Ārstniecības ancītis
(Agrimonia eupatoria)
Ārstniecības ancītis ir daudzgadīgs rožu dzimtas
lakstaugs, kas var sasniegt pat 120 cm augstumu.
Stublājs stāvs, vienkāršs, dažkārt augšdaļā zaro. Lapas
plūksnaini dalītas, mala zobaina. Ziedi izvietoti garā,
šaurā ķekarā. Zieda vainaglapas dzeltenas ~0.5 cm
garas. Galvenokārt sastopama sausās, līdz mēreni mitrās
vietās, ceļu malās un atklātās upju nogāzēs. Zied no
jūnija līdz septembrim.

Ārstniecības ancīša augļi
tuvplānā.

Ārstniecības ancīša sēklas ievāc jūlijā un augustā.

Ārstniecības ancīša lapa.

Rasaskrēsliņš
(Alchemilla sp.)
Rasaskrēsliņš , saukts arī par rasaspodiņu ir daudzgadīgs
rožu dzimtas augs ar pacilu vai stāvu stublāju. Lapas
vienmēr daivainas, taču daivu skaits var būt atšķirīgs.
Ziedi izvietoti čemurveidīgās skarās. Tie ir sīki,
zaļgandzeltenā krāsā. Sastopams visdažādākajās vietās,
izņemot purvā. Zied no maija līdz septembrim. Savu
nosaukumu ieguvis, jo tā lapās uzkrājas rasas pilieni.

Ziedošs rasaskrēsliņš.

Rasaskrēsliņa sēklas ievāc jūlijā, augustā. Ievācot sēklu
materiālu skatās, vai to iespējams atdalīt no zieda daļām.

Rasaskrēsliņa ziedi ar gatavām
sēklām.
Rasaskrēsliņu pļavā

Parastais vizulis
(Briza media)
Parastais vizulis ir daudzgadīgs graudzāļu dzimtas
lakstaugs. Tas ir vidēja izmēra, 20- 50 cm augsts.
Visbiežāk sastopams sausos un mēreni mitros zālājos. Ir
viena no dabisko zālāju indikatorsugām. Viegli
atpazīstams pēc raksturīgās skrajās skaras. Krāsaino
plēkšņu pārseguma dēļ vārpiņa izskatās svītraina. Zied
no maija līdz jūlijam. Auglis ir ar zieda plēksnēm saaudzis
sīks grauds.

Parastā vizuļa sēklas ar
zieda plēksnēm.

Parastā vizuļa sēklas ievāc jūnijā, jūlijā. Ievācot sēklu
materiālu, tās var neatdalīt no zieda plēksnēm, taču
jāpievērš uzmanība, vai ir izdevies ievākt sēklas.

Parastā vizuļa vārpa.

Kamolainā pulkstenīte
(Campanula glomerata)
Kamolainā pulkstenīte ir daudzgadīgs pulkstenīšu
dzimtas augs. Tā ir 15-60 cm augsta. Stublājs ir stāvs,
stīvs, klāts ar matiņiem. Kamolainā pulkstenīte ir ļoti
atšķirīga no citām pulkstenītēm, kam ievācamas sēklas.
Ziedi, pretēji citām pulkstenītēm ir stāvi, lielāki (2-3 cm),
izvietoti blīvā ķekarā stublāja galotnē. Zied no jūnija līdz
septembrim. Sastopama sausās līdz mēreni mitrās
pļavās.

Kamolainās pulkstenītes
lapas.

Kamolainās pulkstenītes
sēklas.
Kamolainās pulkstenītes sēklas ievāc jūlijā un augustā. Ja
iespējams, katru pulkstenītes sugu ievāc atsevišķi.

Pļavas pulkstenīte
(Campanula patula)
Pļavas pulkstenīte ir daudzgadīgs pulkstenīšu dzimtas
augs. Tā ir 30-60 cm gara. Stublājs stāvs, augšdaļā zaro.
Piezemes lapu nedaudz, tās ir 6-12 cm garas un ~1,5 cm
platas. Ziedi stublāja un zaru galos, veido plašu skaru, tie
ir piltuvveida formā. Sastopama mēreni mitrās pļavās.
Zied no maija beigām līdz augustam.

Pļavas pulkstenītes piezemes
lapas.

Pļavas pulkstenītes ievāc jūnijā un jūlijā. Ievācot sēklu
materiālu, pogaļu atdala no zieda daļām. Ja iespējams,
katru pulkstenītes sugu ievāc atsevišķi.

Pļavas pulkstenītes zieds.

Apaļlapu pulkstenīte
(Campanula rotundifolia)
Apaļlapu pulkstenīte ir daudzgadīgs pulkstenīšu dzimtas
augs. Tā ir 15-45 cm augsta. Stublājs stāvs vai pacils,
zaro. Piezemes lapas nierveidīgas vai olveidīgas. Ziedi
nokareni stublāja un zaru galos pa vienam vai veido
skraju skaru un tie ir zvanveida formā. Sastopama
mēreni mitrās pļavās. Zied no maija beigām līdz
augustam.

Apaļlapu pulkstenītes
piezemes lapa.

Pļavas pulkstenītes ievāc jūnijā un jūlijā. Ievācot sēklu
materiālu, pogaļu atdala no zieda daļām. Ja iespējams,
katru pulkstenītes sugu ievāc atsevišķi.

Noziedējusi apaļlapu
pulkstenīte.

Pļavas dzelzene
(Centaurea jacea)
Pļavas dzelzene ir kurvjziežu dzimtas lakstaugs.. Tās
izmērs var būt ļoti atšķirīgs. No 30 cm līdz pat 120 cm.
Pļavas dzelzene sastopama visdažādākajās vietās, gan
sausās, gan mēreni mitrās un pat mitrās augsnēs. Lapas
veselas, taču dažkārt lapas pie pamata ir daivainas. Zied
no jūnija līdz pat oktobrim. Zieda kurvīši 2- 3,5 cm lieli,
novietoti pa vienam stublāja un zaru galos.

Dzelzenes ziedkopa ar
gatavām sēklām.

Dzelzeņu sēklas ievāc jūlijā- oktobrī. Ja iespējams, katru
dzelzeņu sugu vāc atsevišķi. Ievācot sēklu materiālu,
lidmatiņus var atstāt pie sēklām.

Dzelzenes zieds.

Lielā dzelzene
(Centaurea scabiosa)
Lielā dzelzene ir cita dzelzeņu dzimtas suga. Atšķirībā
no pļavas dzelzenes, sastopama nedaudz retāk, parasti
sausās pļavās. Visvieglāk no pļavas dzelzenes atšķirama
pēc lapām. Tās ir plūksnaini dalītas 10- 20 cm lielas.
Ziedu kurvīši 2,5- 4 cm lieli. Zied no jūnija līdz oktobrim.

Lielā dzelzene ziedu laikā.

Dzelzeņu sēklas ievāc jūlijā- oktobrī. Ja iespējams, katru
dzelzeņu sugu vāc atsevišķi. Ievācot sēklu materiālu,
lidmatiņus var atstāt pie sēklām.

Lielās dzelzenes lapa.

Parastā smaržmētra
(Clinopodium vulgare)
Parastā smaržmētra ir daudzgadīgs lūpziežu dzimtas
augs. Tā ir vidēja lieluma (20-60 cm) augsta. Stublājs
stāvs. Lapas uz stublāja novietotas pretēji, tās ir
iegarenas, 3-6 cm garas. Ziedi smaržīgi, purpursārtā
krāsā, izvietoti pušķos stublāja galotnē un augšējo lapu
žāklēs. Augs sastopams sausos biotopos, gan skrajos
mežos, gan sausieņu pļavās un ceļmalās. Zied no jūnija
līdz augustam.

Parastās smaržmētras zieds.

Parastās smaržmētras sēklas.
Parastās smaržmētras sēklas ievāc jūlijā, augustā.

Savvaļas burkāns
(Daucus carota)
Savvaļas burkāns ir divgadīgs čemurziežu dzimtas augs.
Tas ir 40- 110 cm augsts. Stublājs stāvs, rievains, bagātīgi
zaro. Lapas daudzkārt plūksnainas, kopējā forma ir
iegareni olveidīga. Ziedi izvietoti blīvos čemuros zaru
galos. Augs viegli atpazīstams pēc garajām, škeltajām
vīkala lapām, kā arī pēc raksturīgās saknes smaržas.
Augs sastopams sausos zālājos. Zied no jūnija vidus līdz
augustam.

Savvaļas burkāna ziedkopa.

Savvaļas burkāna sēklas ievāc jūlijā un augustā. Ievācot
sēklu materiālu, to atdala no zieda daļām.

Savvaļas burkāna sēklas.
Savvaļas burkāna lapa.

Dzirkstelīte
(Dianthus deltoides)
Dzirkstelīte ir daudzgadīgs neļķu dzimtas augs. Tā ir 1040 cm augsta. Augs veido ceru, stublājs ir stāvs vai pacils.
Lapas izvietotas pretēji, šauras, 1,5- 3 cm garas. Zieds
viegli atpazīstams, purpursārtā krāsā, ar piecām
vainaglapām. Dzirkstelīte parasti sastopama sausos
biotopos. Zied no jūnija līdz oktobrim.

Dzirkstelītes stublāja lapas.

Dzirkstelītes sēklas ievāc jūlijā un augustā. Ievācot sēklu
materiālu to iespēju robežās atdala no zieda daļām.

Dzirkstelītes sēklas.

Lielziedu vīgrieze
(Filipendula vulgaris)
Lielziedu vīgrieze ir daudzgadīgs rožu dzimtas lakstaugs,
kas galvenokārt sastopama Rietumlatvijā, kā arī Gaujas
upes krastu sausajos zālājos. Raksturīgais biotopsdabiskas, sausas pļavas No līdzīgās un labi pazīstamās
parastās vīgriezes atšķirama pēc lapu izmēra un plūksnu
skaita, izmēra (30-80 cm), vainaglapu skaita (6 nevis 5) un
raksturīgā biotopa.
Parastajai vīgriezei
2-5 plūksnas.

Lielziedu vīgriezei
10- 30 plūksnas.

Lielziedu vīgrieze zied jūnijā– jūlijā, sēklas ievācamas
augustā, iespēju robežās vīgriezes augļus atdalot no
pārējām auga daļām.

Izžāvētas vīgriezes sēklas.

Ziemeļu madara
(Galium boreale)
Ziemeļu madara ir daudzgadīgs rubiju dzimtas augs. Tā
ir 20-50 cm augsta. Stublājs stāvs, stīvs. Lapas 2-4 cm
garas un ~0.5 cm platas, izvietotas neīstā mieturī pa 4.
Ziedi blīvās, skarveidīgās ziedkopās. Sastopama sausās
pļavās, atmatās, arī ceļmalās un skrajos mežos. Zied no
jūlija līdz septembrim.

Ziemeļu madaras raksturīgās
lapas.

Ziemeļu madaras sēklas ievāc augustā un septembrī.
Ievācot sēklu materiālu, to iespēju robežās atdala no
pārējām auga daļām.

Ziemeļu madaras sēkla.

Īstā madara
(Galium verum)
Īstā madara ir daudzgadīgs rubiju dzimtas augs. Tā ir 3060 cm augsta. Lapas šaurākas kā citām madarām, tām
raksturīga tumši zaļa, spīdīga lapas virspuse. Lapas
izvietotas neīstos mieturos pa 8-12. Ziedi stublāja
augšdaļā izvietoti blīvās skarveida ziedkopās, tie ir
dzeltenā krāsā. Šī ir vienīgā madaru suga ar dzelteniem
ziediem. Sastopama sausos zālājos, ceļmalās, pie
dzelzceļu uzbērumiem. Latvijas austrumdaļā sastopama
retāk, Rietumlatvijā- daudz biežāk. Zied no jūnija līdz
oktobrim.

Īstās madaras raksturīgās lapas.

Īstās madaras sēklas ievāc augustā un septembrī.
Ievācot sēklu materiālu, to iespēju robežās atdala no
pārējām auga daļām.

Īstās madaras sēklas.

Pļavas bitene
(Geum rivale)
Pļavas bitene ir daudzgadīgs rožu dzimtas augs. Tā ir 2070 cm augsta. Stublājs stāvs, brūns, augšdaļā nedaudz
zaro. Lapas ir trīsstarainas, ar zobainu malu, uz stublāja
izvietotas pamīšus. Ziedi nolīkuši, izvietoti pa vienam vai
dažiem stublāja un zaru galos. Vainaglapas sārti
dzeltenas, kauslapas tikpat garas, sarkanīgi brūnas.
Pļavas bitene sastopama mēreni mitros un mitros
zālājos, krūmājos un atmatās. Zied no maija līdz jūlijam.

Noziedējis pļavas bitenes zieds.

Pļavas bitenes sēklas ievāc jūlijā un augustā.
Pļavas bitenes sēklas.

Četršķautņu asinszāle
(Hypericum maculatum)
Četršķautņu asinszāle ir daudzgadīgs asinszāļu augs.
Stublājs stāvs, četršķautņains, ar dobumu. Lapas uz
stublāja novietotas pretēji 0.7- 3 cm garas, eliptiskas
formas. Zieds dzeltenā krāsā. Četršķautņu asinzāli
atšķīrībā no divšķautņu asinszāles neuzskata par vērtīgu
ārstniecības augu. Tā sastopama sausās un mēreni
mitrās pļavās, arī krūmājos, atmatās. Zied jūlijā, augustā.

Noziedējusi
četršķautņu
asinszāle ar pogaļu.

Četršķautņu asinszāles sēklas ievāc augustā. Ievācot
sēklu materiālu, to iespēju robežās ievāc atsevišķi no
divšķautņu asinszāles.

Četršķautņu asinszāles stublājs.

Divšķautņu asinzāle
(Hypericum perforatum)
Divšķautņu asinzāle ir daudzgadīgs asinszāļu augs.
Stublājs stāvs, divšķautņains, bez dobuma. Lapas uz
stublāja novietotas pretēji 0.7-3 cm garas, eliptiskas
formas. Raksturīga divšķautņu asinszāles pazīme ir
caurspīdīgi dziedzeri lapās, kas lapām liek izskatīties
caurumainām. Zieds dzeltenā krāsā. Tā sastopama
sausās un mēreni mitrās pļavās, arī krūmājos, atmatās.
Zied jūlijā, augustā.

Divšķautņu asinszāles lapa ar
"caurumiņiem".

Divšķautņu asinszāles sēklas ievāc augustā. Ievācot sēklu
materiālu, to iespēju robežās ievāc atsevišķi no
četršķautņu asinszāles.
Četršķautņu asinszāles sēklas.

Kalnu norgalvīte
(Jasione montana)
Kalnu norgalvīte ir divgadīgs pulkstenīšu dzimtas augs.
Tā ir neliela, 10- 50 cm augsta. Stublājs stāvs. Ziedi gaiši
zili, izvietoti blīvās galviņās. Kalnu norgalvīte sastopama
sausās pļavās, atmatās, mežmalās, kāpās un upju krastu
nogāzēs. Zied no jūnija līdz augustam.

Kalnu norgalvītes sēklas.

Kalnu norgalvītes sēklas ievāc jūlijā, augustā. Ievācot
sēklu materiālu, sēklas var atstāt pogaļās.

Kalnu norgalvītes zieds.

Tīruma pēterene
(Knautia arvensis)
Tīruma pēterene ir daudzgadīgs dipsaku dzimtas augs.
Tā ir 20- 80 cm augsta.. Stublājs stāvs, zarots, klāts ar
matiņiem. Lapas plātne vesela vai plūksnaini dalīta. Ziedi
zili violetā krāsā, izvietoti ieapaļās galviņās. Tīruma
pēterene sastopama mēreni mitros zālājos un atmatās.
Zied no jūnija līdz oktobrim.

Tīruma pēterenes lapa.

Tīruma pēterenes sēklas ievāc jūlijā- septembrī.

Noziedējusi tīruma pēterene ar
gataviem sēkleņiem.

Pļavas dedestiņa
(Lathryus pratensis)
Pļavas dedestiņa ir daudzgadīgs tauriņziežu dzimtas
lakstaugs, kas sastopams mēreni mitrās pļavās un
atmatās. Stublājs kāpelējošs, augs atpazīstams pēc
bultveidīgām pielapēm. Ziedi dzeltenā krāsā, izvietoti
garkātainos ķekaros lapu žāklēs. Sēklas izvietotas 1,5- 3
cm garās pākstīs. Kad sēklas nogatavojušās, pāksts kļūst
pelēkbrūna.

Pļavas dedestiņas
bultveida pielapes.

Pļavas dedestiņas sēklas ievāc jūlijā- septembrī. Ievācot
sēklu materiālu, sēklas jāizloba no pākstīm.

Nogatavojušās pļavas
dedestiņas pākstis.

Parastā pīpene
(Leucanthemum vulgare)
Parastā pīpene ir daudzgadīgs kurvjziežu dzimtas
lakstaugs, kas sastopams mēreni mitrās pļavās un
atmatās. Pīpenei piešķirts Latvijas nacionālā zieda
statuss.
Ziedu kurvīši 3-6 cm plati, pa vienam zaru un stublāja
galā. Ārējie mēlziedi balti, 1-2 cm gari, stobrziedi kurvīša
centrā dzelteni. Zied jūlijā un augustā.

Pīpenes ziedkopa ar gatavām
sēklām.

Parastās pīpenes sēklas ievācamas jūlijā- augustā.
Ievācot sēklu materiālu, sēklas jāatdala no ziedkopas..

Pīpenes sēkla.

Ragainais vanagnadziņš
(Lotus corniculatus)
Ragainais vanagnadziņš ir daudzgadīgs tauriņziežu
dzimtas augs. Tas ir 10- 40 cm garš. Stublājs gulošs vai
pacils. Lapas trīslapiņu saliktas, ar iegareni olveidīgām
lapām. Ziedi dzeltenā krāsā, izvietoti galviņās pa 3-7.
Līdzīgi kā citiem tauriņziežiem, arī vanagnadziņam sēklas
ir pākstīs. Ragainais vanagnadziņš sastopams, sausās
pļavās, atmatās, arī kāpās. Zied no jūnija līdz augustam.

Ragainā vanagnadziņa lapa.

Ragainā vanagnadziņa sēklas ievāc jūlijā- septembrī.
Ievācot sēklu materiālu, sēklas cenšas izlobīt no pākstīm.

Ragainā vanagnadziņa pāksts
ar sēklām.

Pļavas spulgnaglene
(Lyhnis flos- cuculi)
Pļavas spulgnaglene ir daudzgadīgs neļķu dzimtas augs.
Tā ir 30-110 cm augsta. Stublājs stāvs, stīvs, lapas uz tā
pretējas, sēdošas. Ziedi rozā krāsā, ar dziļi sķeltām
vainaglapām. Pļavas spulgnaglene sastopama mēreni
mitrās un mitrās pļavās. Zied no maija beigām līdz
jūlijam.

Noziedējusi pļavas
spulgnaglene.

Pļavas spulgnaglenes sēklas ievāc jūnijā, jūlijā. Ievācot
sēklu materiālu, ievāc pogaļas, atdalot tās no pārējām
auga daļām.
Pļavas spulgnaglenes lapas.

Birztalas nārbulis
(Melampyrum nemorosum)
Birztalas nārbulis ir viengadīgs cūknātru dzimtas augs.
Tas ir 10- 50 cm augsts. Stublājs stāvs, ļoti zarains, lapas
uz stublāja sēdošas, lancetiskas. Ziedi izvietoti
vienpusējā ķekarā stublāja galotnē. Ziedu seglapas
violetā krāsā, taču paši ziedi ir dzelteni. Birztalas nārbulis
sastopams sausos zālājos, mežmalās un ceļmalās. Zied
no maija beigām līdz augustam.

Birztalas nārbuļa sēklas.

Birztalas nārbuļa sēklas ievāc jūnijā- augustā. Ievācot
sēklu materiālu, sēklas var palikt pogaļās, taču tās
jāatdala no pārējām auga daļām.
Vēl negatava birztalas nārbuļa
pogaļa ar sēklām.

Parastā raudene
(Origanum vulgare)
Parastā raudene ir lūpziežu dzimtas augs. Tā ir 20- 70
cm augsta. Stublājs stāvs, stīvs, nedaudz sārts. Lapas
iegareni olveidīgas 2- 4 cm garas. Ziedkopa liela, blīva,
atrodas stublāja un zaru galos. Ziedi sārti violetā krāsā,
sīki. Parastā raudene sastopama sausos zālājos,
mežmalās, dzelzceļa un ceļa malās. Zied jūnijāseptembrī.

Noziedējusi raudene
gatavam sēklām

ar

Parastās raudenes sēklas ievāc jūlijā- septembrī.

Parastās raudenes stublājs
un lapas.

Vidējā ceļteka
(Plantago media)
Vidējā ceļteka ir viena no piecām Latvijā sastopamajām
ceļteku sugām. Tā ir daudzgadīgs augs un viena no
dabisko zālāju indikatorsugām. Sastopama sausos un
mēreni mitros zālājos. Lapas izvietotas rozetē pie zemes,
klātas ar matiņiem. Tās ir plati lancetiskas ar 5-7 dzīslām.
Ziedi gaiši rozā, izvietoti blīvā vārpā. Putekšņu lapu kātiņi
manāmi pārsniedz vainaga garumu. Vidējā ceļteka zied
jūnijā, jūlijā. Sēkla ir eliptiska pogaļa.

Vidējās ceļtekas ziedkopa
ar gatavām sēklām.

Vidējās ceļtekas sēklas ievāc jūlijā, augustā. Ievācot sēklu
materiālu tās iespēju robežās attīra no piejaukumiem.

Vidējās ceļtekas sēklas.

Brūngalvīte
(Prunella vulgaris)
Parastā brūngalvīte ir daudzgadīgs lūpziežu dzimtas
lakstaugs, kas sastopams mēreni mitrās pļavās un
atmatās. Tās izmērs ir neliels- 5 līdz 30 cm. Zieda
kauslapas ir zaļganvioletas, bet vainaglapas zili violetas.
Brūngalvīte zied no jūnija līdz septembrim.

Noziedējusi
ziedkopa.

brūngalvītes

Brūngalvītes sēkla

Parastā brūngalvītes sēklas ievāc jūlijā- septembrī.
Ievācot sēklu materiālu, sēklas jāizloba no ziedkopas.

Brūngalvītes zieds. Skats no
augšas.

Zvagulis
(Rhinantus sp.)
Zvagulis ir viengadīgs cūknātru dzimtas lakstaugs, kas
sastopams visā Latvijā, mēreni mitrās dabiskajās pļavās
un atmatās. Zvaguli viegli atpazīt pateicoties tā
uzpūstajam ziedkausam un krāšņajam, dzeltenajam
ziedam. Kad sēklas nogatavojušās, pakratot augu
dzirdama žvadzēšana. No tā arī augs, visticamāk, ieguvis
savu nosaukumu. Zvagulis zied no maija beigām līdz
septembrim.

Mazais
zvagulis
ievākšanas laikā.

Zvaguļa sēklas ievācamas jūlijā- septembrī. Kad sēklas
nogatavojušās tās viegli izbirst no auga to pakratot.
Ievācot sēklu materiālu, sēklas jāizloba no pogaļas.

Mazā zvaguļa sēklas.

sēklu

Kalnu āboliņš
(Trifolium montanuma)
Kalnu āboliņš ir tauriņziežu dzimtas augs. Tas ir 15- 60
cm augsts. Stublājs stāvs, klāts ar maziem matiņiem,
kuru dēļ izskatās nedaudz zilganpelēks. Lapas trīslapiņu,
saliktas no garenām lapiņām ar sīkzobainu malu. Uz
lapiņām nav gaišs plankums, kāds ir vairākām citām
āboliņu sugām. Ziedu galviņas 1,5- 2,5 cm lielas, ar
daudziem baltiem ziediņiem. Sastopams sausos zālājos,
smilšainās mežmalās. Zied no jūnija līdz augustam.

Kalnu āboliņa lapa.

Kalnu āboliņa sēklas ievāc jūlijā, augustā. Ievācot sēklu
materiālu, to dara ievācot visas galviņas.

Noziedējis kalnu āboliņš.

Vanagu vīķis
(Vicia cracca)
Vanagu vīķis ir daudzgadīgs tauriņziežu dzimtas augs.
Tas ir 20- 130 garš. Stublājs ļogans, gulošs vai
kāpelējošs. Lapas nepāra plūksnaini saliktas ar 10- 30
lapiņām. Lapas galā žuburaina vītne. Ziedi ir zili vai sārti
violeti un izvietoti blīvā ķekarā. Vanagu vīķis sastopams
mēreni mitros un mitros zālājos, atmatās, krūmājos un
mežmalās. Zied no jūnija līdz augustam.

Vanagu vīķa lapa.

Vanagu vīķa sēklas ievāc jūlijā, augustā. Ievācot sēklu
materiālu, tās izloba no pākstīm.

Gatavas vanagu vīķa pākstis.

