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Kopsavilkums 

Daudzas asteru dzimtas (Asteraceae) sugas izmantoto kā dekoratīvos, ārstniecības vai pārtikas augus, un tādēļ ikdienas 
saziņā ir nepieciešamība pēc šo sugu latviskajiem nosaukumiem. Taču vairāku sugu gadījumā bija novērota to latvisko 
nosaukumu bieža nekonsekventa lietošana. Šajā pētījumā apskatīts ģinšu Aster, Callistephus, Canadanthus, Doellingeria, 
Erigeron, Eriophyllum, Eurybia, Galatella, Kalimeris, Oreostemma, ×Solidaster, Symphyotrichum un Tripolium augu latvisko 
nosuakumu lietojums. Lai pilnveidotu nosaukumu lietošanas tradīcijas, ir sagatavots 94 taksonu latvisko nosaukumu un to 
sinonīmu saraksts, un ieteikti daži jauni latviskie nosaukumi. 

Atslēgas vārdi: Asteraceae, asteru dzimta, vietējiem nosaukumi, terminoloģija 

Abstract 

Latvian names of Callistephus, Aster, Symphyotrichum and some other related genera.     Numerous species from the 
Asteraceae family are used as ornamental, medical or food plants, and therefore is need for Latvian plant names in daily 
communication. However, in case of several species, oftenly the inconsequent usage of Latvian names was observed. In this 
research were studied the usage of Latvian names for plants of the following genera Aster, Callistephus, Canadanthus, 
Doellingeria, Erigeron, Eriophyllum, Eurybia, Galatella, Kalimeris, Oreostemma, ×Solidaster, Symphyotrichum, and Tripolium. 
In order to improve tradidions of Latvian name usage, list of Latvian names and synonyms for 94 taxons are prepared, and 
some new Latvian names are proposed. 
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Ievads 

Jebkuru organismu zinātniskie nosaukumi ir sveši 
ikvienai mūsdienu valodai, tādēļ arī vietējie nosaukumi 
vienmēr labāk iekļaujas katrā konkrētajā valodā, tā no-
vēršot valodas neveiklības, kas veidojas, ja lieto vienīgi 
zinātniskos nosaukumus. Rezultātā vietējie nosaukumi 
attiecīgajā valodā palīdz vieglāk izteikties par konkrētu 
sugu vai cita līmeņa taksonu. Turklāt organismu vietējie 
nosaukumi ir nepieciešami ne tikai ikdienas lietošanai 
sabiedrībā, bet tādi ir nepieciešami arī oficiālajai lieto-
šanai, kas ir vēl viens iemesls vietējo nosaukumu sis-
tēmu sakārtošanai un viena nosaukuma atzīšanai par 
oficiālu lietojamu. Organismu latvisko nosaukumu sistē-
mu pilnveidošana jau ir notikusi ilgāku laiku. Pēdējo div-
desmit gadu laikā, kļuvis par tradīciju plašākai sabiedrī-
bai darīt zināmus zinātnisko sasniegumu rezultātus, kā 
arī strauji palielinās ar dabu saistītu populāro publikā-
ciju klāsts. Līdz ar to palielinājusies vajadzība pēc dažā-
du organismu latviskajiem nosaukumiem, tādēļ ir arī 
vairāk šiem jautājumiem veltītu publikāciju (Rudzīte & 
al. 1996, Āboliņa 2001, Kārkliņš 2001; Krastiņa 2001; 
Vimba 2001; Dāniela & Krastiņa 2002, Meiere 2002, 
Šulcs 2003; Šulcs & al. 2003, Stalažs 2004a, 2004b; 
 

 

 Zviedre & Deķere 2004; Marnica 2010; Stalažs 2010, 
2015a, 2015b, 2015c). 

Latvijā daudzas asteru dzimtas (Asteraceae) sugas 
izmanto kā dekoratīvos augus un atsevišķas sugas ir jo 
īpaši populāras dārzkopībā. Apstādījumos izmanto šīs 
dzimtas sugu grupu, kas ikdienā sauktas par asterēm, 
miķelītēm vai ziemasterēm. Ilgus gadus šie latviskie 
nosaukumi ir attiecināti ģinšu Aster un Callistephus 
sugām, kā arī sugām, kas sākotnēji bijušas iekļautas ģintī 
Aster. Šīs atšķirīgās pieejas norāda, ka ir jābūt precizē-
tam nosaukumu lietojumam. Tomēr literatūrā līdz šim 
nav atrodams pilnīgi visu Latvijā sastopamo un audzēto 
sugu apkopojums un nav veikta visu šo sugu latvisko no-
saukumu vienota analīze, tāpēc tas ir veikts šajā darbā. 

Materiāls un metodes 

Pētījumā, pēc dažādiem literatūras avotiem, ir veikts 
Latvijā savvaļā sastopamo un kultivēto asteru dzimtas 
(Asteraceae) sugu un ģinšu latvisko nosaukumu apkopo-
jums. Šim nolūkam ir apskatītas tās augu sugas, kas šo-
brīd vai arī vēsturiski ir iekļautas ģintī Aster. Papildu 
šīm sugām ir apskatīti arī tie nosaukumi, kam literatūras 
avotos to sugu latviskajos nosaukumos ir lietoti vārdi 
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astere un miķelīte, vai šo abu vārdu atvasinājumi, papil-
dinot apskatāmo augu loku ar sugām, kas minētas Lat-
vijas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos. 

Izvēlētajām sugām un ģintīm apkopojot literatūrā 
lietotos latviskos nosaukumus, pētījumā ir izmantoti 
tikai tie latviskie nosaukumi, kas nepārprotami ir bijuši 
attiecināti noteiktam taksona zinātniskajam nosauku-
mam. Tie latviskie nosaukumi, kas nav publicēti kopā ar 
zinātnisko nosaukumu pētījumā nav izmantoti. 

Labākam pārskatam un tālākai izmantošanai, ir sas-
tādīts sugu saraksts, kur augi, pēc to zinātniskā nosau-
kuma, minēti alfabētiskā secībā pa ģintīm — Aster, Calli-
stephus, Canadanthus, Doellingeria, Erigeron, Eriophyl-
lum, Eurybia, Galatella, Kalimeris, Oreostemma, ×Solid-
aster, Symphyotrichum un Tripolium —, katram takso-
nam norādot tā atzīto latvisko nosaukumu. Ja attiecīga-
jam taksonam ir arī latviskā nosaukuma sinonīmi, tad tie 
ir apkopoti nākošā rindā (ar norādi sinonīmi). Literatūrā 
biežāk lietotie zinātnisko nosaukumu sinonīmi un visi 
latviskie nosaukumi apkopoti 1. un 2. pielikumā. 

Jauni latviskie nosaukumi ir veidoti tikai un vienīgi 
pēc tam, kad pētījums bija pabeigts (2011. gadā), to vei-
cot tikai tiem taksoniem, kam jau esoši latviskie nosau-
kumi literatūras avotos nav atrasti. Atzītie nosaukumi 
izvēlēti no jau esošajiem nosaukumiem, pēc to lietojuma 
biežuma analīzes, bet jaunveidotie nosaukumi darināti 
ievērojot esošās tradīcijas. 

Tāpat, atbilstoši organismu nosaukumu pieraksta 
tradīcijām (Spuris 1988; Vimba 2001; Skujiņa 2002; 
Stalažs 2004a), atzītie ģinšu latviskie nosaukumi ir 
minēti daudzskaitlī, bet sugu nosaukumi vienskaitlī. 
Uzskaitot literatūrā lietotos sinonīmus sugām, ir 
saglabāts nosaukumam izmantotais daudzskaitlis, to 
darot gadījumos, ja kādā no literatūras avotiem lietotais 
sugas nosaukums ir dublējies ar kādas ģints nosaukumu 
tādā pašā skaitlī, bet pārējos gadījumos sugu nosaukumi 
uzskaitīti vienskaitlī. Savukārt ģinšu nosaukumi minēti 
tādā skaitlī, kādā tie ir atrodami lietoti izmantotajos 
literatūras avotos. 

Ja kāds latviskais nosaukums literatūrā ir lietots 
dažādiem taksoniem, tad sinonīmu rindā, aiz attiecīgā 
latviskā nosaukuma iekavās ir norāde pēc dažiem auto-
riem. Pie sinonīmiem ir arī uzskaitīti latvisko nosau-
kumu rakstības (ortogrāfiskie) varianti, aiz tiem liekot 
norādi ort. var. 

Rezultāti un diskusija 

Pētījumā apkopoti publicētie latviskie nosaukumi vai 
veidoti jauni nosaukumi kopumā 94 taksoniem (skatīt 
sarakstu). Visvairāk nosaukumu sinonīmu literatūrā 
atrodami tām sugām, kas Latvijā ir vairāk pazīstamas — 
sastopamas savvaļā, kā arī biežāk audzētas dārzos. 

No dekoratīvajiem augiem literatūrā biežāk minētas 
sugas: Aster alpinus, Aster amellus, Callistephus chinensis, 
Symphyotrichum dumosum, Symphyotrichum ericoides, 
Symphyotrichum novae-angliae, Symphyotrichum novi-
belgii un Symphyotrichum ×salignum. Daļa sugu Latvijas 
izdevumos ir minētas augu sugu kolekciju sarakstos un 
ne visos gadījumos tām ticis norādīts latviskais nosau-
kums. 

Salīdzinot pētījumam izmantotajā literatūrā publicē-
tos augu latviskos nosaukumus, secināts, ka vairākiem 
 

 taksoniem, vienlaicīgi vienā vai dažādos literatūras 
avotos, ir attiecināti šādi nosaukumi — astere, asteres, 
miķelīte un miķelītes. 

No šajā pētījumā apskatītajām sugām Latvijas florā 
vietējas izcelsmes ir tikai trīs sugas — Aster tripolium, 
Erigeron acris un Erigeron annuus (Gavrilova & Šulcs 
1999) un starp šīm sugām lielākais skaits latviskā no-
saukuma sinonīmu ir apkopots sugai Erigeron acris. 
Savukārt Latvijas florai vietējo ģinšu līmenī lielākais 
skaits dažādu ģints latviskā nosaukuma sinonīmu ir 
ģintij Aster. Turklāt, vairāki nosaukumi literatūrā para-
lēli ir lietoti arī ģints Callistephus nosaukšanai, īpaši 
vecākā literatūra. Pārējās apskatītās sugas Latvijā ir 
ievestas vai arī literatūrā minētas attiecībā uz citām 
valstīm, kas galvenokārt ir tulkotajās publikācijās un 
normatīvajos aktos. 

Jāatzīmē, ka tradicionālie atzītie latviskie nosaukumi 
divām ģintīm — Callistephus un Aster — attiecīgi ir 
asteres (Callistephus) un miķelītes (Aster). Nosaukums 
asteres, īpaši vecākā literatūrā, attiecināts arī ģintij 
Aster. Savukārt jaunākā literatūrā, vairāk sākot ar 20. 
gadsimta otro pusi, ģints Aster nosaukums miķelītes 
nereti ir ticis aizstāts ar ziemasteres. Ņemot vērā, ka daļa 
Aster ģintī agrāk iekļauto sugu mūsdienās nodalītas 
atsevišķā ģintī Symphyotrichum, bija nepieciešams veikt 
salīdzinājumu nosaukumu lietošanas tradīcijām, lai būtu 
iespējams iedot latvisko nosaukumu ģintij Symphyo-
trichum, kā arī tajā iekļautajām sugām. Īpaši tas ir 
svarīgi, jp vairākas sugas Latvijā ir nozīmīgi dekoratīvie 
augi. Salīdzinot latvisko nosaukumu lietojuma tradīcijas, 
ir secināts — sugām, kas tagad ir iekļautas ģintī Sym-
phyotrichum, literatūrā atrodamie nosaukumi biežāk ir 
lietoti ar ģints epitetu ziemastere, nevis miķelīte, kaut 
vecākā literatūrā visur lietots ģints nosaukums Aster, 
nevis Symphyotrichum. Līdz ar to dārzkopības literatūrā 
jau ir iezīmējušās stabilas tradīcijas, konkrētās sugas 
tradicionāli saukt par ziemasterēm, tādēļ tas pamatoti 
ļauj ģintij Symphyotrichum piešķirt nosaukumu ziem-
asteres. Šis nosaukums nav aizņemts un nav lietots 
citām ģintīm, tādēļ nevar radīt terminoloģiska rakstura 
pārpratumus. 

Atbildes recenzentiem. Sākotnēji manuskripts bija 
sagatavots 2011. gada sākumā, uz ko saņemti recen-
zentu iebildumi. Publicējot raksta gala versiju, kas kādu 
laiku aizkavējās, ņemti vērā recenzentu ieteikumi, kas 
bija pieņemami autoram. Taču atsevišķi jautājumi bija 
tādi, uz kuriem jādod atbildes recenzentiem. Vispirms 
par piedāvāto publikāciju klāstu, kas izmantotas, lai pa-
matotu, kādēļ Latvijā nebūtu izmantojams ģints nosau-
kums Symphyotrichum. Diemžēl ir jānorāda, ka nosauk-
tie informācijas avoti nebija speciālā botāniskā litera-
tūra, bet gan vairāk populāri un enciklopēdiska rakstura 
darbi, kā arī sugu saraksts no viena Krievijas Federācijas 
botāniskā dārza. Līdz ar to nevar uzskatīt, ka šīs publikā-
cijas būtu pietiekams pamats ģints Symphyotrichum no-
liegšanai. Turklāt, praktiskās dārzkopības literatūra jau 
vēsturiski mēdz „atpalikt” no zinātniskajiem darbiem un 
jaunākās izmaiņas parasti vērojamas ar nokavēšanos. 
Papildu tam, jānorāda, ka ģints Aster plašā nozīmē ir 
apskatīta ļoti ilgu laiku, jo šīs ģints sakarā ir bijis pārāk 
maz botāniska rakstura revīziju. Attiecībā uz ģinti Sym-
phyotrichum, jau tradicionāli ir iegājies, ka šai ģintij 
pieskaitītos augus (tos attiecinot ģintij Aster) Latvijas 
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literatūrā biežāk sauc par ziemasterēm, tādēļ nav ne-
kādu terminoloģiska rakstura problēmu attiecīgās sugas 
nodalīt arī atbilstoši botāniskajam iedalījumam nevis 
pēc tradīcijām, kuras principiāli negribētos lauzt. 

Runājot par ģints Symphyotrichum nosaukuma 
izmantošanu, te arī nav runa par Chrysanthemum / Den-
dranthemum gadījumu, kad viens ģints nosaukums tika 
aizvietots ar citu. Symphyotrichum gadījumā tikai daļa 
kādreiz ģintī Aster iekļauto sugu nodalīšana atsevišķā 
ģintī, kas no botāniskā viedokļa šajā gadījumā ir pilnīgi 
normāli, jo ir pieņemts, ka attiecīgās Symphyotrichum 
sugas nav tieši radniecīgas Aster sugām, kā rezultātā ir 
pamats to nodalīšanai atsevišķā ģintī. Turklāt, termino-
loģijas gadījumā ir jāvadās pēc zinātniski pamatotas 
sugu klasifikācijas, nevis pēc tradicionāli iegājušamies 
pieņēmumiem dārzkopju vidū. Īpašu būtu jāuzsver, ka 
praktiskā literatūra ne vienmēr ir zinātniski pamatota. 
Papildu tam, ir jāņem vērā arī augu nosaukumu lieto-
šanas tradīcijas latviešu valodā. Šeit gan nevar piekrist 
atsevišķiem gadījumiem, kad tiek piedāvāts botāniskās 
tradīcijas ielikt mākslīgos „grožos” (piemēram: Šulcs 
2003; Šulcs 2014). Tas nozīmē, ka ir jāatrod kompro-
miss un vidusceļš starp tradīcijām un vēlamo. Šajā gadī-
jumā nevar piekrist mākslīgai augu nosaukumu lieto-
šanai latviešu valodā, to strikti pielīdzinot zinātnis-
kajiem nosaukumiem un klasifikācijas principiem. Taču 
zinātniskā klasifikācija var kalpot par pamatu nosau-
kumu izvēlē, ja lietoti divi nosaukumi, kas savstarpēji ir 
sinonīmi. Piemēram, ja abi nosaukumi lietoti vienlīdz 
bieži, priekšroka būtu dodama vecākajam nosaukumam, 
bet homonīmu gadījumā — nosaukums, kas nav agrāk 
aizņemts. 

Tāpat arī nav pieņemams uzskats, ka būtu jāatsakās 
no latviešu valodas nosaukumiem, tos aizstājot ar latvis-
kotiem ģinšu zinātniskajiem nosaukumiem (šim nosau-
kumam pievienojot latvisku galotni), kā tas tika pie-
dāvāts ģints Erigeron gadījumā. Savukārt par ģinti Aster, 
te būtu jāatceras, ka senāks nosaukums tomēr ir miķe-
lītes, tāpēc vajadzētu šo latvisko nosaukumu saglabāt 
nevis aizvietot ar ziemasteres arī šīs ģints sugām. 
Savukārt par citiem jautājumiem — nosaukumu došana 
vienmēr ir saistīta ar to, ka kāds ir bijis pirmais, kurš 
izveidojis nosaukumu un būtu jāsamierinās ar šo faktu. 
Šeit nebūt nav pieņemami uzskati kā „man patīk”, tāpēc 
paliek un „man nepatīk”, tāpēc nosaukums jānomaina. 
Diemžēl organismu latvisko nosaukumu gadījumā ik pa 
laikam ir vērojama šāda tendence. Varbūt tomēr būtu 
jāiemācās cienīt tos, kas bija pirmie, pirms mums. 

Taksonu latvisko nosaukumu saraksts 

Aster L. (1753) — miķelītes 
sinonīmi: astere (pēc dažiem autoriem), asterenes (pēc dažiem auto-
riem), asteres (pēc dažiem autoriem), astre (pēc dažiem autoriem), 
astres (pēc dažiem autoriem), augstās asteres (pēc dažiem auto-
riem), ilggadīgās asteres, īstās asteres, miķelenes, miķelīte (pēc da-
žiem autoriem), vidēji augstās asteres (pēc dažiem autoriem), zemās 
asteres (pēc dažiem autoriem), ziemas asteres, ziemastere (pēc da-
žiem autoriem), ziemasteres (pēc dažiem autoriem), ziemciešu 
asteres (pēc dažiem autoriem), ziemciešu astras, zvaigzne (pēc da-
žiem autoriem) 

Aster albescens (DC.) Hand.-Mazz. (1938) — bālganā miķelīte 
sinonīmi: bālganā astere 

Aster alpinus L. (1753) — alpīnā miķelīte 
sinonīmi: alpīnā astere, alpīnā ziemastere, Alpu astere, alpu astere 
(ort. var.), alpu astra, Alpu miķelīte, Alpu ziemastere, alpu zvaigznīte, 
miķeļpuķes (pēc dažiem autoriem), ziemasteres (pēc dažiem auto-
riem), ziemciešu asteres (pēc dažiem autoriem) 

 Aster amellus L. (1753) — virsāja miķelīte 
sinonīmi: Amelas astere, Amelas ziemastere, lielziedu zvaigžņu 
astere, vidējā ziemastere, virsāju astere, virsāju miķelīte (ort. var.), 
virsāju ziemastere, viršāju miķelīte (ort. var.), ziemastere (pēc da-
žiem autoriem), zvaigžņu astere 

Aster altaicus Willd. (1809) — Altaja miķelīte 

Aster farreri W. W. Sm. & Jeffrey (1916) — Farēra miķelīte 
sinonīmi: farrera astere 

Aster flaccidus Bunge (1835) — Tibetas miķelīte 

Aster ×frikartii Silva Tar. & C. K. Schneid. (1927) — Frikarta miķelīte 
sinonīmi: Frikarta astere 

Aster maackii Regel (1861) — Māka miķelīte 

Aster pyrenaeus Desf. ex DC. (1805) — Pireneju miķelīte 

Aster tataricus L. f. (1782) — Tatārijas miķelīte 

Aster thomsonii C. B. Clarke (1838) — Tomsona miķelīte 
sinonīmi: Tomsona astere, miķelīte (pēc dažiem autoriem) 

Aster tongolensis Franch. (1896) — zilganā miķelīte 
sinonīmi: zilganā ziemastere 

Aster yunnanensis Franch. (1896) — Juņnaņas miķelīte 

Callistephus Cass. (1825) — asteres 
sinonīmi: astere (pēc dažiem autoriem), asterenes (pēc dažiem auto-
riem), astre (pēc dažiem autoriem), astres (pēc dažiem autoriem), 
augstās asteres (pēc dažiem autoriem), Ķīnas astere (pēc dažiem 
autoriem), Ķīnas asteres (pēc dažiem autoriem), Ķinas asteres (ort. 
var.), vainadzenes, vidēji augstās asteres (pēc dažiem autoriem), 
zemās asteres (pēc dažiem autoriem), zvaigzne (pēc dažiem auto-
riem) 

Callistephus chinensis (L.) Nees (1832) — Ķīnas astere 
sinonīmi: Amerikas krūmu astere, astere (pēc dažiem autoriem), 
asteres (pēc dažiem autoriem), Kalifornijas astere, komētastere, kri-
zantēmastere, Ķīnas asteres (pēc dažiem autoriem), Ķinas vaina-
dzene, liliputastere, lodveida astere, Margaritu astere, margrietu 
astere, peonijastere, princesastere, pundurastere, radio astere, rož-
astere, staru astere, strausa spalvu astere (ort. var.), strausu spalvu 
astere, triumfastere, ūnikumastere, vasaras astere, vasaras asteres, 
viengadīgā astere, Viktorijas astere 

Canadanthus G. L. Nesom (1995) — kalnasteres 

Canadanthus modestus (Lindl.) G. L. Nesom (1995) — lielā kalnastere 

Doellingeria Nees (1832) — vilciņasteres 

Doellingeria umbellata (Mill.) Nees (1832) — čemuru vilciņastere 
sinonīmi: čemuru ziemastere 

Erigeron L. (1753) — jānīši 
sinonīmi: auniņi (pēc dažiem autoriem), jānītis (pēc dažiem auto-
riem), sīkjānīši 

Erigeron acris L. (1753) — asais jānītis 

subsp. acris — asais jānītis 
sinonīmi: asā laimespuķe, auniņi (pēc dažiem autoriem), divredze, 
gludais jānītis, īstā jāņuzāle, jānīši (pēc dažiem autoriem), Jāņu zāle 
(pēc dažiem autoriem), laimes puķe, laimespuķe, laimīte, laimpuķe, 
pūcīši, spilga, sūrenes (pēc dažiem autoriem), tillerijas, zaķaļipa, 
zaķļipa, zaķļipiņas 

subsp. politus (Fr.) H. Lindb. (1901) — izskatīgais jānītis 

Erigeron alpinus L. (1753) — alpīnais jānītis 

subsp. alpinus — alpīnais jānītis 

subsp. intermedius (Rchb.) Pawł. (1969) — vidējais jānītis 

Erigeron annuus (L.) Pers. (1807) — vasaras jānītis 
sinonīmi: viengadīgais dižjānītis, viengadīgais jānītis 

Erigeron aurantiacus Regel (1879) — oranžais jānītis 

Erigeron bonariensis L. (1753) — plūksnu jānītis 
sinonīmi: plūksnu sīkjānītis 

Erigeron canadensis L. (1753) — Kanādas jānītis 
sinonīmi: Kanadas auniņi, Kanadas jānītis (ort. var.), Kanādas sīk-
jānītis 

Erigeron candidus Widder (1932) — gaišais jānītis 

Erigeron compositus Pursh (1813-14) — saliktais jānītis 
sinonīmi: jānīši (pēc dažiem autoriem) 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. (1838) — Spānijas jānītis 

Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. (1825) — 
kailais jānītis 

Erigeron glaucus Ker Gawl. (1815) — zilganais jānītis 

Erigeron grandiflorus Hook. (1834) — lielziedu jānītis 
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Erigeron hyssopifolius Michx. (1803) — izoplapu jānītis 

Erigeron karvinskianus DC. (1836) — Karvinska jānītis 

sinonīmi: jānītis (pēc dažiem autoriem) 

Erigeron leiomerus A. Gray (1884) — klinšu jānītis 

Erigeron lonchophyllus Hook. (1834) — šķēplapu jānītis 

Erigeron salsuginosus (Richardson ex R. Br.) A. Gray (1881) — sālieņu 
jānītis 

Erigeron speciosus (Lindl.) DC. (1836) — krāšņais jānītis 

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. (1803) — sarainais jānītis 
sinonīmi: zarainais jānītis 

var. strigosus — sarainais jānītis 

var. septentrionalis (Fernald & Wie-gand) Fernald (1942) —
ziemeļu jānītis 

Eriophyllum Lag. (1816) — zeltasteres 
sinonīmi: eriofiles 

Eriophyllum lanatum (Pursh) J. Forbes (1833) — tūbainā zeltastere 
sinonīmi: vilnainā zeltastere 

Eurybia (Cass.) Cass. (1820) — košasteres 

Eurybia conspicua (Lindl.) G. L. Nesom (1995) — uzkrītošā košastere 

Eurybia divaricata (L.) G. L. Nesom (1995) — izplestā košastere 
sinonīmi: izplestā ziemastere 

Eurybia macrophylla (L.) Cass. ex Nees (1832) — liellapu košastere 
sinonīmi: liellapainā ziemastere, liellapu ziemastere 

Eurybia sibirica (L.) G. L. Nesom (1995) — Sibīrijas košastere 

Galatella Cass. (1825) — galatellas 

Galatella linosyris (L.) Rchb. f. (1853) – linveida galatella 
sinonīmi: linveida astere, linveida ziemastere 

Galatella sedifolia (L.) Greuter (2003) — laimiņlapu galatella 
sinonīmi: bultlapu ziemastere, laimiņlapu miķelīte, laimiņlapu ziem-
astere 

subsp. sedifolia — laimiņlapu galatella 
sinonīmi: punktainā galatella 

Kalimeris Cass. (1822) — pogasteres 
sinonīmi: Altaja asteres 

Kalimeris mongolica (Franch.) Kitam. (1937) — Mongolijas pogastere 
sinonīmi: kalimēris 

Oreostemma Greene (1900) — klinšasteres 

Oreostemma alpigenum (Torr. & A. Gray) Greene (1900) — Alpu klinš-
astere 

var. andersonii (A. Gray) G. L. Nesom (1993) — Andersona klinšu-
astere 

×Solidaster H. R. Wehrh. (1932) — slotiņasteres 
sinonīmi: zeltasteres (pēc dažiem autoriem) 

×Solidaster luteus (Everett) M. L. Green ex Dress (1937) — dzeltenā 
slotiņastere 
sinonīmi: hibrīdā zeltastere 

Symphyotrichum Nees (1832) — ziemasteres 

Symphyotrichum ciliolatum (Lindl.) Á. Löve & D. Löve (1892) — 
smalkā ziemastere 

Symphyotrichum cordifolium (L.) G. L. Nesom (1995) — sirdslapu 
ziemastere 
sinonīmi: sirdslapu miķelīte 

Symphyotrichum cusickii (A. Gray) G. L. Nesom (1995) — Kasicka 
ziemastere 

Symphyotrichum dumosum (L.) G. L. Nesom (1995) — spilvenveida 
ziemastere 
sinonīmi: krūma ziemastere, krūmu astere, krūmu ziemastere (ort. 
var.), krūmveida astere, krūmveida ziemastere, spilvenveida miķelīte, 
zemā rudens ziemastere, ziemastere (pēc dažiem autoriem) 

Symphyotrichum ericoides (L.) G. L. Nesom (1995) — sīklapu ziem-
astere 
sinonīmi: sārteņu miķelīte, sārteņu ziemastere, sīklapainā astere, 
spalvainā miķelīte, viršlapu ziemastere 

Symphyotrichum grandiflorum (L.) G. L. Nesom (1995) — lielziedu 
ziemastere 

Symphyotrichum laeve (L.) Á. Löve & D. Löve (1982) — gludā ziem-
astere 

var. laeve — gludā ziemastere 

var. concinnum (Willd.) G. L. Nesom (1995) — krāšņā ziemastere 

 Symphyotrichum lateriflorum (L.) Á. Löve & D. Löve (1982) — sān-
ziedu ziemastere 
sinonīmi: sānziedu miķelīte 

Symphyotrichum longifolium (Lam.) G. L. Nesom (1995) — garlapu 
ziemastere  

Symphyotrichum novae-angliae (L.) G. L. Nesom (1995) — Jaun-
anglijas ziemastere 
sinonīmi: Amerikas miķelīte, Jaunanglijas astere, Jaunanglijas miķe-
līte, miķelītes (pēc dažiem autoriem), spilvotā astere, ziemastere (pēc 
dažiem autoriem) 

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom (1995) — Jaunbeļģijas 
ziemastere 
sinonīmi: Jaunbeļģijas astere, Jaunbeļģijas miķelīte, miķelene (pēc 
dažiem autoriem), miķelīte (pēc dažiem autoriem), miķelītes (pēc 
dažiem autoriem), Virdžīnijas miķelīte, ziemastere (pēc dažiem auto-
riem) 

var. novi-belgii — Jaunbeļģijas ziemastere 

var. villicaule (A. Gray) Labrecque & Brouillet (1997) — matainā 
ziemastere 

Symphyotrichum patens (Aiton) G. L. Nesom (1995) — plašā ziem-
astere 

var. patentissimum (Lindl.) G. L. Nesom (1995) — skrajā ziem-
astere 

Symphyotrichum puniceum (L.) Á. Löve & D. Löve (1983) — sārt-
stublāja ziemastere 

Symphyotrichum ×salignum (Willd.) G. L. Nesom (1995) — vītolu 
ziemastere 
sinonīmi: ilggadīgā astere, kārklene, kārklenes, kārkliņi, kazu puķīte, 
kāzu puķīte, miķelene (pēc dažiem autoriem), miķēlene, miķeles, 
miķelīši, miķelīte (pēc dažiem autoriem), miķelītes, miķelītis, miķel-
nica, miķelnīca, miķelnīcas, miķelnīces, miķeļpuķe, miķeļpuķes, pre-
cene, precinieku puķe, rudens astere, rudens puķe, rudinspuķe, rudiņa 
puķe, stuku puķe, vītoliņi, vītollapu astere, vītolu miķelīte 

Symphyotrichum sericeum (Vent.) G. L. Nesom (1995) — zīdainā 
ziemastere 

Symphyotrichum tradescantii (L.) G. L. Nesom (1995) — Treides-
kanta ziemastere 

Symphyotrichum turbinellum (Lindl.) G. L. Nesom (1995) — vilciņu 
ziemastere 
sinonīmi: miķelīte (pēc dažiem autoriem) 

Symphyotrichum undulatum (L.) G. L. Nesom (1995) — viļņainā ziem-
astere 

Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G. L. Nesom (1995) — dažād-
krāsu ziemastere 

Tripolium Nees (1832) — sālsasteres 

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (1962) — Pannonijas sāls-
astere 

subsp. pannonicum — Pannonijas sālsastere 

subsp. tripolium (L.) Greuter (2003) — jūrmalas sālsastere 
sinonīmi: jūrmalas astere, jūrmalas miķelīte 

Tripolium sorrentinoi (Tod.) Raimondo & Greuter (2005) — Sorentīna 
sālsastere 

Pateicības 

Pateicība recenzentiem par diskusiju un ieteiku-
miem atsevišķu sugu nosaukšanai. 
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1. pielikums 

Vecākā literatūrā biežāk lietotie zinātnisko nosau-
kumu sinonīmi 
 

Actinella lanata = Eriophyllum lanatum 
Amphirhapis albescens = Aster albescens 
Aster andersonii = Oreostemma alpigenum var. andersonii 
Aster annuus = Erigeron annuus 
Aster arnottii = Symphyotrichum patens var. patentissimum 
Aster bessarabicus = Aster amellus 
Aster chinensis = Callistephus chinensis 
Aster ciliolatus = Symphyotrichum ciliolatum 
Aster concinnus = Symphyotrichum laeve var. concinnum 
Aster conspicuus = Eurybia conspicua 
Aster cordifolius = Symphyotrichum cordifolium 
Aster cusickii = Symphyotrichum cusickii 
Aster divaricatus = Eurybia divaricata 
Aster dumosus = Symphyotrichum dumosum 
Aster ericoides = Symphyotrichum ericoides 
Aster foliaceus var. cusickii = Symphyotrichum cusickii 
Aster grandiflorus = Symphyotrichum grandiflorum 
Aster laevis = Symphyotrichum laeve 
Aster lateriflorus = Symphyotrichum lateriflorum 
Aster linosyris = Galatella linosyris 
Aster longifolius = Symphyotrichum longifolium 
Aster macrophyllus = Eurybia macrophylla 
Aster modestus = Canadanthus modestus 
Aster mongolicus = Kalimeris mongolica 
Aster novae-angliae = Symphyotrichum novae-angliae 
Aster novi-belgii = Symphyotrichum novi-belgii 
Aster punctatus = Galatella sedifolia subsp. sedifolia 
Aster puniceus = Symphyotrichum puniceum 
Aster sagittifolius = Symphyotrichum cordifolium 
Aster ×salignus = Symphyotrichum ×salignum 
Aster salsuginosus = Erigeron salsuginosus 
Aster sedifolius = Galatella sedifolia 
Aster sericeus = Symphyotrichum sericeum 
Aster sibiricus = Eurybia sibirica 
Aster sorrentinii = Tripolium sorrentinoi 
Aster subintegerrimus = Eurybia sibirica 

 Aster tibeticus = Aster flaccidus 
Aster tradescantii = Symphyotrichum tradescantii 
Aster tripolium =Tripolium pannonicum subsp. tripolium 
Aster tripolium subsp. pannonicus = Tripolium pannonicum subsp. 

pannonicum 
Aster turbinellus = Symphyotrichum turbinellum 
Aster umbellatus = Doellingeria umbellata 
Aster undulatus = Symphyotrichum undulatum 
Aster ×versicolor = Symphyotrichum ×versicolor 
×Asterago = ×Solidaster 
Asterago ×lutea = ×Solidaster luteus 
Asteromoea mongolica = Kalimeris mongolica 
Calimeris = Kalimeris 
Callimeris = Kalimeris 
Callistemma chinense = Callistephus chinensis 
Callistemma hortense = Callistephus chinensis 
Callistephus hortensis = Callistephus chinensis 
Chrysocoma linosyris = Aster linosyris 
Conyza canadensis = Erigeron canadensis 
Erigeron acer = Erigeron acris 
Erigeron annuus subsp. septentrionalis = Erigeron strigosus var. 

septentrionalis 
Erigeron canadensis = Conyza canadensis 
Erigeron intermedius = Erigeron alpinus subsp. intermedius 
Erigeron macranthus = Erigeron speciosus 
Erigeron politus = Erigeron acris subsp. politus 
Erigeron simplex = Erigeron grandiflorus 
Phalacroloma annuum = Erigeron annuus 
Phalacroloma septentrionale = Erigeron strigosus var. septentrionalis 
Solidago lateriflora = Symphyotrichum lateriflorum 
Solidaster hybridus = ×Solidaster luteus 
Stenactis annua = Erigeron annuus 
Symphyotrichum sagittifolium = Symphyotrichum cordifolium 
Tripolium vulgare = Tripolium pannonicum subsp. pannonicum 

2. pielikums 

Latvisko nosaukumu un to sinonīmu alfabētiskais 
saraksts 
 

alpīnā astere = alpīnā miķelīte 
alpīnā miķelīte — Aster alpinus 
alpīnā ziemastere = alpīnā miķelīte 
alpīnais jānītis — Erigeron alpinus 
Alpu astere = alpīnā miķelīte 
alpu astere (ort. var.) = alpīnā miķelīte 
alpu astra = alpīnā miķelīte 
Alpu klinšastere — Oreostemma alpigenum 
Alpu miķelīte = alpīnā miķelīte 
Alpu ziemastere = alpīnā miķelīte 
alpu zvaigznīte = alpīnā miķelīte 
Altaja asteres = pogasteres 
Altaja miķelīte — Aster altaicus 
Amelas astere = virsāja miķelīte 
Amelas ziemastere = virsāja miķelīte 
Amerikas krūmu astere = Ķīnas astere 
Amerikas miķelīte = Jaunanglijas ziemastere 
Andersona klinšastere — Oreostemma alpigenum var. andersonii 
asā laimespuķe = asais jānītis 
asais jānītis — Erigeron acris 
astere (pēc dažiem autoriem) = asteres 
astere (pēc dažiem autoriem) = Ķīnas astere 
astere (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
asterenes (pēc dažiem autoriem) = asteres 
asterenes (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
asteres — Callistephus 
asteres (pēc dažiem autoriem) = Ķīnas astere 
asteres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
astre, astres (pēc dažiem autoriem) = asteres 
astre, astres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
augstās asteres (pēc dažiem autoriem) = asteres 
augstās asteres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
auniņi (pēc dažiem autoriem) = asais jānītis 
auniņi (pēc dažiem autoriem) = jānīši 
bālganā astere = bālganā miķelīte 
bālganā miķelīte — Aster albescens 
bultlapu ziemastere = laimiņlapu galatella 
čemuru vilciņastere — Doellingeria umbellata 
čemuru ziemastere = čemuru vilciņastere 
dažādkrāsu ziemastere — Symphyotrichum ×versicolor 
divredze = asais jānītis 
dzeltenā slotiņastere — ×Solidaster luteus 
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eriofiles = zeltasteres 
Farēra miķelīte — Aster farreri 
farrera astere = Farēra miķelīte  
Frikarta miķelīte — Aster ×frikartii 
Frikarta astere = Frikarta miķelīte 
galatellas — Galatella 
gaišais jānītis — Erigeron candidus 
garlapu ziemastere — Symphyotrichum longifolium 
gludā ziemastere — Symphyotrichum laeve 
gludais jānītis = asais jānītis 
hibrīdā zeltastere = dzeltenā slotiņastere 
ilggadīgā astere = vītolu ziemastere 
ilggadīgās asteres = miķelītes 
īstā jāņuzāle = asais jānītis 
īstās asteres = miķelītes 
izoplapu jānītis — Erigeron hyssopifolius 
izplestā košastere — Eurybia divaricata 
izplestā ziemastere = izplestā košastere 
izskatīgais jānītis — Erigeron acris subsp. politus 
jānīši (pēc dažiem autoriem) = asais jānītis 
jānīši — Erigeron 
jānīši (pēc dažiem autoriem) = saliktais jānītis 
jānītis (pēc dažiem autoriem) = jānīši 
jānītis (pēc dažiem autoriem) = Karvinska jānītis 
Jāņu zāle (pēc dažiem autoriem) = asais jānītis 
Jaunanglijas astere = Jaunanglijas ziemastere 
Jaunanglijas miķelīte = Jaunanglijas ziemastere 
Jaunanglijas ziemastere — Symphyotrichum novae-angliae 
Jaunbeļģijas astere = Jaunbeļģijas ziemastere 
Jaunbeļģijas miķelīte = Jaunbeļģijas ziemastere 
Jaunbeļģijas ziemastere — Symphyotrichum novi-belgii 
Juņnaņas miķelīte — Aster yunnanensis 
jūrmalas astere = jūrmalas sālsastere 
jūrmalas miķelīte — jūrmalas sālsastere 
jūrmalas sālsastere = Tripolium pannonicum subsp. tripolium 
kailais jānītis — Erigeron glabratus 
Kalifornijas astere = Ķīnas astere 
kalimēris = Mongolijas pogastere 
kalnasteres — Canadanthus 
Kanadas auniņi = Kanādas jānītis 
Kanadas jānītis (ort. var.) = Kanādas jānītis 
Kanādas jānītis — Erigeron canadensis 
Kanādas sīkjānītis = Kanādas jānītis 
kārklene, kārklenes = vītolu ziemastere 
kārkliņi = vītolu ziemastere 
Karvinska jānītis — Erigeron karvinskianus 
kazu puķīte = vītolu ziemastere 
kāzu puķīte = vītolu ziemastere 
klinšasteres — Oreostemma 
klinšu jānītis — Erigeron leiomerus 
komētastere = Ķīnas astere 
košasteres — Eurybia 
krāšņā ziemastere — Symphyotrichum laeve var. concinnum 
krāšņais jānītis — Erigeron speciosus 
krizantēmastere = Ķīnas astere 
krūma ziemastere = spilvenveida ziemastere 
krūmu astere = spilvenveida ziemastere 
krūmu ziemastere (ort. var.) = spilvenveida ziemastere 
krūmveida astere = spilvenveida ziemastere 
krūmveida ziemastere = spilvenveida ziemastere 
Kasicka ziemastere — Symphyotrichum cusickii 
Ķīnas astere — Callistephus chinensis 
Ķīnas astere (pēc dažiem autoriem) = asteres 
Ķinas asteres (ort. var.) = asteres 
Ķīnas asteres (pēc dažiem autoriem) = asteres 
Ķīnas asteres (pēc dažiem autoriem) = Ķīnas astere 
Ķinas vaiandzene = Ķīnas astere 
laimes puķe = asais jānītis 
laimespuķe = asais jānītis 
laimiņlapu galatella — Galatella sedifolia 
laimiņlapu galatella — Galatella sedifolia subsp. sedifolia 
laimiņlapu miķelīte — laimiņlapu galatella 
laimiņlapu ziemastere = laimiņlapu galatella 
laimīte = asais jānītis 
laimpuķe = asais jānītis 
lielā kalnastere — Canadanthus modestus 
liellapainā ziemastere = liellapu košastere 
liellapu košastere — Eurybia macrophylla 
liellapu ziemastere = liellapu košastere 
lielziedu jānītis — Erigeron grandiflorus 
lielziedu ziemastere — Symphyotrichum grandiflorum 
lielziedu zvaigžņu astere = virsāja miķelīte 
liliputastere = Ķīnas astere 
linveida astere = linveida galatella 

 linveida galatella — Galatella linosyris 
linveida ziemastere = linveida galatella 
lodveida astere = Ķīnas astere 
Māka miķelīte— Aster maackii  
Margaritu astere = Ķīnas astere 
margrietu astere = Ķīnas astere 
matainā ziemastere — Symphyotrichum novi-belgii var. villicaule 
miķelene (pēc dažiem autoriem) = Jaunbeļģijas ziemastere 
miķelene (pēc dažiem autoriem) = vītolu ziemastere 
miķēlene (ort. var.) = vītolu ziemastere 
miķelenes = miķelītes 
miķeles = vītolu ziemastere 
miķelīši = vītolu ziemastere 
miķelīte (pēc dažiem autoriem) = Jaunbeļģijas ziemastere 
miķelīte (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
miķelīte (pēc dažiem autoriem) = Tomsona miķelīte 
miķelīte (pēc dažiem autoriem) = vilciņu ziemastere 
miķelīte (pēc dažiem autoriem) = vītolu ziemastere 
miķelītes — Aster 
miķelītes (pēc dažiem autoriem) = Jaunanglijas ziemastere 
miķelītes (pēc dažiem autoriem) = Jaunbeļģijas ziemastere 
miķelītes (pēc dažiem autoriem) = vītolu ziemastere 
miķelītis = vītolu ziemastere 
miķelnica = vītolu ziemastere 
miķelnīca, miķelnīcas = vītolu ziemastere 
miķelnīces = vītolu ziemastere 
miķeļpuķe = vītolu ziemastere 
miķeļpuķes (pēc dažiem autoriem) = alpīnā miķelīte 
miķeļpuķes (pēc dažiem autoriem) = vītolu ziemastere 
Mongolijas pogastere — Kalimeris mongolica 
oranžais jānītis — Erigeron aurantiacus 
Pannonijas sālsastere — Tripolium pannonicum 
peonijastere = Ķīnas astere 
Pireneju miķelīte — Aster pyrenaeus 
plašā ziemastere — Symphyotrichum patens  
plūksnu sīkjānītis — plūksnu jānītis 
plūksnu jānītis = Erigeron bonariensis 
pogasteres — Kalimeris 
precene = vītolu ziemastere 
precinieku puķe = vītolu ziemastere 
princesastere = Ķīnas astere 
pūcīši = asais jānītis 
pundurastere = Ķīnas astere 
punktainā galatella → laimiņlapu galatella 
radio astere = Ķīnas astere 
rožastere = Ķīnas astere 
rudens astere = vītolu ziemastere 
rudens puķe = vītolu ziemastere 
rudinspuķe = vītolu ziemastere 
rudiņa puķe = vītolu ziemastere 
sālieņu jānītis — Erigeron salsuginosus 
saliktais jānītis — Erigeron compositus 
sālsasteres — Tripolium 
sānziedu miķelīte = sānziedu ziemastere 
sānziedu ziemastere — Symphyotrichum lateriflorum 
sarainais jānītis — Erigeron strigosus 
sārteņu miķelīte = sīklapu ziemastere 
sārteņu ziemastere = sīklapu ziemastere 
sārtstublāja ziemastere — Symphyotrichum puniceum 
Sibīrijas košastere — Eurybia sibirica 
sīkjānīši = jānīši 
sīklapainā astere = sīklapu ziemastere 
sīklapu ziemastere — Symphyotrichum ericoides 
sirdslapu miķelīte = sirdslapu ziemastere 
sirdslapu ziemastere — Symphyotrichum cordifolium 
skrajā ziemastere — Symphyotrichum patens var. patentissimum  
slotiņasteres — ×Solidaster 
smalkā ziemastere — Symphyotrichum ciliolatum 
Sorentīna sālsastere — Tripolium sorrentinoi 
spalvainā miķelīte = sīklapu ziemastere 
Spānijas jānītis — Erigeron frigidus 
spilga = asais jānītis 
spilvenveida miķelīte = spilvenveida ziemastere 
spilvenveida ziemastere — Symphyotrichum dumosum 
spilvotā astere = Jaunanglijas ziemastere 
staru astere = Ķīnas astere 
strausa spalvu astere (ort. var.) = Ķīnas astere 
strausu spalvu astere = Ķīnas astere 
stuku puķe = vītolu ziemastere 
sūrenes (pēc dažiem autoriem, nevis sūrenes — Polygonum) = asais 

jānītis 
šķēplapu jānītis — Erigeron lonchophyllus 
Tatārijas miķelīte — Aster tataricus 
Tibetas miķelīte — Aster flaccidus 
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tillerijas = asais jānītis 
Tomsona astere = Tomsona miķelīte 
Tomsona miķelīte — Aster thomsonii 
Treideskanta ziemastere — Symphyotrichum tradescantii 
triumfastere = Ķīnas astere  
tūbainā zeltastere — Eriophyllum lanatum 
ūnikumastere = Ķīnas astere 
uzkrītošā košastere — Eurybia conspicua 
vainadzenes = asteres 
vasaras astere, vasaras asteres → Ķīnas astere 
vasaras jānītis — Erigeron annuus 
vidējā ziemastere = virsāja miķelīte 
vidējais jānītis — Erigeron alpinus subsp. intermedius 
vidēji augstās asteres (pēc dažiem autoriem) → asteres 
vidēji augstās asteres (pēc dažiem autoriem) → miķelītes 
viengadīgā astere = Ķīnas astere 
viengadīgais dižjānītis = vasaras jānītis 
viengadīgais jānītis = vasaras jānītis 
Viktorijas astere = Ķīnas astere 
vilciņasteres — Doellingeria 
vilciņu ziemastere — Symphyotrichum turbinellum 
vilnainā zeltastere = tūbainā zeltastere 
viļņainā ziemastere — Symphyotrichum undulatum 
Virdžīnijas miķelīte = Jaunbeļģijas ziemastere 
virsāja miķelīte — Aster amellus 
virsāju astere = virsāja miķelīte 
virsāju miķelīte (ort. var.) = virsāja miķelīte 
virsāju ziemastere = virsāja miķelīte 
viršāju miķelīte (ort. var.) = virsāja miķelīte 
viršlapu ziemastere = sīklapu ziemastere 
vītoliņi = vītolu ziemastere 
vītollapu astere = vītolu ziemastere 
vītolu miķelīte = vītolu ziemastere 
vītolu ziemastere — Symphyotrichum ×salignum 
zaķaļipa = asais jānītis 
zaķļipa = asais jānītis 
zaķļipiņas = asais jānītis 
zarainais jānītis = sarainais jānītis 
zeltasteres — Eriophyllum 
zeltasteres (pēc dažiem autoriem) = slotiņasteres 
zemā rudens ziemastere = spilvenveida ziemastere 
zemās asteres (pēc dažiem autoriem) = asteres 
zemās asteres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
zīdainā ziemastere — Symphyotrichum sericeum 
ziemas asteres = miķelītes 
ziemastere (pēc dažiem autoriem) = Jaunanglijas ziemastere 
ziemastere (pēc dažiem autoriem) = Jaunbeļģijas ziemastere 
ziemastere (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
ziemastere (pēc dažiem autoriem) = spilvenveida ziemastere 
ziemastere (pēc dažiem autoriem) = virsāja miķelīte 
ziemasteres (pēc dažiem autoriem) = alpīnā miķelīte 
ziemasteres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
ziemasteres — Symphyotrichum 
ziemciešu asteres (pēc dažiem autoriem) = alpīnā miķelīte 
ziemciešu asteres (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
ziemciešu astras = miķelītes 
ziemeļu jānītis — Erigeron strigosus var. septentrionalis 
zilganā miķelīte — Aster tongolensis 
zilganā ziemastere = zilganā miķelīte 
zilganais jānītis — Erigeron glaucus 
zvaigzne (pēc dažiem autoriem) = asteres 
zvaigzne (pēc dažiem autoriem) = miķelītes 
zvaigžņu astere = virsāja miķelīte 

Saņemts: 04.09.2009. 
papildināts: 10.12.2015. 
apstiprināts publicēšanai: 22.12.2015. 
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