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Ievads 

 

Es so darbu rakstiju jo es gribeju uzinat vairak par Latvijas dzivniekiem un es noteikti uzinasu daudzko intresantu. 

 



1. Latvijas dzivnieku parskats 

 

Ezis 

 

Masa: 450-1200 g 

Garums: 25-30 cm 

Metieni gadā: 1 

Mazuļi metienā: 4-6 

Mūža ilgums: 6-7 gadi 

Izplatība Latvijā: bieži, visā teritorijā 

Lielakais kukaiņedaju kārtas parstavis Latvija. Ķermenis īss, drukns. Mugura un sānu daļa segta ar 

adatām. Ar adatām nesegtās ķermeņa daļas klāj rets, brūns apmatojums. Uz krūtīm raksturīgs balts, 

izplūdis plankums. Galva neliela, ar īsām, noapaļotām ausīm, apaļām acīm un smailu, kustīgu purnu. 

Kājas īsas. Aste ļoti īsa. Nometnieks. Dzīvo lapu koku un jauktu koku mežmalās, birzīs, krūmājos, kā 

arī dārozs un parkos. Izvairās no mitrām vietām. Aktīvs krēslā un naktī. Briesmu gadījumā saritinās 

kamolā. Eža dabiskie ienaidnieki ir pūces, caunveidīgie plēsēji, mežacūkas, suņi. Redze ezim ir 

salīdzinoši vāja. Barību atrod, izmantojot labi attīstītu ožu, dzirdi un tausti. Ēd kukaiņus un to kāpurus, 

sliekas, gliemezus, vardes, čūskas, kā arī uz zemes ligzdojošu putnu olas. Retāk baribā izmanto 

dažādus augļus, sēklas un sēnes. No novembra līdz aprīlim guļ ziemas miegu midzenī, ko ierīko zem 

koka saknēm, žagaru vai malkas krāvumiem. Pavasarī eszis pamostas gandrīz par trešdaļu vieglāks. Ēži 

pārojas pavasarī. Pēc 4-5 nedēļām piedzimst kurli, akli, bezzobaini mazuļi. Līdz mēneša vecumam tie 

pārtiek no mātes piena. Patstāvīgu dzīvi uzsāk nepilnu 2 mēnešu vecumā. 



Kurmis 

 

Masa: 60-120 g  

Garums: 12-16 cm 

Metieni gadā: 1 

Mazuļi metienā: 4-9 

Mūža ilgums: 4-5 gadi 

Izplatiba Latvija: biezi, visā teritorijā 

kurmis Tas ir racējdzīvnieks, kura organisms īpaši pielāgots dzīvei pazemē. Ķermenis garens, 

cilindrisks, kakls - īss. Galva slaida, purns snuķveidā izstiepts, kustīgs, klāts ar taustes matiem. Ausis 

un acis pilnīgi apslēptas apmatojumā. Kājas īsas. Priekškājas ir spēcīgas, ar masīvām lāpstveida 

plaukstām, kas kalpo rakšanai. Pakaļkājas ir stipri mazākas. Aste īsa, klāta ar īpašiem matiņiem, kas 

pilda taustes funkciju. Apmatojums ir mīksts, samtains, ļoti biezs un vienveidīgs (bez pavilnas un 

akotmatiem). Apmatojuma krāsa ir melna, tumši pelēka vai brūni pelēka. Kurmim svarīgākās un labāk 

attīstītās maņas ir oža, tauste un dzirde. Redze ir slikta. Visu dzīvi kurmis pavada paša izraktā 

daudzstāvu tuneļu sistēmā, kas pastāvīgi tiek paplašināta. Ik pa posmam virs ejām kurmis izgrūž 

virszemē konusveidīgas augsnes kaudzes (kurmja rakums). Kurmja dabiskie ienaidnieki ir visi 

caunveidīgie dzīvnieki, eži, lapsas un lielie putni - baltie stārķi, vārnas, pūces. Kurmis pārtiek no 

dažādiem bezmugurkaulniekiem - sliekām, kukaiņiem, zirnekļiem, mitrenēm, daudzkājiem, gliemjiem. 

Kurmji vairojas pavasarī. Mazuļus māte dzemdē speciālā alā, kas atrodas dziļāk par pārējo tuneļu 

sistēmu un ir drošāka. Par pēcnācējiem rūpējas tikai māte. Mazuļi aug ātri un pēc mēneša vai pusotra 

kļūst patstāvīgi. 

 



Odze 

 

Garums: 40-75 cm 

Sastopamība: bieži 

Vairošanās: oldzīvdzemdētāja, 8-12 mazuļi 

Ziemošana: vairākas kopā, dziļās alās, bedrēs, zem koku saknēm 

Barība: peļveidīgie grauzēji, vardes, putnu mazuļi, ķirzaka 

Bīstamība: indīga 

Galva trīsstūrveidīga, saplacināta, labi norobežota no kakla, purns strups. Uz muguras tumšs 

zigzagveida zīmējums, kam abās pusēs parasti ir virkne tumšu plankumu. Ir arī pilnīgi melnas odzes, 

kurām raksturīgais zīmējums uz muguras nav manāms. Dzīvo izcirtumos, purvos, mežmalās, meža 

stigās. Aktīva dienā. Upuri vispirms nogalina, tad apēd. 

 

Baltā cielava 

 

Masa: 17-26 g 

Garums: 18 cm 



Dējumi gadā: 2 

Olas dējumā: 5-7 

Mazuļu attīstības veids: ligzdgulis 

Izplatība Latvijā: bieži visā teritorijā 

Neliels putns ar slaidu ķermeni, nosmailinātiem spārniem un garu asti. Pa zemi pārvietojas, veikli 

tekalējot un šūpojot asti augšup lejup. Ķermeņa mugurējā daļa ir pelēka, galvas virspuse un pakausis 

melns, arī rīkle un kakla priekšpuse melna, bet galvas sāni balti. Mātītes nedaudz mazākas par 

tēviņiem. Baltā cielava ir gājputns, Latvijā ierodas aprīļa sākumā un labprāt apmetas ūdens tuvumā, kā 

arī cilvēku mītņu tuvumā. Ligzdas veido malkas grēdās, ēku paspārnēs, zem tiltiem. Ligzda ir liela un 

lēzna, tā ir pavirši izveidota no zariņiem, sūnām un sausām lapām. Pāris turas kopā vienu sezonu. Perē 

tikai mātītes. Ir ligzdguļi. Cielavas pārtiek no kukaiņiem, to kāpuriem, tārpiem, gliemežiem. Barību 

meklē, skraidelēdamas gar ūdeņiem, pa tīrumiem, arumiem aiz arkla. 

Cielava ir Latvijas nacionālais putns. 

 

Lūsis 

 

Masa: 10-16 kg 

Garums: 80-105 cm 

Metieni gadā: 1 

Mazuļi metienā: 2-4 

Mūža ilgums: 15-20 gadi 



Izplatība Latvijā: visā teritorijā, limitēti medījams 

To sauc arī par Eirāzijas lūsi. Lusis ir vienīgā kaķu dzimtas suga, kas Latvija sastopama savvaļā. Lūsim 

ķermenis ir samērā īss, bet kājas garas un masīvas. Galva apaļa, ar kuplāku apmatojumu uz vaigiem, 

ausis spicas, to galos pat līdz 5 cm gari matu pušķi. Kažoka krāsa nespodri pelēka vai sarkanīgi pelēka, 

ar tumšiem plankumiem, vēderpuse gaišāka, vienkrāsaina. Astes gals melns. Lūsis ir meža dzīvnieks. 

Biežāk mīt nekoptos, aizaugušos mežos ar biezu pamežu, kur viegli atrast slēptuvi. Lūsis stingri ievēro 

medību apgabalu un apsargā to. Lūsis aktīvi darbojas cauru gadu. Apkārtnē orientējas ar labās redzes 

un dzirdes palīdzību. Medībās dodas, kad satumst, vai naktī. Tas klusi pielavās medījumam un uzbrūk 

pat ar 6 m garu lēcienu. Lūsis veikli rāpjos kokus un ar garajām kājām viegli pārvietojas pa dziļu 

sniegu. Medī galvenokārt zaķus, stirnas, putnus, arī lapsas un meža cūku sivēnus, kā arī sīkākus 

dzīvniekus - peles, vāveres. Vairošanas midzeni lūši ierīko grūti pieejamās vietās - alās, dobumos. 

Pārošanās notiek no janvāra beigām līdz marta sākumam. Savu partneri lūsis nemaina. Nedaudz vairāk 

nekā 2 mēnešus pēc pārošanas piedzimst mazuļi. Māte tos zīda līdz 5 mēnešu vecumam, bet jau 2 līdz 3 

mēnešus veci lūšu mazuļi seko mātei medībās. Ģimene dzīvo kopā ar bērniem līdz nākamajam 

metienam. 

 

Dzeguze 

 

Masa: 105-130 g 

Garums: 32-34 cm 

Olas gadā: 9-22 

Mazuļu attīstibas veids: ligzdgulis 



Izplatība Latvijā: bieži visā teritorijā 

Dzeguzi viegli pazīt pēc vanagam līdzīga lidojums garās astes un šaurajiem spārniem. Apspalvojums 

pelēks, vēderpuse ar viļņveidīgām svītrām. Dzeguze ir gājputns, ziemo Āfrikā, Latvijā ierodas maija 

sākumā. Tas arī sāk skanēt melodiskais sauciens ku-kū. Dzeguzes dzīvo skujkoku un lapkoku mežos, 

parkos. Raksturīgas dzeguzes iezīmes ir tā, ka dzeguze pati nevij ligzdu, bet olas pa vienai iedēj vai ar 

knābi ieceļ citu, parasti mazāku, putnu ligzdās. Dzeguze izdēj 9-22 olas. katra mātīte perēšanai parasti 

izmanto kādu vienu konkrētu putnu sugas, iespējams to, kuras pārstāvji viņu izaudzinājuši. Audžu 

cecāki aprūpē olu, līdz izšķiļas dzeguzēns. Tas no ligzdas izgrūž saimnieku olas un izšķīlušos putnēnus. 

Dzeguzes bieži izaug baltās cielavas, sarkanrīklītes, pelēkā mušķērāja un erickiņa ligzdās. Dzeguzes ir 

kukaiņēdāji, pārtiek no kukaiņiem, to kāpuriem, ēd arī stipri matainus kāpurus 



2.Latvijas dzivnieku izskats 

 

Pelēkais zaķis 

Pelēkais zaķis (Lepus europaeus) ir 55-65 cm garš, 4-6 kg smags zīdītājs. Vasarā apmatojums 

mugurpusē rūsganpelēks ar palsu vai dzeltenīgu nokrāsu, ziema bezāks, garāks un gaišāks. Pakaļkājas 

stipri garākas par priekškājām, skrienot tās izmet tālu uz priekšu garām priekškājām. Ausis garas (10-

19cm), aste īsa (5-10cm). Apkārtējā vidē orientējās galvenokārt ar dzirdi. Redze ir slikta, oža samērā 

vāja. 

 

 

Vilks 

Vilks ir lielākais suņu dzimtas (Canidae) pārstāvis .zīvniekam ir spēcīgs ķermenis, augsts skausts un 

relatīvi garas kājas. Aste vilkam parasti ir nolaista. Apmatojuma pamatkrāsa ir pelēka, reizēm ar 

rūsganu nokrāsu (Ozols, 1998). Purna un kakla apakšdaļa, kā arī pavēdere parasti ir gaišāka. Uz 

muguras un priekšķepām var būt tumšas svītras . 

Ķermeņa garums sasniedz 160 cm, skausta augstums līdz 1m (Ozoliņš, Andersone, 2000). Dzīvnieka 

astes garums – 30 – 55 cm. Ķermeņa masa – 27 – 67 kg  

Vilks visbiežāk pārvietojas rikšojot. Galvu tur nedaudz nolaistu un pagrieztu uz vienu pusi. Sniegā, 

pārvietojoties taisnā virzienā, soļo vai rikšo cits aiz cita (Ozoliņš u.c., 2001). Vilks var attīstīt ātrumu 

līdz 40 – 50 km/h (Ozoliņš, Andersone, 2000). 

Šiem plēsējiem ir labi attīstīta oža un dzirde . 



Latvijas sikspārnis 

skspārņi ir mugurkaulnieki, kā arī zīdītāji, jo savus mazuļus baro ar pienu. Visi sikspārņi ir siltasiņu 

dzīvnieki, kas nodrošina nemainīgu ķermeņa temperatūru. Sikspārņi lido ar spārniem, kuri ir veidoti no 

ādas, kas atrodas starp ekstremitāšu un pirkstu kauliem. Sikspārņiem ir mazas acis, kas nav raksturīgi 

nakts dzīvniekiem, tamdēļ sikspārņi izmanto eholokāciju. Tas nozīmē, ka viņi ar speciāli pielāgotām 

ķermeņa daļām spēj uztver skaņas viļņus, kurus paši ir izsgarojuši. Tādā veidā viņi nosaka attālumu 

līdz citiem ķermeņiem un veikli atrod ceļu arī tumsā. Šī sistēma strādā līdzīgi kā radars. 

 

 

Bebrs 

Kažoks ir praktiski ūdens necaurlaidīgs, sudrabaino apakšvilnu klāj garāku, spīdīgāku matu kārta. 

Zobi. Priekšzobiem ir cietas emaljas kārta, un tie dilst lēnāk par pārējiem zobiem. Bebram priekšzobi 

aug visu mūžu, tāpēc tam ir nepieciešams visu laiku nodarboties ar graušanu, kas deldē zobus. 

Kājas un aste. Plakano un no augšas saplacināto asti klāj ragvielas vairodziņi. To izmanto kā stūri, 

airējoties ar pakaļkājām. Pakaļējās pēdas ir paplašinātas, starp pirkstiem ir peldplees. 

Niršana. Ienirstot aizveras nāsis un ausis, acis sargā caurspīdīga plēve. Bebrs var grauzt zem ūdens. 

Smirddziedzeri. Divi pāri dziedzeru rada vielu ar spēcīgu smakojošu aromātu, ar kuru bebri iezīmē 

savu teritoriju. 



 

 

Kaķis 

Aktīvi kaķi tiem ir cilindrisks ķermenis, gara galva un lielas ausis, kas izslejas vertikāli tiklīdz kaut kas 

pakustas. Zem tā saucamās „austrumu” uzbūves un kalsnajiem muskuļiem slēpjas ugunīga daba. 

Siāmieši, Balinēzieši, Orientālie, Mandarīnieši, Kornišs reksi ir ļoti mīlīgi, runātīgi kaķi, kas ļoti 

pieķeras saimniekam. Starp aktīvajiem kaķiem, kam nepatīk vienatne, ir arī Sfinkss, Bengālijas un 

Abesīnijas šķirņu kaķi. 

Vidējie kaķi ar druknu miesas būvi: tiem ir atlētisks ķermenis un spēcīgi muskuļi. To trumpji ir 

līdzsvars un savaldība. Apveltīti ar patīkamu raksturu, tie ir vienmēr klātesoši, bet ne uzbāzīgi. Šādi ir 

Šartras, Eiropas, Birmas, Ēģiptes mau un sprogainie Devonas reksa kaķi. 

Spēcīgi un lēnprātīgi kaķi: tie ir lieli un stipri. Apzinoties savu lielumu tie ir ļoti maigi. Tie var būt 

vispusīgi, kā Britu un Eksotiskais īsspalvainais vai gigantiski kā Meinkūns, Norvēģu, Sibīriešu un 

Regdola šķirņu kaķi. Persieši apveltīti ar garspalvainu kažoku, kas jākopj katru dienu; Birmas svētie 

kaķi jākopj vienreiz divās nedēļās. Šiem spēcīgajiem un klusajiem kaķiem patīk cilvēka klātbūtne, tajā 

pašā laikā tie nav pieglaudīgas rotaļlietas. 



3.Latvijas dzivnieku uzturs 

Dzīvnieki ēd koku, krūmu zarus, mizu, atvases, zāli, kas saglabājas zaļa zem sniega un kūlas, mētras, 

zīles, mežābolus, dažu sugu sūnas un ķērpjus. 

 

Mežacūkas ir visēdājas un galvenokārt barojas, rokot velēnas, ar augu saknēm, sliekām, gliemjiem un 

kukaiņu kāpuriem. Labākais indikators barības trūkumam ziemā ir dzīvniekiem aizsniedzamo koku un 

krūmu atvašu apkodumu biežums. Tas jāsāk novērot jau vasaras beigās un rudenī pirms sniega segas 

izveidošanās. Ja lielākā daļa lapu koku un krūmu atvašu izcirtumos un aizaugošās laucēs ir apkostas jau 

rudenī, tad ziemā dzīvniekiem barības trūks neatkarīgi no sniega dziļuma. Tādā gadījumā visdrīzāk ar 

piebarošanu jau agrāk ir pārspīlēts, un dzīvnieku ir pārāk daudz salīdzinājumā ar vides dabisko 

ietilpību. Lai mazinātu to mirstību ziemā no bada vai slimībām, piebarošana nevis jāpastiprina, bet 

gluži otrādi – pakāpeniski jāsamazina, vienlaikus vairāk dzīvnieku nomedījot un ļaujot arī vairāk 

savairoties dabiskajiem ienaidniekiem vilkiem un lūšiem. 

 

Arī medniekiem piebarošana ir brīvprātīga izvēle, un gandrīz visi ar to nodarbojas. Kopš t.s. 

«treknajiem gadiem» ir pat izveidojusies tāda kā piespiedu shēma, kad piebarošanu uzspiež nevis kāda 

likuma prasība, bet reālā situācija medību platībās – ja viens mednieku klubs barošanu pārtrauktu, 

dzīvnieki dotos pie kaimiņiem, kuri to turpina. 

 



Rezultātā nepiebarotajā platībā būtu daudz mazāk, ko medīt. Piebarošana ir gan saimniecisks 

pasākums, jo tiek saglabāts un pavairots nomedīt iespējamo dzīvnieku daudzums, gan arī sava veida 

demonstrējums pārējai sabiedrībai, ka dzīvnieki ne tikai tiek medīti, bet arī aprūpēti. 

Barība, ko izmanto mednieki ir ļoti dažāda, bet dominē lauksaimniecības (lopbarības) produkti. Daudzi 

praktizē piebarošanas lauciņu izveidi mežā un mežmalās, kur speciāli dzīvniekiem sēj labību, ko 

nenovāc. Praksē nereti atrodami arī pārspīlējumi un nepareizas piebarošanas piemēri. Mednieki to 

mēdz darīt pat visu gadu, bet pareizāk būtu piebarošanu uzsākt tikai pēc stabilas sniega segas 

izveidošanās, pastiprinot ziemas beigās. 



Secinājumi un priekšlikumi 

 

Es secinu ka dzivnieki nav jaiznicina jo tie ir dala no pasaules un vel ir musu izdziosanas paligs. 

Bet mums daudziem dzivniekiem ir jadod majas kam tiem viss vairak ir vajadzigi ka suniem utt un 

jabaro ziema putnus 



Nobeigums 

Man sis darbs sagadaja grutibas jo bija gruti atrastkadu informafiju par so temu un iesaku citiem par 

dzivniekeim iemacitie kauko vairak. 
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