
Ķermenis

Vaboles elytra nav cieta ķīniešu
pārklājuma, bet ir mīksta un
elastīga. 

CANTHARIS RUSTICA

Kur?

Ugunsdzēsēja vabole

Ķermenis sastāv no septiņām
locītavām un vienpadsmit antenām.
Par apzīmējumu, kas ir pirmais
sarkano korpusa segments, ir melna
plankumaina vieta, un mīkstiem
spārniem ir tumši pelēks nokrāsa.

Augļu un sākņu dārzā



Aktīvitātes
Paņem vaboli un saklausi tas
skaņas.

Ugunsdzēsēju vabole, tāpat kā
jebkurš kukainis, dzimst no olām,

kuras mātīte slēpj sapuvušu celmu
vai brīvas augsnes iekšpusē. Lai arī

pēc kāda laika tas mirst, no mūra
iznāk diezgan kāpuri. No malas

“mazuļi” izskatās kā sīkas, melnas
pērlītes, kas savērtas uz plānas diega.

Atrodi vaboli brīvā dabā

Vai tu zini?



Baltais stārķis
CICONIA

Kur?
Gājputns, ligzdošanas vietās atgriežas
marta beigās - aprīļa sākumā, aizlido

septembrī

Ķermenis
Liels putns ar garām kājām, kā arī garu
kaklu un knābi. Spalvu tērps balts,
izņemot lidspalvas, kas melnas.
Pieaugušiem putniem kājas un knābis
sarkani, jauniem putniem – tumši
sarkanbrūni. 

Riesta laikā raksturīga knābja
klabināšana, ko dara abi
dzimumi. Dažkārt izdod arī
šņācošas skaņas.



Vai tu zini?

Baltais stārķi ir gaļēdājs, savā ziņā to varētu
saukt arī par plēsēju. Pamatbarība nebūt nav

vardes (kā to uzskata daudzi), it sevišķi
mūsdienās, kad varžu palicis daudz mazāk.
Stārķu ēdienkarte ir ļoti daudzveidīga – ēd

visus dzīvniekus, ko vien spēj norīt –
kukaiņus, to kūniņas un kāpurus, peļveidīgos,
kurmjus, čūskas, ķirzakas, vardes, zivtiņas, uz

zemes ligzdojošo putnu mazuļus, arī maitu.

Aktīvitātes

 

Didaktiskā spēle "Kas ir šis putns"
Bērni ir sadalīti divās grupās: viena
grupa apraksta putnu(vai mīklas)
Un otrs ir uzminēt, kāda veida
putns tas ir. Tad grupas mainās.



Zaļā varde
PELOPHYLAX KL.

ESCULENTU

Kur?
Varde lielāko daļu dzīves pavada dažādos
stāvošos ūdensbaseinos, kas parasti ir ar

bagātīgu augāju. Izvairās no lieliem ezeriem
un upēm. Ūdenstilpes var atrasties lapukoku
un jauktos mežos, mežmalās, palieņu pļavās.
Ziemo ūdenī, dažreiz uz sauszemes — alās un

bedrēs.

Ķermenis
Ķermeņa garums ap 6 - 8 cm, retāk līdz 10 cm.
Āda gluda. Mugura zaļa vai brūngana, ar
melniem plankumiem vai punktiņiem, bieži -
arī ar garenisku dzeltenu svītru pār muguras
vidu. Vēderpuse balta vai pelēka, parasti ar
melniem plankumiem. 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapukoki&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%BCava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ala


Vai tu zini?

Zaļā varde nav patstāvīga
suga, bet gan hibrīds starp
ezera vardi un dīķa vardi,

kas radies dabiskās
krustošanās rezultātā. 

Aktīvitātes

Saklausi vardes skaņas dabā un
uzzīmē pēc vardes skaņām savu
vardīti.



Kur?

Parastais pļavraibenis
MELITAEA

ATHALIA

Dažādi zālāji, mežmalas, izcirtumi, tauriņi var
ielidot jebkur, jo ir ceļotāji.

Ķermenis
Liels tauriņš, spārnu pletums līdz 55 mm.
Spārnu virspuse oranža ar daudz melniem
laukumiem. Gar abu spārnu malu viena apaļu
un viena pusmēnesveidīgu laukumu rinda.
Priekšspārnu apakšpuses raksts līdzīgs kā
virspusei. Pakaļspārnu apakšpusē izteikti
balti, mirdzoši “spogulīšu” laukumi. 



Vai tu zini?

Aktīvitātes

Kāpuri barojas ar vijolītēm.
Gadā viena paaudze. Ziemo

kāpuri. Tauriņu zvīņas ir
saplacināti matiņi. 

No dabas materiāliem izveidot savu
taurenīti.



Zeltītā rožvabole
CETONIA AURATA

Kur?

Ķermenis
Vidēji lielas vai diezgan lielas vaboles. To
ķermenis ir nedaudz iegarens, sašaurinās
uz atpakaļ. Krāsa var būt zaļa, sarkanīgi-
zaļa, violeta, zila, vara vai bronzas krāsā,
ar metālisku spīdumu vai samtainu
virsmu.

Viena īpatņa dzīves ilgums ir 2 gadi.
Pirmo reizi ziemo kāpura stadijā, otro -
pieauguša īpatņa.

Barojas siltās, saulainās dienās no maija
līdz jūlijam, palaikam arī septembrī.

Kāpuri pārtiek no koksnes un saknēm.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bronza
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81purs


Vai tu zini?

Aktīvitātes

Pieaugušas vaboles barojas
galvenokārt ar ziedu daļām,
dažreiz ar jaunām lapām un

augļiem, bieži dzer sulu, kas tek
no kokiem. Kāpuri barojas ar

mirušo koku koksni un saknēm.

Atrod vaboli dabā un salīdzini ar
citām,kas kopīgs un atšķirīgs.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Zieds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Auglis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sula
https://lv.wikipedia.org/wiki/Koks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Koksne
https://lv.wikipedia.org/wiki/Saknes


ZAĻAIS
DZIEDĀTĀJSIENĀZIS

TETTIGONIA
VIRIDISSIMA

Kur?
 Dažādi zālāji, pārsvarā vidēji mitri un

sausi.

Ķermenis
 Ķermenis viscaur zaļš, tikai pār galvu,
priekškrūtīm un spārniem ķermeņa
virs pusē brūngana garenjosla. Spārni
pārsniedz vēdera un mātītes dējekļa
garumu

Parastais dziedātājsienāzis, no kura
viegli atšķirams pēc garajiem
spārniem, kas pārsniedz vēdera un
mātītes dējekļa garumu



Vai tu zini?
Sienāži ir plēsoņas, barojas

galvenokārt ar dažādiem
kukaiņiem, tomēr barojas arī ar
lakstaugiem. • Sienāzis izvēlas

augstāku augāju un krūmus, lai
briesmu gadījumā varētu noplanēt

zālājā un paslēpties

Aktīvitātes

Atrodi sienāzi dabā un saklausi viņa
dziesmu. Kas dabā ir līdzīgā krāsā
kā sienāzis?



ZEMESVĒZIS
GRYLLOTALPA
GRYLLOTALPA

Kur?
Dārzi, dažādi slapji un mitri zālāji, it īpaši

ezeru un upju piekrastē, arī zemie un
augstie purvi. 

Ķermenis
 Liels kukainis.Ķermenis tumši brūns.
Priekškrūtis ir salīdzinoši lielas un
masīvas. Spārni relatīvi nelieli, piekļauti
mugurai, vēdera galā divi izaugumi –
cerkas. Ķermenis klāts ar sīkiem, īsiem
matiņiem, kas atgrūž ūdeni un neļauj tam
samirkt. 

Zemesvēzim ir slēpts dzīves veids. Tas
pārvietojas pa izraktajām pazemes
ejām.



Vai tu zini?
Zemesvēzis ir visēdājs, barojas ar
trūdiem, augu pazemes daļām un

augsnes bezmugurkaulniekiem

Aktīvitātes

Izveidot no plastalīna
zemesvēzi un  viņa mājiņu.



KAMEŅU ZIEDMUŠA
VOLUCELLA

BOMBYLANS

Kur?
 Dažādi zālāji, pārsvarā mitri zālāji,

krūmāji.

Ķermenis
 Ķermeņa garums līdz 15 mm. Krāsojums
mainīgs – biežāk sastopamas oranži-
dzeltenas, ar vēdera pamatdaļā tumšu
šķērsjoslu un ar dūmakainiem spārniem.
Dažkārt krūšu vidū ir melns laukums. 

Kāpuri apdzīvo sabiedrisko kukaiņu –
lapseņu, kameņu – ligzdas. Barojas ar
mirušajiem kāpuriem un, iespējams,
dzīviem kāpuriem



Vai tu zini?
 Ziedmušas ir labi apputeksnētāji.

Taču tās spēj apputeksnēt tikai
“plakanos” ziedus, piemēram,

čemurziežus, kuriem nektārs ir
viegli sasniedzams ar mušu īso

“snuķi”. 

Aktīvitātes

Novērot dabā kameni un to
dzīvesveidu,apraksīt darba
burtnīcā.



LAPSEŅVEIDA ZIEDMUŠA
TEMNOSTOMA
VESPIFORME (

Kur?
  Pieaugušās ziedmušas sastopamas

zālājos lapkoku mežu tuvumā.

Ķermenis
 Ķermeņa garums līdz 20 mm. Krūtis
melnas ar maziem, dzelteniem
laukumiem sānos. 

Kāpura attīstība trūdošajā koksnē ilgst
divus gadus



Vai tu zini?
Spēj baroties tikai tādos ziedos,
kuriem nektārs atrodas sekli un
muša to var aizsniegt ar savu īso

snuķi. • Ziedmušu mutes orgāns –
snuķis – ir mīksts, ievelkams, un ar
to var uzņemt tikai šķidru barību.

Aktīvitātes

Novēro dabā lapseni un
salīdzini to ar biti. Kas kopīgs un
kas atšķirīgs.



GOVJU DIŽDUNDURS
TABANUS BOVINUS

LINNAEUS (

Kur?
  Pārsvarā slapji un mitri zālāji ezeru un
purvu tuvumā. Mātītes var pārlidot lielu

attālumu.

Ķermenis
 Ķermenis tumši pelēks, vēderam vidū uz
katra posma dzeltens trīsstūris, katra
posma pakaļējā mala sānos dzeltena.
Kājas ar tumši dzelteniem vidusposmiem.
Acis daudzkrāsainas.

 Diždundura mātīte asins sūkšanai
galvenokārt izvēlas lielos zīdītājus,
tostarp go vis un zirgus, kuriem ir īss
apmatojum



Vai tu zini?
Govju diždundura kāpuri attīstās
slapjā augsnē. Tie ir plēsoņas un

uzbrūk citiem augsnes
bezmugurkaulniekiem.

Aktīvitātes

Izveido savu diždunduru no
palīg materiāliem.



SARKANĀ VAIROGBLAKTS
EURYDEMA

DOMINULUS ((

Kur?
 Dažādi zālāji.  

Ķermenis
 Ķermeņa garums līdz 8 mm. Ķermeņa
krāsojums oranžs ar daudzveidī giem
melniem, simetriskiem laukumiem uz
dažādām ķermeņa daļām. Raksturīgi seši
melni laukumi uz krūtīm un sarkana tās
mala. Kājas un taustekļi melni.

 Blakts barojas tikai ar krustziežu
dzimtas augiem. • Suga parasti
novērojama pavasarī, jo ziemo
pieaugušās blaktis.



Vai tu zini?
 Blakšu olas ir lielākas kā citiem

kukaiņiem. No olām izšķiļas
miniatūra pieaugušās blakts
kopija, kas var būt ar citādu

krāsojumu. Pēc vairākām ādas
maiņas reizēm tā arvien vairāk

līdzinās pieaugušai blaktij.
Blaktīm kūniņu nav. 

Aktīvitātes
Novēro sarkano vairokblakts un
attēlo to zīmējumā.



SEPTIŅPUNKTU MĀRĪTE
COCCINELLA

SEPTEMPUNCTATA
LINNAEUS

Kur?
 Visos biotopos. 

Ķermenis
 Puslodveida vabole, ķermeņa garums līdz
8 mm. Galva maza, paslēpta zem
melnajām krūtīm. Krūšu stūros balti
laukumi. Spārni oranži ar septiņiem
melniem punktiem un diviem baltiem
lakumiem to pamatnē.

 No līdzīgām mārītēm atšķirama pēc
septiņiem punktiem uz spārniem.



Vai tu zini?
Mārītei ir brīdinošais krāsojums.
Tā ir indīga, indes pilienus izdala

kāju locītavās. • Mārīte un tās
kāpurs ir plēsoņas, barojas

galvenokārt ar laputīm. 

Aktīvitātes

Atrod un novēro mārīti,saskaiti
punktus un saklausi tās skaņu.



JŪRAS ŽAGATA
 HAEMATOPUS
OSTRALEGUS

Kur?
Kultivēti lauki, tīrumi, pļavas, bet visur

īsas veģetācijas periodos. 

Ķermenis
Par vārnu mazāks, drukns bridējputns ar
kontrastainu, melni-baltu apspalvojumu,
garu, oranžsarkanu knābi un bāli sarkanām
kājām. Viscaur melna ar baltu vēderu,
lidojumā pār spārniem redzama plata, balta
svītra, balta virsaste un baltās astes galā
melna svītra. 

 Uzturas ūdeņu tuvumā, kur barojas ar
moluskiem un ūdens kukaiņiem



Vai tu zini?
Ligzda ar 3 maskējoša krāsojuma
olām parasti klajā līdzenā vietā,

tādēļ putns uz ligzdas viegli
ieraugāms. Mazuļi ligzdbēgļi.

Aktīvitātes

Novēro putnu un tā
dzīvesveidu,izveido putnam
ligzdu vai mājiņu no dabas
materiāliem.



MAZAIS ĒRGLIS
 CLANGA POMARINA 

Kur?
 Ligzdu ierīko me žā netālu no tā malas,
bet medī galvenokārt pļavās, ganībās,

kultivētos zālājos, grāvmalās, ceļmalās u.
tml. vietās.

Ķermenis
Kraukļa lielumā, ar brūnu apspalvojumu.
Galva parasti nedaudz gaišāka, virsaste
balta, kājas apspalvotas līdz pirkstiem

  Klijānam kājas nav apspalvotas līdz
pirkstiem – redzami dzelteni stulmi.
Lidojumā spārnus tur “V” veidā
nedaudz pie paceltus, medījot dažkārt
mēdz pli vināties uz vietas



Vai tu zini?
Dēj ne vairāk kā 2 olas, no kurām
izaug tikai viens mazulis. Otrs ir
rezerves mazulis, kuru vecākais

mazulis knābjot novājina līdz
bo jāejai.

Aktīvitātes
Novēro putna izskatu un
saklausi tā skaņu. Mini mīklas
par ērgli.



PURVA PŪCE 
ASIO FLAMMEUS  

Kur?
Ligzdu ierīko uz zemes atklātās vietās
bieži ūdenstilpju tuvumā, krū mainās

palieņu pļavās, zema jos purvos u. tml.  

Ķermenis
Brūnraiba, apmēram vārnas lielumā, ar
slaidu ķermeni, gariem spārniem. Sejas
plīvurs baltgans, ap dzeltenajām acīm tumši
laukumi. Uz galvas mazas “austiņas” 

  Ausainā pūce ir ar labi redzamām
“austiņām”, oranžām acīm un
rūsganāka. Ķermeni tur verti kāli,
aktīva tumsā.



Vai tu zini?
Mazuļi mēdz pamest ligzdu jau 12

dienu vecumā un uzturas
apkārtnē.Lidspēju iegūst 4 nedēļu

vecumā. 

Aktīvitātes
Didaktiskā spēle "Diena un
nakts" par pūci.



PĻAVAS ĶIRZAKA 
ZOOTOCA VIVIPARA

JACQ  

Kur?
Raksturīga pļavām vidēji bagātās augsnēs;

biežāk uzturas pie krūmu puduriem,
priekšmetu kaudzēm, uz dažāda augstuma

veģetācijas robežas, ceļmalās un ūdenstilpņu
krastos

Ķermenis
Samērā neliela ķirzaka, līdz 15 cm gara, virspuses
zīmējums variabls, raksturīgi gareniskās rindās
novietoti gaišāki vai tumšāki plankumi, ķermeņa
sānos bieži (bet ne vienmēr) platas tumšākas joslas; 

  Oldzīvdzemdētāja – olas (parasti 5-10
gab) ap valks plāns, caurspīdīgs,
pār plīst olas dēšanas laikā, ma zulis ir
aktīvs uzreiz pēc pie dzimšanas



Vai tu zini?
Barībā nelieli pļavas

bezmugurkaulnieki – zirnek ļi,
kāpuri, vaboles u.c. kukaiņi. Aktīva
no marta otrās puses līdz oktobra

sākumam

Aktīvitātes
Novēro ķirzakas krāsu un
kustību,attēlo to savā darba
lapā.


