aptuveni 5-11 cm garš tumši zaļgans vēzis. Lieluma ziņā 
vismazākais vēzis Latvijā. Izteikti dzeloņi uz galvas sānu 
daļās. Astes daļā atšķirīgs krāsojums – nodalāmi divi 
brūni plankumi, kas izskatās kā joslas astes 
garenvirzienā. Šīs joslas sevišķi labi izteiktas tūlīt pēc 
bruņu nomaiņas.

Sastopams gan upju straujtecēs, gan lēni tekošos 
posmos, tāpat ezeros un mākslīgās ūdenskrātuvēs. 
Sastopams arī ūdeņos urbanizētā vidē.

Invāzijas ceļi
Visticamāk, Latvijā ienācis no Lietuvas teritorijas, kur tas 
ir plaši izplatīts. Izplatīšanās notiek galvenokārt divos 
veidos – nesankcionēta pārvadāšana un sugas 
izplatīšanās pa upju – kanālu tīklu.

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Daudzveidīgā
sēdgliemene
/ Dreissena polymorpha /
Čaulas garums 2–5 cm. Tā ir garena, trīsstūrveida un 
salīdzinoši plāna. Raksturīga pazīme ir zigzagveida līnijas 
čaulas krāsojumā. Krāsojums ir mainīgs – tas var būt 
zaļgans, brūngani dzeltenīgs ar spilgtāk vai mazāk 
izteiktām zigzagveida līnijām. 

Dzīvo stāvošās vai lēni tekošās ūdenstilpēs ar smilšainu 
vai akmeņainu substrātu. Var dzīvot seklās lagūnās un 
jūras līčos ar sāļu ūdeni.

Invāzijas ceļi 
Izplatīties palīdz cilvēks – pārvietojot no vienas 
ūdenstilpes uz citu dažādus ūdensdzīvniekus, laivas un 
zvejas rīkus, uz kā virsmas ir piestiprinājušās gliemenes 
vai to kāpuri. 

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks

LATVIA 
LITHUANIA
BELARUS

This programme is funded
by the European Union



Rotans
/ Perccottus glenii /
Ķermeņa priekšējā daļa šķērsgriezumā ieapaļa, aizmugurējā no 
sāniem saplacināta. Galva no augšas saplacināta. Mute ar zobiem, 
vērsta uz augšu. Raksturīgas divas muguras spuras. To stari 
atšķirībā no citām asaru dzimtas zivīm nav dzeloņveidīgi. Mugura 
zaļganmelna, sāni un vēders zaļgandzeltens ar tumšiem plankumiem 
Sānu krāsojums brūngani pelēks ar lieliem neregulāriem tumšiem 
plankumiem. Tēviņiem nārsta laikā izveidojas kupris uz pakauša un 
krāsojums kļūst melns ar zaļganiem plankumiem ķermeņa sānos un 
uz nepāra spurām. Sasniedz 30 cm garumu.

Uzturas galvenokārt upju attekās, dīķos, ezeru un ūdenskrātuvju 
seklūdens daļā. Dod priekšroku stāvošiem ūdeņiem. Spēj adaptēties 
dzīvei ūdeņos, kas nav piemēroti lielākajai daļai vietējo zivju sugu. 
Tolerants pret zemu skābekļa saturu ūdenī, spēj izdzīvot ūdenstilpes 
gultnes dūņu slānī, ja ūdens nolaists, kā arī līdz gultnei aizsalušās 
ūdenstilpēs.

Invāzijas ceļi
Sākotnēji izplatīts galvenokārt kopā ar zivjaudzētavu zivīm 
(neapzināta izplatīšana), notikusi arī apzināta izplatīšana1950.-os 
gados, taču vēlāk pats sāka izplatīties migrācijas ceļā, sevišķi pa 
upju baseiniem virzienā uz lejteci. 

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Melngalvas
mīkstgliemezis
/ Krynickillus melanocephalus /

Ķermeņa garums 3,5–5 cm. Ķermeņa krāsa netīri balta, 
pelēka vai pelēkzilgana. Mantija un mugura tumšāka. 
Galva un taustekļi melni. Gļotas bezkrāsainas, pēda 
gaiša. Latvijā līdzīgu sugu nav.

Sastopams dažādos biotopos: cilvēka mītņu tuvumā, 
dārzos, apstādījumos un parkos, kapsētās u.c., kā arī 
mežos un zālājos upju ielejās.

Invāzijas ceļi
Izplatījies ar cilvēka palīdzību – podotu augu tirdzniecības 
un stādu pārvadāšanas rezultātā. Ar stādiem pārvadā 
gan gliemežu oliņas, gan nepieaugušus kailgliemežus. 

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Adatainais 
dzeloņgurķis
/ Echinocystis lobata /
Viengadīgs, 3–8 m garš, reizēm pat vēl garāks kāpelējošs, vienkāršus 
vai zarainus stublājus veidojošs lakstaugs. Pie atbalsta, visbiežāk 
kokiem un krūmiem, piestiprinās ar žuburainām stīgām. Lapas ar 3–7 
šķautnēm, ar skarbiem matiņiem. Ziedu vainaglapas baltas vai tikko 
manāmi dzeltenīgas. Zied jūlijā un augustā. Auglis – 3–6 cm gara un 
ap 3 cm diametrā gurķveidīga oga ar skrimšļveidīgiem izaugumiem. 
Sākumā augļi zaļi, nogatavojoties sāk dzeltēt. Augļi nobriest 
augustā-oktobrī, to augšpuse pārplīst un izkrīt sēklas. Sēklas diezgan 
lielas, tumši  brūnas, pelēkas vai gandrīz melnas, rakstainas.

Visbiežāk aug upju piekrastēs, īpaši – upju piekrastes krūmājos, 
applūstošās pļavās un brīvās, labi apgaismotās laucēs palieņu 
mežos.  Nereti ceļmalās, mežmalās, skrajos mežos, nezālienēs, 
atkritumos.

Invāzijas ceļi
Suga ieviesta kā kāpelējošs krāšņumaugs, kas tiek audzēts gar 
žogiem, pie ēku sienām un terasēm.

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Baltā
robīnija
/ Robinia pseudoacacia /

Liels, līdz 25–30 m augsts koks ar taisnu, līdz 1 m diametrā 
resnu stumbru. Dzen daudz sakņu atvašu. Miza brūngana, 
vecākiem kokiem rūsgani pelēka, dziļām plaisām. Dzinumi kaili, 
tikai jaunie ir nedaudz mataini, neizteikti šķautņaini, zaļgani vai 
rūsgani brūni. Ērkšķi līdz 2 cm, reizēm līdz 4 cm gari, stingri 
atpakaļ noliekušies, uz zariņiem saglabājas vairākus gadus. 
Lapas veidotas no 9–25 olveida lapiņām. Ziedi – 10–20 cm 
garos ķekaros, balti vai ar mazliet iesārtu  nokrāsu, smaržīgi. 
Zied jūnijā. Pākstis 5–12 cm garas, brūni iesarkanas, kailas, ar 
3–15 sēklām. Pākstis nogatavojas oktobrī. Sēklas no tām izbirst 
ziemā, bet daļa pākstu nokrīt tikai nākamā gada pavasarī vai 
vasaras sākumā.
Aug gaišos mežos, mežmalās, klajumos, ceļmalās, upju 
piekrastēs, smiltājos un piejūras kāpās.

Invāzijas ceļi
Sugas ieviešanas mērķis – sākotnēji dārzniecība, vēlāk 
lauksaimnieciskai un komerciālai izmantošanai.

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Pīlādžlapu 
sorbārija
/ Sorbaria sorbifolia /

6–8 m augsts krūms, reizēm aug kā koks. Zarojums 
blīvs, zari un dzinumi stāvi. Lapas olveida, 3–6 cm garas, 
2–5 cm platas, zilganīgi zaļas. Ziedi balti ar piecām 
vainaglapām, salikti diezgan blīvi, sākumā stāvus, tad 
noliektos ķekaros. Zied maijā. Augļi ogveidīgi, sulīgi 
(0,7–1,2 cm diametrā), sākumā iesarkani, gatavības laikā 
zilganmelni, ar apsarmi. Nogatavojas jūlijā, augustā.

Latvijā visbiežāk iedzīvojas vidēji mitros un sausos 
skujkoku mežos, nogāzēs, piekrastēs, mežiem 
apaugušās kāpās un ceļmalās.

Invāzijas ceļi
Vārpainā korinte tiek stādīta ēdamo augļu dēļ un kā 
dekoratīvais augs dārzos un parkos, kā arī tiek izmantota 
dzīvžogiem un norobežojošajiem stādījumiem.

LATVIA 
LITHUANIA
BELARUS

This programme is funded
by the European Union

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks



Daudzlapu
lupīna
/ Lupinus polyphyllos /

Daudzgadīgs, 60–110 cm liels, cerus veidojošs augs ar 
resniem sakneņiem. Viens cers visbiežāk izdzen 4–8 stublājus. 
Lapas ar gariem lapu kātiem, lielas, veidotas no 13–25 
lancetveida lapiņām. Ziedi veidojas 30–60 cm garos galotņu 
ķekaros ar 60–150 ziediem. Ziedi lieli, dažādu nokrāsu zili, 
violeti, retāk balti vai tikko manāmi iedzelteni. Auglis – 
apmatota, sākumā zaļa, bet vēlāk melna pāksts. Zied no 
maija beigām līdz jūnija vidum, atsevišķi augi zied līdz vasaras 
beigām.
Visbiežāk aug lielās audzēs maz izmantotās vai pamestās 
pļavās, atmatās, ceļmalās, nogāzēs, mežmalās un skrajās 
priežu audzēs, kā arī meža kvartālu stigās.

Invāzijas ceļi
Apzināti ievesta kā dekoratīvs augs. Vēlāk tika izmantota kā 
vērtīga lopbarības kultūra, izmantota arī rekultivācijas un 
augsnes ielabošanas nolūkos, sēta koku plantācijās kā 
slāpekļa piesaistītāja.

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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Vārpainā
korinte
/ Amelanchier spicata /

6–8 m augsts krūms, reizēm aug kā koks. Zarojums 
blīvs, zari un dzinumi stāvi. Lapas olveida, 3–6 cm garas, 
2–5 cm platas, zilganīgi zaļas. Ziedi balti ar piecām 
vainaglapām, salikti diezgan blīvi, sākumā stāvus, tad 
noliektos ķekaros. Zied maijā. Augļi ogveidīgi, sulīgi 
(0,7–1,2 cm diametrā), sākumā iesarkani, gatavības laikā 
zilganmelni, ar apsarmi. Nogatavojas jūlijā, augustā. 

Latvijā visbiežāk iedzīvojas vidēji mitros un sausos 
skujkoku mežos, nogāzēs, piekrastēs, mežiem 
apaugušās kāpās un ceļmalās.

Invāzijas ceļi
Vārpainā korinte tiek stādīta ēdamo augļu dēļ un kā 
dekoratīvais augs dārzos un parkos, kā arī tiek izmantota 
dzīvžogiem un norobežojošajiem stādījumiem.

Informācijas avots: Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu pārvaldnieks
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