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Balodis  

Oriolus oriolus (L.) 

latviešu:  balodis 

angļu : dove 

horvātu : golubica 

spāņu paloma 

lietuviešu: balandis 

itāļu:  colomba 

krievu: голубь 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Baložveidīgie (Columbiformes) 

Dzimta   Baložu dzimta (Columbidae) 

Ģints   Baloži (Columba) 

Suga   Lauku balodis (Columba palumbus) 

Izskats un uzvedība:  

Kā visiem baložiem, arī lauku balodim ir drukns ķermenis, maza galva, vāji 

attīstīts knābis un spēcīgas kājas. Tā ķermeņa garums ir 38 - 44,5 cm, spārnu izpletums 68 

- 80 cm, svars 300 - 615 g. Apspalvojums ir biezs un blīvs, tā  krāsas var būt dažāda. Galva, 

kakls un krūtis ir zilganpelēkas ar metālisku spīdumu. Spārni ir plati ar smailiem galiem. 

Aste samērā gara, ar platu, melnu joslu galā.. Tēviņi un mātītes izskatās vienādi.  

Balodis  ir ātrs un spēcīgs lidotājs. Lauku balodis ir sabiedrisks, un pēc vairošanās sezonas 

veido lielus barus, kas kopīgi ceļo, barojas un pārnakšņo.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Balo%C5%BEu_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balo%C5%BEi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams


Mājas balodim, tāpat kā visiem citiem baložu dzimtas putniem, raksturīga ir dūdošana, kurš 

īpaši spilgti izpaužas riesta laikā.  

Dzīves vide: 

Latvijā lauku balodis ir parasts un izplatīts ligzdotājs.  Galvenokārt mājo dažādu 

veidu mežos, bet tas sastopams arī parkos un dārzos apdzīvoto vietu tuvumā. Tie vienmēr 

apmetas kādas ūdenstilpes tuvumā, lai būtu iespēja padzerties un nomazgāties. 

Baloži ir gājputni. Ziemo Centrāleiropā, Dienvideiropā un Ziemeļāfrikā.  Pēdējos gados 

arvien lielāks skaits pārziemo. 

Barība:  

Lauku balodis parasti barojas uz lauka, tīruma, vai dārzā. Tas pamatā ir veģetārietis un 

barojas ar dažādām sēklām, graudiem, zīlēm,  riekstiem, asniem, koku lapām, augļiem 

un ogām, bet pie izdevības lauku baloži barojas arī ar kāpuriem, skudrām un 

nelieliem tārpiem. 

Vairošanās:  

Lauku balodis ligzdo mežos, parkos un dārzos, izvēloties lielu koku, kas bieži atrodas 

ūdenstilpes vai ceļa tuvumā.  Mātīte būvē diezgan nekārtīgu un vaļīgu ligzdu, kas atrodas 

uz koku zariem. Būvniecībai materiālu pienes tēviņš,] tie ir dažādi zariņi un zāļu stiebri. 

Aprīlī dēj 1 - 2 baltas olas, bet gadā ir divi dējumi. Perē abi vecāki, kā arī par putnēniem 

rūpējas abi vecāki. Inkubācijas periods ilgst 17 - 19 dienas. Jaunie putni sāk lidot 33 - 34 

dienu vecumā.  Reizēm putnēni, lai izdzīvotu, ligzdu pamet pirms sākuši lidot - jau 

apmēram 20 dienu vecumā. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Lauku_balodis#cite_note-ark-7


Kā balodis mācījās pērkli taisīt. 

Iesākumā balodis olas dējis zemē. Bet lapsa vienreiz izēdusi olas. Par to 

balodis briesmīgi sūdzējies: “Puspūru pautu piedēju! Puspūru pautu piedēju – 

tukšs!” Un tā viņš vēl šodien daudzinot. Bet nu, lai turpmāk nelaimi novērstu, 

balodis saaicinājis citus putnus un apņēmies izmācīties pērkli taisīt. 

Tomēr – kas noticis? Citi putni tikko sākuši zarus vīt kopā – balodis jau 

saucis: “Protu, protu!” 

Labi, šie aizlaidušies: kad prot, ko tur vairāk darīt! Bet vēlāk balodis 

atjēdzies: neprot vis. Nu aicinājis otrreiz putnus talkā. Šie sanākuši, ievijuši 

atkal dažus zarus, gandrīz jau pusē būtu bijis gatavs, te balodis pulkā atkal: 

“’Protu, protu!” Labi, kad prot, ko tur darīt – aizlaidušies. Bet kur nu nejēga – 

ne pratis, nekā. Nu aicinājis vēl trešreiz palīgā; bet putni vairs nenākuši. Un tā 

baloža pērklis palicis tāds rets: kā tikko olas cauri nekrīt. 

 

How the Pigeon Learnt to Make a Nest 

From the beginning the pigeon had laid his eggs on the ground, but once 

a fox had eaten the eggs. The pigeon terribly had complained about it: “I laid 

a half a pound of eggs! I laid a half a pound of eggs– empty!” And that’s how 

he has been complaining till this day. In order to prevent future disaster the 

pigeon called together other birds and decided to learn how to make a nest. 

However – what happened? When the other birds just started to wind the 

branches together the pigeon called: “I can, I can!”  

 Fine, they flew away: if he could, than what’s more to do! Later the 

pigeon realized: “I can’t at all”. The birds came, wound some branches again, 

there would be a half of the nest ready, but the pigeon called again: “I can, I 

can!” Fine, if he could, than what’s more to do – they flew away. But what a 

fool – he couldn’t after all. Well, he called the birds a third time, but they 

didn’t come anymore. And that’s how the pigeons nest stayed rather thin: his 

eggs hardly not falling out.   

 

 



    



 

Bezdelīga 

Hirundo rustica (L.) 

 

latviešu: bezdelīga 

angļu:  barn swallow  

horvātu: progutati   

spāņu : tragar 

lietuviešu: šelmeninė kregždė 

itāļu: deglutire 

krievu: деревенская ласточка 

 

Klasifikācija 

Valsts  Dzīvnieki (Animalia) 

Tips  Hordaiņi (Chordata) 

Klase  Putni (Aves) 

Kārta  Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta  Bezdelīgu dzimta (Hirundinidae) 

Ģints  Bezdelīgas (Hirundo) 

Suga  Bezdelīga (H. rustica) 

Izskats un uzvedība :  

Bezdelīgai ir slaids ķermenis, kura pludlīniju formas piemērotas lidošanai. Spārni ir šauri 

un slaidi. Ķermeņa garums ir 17 — 19 cm, ieskaitot slaido asti, bet bezdelīgas svars 16 — 

22 g. Tās mugura ir tēraudzilā krāsā, seja ruda, to ieskauj tumši zils krūšu apspalvojums, 

vēders balts. Astes sānspalvas ir garākas kā pārējā aste, radot astei dziļa šķēluma iespaidu. 



Abi dzimumi izskatās gandrīz vienādi. Bezdelīgas lidošanas ātrums ir apmēram 11 – 20 

m/sek. Spārni tiek vēzēti apmēram 5 reizes sekundē, bet, manevrējot, vēzienu skaits var 

pieaugt 7 — 9 reizes sekundē. 

Bezdelīgām dziesmai ir raksturīga melodiska vidžināšana. 

 

Dzīves vide: 

Latvijā bezdelīgu visbiežāk var novērot lauku sētās, ganāmpulku un ūdeņu tuvumā. Tā 

izvairās no bieza meža vai blīvi apbūvētām vietām. Tai atpūšoties patīk apmesties uz 

elektrības vadiem un jumtu dzegām. 

 Bezdelīga ir gājputns. Tā ligzdo ziemeļu puslodes teritorijās — Eiropā, Āzijā un 

Ziemeļamerikā, bet ziemo dienvidu puslodē: Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras tuksneša, 

Dienvidāzijā, Austrālijas ziemeļos un Dienvidamerikā. 

 

Barība:  

Bezdelīga kukaiņus medī lidojumā, tā lido samērā zemu vai vidēji augstu. Bezdelīga 

kukaiņus ķer atklātās vietās, bet reizēm tā  kukaiņus uzlasa no pašas ūdens virsmas, ēku 

sienām vai augu lapām. Galvenokārt ķer mušas un laputis. Ligzdošanas laikā bezdelīgas 

medī pa pāriem, bet pārējā laikā tās medī barā. Bezdelīgas padzeras lidojumā, lidojot virs 

pašas ūdens virsmas ar atvērtu knābi. 

 Vairošanās:  

Pirmie ligzdošanas vietās atgriežas tēviņi un izvēlas ligzdošanas vietu. Kad no siltām 

zemēm atgriežas mātītes, tēviņš riņķo ap ligzdai noskatīto vietu un dzied. Bezdelīgas ligzdu 

būvē kopīgi. Tā izskatās kā māla bļodiņa, kas ļoti bieži ir piestiprināta ēku iekštelpās — 

kūtī vai šķūnī pie sijas. No iekšpuses ligzda izoderēta ar spalviņām, dzīvnieku vilnu un 

sausu zāli. Vienā vasarā  bezdelīgām ir 2 perējumi, kuriem tiek lietota viena un tā pati 

ligzda. Dējumā ir 2 — 7 olas, baltas ar sarkanbrūniem raibumiņiem. Olas tiek perētas 14 – 

19 dienas. Apspalvojums putnēniem uzaug pēc 18 — 23 dienām. 

 



THE BARN SWALLOW 

Description 

The barn swallow has a slim body,its streamlined shape is perfectly suitable 

for flying.  The wings are narrow and thin. The barn swallow is 17–19 cm 

long, including the tail, and weighs 16–22 g. It has steel blue upperparts, a 

chestnut face which is separated by a broad dark blue breast band, and a white 

belly. The tail feathers are longer than the rest of the tail. The female is similar 

in appearance to the male. Their flying speed is about 11-20 m /sec. The wings  

swing about 5 times per second, but while dodging the number may rise. The 

swallow`s song is a recognizable melody. 

 

Living environment 

In Latvia barn swallows can  mostly be seen  in homesteads and near water. 

Swallows don’t like villages and dense forests, they prefer to relax on the 

electric conductors or roofs. 

 Swallows are migrant birds. They nest in the northern hemisphere areas – 

Europe, Asia and North America, but winter periods spent in the southern 

hemisphere: South Africa, South Asia, Australia's North and South America. 

 

Food 

 Barn swallows  hunt insects while flying. As they fly low or medium high, 

they can find flies and aphids near water, buildings or on plants.  During 

nesting swallows hunt in pairs, but at other times in swarms. Swallows drink 

during the flight. Flying above water, they scoop up a little with an open 

mouth. 

 

Reproduction 

 First males return to the nesting sites and select the proper ones. Females sing 

flying around. Swallows build their nests together. It looks like a clay cup and 

is often attached under a  roof. From inside it is lined with soft natural 

materials, like wool, plumages and dry grass. During one summer swallows 



have two broods. 2 -7 eggs are laid  at the time. Eggs are white with reddish-

brown spots. Eggs are hatched after 14-19 days.  Nestlings` plumage appears 

in 18 – 23 days.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kādēļ bezdelīgas uzturas pie cilvēku dzīvokļiem 

 
 Kad Dievs beidzis radīt pasauli ar dzīvniekiem, tad sūtījis lapsu, lai 

izmeklējot, kuram dzīvniekam visviltīgākā daba. Pārnākusi lapsa un stāstījusi: 

cilvēkam esot visviltīgākā daba. Bet bezdelīga, uz zara tupēdama, atteikusi, ka 

čūskai esot visviltīgākā daba.   

 Lapsa saskaitusies, kampusi bezdelīgu un izrāvusi astei lielu robu. 

Dievs, klausīdamies bezdelīgu, sācis pats izmeklēt un atradis, ka čūskai tiešām 

visviltīgākā daba. 

  Cilvēks priecājies, ka bezdelīga viņu Dieva priekšā bija attaisnojusi, un 

aiz pateicības atļāvis tai dzīvot pie saviem dzīvokļiem. Turpretim čūska 

lādēdama noteikusi, ka bezdelīgai nu ar dabas jaukumiem vairs neesot nekādas 

daļas: lai vairs nekad nemetoties uz zaļiem zariem nedz taisot no tiem savus 

perēkļus, 

  Tamdēļ bezdelīgas uzturoties pie cilvēku dzīvokļiem, bet uz zaļiem 

zariem nemetoties. Bet Dievs atvēlēja cilvēkam uzskatīt no tā laika čūsku par 

visviltīgāko kustoni. 

 

Why Swallows Live at People’s Apartments 
 

 When God finished creating the world with animals, he sent a fox to 

investigate, which animal has the most insidious nature. The fox returned 

home and told: a man has the most insidious nature. But the swallow siting on 

a branch, denied that the snake has the most insidious nature.  

 The fox got angry, snapped the swallow and ripped a big hole in its tail. 

God, listening to swallow, started investigating himself and found that snake 

really have the most insidious nature. 

  The man was happy that the swallow defended him in front of God, and 

after thanksgiving allowed her to live at his apartment. Whereas the snake 

cursing told that the swallow can´t come in natures goods: never sitting on the 

green branches, and never making nests of them. 

  That is why swallows live at people’s apartments, but don’t sit on the 

green branches. But God devoted a man from that time to consider a snake as 

the most insidious animal. 

 



   

 

 



CIELAVA 

Motacilla alba   

Latviešu: Cielava 

Angļu: Wagtail 

Horvātu: Pastirica 

Spāņu: Aguzanieves 

Lietuviešu: Kiele 

Itāļu: Ballerina 

Krievu: Tрясогузка 

 

Klasifikācija    

Valsts    Dzīvnieki (Animalia) 

Tips      Hordaiņi (Chordata) 

Klase     Putni (Aves) 

Kārta      Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta Cielavu dzimta (Motacillidae) 

Ģints  Cielavas (Motacilla) 

Suga Baltā cielava (M. alba) 

 

Baltā cielava tika atzīta par Latvijas nacionālo putnu.  1969. gadā Tokijā  to apstiprināja 

Starptautiskā putnu aizsardzības padome (International Council for Bird Preservation). 

Izskats un uzvedība: 

Baltā cielava ir bieži sastopams neliela izmēra zvirbuļveidīgo kārtas putns. Baltajai cielavai 

ir slaids, 16,3-19 cm garš ķermenis, uzkrītoši gara aste (kas patiesībā sastāda pusi cielavas 

garuma). Putna apspalvojumu veido pelēka augšdaļa, balts vēders un seja, melna “cepurīte” 

un rīkle. Cielavas tēviņiem apspalvojums ir košāk krāsots nekā mātītēm. 



Cielava veikli skraida pa zemi un apstājoties šūpo garo asti augšup-lejup. 

Cielavas skaņas ir īsi divzilbju saucieni. 

 

Dzīves vide:  

Cielava bieži uzturas apdzīvotās vietās un lauku viensētās, taču ligzdo arī dažādos citos 

biotopos. Uzturas galvenokārt apdzīvotu vietu tuvumā, gan laukos, gan pilsētās, bieži arī 

pie ūdenstilpēm.  

Cielava ir gājputns, ziemot dodas galvenokārt uz Āfriku. Latvijā cielava atgriežas aprīļa 

pirmajos datumos. 

 

 

Barība: 

Cielavas pārtiek galvenokārt no kukaiņiem, tādēļ priekšroku dod klajiem, plašiem laukiem, 

kur tā var labi pārredzēt savu upuri un noķert. Cielava ir ļoti derīgs putns, jo iznīcina 

daudzus kaitēkļus. 

Vairošanās:  

 Baltās cielavas ligzdo ēku pažobelēs, mūra sienu spraugās, malkas grēdās, koku un akmeņu 

krāvumos un cilvēku darinātos būrīšos. Ligzdas  materiāliem var tikt izmantoti gan zāles  

stiebriņi un salmiņi, gan skaidas un sūnas, bet iekšējai apdarei dzīvnieku  spalvas. 

Latvijā parasti cielavu pāris ligzdo divas reizes sezonā: maijā un jūnijā,  izdējot katrā reizē 

pa 4-8 raibām oliņām. Mazuļi tiek perēti 12 dienas. Pēc izšķilšanās tie vēl pusotru līdz divas 

nedēļas pavada ligzdā. 

 

 

 



The Wagtail  

 

The White Wagtail is Latvian national bird. In 1969 in Tokyo it was confirmed 

in International Council for Bird Preservation. 

  

Appearance and behaviour: 

 The white wagtail is a slender bird, 16.5–19 cm long  (East Asian subspecies 

are longer, measuring up to 21 cm, with a typically long, constantly wagging 

tail of its genus. The plumage of the Wagtail is basically grey above and white 

below, with a white face, black cap and black throat.  

The call of the White Wagtail is a sharp chisick, slightly softer than the version 

given by the pied wagtail. 

 

Living environment: 

This species breeds throughout Europe and Asia and parts of north Africa. It 

is resident in the mildest parts of its range, but otherwise migrates to Africa.  

Wagtails are migratory birds. In the beginning of April they come to Latvia. 

 

Feeding:  

Wagtails feed on beetles, dragonflies, small snails, spiders, worms, 

crustaceans, small fishes. They are important birds, because they eat a lot of 

pests. 

 

Breeding: 

The breeding season for most is from April to August, with the season starting 

later further north.  



The nest is set into a crevice or hole - traditionally in a bank next to a river or 

ditch - but the species has also adapted to nesting in walls, bridges and 

buildings. 

The eggs begin to hatch after 12 days. Both parents feed the chicks until they 

fledge at around 14 days, and the chicks are fed for another week after 

fledging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kā cielava dziedāt mācījās. 

 

Cielava aizlaidās pie arāja, godīgi nostājās šim aiz muguras un gaidīja, 

kad šis sākšot dziedāt. Arājs todien bijis saīdzis, jo bijis jāar ābulinājs, arkls 

pastāvīgi jāvelk no velēnas ārā un jātīra nost saknes, kas pielipušas. Cielava 

izklausījusies, bet nav dzirdējusi to dziedot, vienīgi tas arkls čirkstējis, kad 

arājs saknes nost grūdis. 

Cielava aizlaidusies un nu mēģinājusi pakaļ taisīt. Tā gājusi gāzelēdamās 

kā arājs, un iečirkstējusies pa reizei kā arkls. Dievs skatījies un smējies. Viņam 

labi tā paticis. Viņš nodomājis, lai viņa vienmēr tā gorās un čirkst. Tādēļ arī 

cielavai vienmēr jāstaigā, gāzelējoties no vienas kājas uz otru, un reizi pa reizei 

jāiečirkstas. 

 

How the Wagtail Learnt to Sing 

 

Once the wagtail flew to a plowman, honestly stayed behind him and 

waited if he start singing. The plowman was disgruntled that day because of 

there might be plowed a field of clover, the plow had to be pulled out of the 

turf all the time and cleaned off the roots which were sticking. The wagtail 

listened and listened, but couldn’t hear the man sung, only the plow was 

crunching while the plowman was cleaning the plow. 

The wagtail flew away and tried to imitate the same. It went waddling 

like the man and crunching time to time like a plow. God looked at it and 

laughed. He liked it very much. The decided if it waddling and crunching 

forever. Whereas the wagtail should walk waddling from one leg to other all 

the time and should crunch occasionally.  

 

 

 



  

 

 



Cīrulis  

Alauda arvensis (L.) 

latviešu:  cīrulis 

angļu : sky lark 

horvātu : ševa 

spāņu: alondra 

lietuviešu: vieversys 

itāļu:  allodola 

krievu: жаворонок 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta Cīruļu dzimta (Alaudidae) 

Ģints   Lauku cīruļi (Alauda) 

 

 

Izskats un uzvedība:  

Cīrulis ir vidēji liels putns. Tā ķermeņa garums ir 18 - 19 cm, spārnu izpletums 30 - 36 cm, 

svars  20 - 55 g.   Abi dzimumi izskatās vienādi, lai gan tēviņiem ir nedaudz platāki spārni, 

un tas ir lielāks. Apspalvojums ir dzeltenbrūni melnraibs, uz galvas neliels cekuls, pavēdere 

gaišāka. Knābis ir īss un spēcīgs. Tā kā cīrulis daudz laika pavada uz zemes, tā kājas ir 

spēcīgas, piemērotas iešanai pa zemi. 

Cīruļa dziesma ir melodiska un cilvēkiem patīkama, tā ir daudzveidīga vīterošana. Parasti 

tas dzied, ilgstoši plivinoties gaisā vai lidojumā, un var dziedāt nepārtraukti pat ilgāk 

par stundu. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%ABru%C4%BCu_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lauku_c%C4%ABru%C4%BCi


Dzīves vide: 

Lauku cīruli parasti var novērot atklātā lauku ainavā – ganībās, zālājos un pļavās, kur tas 

virs laukiem dziedot plivinās gaisā. 

Latvijā cīrulis parasts ligzdotājs un caurceļotājs, neliels skaits reizēm pārziemo. Tas ir viens 

no visagrākajiem gājputniem un no ziemošanas vietām Eiropas dienvidrietumos atgriežas 

viens no pirmajiem. 

Barība:  

Lauku cīrulis barojas ar dažādiem kukaiņiem, to kāpuriem un citiem bezmugurkaulniekiem, 

kā arī ar augiem un sēklām.  Barību tas meklē uz zemes, apstaigājot ligzdas teritoriju. 

Reizēm var novērot cīruli sēžam auga stublājā, uzlasot sēklas.  Mazie putnēni tiek baroti ar 

kukaiņiem 

Vairošanās:  

Lauku cīruļi monogāmus pārus izveido agri pavasarī. Ligzdu lauku cīrulis būvē 

uz zemes nelielā iedobē, un tā parasti ir skatienam labi paslēpta. Ligzdas vīšanai tiek 

izmantoti zāļu stiebriņi, no iekšpuses tā tiek izoderēta ar sausām 

lapiņām, vilnu vai matiem. Gadā var būt 2-3 perējumi. Dējumā ir 3-5 gaišas, 

pelēkdzeltenas olas, ar tumši brūniem raibumiņiem. Olas perē mātīte. Inkubācijas periods 

ilgst 11 - 14 dienas. Par putnēniem rūpējas abi vecāki,  gan tos kopīgi barojot, gan 

aizsargājot ligzdas vietu. Putnēni aug ātri un ligzdu pamet apmēram 8-10 dienas veci. 

 

 

 

 

 

 

 



The Lark 

 

The appearance and behavior: 

The Skyark is a medium-sized bird, slightly greater than a sparrow. Males are 

slightly larger than females. The Skylark’s body length is 18-19 cm, wingspan 

is 30-36 cm, a male weights around 27-55 g, while a female 17-47 g. Both 

sexes look the same, although males have slightly wider wings. The beak is 

short and powerful. The tail and wings rears are white, but it is visible only 

during the flight. The lark spends a lot of time on land, its legs are strong for 

walking on the ground. 

Lark’s song is melodious and pleasant to people. It can sing even continuously 

for more than an hour. 

 

Living environment: 

Skylark can usually be observed in an open rural landscape - pastures, 

grasslands and meadows.  

 The Skylark is one of the first migratory birds returning to Latvia. 

 

Food: 

Skylark feeds on various insects, larvae and other invertebrates, and plants and 

seeds. Sometimes lark can be seen sitting in the plant stem, foraging for seeds. 

 

Reproduction: 

Rural Skylark builds nests on the ground in a small hole, and it is usually well 

hidden from the view. The incubation period lasts for 11-14 days. Nestlings 

are cared for by both parents, they are jointly nourishing and protecting the 

nest site. Chicks grow quickly and leave the nest when they are about 8-10 

days old. 



Ko cīrulis sauc. 

 

Agrāk cīrulis dzīvojis mežā kā citi putni. Mežā tas arī taisījis savu 

ligzdiņu. Reiz vilki noēduši cīruļa bērnus. Aiz žēluma par bērniem tas atstājis 

mežu un gājis dzīvot tīrumā. Arī te tas ieraudzījis vilku. Tagad cīrulis cita nav 

zinājis darīt kā skriet pie Dieva sūdzēt. Tas pacēlies augsti gaisā un saucis 

:”Dzi, dzī, dzi, dzī! Vilks tīrumā!” Vilks, to dzirdēdams, nokaunējies, nolaidis 

asti un iegājis mežā. No tā laika viņš arī nav aizticis cīruļa bērnus. 

 

What the Sky Lark Calls 

 

Earlier, the sky lark lived in a forest like another birds. In the forest it has 

built its nest. Once wolfs has eaten the sky lark nestlings. Because of that the 

sky lark left the forest and went living in a field. It saw a wolf there too. Now 

the sky lark didn’t know what to do as to fly to God to complain. It rose high 

in the sky and called: ”Dzi, dzī, dzi, dzī! A wolf in the field!” The wolf heard 

that ashamed, lowered its tail and went into the forest. Since that time a wolf 

haven’t touched a sky lark nestlings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



DZEGUZE 

Cuculus canorus 

Latviešu :  dzeguze 

angļu : cuckoo 

horvātu : kukati 

spāņu : cuco 

lietuviešu: gegutė 

itāļu: cucù 

krievu: кукушка 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Dzegužveidīgie (Cuculiformes) 

Dzimta Dzegužu dzimta (Cuculidae) 

Ģints   Dzeguzes (Cuculus) 

Suga   Parastā dzeguze (C. canorus) 

 

Izskats un uzvedība:  

Dzeguze ir slaids, vidēja  lieluma putns ar smailiem spārniem un garu asti. Tās kopējais 

ķermeņa garums 32 - 34 cm, spārnu izpletums 55 - 65 cm, svars 105 – 130g. Dzeltenās 

kājas dzeguzei ir īsas, arī knābja pamatne un āda ap acīm ir dzeltena. Apspalvojums pelēks 

vai rūsganpelēks, vēders gaišs ar tumšāk pelēkām šķērssvītrām, atgādinot zvirbuļu vanaga 

apspalvojumu, arī lidojums atgādina vanaga lidojumu. Dzeguzes reti var novērot, staigājot 

pa zemi. 



Dzeguzēm  ir raksturīga un viegli atpazīstama kūkošana. Kūko tikai tēviņi gan tupot koka 

galā, gan lidojot. 

Dzīves vide: 

Dzeguze bieži sastopama lapu koku mežos, egļu vēros, krūmājos, kapsētās, parkos, dārzos 

un ūdenstilpņu tuvumā. Tā pastāvīgi pārlido no vienas vietas uz citu, jo ir viens no retajiem 

putniem, kas neligzdo.  

Dzeguze ir gājputns. Savā ceļā uz Āfriku tās bez apstājas un atpūtas vienā paņēmienā šķērso 

Vidusjūru un Sahāras tuksnesi. Dzeguze ziemo Āfrikas dienvidu daļā.  

 

Barība:  

Dzeguze barojas ar lieliem kukaiņiem, spalvainos kāpurus ieskaitot. Šos kāpurus lielākā 

daļa putnu neēd un atkarībā no izplatības reģiona dzeguze var būt vienīgā putnu suga, kas 

barojas ar šiem kāpuriem. Retos gadījumos dzeguze izposta citu putnu ligzdas, apēdot olas 

vai mazuļus. 

Vairošanās:  

Dzeguzes ir ligzdošanas parazīti, kas nozīmē, ka olas tās dēj citu putnu sugu ligzdās, kur 

tās tad arī citi putni izperē. Salīdzinot dzeguzes ķermeņa lielumu ar to olu lielumu, 

dzeguzēm ir maza izmēra olas, lai tās pēc iespējas mazāk atšķirtos no mazputniņu olām. 

Dzeguzes mazuļa attīstība olā ilgst īsāku laiku nekā saimniekputnu pēcnācēju attīstība. 

Parasti dzeguzēns izšķiļas jau pēc nepilnām divām nedēļām. Jau pirmajā dienā pēc 

izšķilšanās aklais, vēl neapspalvotais putnēns sāk instinktīvi uzstutēt sev uz muguras un 

izmest no ligzdas visu, kas tajā atrodas, tādējādi tas ligzdā paliek vienīgais aprūpējamais 

putnēns. Dzeguzēns ir ļoti ēdelīgs. Kopumā dzeguzēns tiek barots pusotru mēnesi, līdz tas 

ir izaudzis un kļuvis patstāvīgs. 

 

 

 

 



THE CUCKOO  

 

Appearance and behaviour: 

The Cuckoo is a slim avarage - sized bird with peaked wings and a long tail. 

The total body length is 32-34 cm, the wingspan is 55-65 cm, the weight 105-

130g. The cuckoos` short legs are yellow, as well as a beak bottom and the 

skin around the eyes. The plumage is grey or brown grey, the stomach is light 

with darker grey lines reminding  hawk`s feathering. The cuckoos`flight is 

similar to hawk`. The cuckoo can rarely be seen walking on the ground. 

Cuckoos have specific and easily recognizable cuckooing. Only the male does 

that in the tops of  trees or while flying. 

 

Life environment: 

Cuckoos are often seen in deciduous forests, bushes, graveyards, parks, 

gardens and near water. They constantly fly from one place to another because 

they belong to the group of rare birds which don`t nest. 

Cuckoos are migrants. On their way to Africa they cross the Mediterranean 

Sea and Sahara desert. Cuckoos spend winters in the south of Africa. 

 

Food: 

Cuckoos feed on big bugs including hairy caterpillars. These caterpillars aren`t 

eaten by most of the birds and depending on the  populationof the region 

cuckoos might be the only bird species that feeds on them. In rare occasions 

cuckoos destroy other birds` nests eating the eggs or babies. 

Reproduction: 

Cuckoos are nesting rounders that means that they lay their eggs in different 

birds` nests where they are being hatched by other birds. Cuckoos have 

relatively small  eggs (comparing with their body) so they would less differ 

from the little bird`s eggs. The period of incubation of a cuckoo baby in the 

egg lasts shorter  than the other bird`s one. It hatches in two weeks. In the first 



day, just after hatching the blind, without feathering, birdy instinctively starts 

to get rid of everything in the nest so it could be the only one taken care of. 

The little cuckoo eats very much. Overall the cuckoo is  fed for a month and a 

half until it is grown and  becomes independent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kā radusies dzeguze un viņas dziesma. 

Bijusi mātesmeita, vārdā Dzeguze, tik daiļa, ka bēdas, bet, par nelaimi ar 

grūtu valodu un pie tām vēl vientiese. Reiz māte bij apcēlusi savai Dzeguzei 

brūtgānu un slepus pasolījusi, ka šī pati nemaz nezina. Labi. Pienākusi kāzu 

diena. Vedēji sabraukuši un sanākuši viņpus vārtiem apdziedāties. (Senāk 

vārtus ātrāk neatvēruši, kamēr vedēji vērējus nenodziedājuši, t. i., ar dziesmām 

nepārspējuši.) Dzeguze, meita, skatījusies pie durvīm. Te pieskrējusi māte: 

“Dzeguze, meitiņ, ko stāvi tāda nolaidusies? Ej, padziedi tu arī, lai brūtgāns 

redz tavu žirgtumu.” 

 – “Kuv, teic, kuv?” Dzeguze, vientiese, šļupstējusi. 

– “Kuv, kuv! Kas tā par valodu? Vai tā šodien jārunā? Ej vedējus 

apdziedāt! Vai nu saproti?” Šī gājusi, bet domājusi, ka tas “kuv, kuv!” arī 

jāizdzied tādēļ sākusi: “Vedēji, kuv ka, kuv ka!” Brūtgāns pamanījis, kas šai 

par nelaimi, un tūdaļ griezies atpakaļ, teikdams: “Neiešu tādu Dzeguzi precēt!” 

Bet Dzeguze par tādu kaunu aizskrējusi mežā un palikusi par pelēku putnu, 

par dzeguzi. Savās bēdās tā vēl šodien dziedot: “Kuv ka, kuv ka!” 

How the Cuckoo and its Song was Created 

There was a mother’s daughter who was named Cuckoo, so beautiful that 

sorrow, but unfortunately with a difficult language and naive. Once mother 

made use of a groom for her Cuckoo and promised her that she didn't know. 

Okey. The wedding day came. A sponsor at a wedding arrived and gathered at 

the other side of the gate for singing. (In the past the gates weren't opened 

while sponsors at a wedding haven’t sung a song.) Cuckoo, the daughter, was 

looking at the door. Mother came: ''Cuckoo, daughter, why are you so sad? Go 

and sing so the groom can see how lively you are.''  

- '' Kuv, says koo! '' Cuckoo, naive, lisped.  

- '' Kuv, kuv! What kind of language is this? Is this how you should talk 

today? Go and chant to sponsors! Do you understand?'' She went, but she 

thought that ''kuv, koo" also has been sung, therefore started to sing: 

''Sponsors, kuv koo, kuv koo!'' The groom noticed what kind of misfortune she 

had, and immediately went away and said: “I will not merry Cockoo!” Cuckoo 

was in shame. She ran to the forest and became a grey bird - the cockoo. Till 

nowadays she still sings in her sorrow ''Kov koo'' 



 

 

 



Dižraibais dzenis 

Dendrocopos major (L.) 

 
latviešu: dižraibais dzenis 

angļu:   great spotted woodpecker                                 

horvātu: djetlić 

spāņu: pájaro carpintero 

lietuviešu: didysis genys 

itāļu:  picchio 

krievu: большой пестрый дятел 

 

Klasifikācija 

Valsts    Dzīvnieki (Animalia) 

Tips    Hordaiņi (Chordata) 

Klase    Putni (Aves) 

Kārta    Dzilnveidīgie (Piciformes) 

Dzimta  Dzilnu dzimta (Picidae) 

Ģints   Raibie dzeņi (Dendrocopos) 

Suga   Dižraibais dzenis (Dendrocopos major) 

 

Izskats un uzvedība:  

Dižraibais dzenis ir vidēji liels putns. Dižraibā dzeņa ķermeņa lielums ir 22 - 26 cm, spārnu 

izpletums 38 – 44 cm, svars 70 - 105 g. Dižraibā dzeņa raksturīgā pazīme ir izskats - 

tēviņiem pakausis ir sarkans, bet mātītēm tas ir melns. Uz pleciem tam ir lieli, balti laukumi 

un melna galvas virsa ar baltu pieri. Dižraibajam dzenim ir zaļganpelēkas kājas, pelēks 

knābis un sarkanas acis. Gan tēviņš, gan mātīte klaudzina pa koku, piesakot tiesības uz 

teritoriju. 

Dzīves vide: 

Dižraibais dzenis plaši sastopams gandrīz visā Eiropā, izņemot galējos ziemeļus. 



Tas sastopams dažādos mežos, parkos un kapsētās, ziemā biežāk skujkoku mežos. Nereti 

šo putnu var novērot arī apdzīvotās vietās. Dižraibajam dzenim ir liela lomu meža ekoloģijā. 

Tā izkaltos dobumus kokos izmanto arī citi dobumos ligzdojoši putni, piemēram, zīlītes vai 

mušķērāji. Turklāt dižraibais dzenis masveidā iznīcina meža kaitēkļus. 

 Dzeņi ir nometnieki - visu gadu uzturas perēšanas vietas tuvumā. 

 

Barība:  

Dzeņi  barojas gan ar kukaiņiem, gan  sēklām, riekstiem, augļiem, ogām, citu putnu olām, 

putnēniem un maziem grauzējiem.  Ziemas laikā labprāt apmeklē putnu barotavas.  

Vairošanās:  

 Dzeņi ligzdo mīkstā vai trupējošā kokā. Vispirms dzenis iekaļas kokā horizontāli, bet pēc 

tam kaļas vertikāli uz leju, apmēram 30 cm dziļumā, kur dobums tiek paplašināts. Ieeja 

dobumā ir ovāla un atrodas apmēram 4 metru augstumā no zemes. Dējumā ir 4 - 7 

baltas olas. Perē un vēlāk par mazuļiem rūpējas abi vecāki. Inkubācijas periods ilgst 10 - 

12 dienas, bet ligzdu jaunie putni pamet sasniedzot 20 - 25 dienu vecumu. Sezonas laikā 

dižraibajam dzenim ir viens perējums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kādēļ dzenis ir raibs 

 

Pasaules sākumā dzenis ganījis Velna govis. Tās ganīdams, tas ļoti 

noskrējies un gribējis ēst, bet Velns tam neko nav devis. Dzenis atstājis govis 

bez uzraudzības un laidies uz mežu pēc kukaiņiem un tārpiem, ko ēst. Velns 

par to apskaities, dzinies tam pakaļ, panācis un tā sitis, ka iz dzeņa kakla 

izsprāgušas asinis. Dzenis gan skrējis pie ūdens mazgāties, bet asinis no kakla 

nav varējis nomazgāt. No tā laika dzeņa kakls vēl tagad ir sarkans. 

 

Why the Woodpecker is Speckled 

 

At the beginning of the world the woodpecker shepherded Devil’s cows. 

Shepherded them, it was exhausted with running and was starving, but Devil 

didn’t give it any. The woodpecker left cows without supervision und flew to 

a forest to have some insects and worms to eat. Devil became very angry, 

pursued after it, caught up and struck it so hard that blood went off its neck. 

The woodpecker ran to water to wash, but couldn’t wash blood of its neck. 

From that time woodpecker neck is still red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



Dzērve 

 Oriolus oriolus (L.) 

latviešu:  dzērve 

angļu : common crane  

horvātu : dizalica 

spāņu : grúa 

lietuviešu: gervė 

itāļu:  gru 

krievu: серый журавль 

 
Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Dzērvjveidīgie (Gruiformes) 

Dzimta Dzērvju dzimta (Gruidae) 

Ģints   Dzērves (Grus) 

Suga   Pelēkā dzērve (G. grus) 

 

Izskats un uzvedība:  

Dzērve ir liels, slaids putns ar garu kaklu, kājām un knābi un īsu asti. Tēviņi ir nedaudz 

lielāki nekā mātītes. Dzērves augstums ir 100 - 130 cm, ķermeņa garums apmēram 

115 cm, spārnu izpletums 180 - 200 cm, svars 4,5 - 6,1 kg. Tās apspalvojums ir 

gaiši pelēks ar melnu kakla un galvas ornamentu – melnu pieri, sarkanu galvas virsu, 

baltiem vaigu laukumiem. apspalvota pilnībā. Knābis un kājas ir pelēkbrūnas, acis sarkanas.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%93rvjveid%C4%ABgie
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%93rvju_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%93rves
https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%93vi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81t%C4%ABte
https://lv.wikipedia.org/wiki/Cm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81rns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pel%C4%93ks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Melns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sarkans
https://lv.wikipedia.org/wiki/Acis


Dzērves ārpus vairošanās sezonas ir ļoti sabiedriski putni. Lidojumā un riesta laikā dzērve 

mēdz izdot skaļu, trompetes skaņas atgādinošu saucienu. 

Dzērvei ir garš mūžs un tā var sasniegt 30 - 40 gadu vecumu.  

 

Dzīves vide: 

Dzērve ir viena no raksturīgākajiem Latvijas purvu putniem. Tā ir parasta caurceļotāja un samērā 

izplatīta ligzdotāja. Pavasarī un rudenī, migrācijas laikā, dzērvju barus var novērot uz lauka vai 

pārlidojot. 

 Dzērve ir gājputns. No ziemošanas vietām Āfrikā dzērve atgriežas marta beigās vai aprīļa sākumā. 

Latvijā ligzdo 1000 - 2500 pāri.  

Barība:  

Dzērve ir visēdāja, kas galvenokārt pārtiek no 

augu daļām: saknēm, gumiem, lapām, sēklām, augļiem un ogām  (lielā mērā -dzērvenēm, kas, 

iespējams, nosauktas par godu dzērvēm). Tā barojas arī ar dažādiem ūdensaugiem. Vasaras laikā 

(īpaši mazuļu barošanas laikā) dzērve pārsvarā barojas ar dzīvnieku izcelsmes 

barību: kukaiņiem (ļoti iecienītas ir spāres), dažādiem citiem bezmugurkaulniekiem, piemēram, 

gliemjiem, sliekām, zirnekļiem, kā arī  vardēm, čūskām, sīkiem putniem un zīdītājiem . 

Dzērve barību meklē vai nu uz sauszemes, vai seklā ūdenī, ar knābi pārmeklējot upuru 

iespējamās slēpšanās vietas. Lai arī reizēm dzērves var ielaisties labības laukos, tomēr 

pārsvarā tās ar graudiem barojas jau novāktos tīrumos, uzlasot izbirušos graudus. Līdzīgi 

kā citas dzērves arī pelēkā dzērve barojas, dzer ūdeni un guļ, apvienojoties nelielos bariņos, 

kuros parasti ir ligzdojošais pāris un to pēcnācēji. 

Vairošanās:  

Dzērves veido monogāmus pārus uz mūžu. Riesta laikā dzērves mēdz dejot, lecot gaisā ar 

izplestiem spārniem. Ligzdu tā būvē purvos un citās purvainās vietās. Pati ligzda ir ļoti 

sekla, sausiem augiem izklāta iedobe. Dējumā ir 2 pelēkbrūnas olas ar raibumiem, retos 

gadījumos 3-4 olas. Inkubācijas periods ilgst 28 - 31 dienu,  perē galvenokārt mātīte, bet 

tēviņš reizēm piepalīdz. Tikko izšķīlušies mazuļi ir diezgan nevarīgi, bet, ja nepieciešams, 

spēj rāpot prom no briesmām jau pēc dažām stundām. Sasniedzot 24 stundu vecumu, mazuļi 

spēj jau skriet un peldēt. Jau 9 nedēļu vecumā tie spēj lidot īsas distances. Dzimumbriedumu 

jaunie putni sasniedz 3-6 gadu vecumā un, kamēr nav nobrieduši, tie pulcējas jaunuļu baros. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Riests
https://lv.wikipedia.org/wiki/Trompete
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pavasaris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rudens
https://lv.wikipedia.org/wiki/Augi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sakne
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumi&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93kla
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aug%C4%BCi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Oga
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dz%C4%93rvene&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kukai%C5%86i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81res
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bezmugurkaulnieki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vardes
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C5%ABskas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Putni
https://lv.wikipedia.org/wiki/Z%C4%ABd%C4%ABt%C4%81ji
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sauszeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lab%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grauds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola


THE COMMON CRANE 

 

Appearance and behaviour: 

The crane is a large, slim bird with a long neck, legs and beak and a short tail. 

Males are slightly larger than females. The length of a crane is 100 – 130 cm, 

the body length is about 115 cm, the wingspan is 180 – 200 cm, the weight 4,5 

– 6,1 kg. Its plumage is light gray with a black neck and head ornament – a 

black forehead, red head surface, and white cheek spots, completely feathered. 

The beak and legs are grayish brown, the eyes are red. 

Except the mating season, cranes are very social birds. During flight and 

mating time cranes tend to make loud trumped-like shouts. 

Cranes have a long lifespan and it can reach 30 = 40 years. 

 

Living environment: 

Cranes are most typical Latvian swamp birds.  In spring and autumn, during 

mating time, crane hordes can be seen on fields or in the sky. 

Crane are migrant birds. From wintering places in Africa birds return in late 

March or in early April. In Latvia there are about 1000 – 2500 bird pairs. 

 

Food: 

The crane is an omnivore that mostly eats plant parts: roots, tubers, leaves, 

seeds, fruits, berries (in large amounts – cranberries, which could be called so 

in honor of cranes). It also eats different sorts of aquatic plants. In summer 

time (especially during baby feeding time) cranes mostly eat animals as food: 

insects (dragonflies are very favorable), other invertebrates, for example, 

snails, earthworms, spiders, also frogs, snakes, small birds and mammals. 

Cranes seek for food on land or in shallow water by using their beaks to find 

their prey’s hiding spots. Even though cranes can sometimes fly in crop fields, 

most of the time they eat grain from already cleaned arable, by eating the 



spilled grains. Gray cranes, similar to other cranes, also eat, drink water and 

sleep while in small packs, in which there is the nesting pair and their progeny. 

 

Mating: 

Cranes are monogamous during their whole life. During mating time cranes 

tend to dance, by jumping in the air with their wings out. Their nests are made 

in swamps and other swamp-like places. The nest itself is very shallow and its 

bottom is made of small sticks. The eggs are grayish brown and are usually 

two, in rare cases 3-4. The incubation period lasts 28 – 31 days. The incubation 

is mostly done by the female, but the male sometimes helps. Newborn babies 

are quite helpless, but if necessary, can crawl away from danger after just a 

couple of hours after hatching. At the age of 24 hours, babies can already run 

and swim. When only 9 weeks young they can fly short distances. The new 

birds reach age of maturity in 3 – 6 years, and while not matured, they gather 

as juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzērve 

 

Dzērve zinājusi, ka muižas rijās meitas kuldamas arvienu dziedot. 

Aizlaidusies turp, bet, par nelaimi, bijusi sestdienas diena: meitas, visu nedēļu 

nokūlušās gurdenas, šoreiz nedziedājušas; tikai rijnieki (darbinieki) patlaban 

braukuši serā, un rati par to nedēļu bijuši izkaltuši, - čīkstējuši, dverkstējuši kā 

traki.  

Dzērve, nabadzīte, noklausījusies to pašu ratu troksni un kliegusi pakaļ. 

Tā viņa vēl šodien klaigā. 

 

The Crane 

 

The crane had found out that, while threshing, the maids had been 

singing. The crane flew there, but unfortunately it was Saturday: the maids, 

being tired, did not sing, only the workers of the threshing barn were working. 

Unfortunately their cart had dried up and was creaking.  

The poor crane, having listened to the creaking sound of the cart, tried to 

imitate it. So the crane is clamoring even today. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Grieze  
Crex crex (L.) 
 

Latviešu : grieze 

angļu : corncrake 

horvātu :  corncrake 

spāņu : guión de codornices 

lietuviešu: griežlių 

itāļu:  re di quaglie 

krievu: коростель 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Dzērvjveidīgie (Gruiformes) 

Dzimta  Dumbrvistiņu dzimta (Rallidae) 

Ģints   Griezes (Crex) 

Suga   Grieze (C. crex) 

 

Izskats un uzvedība:  

Grieze ir drukns neliela baloža lieluma putns ar masīvām kājām un īsu asti.  

Tēviņi un mātītes ir apmēram vienādi. Griezes ķermeņa garums ir 27-30 cm, spārnu 

izpletums 42-53 cm. Mugura, galvas virspuse, kakla aizmugure un pleci griezei ir 

rūsganbrūni raibi, bet spārnu lidspalvas vienkrāsaini rudas, kas labi saskatāmas tikai 

lidojumā. Vēders, zemaste un sāni gaiši pelēki ar baltām un rudām svītrām. 

Grieze ir aktīva krēslas stundās: agri no rīta vai vēlu vakaros un lietus laikā vai uzreiz pēc 

lielām lietusgāzēm. Griezes balss (dziesma) raksturīga skaļa divzilbīga “griešana” jeb 

krekstēšana, no kā arī cēlies putna nosaukums. 

Dzīves vide: 

Grieze  ir vidēji liels dzērvjveidīgais putns, kas izplatīts gandrīz visā Eiropā, izņemt Islandi, 

Pireneju pussalu un Skandināvijas ziemeļu daļu. Grieze mājo dabiskajos un cilvēka 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Cm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81rni
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Corncrake_(Crex_crex).jpg


veidotajos zālājos, labības laukos un atmatās. Grieze pārsvarā apdzīvo pļavas un laukus ar 

garu zāli. Tāpat kā citi dzērvjveidīgie, grieze labi maskējas, tāpēc tikai nedaudzi cilvēki ir 

redzējuši dzīvu griezi. 

Grieze ir gājputns, kas ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, un atriežas savās 

ligzdošanas vietās Eiropā samērā vēlu pavasarī, Latvijā parasti maija sākumā.  

 

Barība:  

Grieze ir visēdāja, bet tā galvenokārt barojas ar bezmugurkaulniekiem - kukaiņiem, 

zirnekļiem, posmtārpiem, gliemjiem, vabolēm, spārēm un sienāžiem, kā arī ar nelieliem 

abiniekiem un zīdītājiem, augiem. 

Vairošanās:  

Ligzdai vieta parasti tiek izvēlēta pļavā, paslēpta garā zālē vai zem krūma, vai tā atrodas 

vientuļa koka tuvumā. Riesta laikā tēviņš mātītei piedāvā barību un tai tuvojas ar zemu 

noliektu galvu, izplestu asti un nolaistiem spārniem. Tēviņš aktīvi aizsargā savu teritoriju 

un padzen citus tēviņus. Mātītes teritorijas aizsardzībā nepiedalās.  

Dējumā ir 6-14 gaiši krēmīgas olas ar sarkanbrūniem raibumiem. Visbiežāk ir 8-12 olas. 

Inkubācijas periods ilgst 19-20 dienas. Mazuļi ir ligzdbēgļi un sāk sekot mātei pēc vienas 

vai divām dienām. Par tiem rūpējas tikai mātīte. Pirmās 3-4 dienas mātīte mazuļus baro, 

pēc tam tie baroties sāk paši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ligzda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola


THE CORNCRAKE 

 

Appearance and behavioUr:  

The Corncrake is a small thickset  pigion – sized bird with massive legs and a 

short tail. Males and females are approximatelly the same size. The 

Corncrake’s body length is about 27 – 30 cm, the wingspan is  42 – 53 cm. 

The upper side of the body, the top of the head,  the back of the neck and the 

shoulders have russet – brownish spots, but the wing feathers are monochrome 

russet, that are clearly seen only during its flight. The stomach, the undertail 

and the sides of the body are light grey with white and foxy stripes. 

The Corncrake is active during twilight : early in the morning or in the late 

evening, in rainy weather or just after big showers. The voice (song) of the 

Corncrake is a typically loud cating sound or cracing sound, that reflects 

original name of the bird.  

 

Living environment: 

 Corncrakes are medium-sized gruiformes birds, that can be seen almost all 

over Europe, except Iceland, The Iberian peninsula and Scandinavian northern 

part. They prefer to live in natural and human-made grasslands, crop fields and 

meadows. Like other gruiformes birds,  corncrakes are able to camouflage 

well, so  it is hard to notice them.  

 Corncrakes are migrant birds, spend winter in Africa – the south of  Sahara- 

and return  late spring. In Latvia it is usually  early May.  

 

Food:  

 Corncrakes  are omnivorous, but mainly feed on invertebrates, including 

earthworms, slugs and snails, spiders, beetles, dragonflies, grasshoppers and 

other insects, as well as small amphibians and mammals, plants.  

 

 



Reproduction: 

The Corncrake nests in grassland, sheltered along hedgerows or near isolated 

trees, or in bushy areas. The nest is on the ground, concealed in dense 

vegetation or in tussock. It is a shallow cup made of grass, weeds and 

brambles. The cup is lined with dead leaves. The surrounding tall grasses are 

often pulled over the top of the nest like a loose canopy. The female probably 

builds the nest alone. It lays 8-12 whitish eggs with brown spots at daily 

intervals. Larger clutches are laid by two females. It incubates during 16-19 

days and hatching is synchronous. The downy chicks are brownish-black with 

rufous wash on the upperparts. They have pink bills and black legs and feet. 

They are fed and cared by the female, sometimes by two adults, probably two 

females, but this is not very clear. They feed themselves in 3-4 days, and fledge 

at the age of 34-38 days, when are able to fly. This species produces one or 

two broods per year.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grieze  

 

Senākus gadus, kad pār tagadējās Griezes laukiem viļņoja auglīgas 

druvas un pelēkais lauku putns grieze druvās skandināja savas dziesmas, 

cilvēki sacīja, ka Grieze esot auglīgs zemes gabals. Jo, kur daudz griezes mītot, 

tur esot liela un laba labība, un, kur laba labība aug, tur, protams, arī zeme ir 

laba. Tā arī vēl tagad Grieze nes savu nosaukumu, bet nes arī līdz nosaukumu 

par savu auglīgumu un pelēkā lauku putna griezes vismīļāko apmešanās vietu. 

Un tiešām, kad tuvojas Jāņi, un druvas sāk nobriest, tad ir, ko paklausīties. 

Visās lauku malās dzirdama griezes nerimstošā dziesma: “Griez, griez!”- kura 

tālu atbalsojas visā apgabalā. 

 

The Corncrake 

 

Years older when over current Grieze countywide waved fertile fields 

and a grey rural bird corncrake jingled its songs, people said that Grieze has 

been a fertile piece of land. Because if where a lot of corncrakes live, there are 

great and good cereals, but where good cereals are, there the land is good too. 

As well as even now Grieze brings its name, and also brings it for place fertility 

and the best place for accommodation of the grey bird. And really, when Jāņi 

– Summer Solstice comes closer and the fields begin to ripen, there is 

something to listen. Everywhere is heard unremitting corncrake song “Crake, 

crake!” which echoes far away in a whole region. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



GULBIS 
Cygnus (L.) 

 

Latviešu :     gulbis 

Angļu :         swan 

Horvātu :      labud 

Spāņu :        cisne 

Lietuviešu : gulbė 

Itāļu :           cigno 

Krievu :       лебедь 

 

Klasifikācija 

Valsts  Dzīvnieki (Animalia) 

Tips  Hordaiņi (Chordata) 

Klase  Putni (Aves) 

Kārta  Zosveidīgie (Anseriformes) 

Dzimta Pīļu dzimta (Anatidae) 

Ģints  Gulbju ģints (Cygnus) 

Suga   Gulbis (Cygnus) 

 

Izskats un uzvedība: 

Paugurknābja gulbis ir liels ūdensputns, un tas ir lielākais putns Latvijā. Lielākie indivīdi ir  

garāki par 1,5 metriem un sver vairāk nekā 15 kg. Spārnu izpletums var sasniegt 3 m.  

Gulbjiem ir koši balts apspalvojums. Kājas putniem parasti ir tumši pelēkas, gandrīz 

melnas, bet knābis -  koši sarkans vai oranžs ar melnu knābja galu. Uz gulbja knābja 

pamatnes ir melns izaugums - paugurs.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Organismu_klasifik%C4%81cija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Metrs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kilograms
https://lv.wikipedia.org/wiki/M


Salīdzinot ar citiem gulbjiem, paugurknābja gulbji ir klusi. Reizēm šņāc vai izdod 

rūcošas skaņas, bet tās var sadzirdēt tikai gulbja tuvumā. 

Ligzdošanas laikā jaunie putni veido milzīgus barus, kas uzturas lielās ūdenstilpēs, lai 

kopīgi barotos. Lielākajos baros var būt pat vairāki simti putnu.  

Gulbji dzīvo 30-40 gadus. 

 

 

Dzīves vide: 

Gulbji ir ūdensputni, un parasti uzturas un ligzdo dažādās ūdenstilpnēs - galvenokārt dīķos un 

dažādos seklos uzpludinājumos. 

Gulbji ir gājputni. Migrācijas laikā vairāki desmiti tūkstoši šo gulbju migrē pāri Latvijai. Dažkārt  

gulbji ziemo Latvijā pie neaizsalstošiem ūdeņiem. Ziemojošo īpatņu skaits ir atkarīgs no ziemas 

barguma. 

 

Barība: 

Gulbji barojas gan ūdenī, gan uz sauszemes. Galvenokārt tie pārtiek no  

dažādiem ūdensaugiem un augiem ūdenstilpju krastos, bet var ēst  arī ar sētos graudaugus, 

piemēram, kviešus  un rapsi. Ziemošanas laikā gulbju bari var nopietni sabojāt ziemāju sējumus. 

Mazuļi barojas ar ūdens kukaiņiem un vēžveidīgajiem. 

 

Vairošanās:  

Gulbji veido monogāmus pārus, kas saglabā attiecības uz daudziem gadiem vai uz 

mūžu.  Jauns pāris tiek izveidots, ja viens no pāra aiziet bojā.  Pāris uzturas kopā pat 

atrodoties lielā barā, migrācijas laikā.  

Gulbji ligzdu būvē uz zemes ūdens tuvumā. Tā ir apmēram 1 metru plata. Atšķirībā no 

citiem zosveidīgajiem gulbju tēviņš palīdz mātītei būvēt ligzdu. Ligzdošanas sezonā 

paugurknābja gulbis kļūst agresīvs un aktīvi aizsargā ligzdošanas teritoriju. 

Dējumā ir 4 - 7 olas, un  tēviņi mātītēm palīdz arī perēt olas. Mazuļi izšķiļas pēc 34 - 45 

dienām. Mazuļi ir ligzdbēgļi un, sasniedzot 2 nedēļu vecumu, spēj baroties paši. Pirmajā 

dzīves gadā gulbja apspalvojums ir pelēkbrūns, bet otrajā gadā tas kļūst balts. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sauszeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola


The SWAN 
 

Looks and behaviour: 

The  Mute swan is a big waterfowl, and it is the biggest bird in Latvia. The 

biggest individuals are more than 1,5 meters in length and weigh more than 15 

kg. The wingspan can reach up to 3 meters. 

Swans have bright white plumage. Their legs usually are dark grey, almost 

black, but the beak - bright red or orange with a black tip of the beak. There is 

a black knob on their bill. 

Unlike the other swans, the mute swans are quiet. They only hiss or make 

growling sounds from time to time, that can be heard only close to them. 

In the time of nesting young birds are forming huge flocks, which settle in big 

water massives to feed together. The biggest flocks can contain even a few 

hundreds bird. 

Swans live from 30 to 40 years. 

 

Living conditions: 

Swans are waterfowls, and usually stay and nest on different water massives - 

mainly on lakes and some shallow dams. 

Swans are migratory birds. In the time of migration several thousands swans 

migrate over Latvia. 

Sometimes swans stay in Latvia during winter period by staying in water, 

which is not frozen. The number of birds staying through winter depends on 

the level of cold in winter. 

 

Feeding: 

Swans can find food both on water and on land. They mainly feed on water 

plants and plants growing by shorelines, but they can also feed on sowed grain, 

for example, wheat and rapeseeds. Swan flocks can destroy winter sowed 

fields. Juvenile swans feed on bugs and crustaceans. 

 

Breeding: 

Swans form monogamous pairs, which relationships last for years or even for 

lifetime. A new pair is formed if one from the pair dies. Pairs even stay 

together when migrating in big flocks. 

Swans make nests on land, near the water. The nest is around 1 meter in 

diameter. Unlike the other anseriformes, male swans help female swans to 



make nests. At the time of nesting mute swans become aggressive and actively 

defend their nesting territory. 

 4 - 7 eggs are laid, and males help females to incubate them. Juvenile swans 

hatch after 34 to 45 days. Hatchlings are nestrefugees and can feed on their 

own, when they are 2 weeks old. During the first year of life the feathers of a 

swan are grey - brown, but they get white during the second year of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gulbja dziesma 

 

Pasaules sākumā Dievs radījis putnus un katram piešķīris savu balsi. Ar 

savām balsīm tie visi slavējuši Dievu kā gudru radītāju, tik gulbis vien ne. Tas 

teicis, lai Dievs dodot viņam tikpat jauku balsi kā lakstīgalai, tad gan viņš tam 

pateikšoties. Dievs par to apskaities un gulbim noņēmis visas dziesmas, tik 

atstādams vienu, ar kuru tas varētu apdziedāt savu nāvi pirms miršanas. Vēl 

tagad visu mūžu gulbis pavadot klusumā, bet īsi pirms miršanas dziedot savu 

nāves dziesmu. 

 

The Swan Song 

At the beginning of the world God created birds and each with its own 

voice. With their voices they all praised God as an intelligent creator, so as not 

swan. It said that God would give him as a pleasant voice as the nightingale, 

only then it would say thanks. God got angry about it and removed all the swan 

songs, so leaving only one with which he could chant his death before dying. 

Even now, whole life the swan spends in silence, but shortly before the dying 

sings his death song. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



IRBE 

Perdix perdix (L.) 

Latviešu : irbe 

angļu : partridge 

horvātu : jarebica 

spāņu : perdiz 

lietuviešu: kurapka 

itāļu: pernice 

krievu: куропатка 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Vistveidīgie (Galliformes) 

Dzimta Fazānu dzimta (Phasianidae) 

Ģints   Laukirbes (Perdix) 

Suga   Laukirbe (Perdix perdix) 

 

Izskats un uzvedība:  

Laukirbe ir vidēji liels  putns ar proporcionāli mazu galvu un noapaļotām ķermeņa formām. 

Tās ķermeņa garums vidēji ir 29 - 31 cm, spārnu izpletums 45 - 48 cm, svars 225 - 

420 g.   Tās ķermeņa apspalvojums pamatā ir pelēcīgi brūns, vēders balts. Aste īsa, kā 

arī kājas ir īsas, bet, neskatoties uz to, laukirbe ir veikla skrējēja. Lidojums laukirbei ir 

zems, ar skaļiem spārnu vēzieniem. Laukirbei patīk pērties smiltīs un sausā augsnē. 

 



Dzīves vide: 

Latvijā laukirbe ir sastopama visu gadu. Visbiežāk to var novērot lauksaimniecības tīrumos, 

bet tā ir sastopama arī apdzīvoto vietu nomalēs, krūmājos, mežmalās, birztalās, aizaugušās 

laukmalās.  Slēptā dzīvesveida dēļ laukirbi ir grūti novērot un, iespējams, tā Latvijā ir 

sastopama lielākā skaitā, nekā tiek novērota.[2] 

Irbes dzīvo un ligzdo uz zemes.  

Laukirbe ir tipiska nometniece. 

Barība:  

Laukirbe barojas gan ar dzīvnieku, gan augu valsts barību. Tās ir dažādas sēklas, graudi, 

asni, pumpuri, lapas, augu saknītes, augļi, ogas un dažādi bezmugurkaulnieki, pamatā 

kukaiņi uz zemes. Kā visi vistveidīgie putni, laukirbe regulāri uzlasa akmentiņus, kas guzā 

palīdz mehāniski smalcināt apēsto barību. 

Vairošanās:  

 Ligzda tiek ierīkota sausā vietā uz zemes. Mātīte izkasa seklu bedrīti un to izklāj ar sausiem 

zāles stiebriņiem un salmiņiem. Ligzda parasti atrodas pļavā, ganībās, tīrumā vai grāvmalā 

un krūmājā, reizēm pat dārzā. Dējumā ir 8 - 15 olas. Inkubācijas periods ilgst apmēram 21 

dienu. Perē tikai mātīte. Visi mazuļi izšķiļas gandrīz vienlaikus. Laukirbes cālēni ir 

ligzdbēgļi. Drīz pēc izšķilšanās cālēni pamet ligzdu un seko abiem vecākiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Laukirbe#cite_note-orn-2


THE PARTRIDGE 

 

Appearance and behaviour: 

 

The partridge is a medium-sized bird with a proprtionally small head and 

rounded body forms. Their average body length is 29-31 cm, the wingspan is 

45-48 cm and they weigh 225-420g. Their plumage is mainly  grayish brown, 

the stomach is white. The tail is short, and so are the legs, but besides that, the 

partridge is a quick runner. The flight for partridges is of low altitude, with a 

loud wingspan. The partridge enjoys soaring in sand and dry soil. 

 

Living environment: 

 

In Latvia partridges are noticeable during the whole year. Most commonly 

they can be seen in agricultural plains, but they are also seen in settlements on 

the outskirts, bushes, edges of forests, groves, overgrown field margins. Due 

to their secretive lifestyle partridges are hard to observe and, quite possibly, 

they are more seen in Latvia than they are observed. 

Partridges live and nest on the ground. 

The partridge is a typical camperbird. 

 

Food: 

 

The partridge feeds on both of animal life and vegetation. Those are different 

seeds, grain, sprouts, buds, leaves, plant roots, fruits, berries and different 

invertebrates, mainly bugs on the ground. Just like all galliformed birds, 

partridges regularly gather off rocks, which in the craw helps mechanically 

crush the eaten food. 



 

Reproduction: 

 

The nest is installed on a dry place on the ground. The female scrapes a shallow 

pit and spreads it out with dry stalks and straws. The nest is usually located in 

a meadow, a pasture,  a field or ditches and bushes, sometimes even in gardens. 

While nesting there are 8-15 eggs. The incubation period lasts around 21 days. 

Only the female nests. All babies hatch almost at the same time. The partridges 

chicklets  are nestrunners. Soon right after hatching the chicklets leave the nest 

and follow their parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kādēļ irbes ir tik mazas 

 

Pašā iesākumā irbes bijušas lielas: sirds vien bijusi tik liela kā tagad viss 

augums. Un nu var iedomāties: kad tik lielas toreiz gaisā cēlušās, kas tas par 

troksni tad būs bijis.  

Bet vienreiz Pērkons jājis itin zemu, zemu. Līdzko sagriezis kumeļu gar 

meža bogu, te – spurkt!- irbes gaisā. Pērkona kumeļš briesmīgi sabijies. 

Pērkons dusmās saķēris irbes un saujā saspiedis tik mazas, cik pašam toreiz 

sirds liela bijusi. 

 

 

 

                                        Why the Partridge is so Small  

 

At the beginning the Partridge had been big: its heart had been as big as 

all the body now: And now should imagine: when so big Partridges had taken 

off in the sky, how terrible noise it had been.  

But once Thunder had ridden low, very low. As soon as he had turned 

aside his colt along the forest, here – sprukt! - Partridges took off  in the sky. 

Thunder’s colt had been really scared. Thunder grabbed in anger partridges 

and pressed them in his handful so small like how big heart he had had then. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



Krauklis  
Corvus corax 

Latviešu-krauklis 

Angļu-common raven 

Vāciski-Kolkrabe 

Zviedru-korp 

Lietuviešu-kranklys 

Igauņu-kaaren ronk 

Krievu-ворон 

 
Klasifikācija 

Valsts Dzīvnieki (animalia) 

Tips Hordaiņi (chordata) 

Klase Putni (aves) 

Kārta Zvirbuļveidīgie (passeriformes) 

Dzimta Vārnu dzimta (corvidae) 

Ģints Vārnas (corvus) 

Suga Krauklis (C. corax) 

Izskats un uzvedība 

Krauklis (Corvus corax) ir viens no lielākajiem putniem  zvirbuļveidīgo kārtā. Putna 

ķermenis ir 65 cm garš, masa 800—1500g. Apspalvojums  melns ar metālisku spīdumu. 

Tam ir masīvs, melns knābis. Rīkles spalvas pagarinātas un veido ‘’bārdu’’. Acis tumšas. 

Kājas spēcīgas, melnas. Balss ļoti daudzveidīga, sākot ar rupju, skaļu un, beidzot ar 

melodiskām, maigām skaņām, kas dažreiz atgādina stīgu strinkšķināšanu. Spēj atdarināt 

dažādas skaņas, arī cilvēka balsi. Kraukļa smadzenes ir vienas no lielākajām starp visiem 

putniem. Tas tiek uzskatīts par vienu no inteliģentākajiem putniem – kraukļiem ir raksturīga 

spēja risināt neierastas situācijas, spēja imitēt un analizēt notiekošo. 



Kraukļi ir nometnieki. To spēja atrast barību ļauj tam izdzīvot arī ļoti bargas ziemās. 

 

Dzīves vide 

Kraukļi dzīvo vecākos skujkoku un jauktos mežos, arī kultūrainavā un apdzīvotās vietās. 

Putns ir labi piemērojies arī dzīvei blakus cilvēkam. Ligzdo augstās priedēs, parasti kādas 

klajākas vietas (izcirtuma, purva, pļavas) tuvumā, arī nelielos koku puduros lauku vidū, 

kapsētās. 

Barība 

Krauklis ir visēdājs un pamatā ēd visu, ko var atrast. Viņš ir arī maitēdājs, medī grauzējus, 

ēd citu putnu olas un mazuļus, sēklas un augļus, labprāt arī pārtikas atkritumus izgāztuvēs. 

Tā barība variējas atkarībā no tā, kur dzīvo krauklis, kāda ir sezona, un ko var atrast tuvumā. 

Vairošanās 

Krauklis veido noturīgus pārus, kas  monogāmas attiecības saglabā mūža garumā. Ligzdu 

parasti taisa koka galotnē uz pirmajiem lielākajiem zariem. Tā tiek būvēta no zariņiem un 

saknītēm dziļas bļodas formā. No iekšpuses tā tiek izklāta ar dubļiem, mizām un izoderēta 

ar mīkstām dzīvnieku spalvām. Dējumā 3—6 gaiši zilganzaļas olas ar pelēkiem un 

brūnganiem plankumiņiem. Olas perē tikai mātīte, un inkubācijas periods ilgst 18 - 

21 dienu. Apspalvojums jaunajiem putnēniem izaug pēc 35 - 42 dienām. Tos baro abi 

vecāki. Krauklēni paliek kopā ar vecākiem apmēram 7 mēnešus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krauklis 

 

 Krauklis aizlaidies pie nama durvīm, nosēdies uz celma un klausījies, 

klausījies, vai neiedziedāsies kāds istabā. Tai brīdī saimniece namā kapājusi 

kaulainu gaļu: ''Kram, kram! '' Krauklis jokojoties pakaļ: ''Kram, kram! ''  

Beidzot saimniece izcirtusi no kakla gala krimslīti (rīkles gals) un 

izsviedusi pa durvīm, sacīdama: ''Še, še, krauklīt, kumoss uz kāra zoba, ko nu 

tik daudz te krimšķini! '' Tādēļ vēl tagad kakla krimstalu sauc par kraukļa rīkli.  

Krauklis ar gardu muti notiesājis un pavisam piemirsis, kāpēc īsti nācis; tādēļ 

arī tikai to ''kram, kram'' māk. 

                                     

The Raven 

 The raven had flown to a house door, had sat on the stump and listened, 

listened, if somebody would not start so sing. At that moment the landlady had 

been mincing meat with bones in the house: ''Cram, cram! '' Raven had been 

joking after: ''Cram, cram! ''   

Finally the landlady cut out the small piece of gristle from a throat and 

threw it out of the door saying: ''Here, take it, raven, on your greedy tooth, 

what you have been gnawing so much!'' Even now the throat's gristle is being 

called the raven's bit. The raven had eaten throat's gristle with great appetite 

and quite forgot, why he had come, that's why he can say only ''cram, cram''. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kādēļ krauklim melnas spalvas. 

 

Reiz pasaulē bijuši lieli plūdi, tā ka pat putniem nav bijis vietas, kur 

atmesties. 

Putni nu nosprieduši rakt upi, lai ūdens notecētu. Visi putni stājušies pie 

darba un rakuši ar saviem knābjiem. Tikai krauklis bijis ļoti slinks un negājis 

ar citiem putniem rakt upes. Krauklis toreiz bijis gluži balts, bet, lai nu viņu 

arī noturētu par racēju, tad viņš nosmērējies gluži melns ar dubļiem. Līdz ar 

citiem racējiem viņš nu atkal gribējis iet upē mazgāties, bet citi putni, zinādami 

kraukļa viltību, nav viņa nemaz laiduši pie ūdens. Krauklis nu gribējis ar visu 

varu tikt pie mazgāšanās un sācis nejaukā balsī brēkt, bet tas viss nekā 

nepalīdzējis. 

  No tā laika nu krauklim palikušas melnas spalvas un nejauka balss 

 

 

Why the Raven has Black Feathers. 

 

  Once in the world there had been the big flood, so that even the birds 

had no place where to settle down. 

The birds then had decided to dig a river where the water could flow 

away. All the birds had to work and dig with their beaks. Only the raven had 

been very lazy and hadn’t gone with other birds to dig river. The raven had 

been completely white, but either to think that he was a digger, he had smeared 

himself with black mud. Along with other diggers he then wanted to go to the 

river to wash, but other birds, known the raven’s cunning, had not allow him 

to go to water. The raven with all his power wanted to get for washing and 

started to yell in a nasty voice, but that had not helped at all. 

  From that time the raven has black feathers and nasty voice. 

 

 

 

 



   

 



ĶĪVĪTE 
Vanellus vanellus (L.) 
 
latviešu: ķīvīte 

angļu : northern lapwing 

horvātu: vivak 

spāņu : tofsvipa  

lietuviešu: pempė 

itāļu: pavoncella 

krievu: чибис 

 

  

        Klasifikācija 

Valsts     Dzīvnieki (Animalia) 

Tips       Hordaiņi (Chordata) 

Klase     Putni (Aves) 

Kārta              Tārtiņveidīgie (Charadriiformes) 

Dzimta   Tārtiņu dzimta (Charadriidae) 

Ģints              Ķīvītes (Vanellus) 

Suga      Ķīvīte (V. vanellus) 

Izskats un uzvedība: 

Ķīvīte ir vidēji liels bridējputns. Tās ķermeņa garums 28—31 cm. Apspalvojums uz 

vēdera balts, zemaste brūna, uz krūtīm tas ir melns.  Pāri pierei - cekulis.  Mugura un 

spārni no virspuses tumši, ar zaļi—violetu  spīdumu.  Mātītes, salīdzinot ar tēviņiem, ir 

blāvākas ,  cekuls ir īsāks. Tēviņš ir košāks. Lidojumā ķīvīti var pazīt pēc tās garajiem, 

platajiem, noapaļotajiem spārniem.  Tā bieži maina lidojuma augstumu un virzienu. 

Sastopama purvos un citās mitrās vietās. Ķīvītes viena ar otru komunicē, izmantojot 

lidojumu un kliegšanu.  

Dzīves vide: 



Ķīvīti visbiežāk var novērot lauksaimniecības tīrumos un tā uzturas dažādās mitrās vietās: 

apūdeņotos laukos, pļavās, ganībās, upju krastos un citās līdzīgās vietās. Lielākā daļa 

populācijas ir gājputni, bet siltāko reģionu ķīvītes ir nometnieki. Ziemeļu ligzdošanas 

vietas ķīvītes atstāj agri. Pirms aizlidošanas pulcējas baros, bieži vairākiem simtiem 

putnu. 

Barība:   

Ķīvīšu  barība   ir  ļoti daudzveidīga   - dažādi kukaiņi un 

to kāpuri, zirnekļi, gliemeži, tārpi, īpaši sliekas, nelielas zivtiņas, vardes, arī sēklas un 

citas augu daļas. 

 Putnēniem galvenā barība ir sliekas un garkājodu kāpuri. 

 

Vairošanās: 

Gadā ķīvītēm parasti viens perējums. Ligzdošanas vieta parasti tiek piemeklēta pļavā ar īsu 

zāli, kur tuvumā ir daudz labu barošanās vietu. Ligzda - bedrīte uz zemes, kas izklāta ar 

saknītēm un sausu zāli. Dējumā parasti 4 gaiši brūnas olas ar tumšiem raibumiem. Perē abi 

vecāki,  rūpējas par putnēniem arī abi vecāki. Putnēni izšķiļas pēc  22—28 dienām. Mazuļi 

ir ligzdbēgļi un, līdzko tie ir izšķīlušies, ģimene ligzdu pamet. Vecāki rūpējas par tiem, 

ierādot labākās barošanās vietas, bet mazuļi barojas paši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kā radusies ķīvīte 

 

Vienam vīram nomirusi sieva, no kuras tam atlikušies divi bērni: Brālītis 

un māsiņa. Vīrs apprecējis otru sievu, bet tā lāgā neieredzējusi pabērņus.  

Reizi tēvs izgājis laukā ecēt, un pa tam pamāte savus pabērņus nokāvusi, 

izvārījusi un aiznesusi vīram uz lauku ēst. Vīrs ēzdams kaulus izmētājis pa 

lauku. Tad atskrējusi žagata, salasījusi kauliņus, aiznesusi uz savu ligzdu kūts 

paspārnē un izperējusi no tiem divi ķīvītes, kas aizskrējušas uz lauku, kur tēvs 

ecējis, un stāstījušas: ”Pamāte mūs nosita, ķīvit, ķīvit! Izvārīja, atnesa uz 

lauku, ķīvit, ķīvit! Tēvs apēda, kauliņus izmētāja, ķīvit, ķīvit! Žagata kauliņus 

salasīja, ķīvit, ķīvit! Kūts paspārnē ķīvatiņas izperēja, ķīvit, ķīvit! 

 

 

How the Lapwing Occurred 

 

Once one husband’s wife had died, two kids had been left of her: a brother 

and a sister. Husband had married another wife, but she had not like her 

stepchildren.  

One day father had gone to field to harrow, meanwhile stepmother had 

slaughtered her stepchildren, boiled them and brought them to the field for 

husband to eat. While eating husband had thrown the bones over the whole 

field. A magpie had run then, picked up the bones, and brought them to its nest 

on the shelter and then had  hatched two lapwings, whose had run to the field 

where father had been  harrowing and told him: “Stepmother slaughtered us, 

peew, peew! Boiled, and brought us to the field, peew, peew! Father ate us, 

scattered the bones, peew, peew! Magpie picked the bones, peew, peew! In the 

shelter lapwings were hatched, peew, peew!” 

 

 

 

 

 



  

 



Lakstīgala  

 Luscinia luscinia (L.) 

 

latviešu:  vālodze 

angļu : thrush nightingale 

horvātu : slavuj 

spāņu : ruiseñor 

lietuviešu: lakštingala 

itāļu:  usignolo 

krievu: соловей 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta  Mušķērāju dzimta (Muscicapidae) 

Ģints   Lakstīgalas (Luscinia) 

Suga   Lakstīgala (Luscinia luscinia) 

 

 

Izskats un uzvedība:  

Lakstīgala ir neliela auguma dziedātājputns, ar neuzkrītošu, pelēkbrūnu apspalvojumu. Tās 

ķermenis ir 16 - 18 cm garš, spārnu izpletums 24 – 26 cm, svars 21 - 29 g.  Apspalvojums 

ir pelēkbrūns, kas uz muguras un krūtīm ir nedaudz tumšāks nekā pavēderē. Abi dzimumi 

izskatās vienādi, lai gan tēviņi ir pavisam nedaudz lielāki nekā mātītes.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1%C4%B7%C4%93r%C4%81ju_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lakst%C4%ABgalas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Cm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams
https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%93vi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81t%C4%ABte


Lakstīgalas dziesma tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām putnu dziesmām pasaulē. 

Dzied tikai tēviņi, bet, līdzko sākas mazuļu barošanas laiks, dziedāšana beidzas.
 

Dzīves vide: 

Latvijā lakstīgala ir parasta un izplatīta ligzdotāja, un to skaits pēdējā desmitgadē ir 

ievērojami pieaudzis. Tās mājo lapukoku vai jauktu koku mežos ar biezu pamežu un 

biezos krūmājos, kas parasti atrodas kādas ūdenstilpes tuvumā. 

Lakstīgala ir gājputns, kas Ziemas periodā migrē uz Āfrikas austrumiem un 

dienvidaustrumiem. 

Barība:  

Lai barotos, lakstīgalai ir svarīga trūdvielām bagāta augsne, ko sedz nokritušās un 

trūdošās lapas. Pamatā barojas uz zemes, kur augsnē meklē posmkājus un kukaiņus, reizēm 

tā barojas arī ar augļiem. Lakstīgala lēkā uz abām kājām un ar knābi pārmeklē trūdošās 

lapas. Mazo putnēnu ēdienkartē ir arī zirnekļi un daži gliemji.  Vasaras otrajā pusē, kad 

nogatavojas meža augļi, vālodze barojas ar meža ķiršiem, kazenēm un citām ogām.  

Vairošanās:  

 Lakstīgala mazuļus sāk perēt maijā. Ligzda parasti atrodas uz zemes, paslēpta starp 

kritušiem kokiem un to zariem, koku saknēm vai vienkārši trūdošu lapu paklājā. Ligzdai ir 

bļodveida forma, kas veidota no sausas zāles, lapām un augu stiebriem. Iekšpuse izklāta ar 

smalkākiem un mīkstākiem materiāliem. Ligzdu būvē tikai mātīte. Dējumā ir 4 - 5 olas, kas 

ir pelēkzilā vai olīvzaļā krāsā. Inkubācijas periods ilgst 13 - 14 dienas. Perē tikai mātīte,] bet 

putnēnus baro abi vecāki. Mazuļi pamet ligzdu pēc 11 - 14 dienām Ļoti bieži seko atkārtots 

perējums. 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dziesma
https://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%ABmi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80frika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Augsne
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Posmk%C4%81ji
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kukai%C5%86i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aug%C4%BCi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maijs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ligzda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ol%C4%ABve
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lakst%C4%ABgala#cite_note-pl-3


Pieticīgā lakstīgala 

 

Dievs radījis pirmos putnus pelēkus kā lakstīgala. Putni skraidījuši pa 

pasauli un redzējuši, ka puķes ir raibas un jaukākas par viņiem. Tie gājuši pie 

Dieva arī sev lūgt raibu krāsu. Dievs putnu lūgšanas paklausījis un viņus 

izraibojis tādus, kādi viņi vēl tagad ir.  

 Lakstīgala nav gājusi pie Dieva, jo viņa gribējusi palikt pelēka. Šāda 

lakstīgalas zemība Dievam patikusi, un viņš tai devis jauku un skaņu balsi, lai 

lakstīgalu tieši atšķirtu no citiem putniem. 

 

 

The Modest Nightingale 

 

God had created first birds grey as the nightingale. Birds had flown 

around the world and seen, that flowers were more colourful and nicer than 

they were. They had gone to God to ask a colorful paint for themselves. God 

had obeyed birds’ prayers and painted them such as they are even now to this 

day. 

The nightingale had not gone to God, because she had wanted to stay 

grey. God liked such the nightingale’s humility, and he gave her a sweet and 

loud voice to distinguish the nightingale from other birds. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



Meža  pūce 

Strix aluco (L.) 

latviešu : purva pūce 

angļu :  tawny owl 

horvātu : šumska sova 

spāņu : cárabo 

lietuviešu: naminė pelėda 

itāļu: allocco 

krievu: серая неясыть 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Pūčveidīgie (Strigiformes) 

Dzimta Pūču dzimta (Strigidae) 

Ģints   Īstās  pūces (Asio) 

Suga   Meža pūce  (S. aluco) 

 

Izskats un uzvedība: 

Meža pūce ir vidēji liels, masīvi veidots putns. Tās augums ir 37 - 43 cm, spārnu izpletums 

81 - 96 cm, masa 420 - 520 g. Galva meža pūcei ir liela,  bez ausu pušķiem, ar lielām, tumši 

brūnām vai melnām acīm. Tā kā pūce ir nakts putns, tās acis ir piemērojušās maksimālai 

gaismas uztveršanai.. Meža pūcei ir gari, plati un noapaļoti spārni. Lidojums kopumā ir 

pasmags,  lēns un  kluss. Meža pūcei kā visiem pūčveidīgajiem ir ļoti laba dzirde. 

Meža pūce savvaļā dzīvo apmēram 5 gadus. 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams
https://lv.wikipedia.org/wiki/Galva
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzirde


Dzīves vide:  

Meža pūce  ir sastopama lielākajā daļā Eirāzijas un ir visbiežāk sastopamā pūču 

suga Latvijā. Galvenokārt uzturas lapkoku un jauktu koku mežos.  Labprāt ligzdo ne vien 

mežos, bet arī parkos, alejās, kapsētās, pat pilsētās - jebkurā vietā, kur pieejami koki ar 

pietiekoši lieliem dobumiem ligzdošanai un barība. Tai patīk, ja tuvumā ir pieejams ūdens.  

Meža pūce ir nometniece visā tās areālā. 

 

Barība: 

Meža pūce ir aktīva nakts laikā. Tā medī pārsvarā grauzējus, arī citus nelielus dzīvniekus, 

kas var būt līdz pat jauna truša lielumā. Meža pūce medī arī putnus, 

vardes, vaboles un sliekas. 

 

Vairošanās:  

 Gada vecumā meža pūces veido monogāmus pārus un parasti paliek kopā visu mūžu. Pūce 

ligzdu nevij, tā olas dēj koka dobumā. Tās  ir spīdīgas un  baltas. Dējumā ir 2 - 3 olas, kuras  

apmēram 30 dienas perē tikai mātīte. Mazuļi pēc izšķilšanās ir klāti ar baltām pūkām, bet 

augot kļūst gaiši pelēki. Spalvas pūcēniem izaug pēc 35 - 39 dienām. Vecāki rūpējas par 

mazuļiem 2 - 3 mēnešus vēl pēc tam, kad tiem ir izaugušas spalvas. Laikā no augusta līdz 

novembrim jaunās pūces pamet vecāku teritoriju, lai atrastu savu vietu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Eir%C4%81zija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapkoki&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nometnieks&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grauz%C4%93ji
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%ABvnieki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Trusis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Putni
https://lv.wikipedia.org/wiki/Varde
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vabole
https://lv.wikipedia.org/wiki/Slieka


Kā pūce spārnus dabūjusi 

 

Senāk pūcei bijuši īsi spārni. Tā piezemējusies ar lielu troksni un nav 

varējusi noķert nevienu putnu, ne zvēru. Tā sūdzējusi Dievam, ka viņas spārni 

liekot tai badu ciest un lai Dievs tai dodot labākus spārnus. 

Dievs paklausījis viņas lūgšanu un tai devis garus un klusus spārnus. 

Putni, pūces jaunos spārnus ieraudzīdami, metušies tos viņai atņemt. Pūce ar 

spārniem slēpusies meža biezoknī un tā izglābusi savus spārnus. 

Vēl tagad pūce, saudzējot savus spārnus, slēpjoties mežā, bet putni, pūci 

ieraudzīdami, skrienot tai atņemt jaunos spārnus. 

 

 

How the Owl had got the Wings 

 

       In the past, the owl had had short wings. She had landed with a big noise, 

and had not been able to catch any bird or beast. She had complained to God 

that her wings forcing it to suffer from hunger and so that God would give her 

better wings. 

God had listened to her prayer and had given long and quiet wings. Birds, 

seen the owl’s new wings, had rushed her to strip them. The owl with new 

wings had been hiding in the forest and that had saved her wings. 

 Even now, the owl saving her wings, hides in the forest, but the birds 

seen her, run to strip the new wings. 

 

 

 

 



Kā pūce mācījusies runāt 

 

Dievs radījis visus putnus un katram piešķīris savu valodu. Tik pūce 

palikusi bez valodas. Par to tā noskumusi un nav zinājusi, ko iesākt. Pēdīgi 

viņa taisījusies iet skolā pie cilvēka. Cilvēka īsto dzīvokli nezinādama, tā 

ieskrējusi vistu kūtī, noķērusi vistu un noēdusi.  

Saimniece nākusi vistas barot un, vienu vistu neatrazdama, saukusi: „Kur 

vist, kur vist?” Pūce nobijusies no saimnieces un ieskrējusi mežā. Viņa nebija 

aizmirsusi saimnieces vārdus un saukusi: „Kur vist, kur vist?” - ko viņa vēl 

tagad darot. 

 

 

How the Owl Learnt to Talk 

 

The God had created all birds and had given each their own language. 

Only the owl had stayed without any language. She had become sad about it 

and had not known, what to do. Finally, she had got ready to go to school, to 

human. Not knowing humans right apartment, she had run into the chicken 

coop, had caught a hen and eaten it.  

When the housekeeper had come to feed the hens and, had not been 

finding one hen, had called: ”Where's the hen, where's the hen?" The owl had 

got scared of the housekeeper and had run into the forest. She had not forgotten 

the housekeeper’s words and called: "Where's hen, where's hen?" - that she is 

still doing. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



Stārķis  

 Ciconia ciconia  (L.) 

latviešu:  baltais stārķis 

angļu : white stork 

horvātu : roda 

spāņu : cigüeña 

lietuviešu: baltasis gandras 

itāļu:  cicogna 

krievu: белый аист 

 
Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Stārķveidīgie (Ciconiiformes) 

Dzimta Stārķu dzimta (Ciconiidae) 

Ģints   Stārķi (Ciconia) 

Suga   Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 

 

Izskats un uzvedība:  

Baltais stārķis ir liels putns ar garām sarkanām kājām un knābi, balts ar melniem spārnu 

galiem. Tā spārnu izpletums 155–165 cm, sver ap 3,5 kg, tēviņi ir līdzīgi mātītēm, tikai 

nedaudz lielāki. Jaunajiem stārķiem knābis un kājas tumšas, sarkano krāsu tie iegūst pirmā 

dzīves gada laikā. Dzīves ilgums – maksimāli 30 gadi, dzimumgatavību parasti sasniedz 3–

6 gadu vecumā. Lidojumā tā kakls ir izstiepts taisni uz priekšu, gaita uz zemes ir lēna un 

apdomīga. 

Stārķi ir gandrīz mēmi putni, izņemot brīdi, kad pieaugušie putni atgriežas ligzdā vai 

nakšņošanas vietā, tad tie parasti klabina knābi, paziņojot par savu ierašanos. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/St%C4%81r%C4%B7veid%C4%ABgie
https://lv.wikipedia.org/wiki/St%C4%81r%C4%B7u_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/St%C4%81r%C4%B7i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kakls


Dzīves vide: 

Stārķi dzīvo  visā Eiropā, tas ir bieži sastopams putns Latvijā, Polijā un Lietuvā. 

Galvenokārt tie dzīvo un ligzdo mitrās un atklātās ainavās, lielākoties zemienēs. 

Baltais stārķis ir tipisks ceļotājs, ziemu pavada Āfrikā – galvenokārt tās austrumu daļā un 

centrā, neliela daļa aizlido līdz pat Āfrikas pašiem dienvidiem. 

 

Barība:  

Baltais stārķi ir gaļēdājs. Barību tie meklē mitrās pļavās, tīrumos, ūdeņu malās. 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. 

 

Vairošanās:  

Parasti stārķi ligzdas ierīko cilvēka mītņu tuvumā, tiem patīk, ja tuvumā tiek turēti mājlopi 

(tur vairāk barības). Labprāt izmanto cilvēka palīdzību – mākslīgus ligzdu pamatus. 

Visbiežāk mājokļus iekārto uz koku galotnēm un ēku jumtiem, Ļoti retos gadījumos ligzdo 

klajumos mežā. Ligzdot cenšas atgriezties iepriekšējā vietā un daudzus gadus izmanto 

vienu un to pašu ligzdu. Dējumā ir 1 - 6 netīri baltas olas, kuras sāk perēt uzreiz pēc 

izdēšanas, tādēļ stārķēni neizšķiļas vienlaicīgi. Inkubācijas periods ilgst 33 - 34 

dienas. Mazuļi ir ligzdguļi un lidot sāk aptuveni divu mēnešu vecumā. Nelabvēlīgos 

apstākļos mazākos un vājākos mazuļus vecāki var izmest no ligzdas, retos gadījumos – 

apēst. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%BCava
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
https://lv.wikipedia.org/wiki/Koks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola


THE WHITE STORK 

 

Appearance and behaviour: 

The White Stork is a large bird with long red legs and a red bill, white wings 

with black tips. Its wingspan is 155-165 cm and it weighs around 3.5 kg. Males 

are similar to females, only slightly larger. Dark red color on their legs and 

bills is acquired by young storks during the first year of their life. The life 

expectancy is maximum 30 years, males usually reach maturity in 3-6 years. 

While flying they stretch their necks straight ahead, their pace on the ground 

is slow and prudent. 

Storks are almost silent birds, but returning to their  nests they usually knock 

their beak, announcing their arrival. 

 

Living Environment: 

Storks live throughout Europe, it is a common bird in Latvia, Poland and 

Lithuania. They mostly live and breed in wet and open low scenery. 

The White Stork is a typical traveller, spend winter in Africa - mainly in the 

east and in the center of the continent. 

 

Food: 

White Storks are carnivores. They look for their food in wet meadows, fields, 

water edges. Their menu is diverse: includes any animal, that can be 

swallowed - vermins, their larvae and caterpillars, murine, moles, snakes, 

lizards, frogs, fish, ground-nesting birds` babies and carrion. 

 

Reproduction: 

Storks preferably nest near human establishments with livestock (there's more 

food). In extend range they use human-made objects as basics for their nests. 

The most common housing is arranged on treetops and rooftops and rarely in 

the forest glades. Storks endevour to return to their previous location and use 



the same nests. 1-6 dirty white eggs start hatching immediately after laying, so 

nestlings don`t appear simultaneously. The incubation period lasts 33-34 days. 

Babies begin to fly at the age of two months. In unfaroble circumstances, 

smaller and weaker babies can be thrown out of the socket, or in rare cases-

eaten by the parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kā starkam gadījās melna aste. 
 

Vecos laikos Dievs pavēlējis putniem cilvēkus uzraudzīt un tam paziņot, 

lai tie viņa dāvanas neizšķiež. Starks šai nolūkā staigājis ap ganiem, jo tie 

izšķērdīgi ar maizi dzīvojuši. Gani maizi lauzīja ar rokām un tā daudz maizes 

zemē nobārstījuši. Starks šīs druskas salasījis un, aplipinājis lielu velēnu, nesis 

un rādījis Dievam, par ko tas ļoti apskaities, domādams, ka gani tik lielu 

maizes gabalu zemē nometuši. Par strāpi Dievs cilvēkam nospriedis maizi ar 

vaigu sviedriem pelnīt. No šā brīža cilvēkam bijis jāar un jāecē, lai maize tiktu.  

Žagata, kas noskatījusies starka blēdību, izsūdzējusi Dievam, ka tas ar 

maizi velēnu aplipinājis. Dievs pārlauzis gabalu un tiešām atradis, ka velēna 

vidū. Par to Dievs paķēris starku un iebāzis darvas mucā, bet starkam, kad tas 

no darvas ārā ticis, melna aste palikusi.  

 

How the Stork Got his Black Tail 

 
In ancient times, God had commanded to birds that they had to oversee 

people and hat told him, if they had not wasted his gifts. For this purpose, the 

stork had walked around herds, because they had wasteful with bread lived. 

The herds had broken bread with their hands so many pieces had fallen on the 

ground. The stork had collected all these pieces, had pasted over big piece of 

turf and had brought the turf to God. God had become angry, because he had 

thought that the herds had dropped so big pieces of bred on the ground. God 

had dedicated as a punishment to get bread with their hard work. From this 

moment people have to plough and harrow their lands to get the bread.  

The magpie seen the stork’s cheating, had told God that the stork had 

pasted over turf with pieces of bread. God had broken the piece and he really 

had seen that in there had been the turf. For that God had taken the stork and 



put it into a barrel full of tar, but the stork’s tail, when he had got out, was 

black. 

Kā starks dabūja sarkanus zābakus. 

 

Starks bijis Dievam par rokaspuisi. Dievs bijis vienreiz saķēris visus 

mūdžus, iebāzis maisā un devis starkam, lai tos nes uz dīķi slīcināt. Maisu uz 

dīķi nesot, starks dzirdējis, ka tur kas čīkst un čēkst. Maisu pie dīķa nonesis, 

starks aiz lielas ziņkārības nevarēja nociesties, nepaskatījies, kas maisā 

atrodas. Tiklīdz viņš maisu attaisīja, izlīda no tā visi tur ieslodzītie mūdži – kā 

vardes, čūskas un citi. Starks aizgājis ar tukšu maisu pie Dieva atpakaļ. 

Izdzirdējis starka nedarbu, Dievs teicis: ,,Tādēļ ka tu esi bijis tik ziņkārīgs, še 

tev šie sarkanie zābaki un ej nu salasīt visus palaistos mūdžus!,, No tā laika 

starkam garas, sarkanas kājas un viņš lasa vardes, čūskas, kuras tam nekā 

nekaitē. 

How the Stork Got its Red Boots 

 

The stork had been a stooge for the God. Once the God had caught all 

kinds of vermin, tacked them into the sack and given to the stork to take them 

to the pond and drown. While carrying the sack to the pond, the stork had 

heard somebody squeaking and creaking. Having carried the sack to the pond 

the stork had been curious to look what there had been in the sack. As soon as 

he had opened the sack all the vermin such as frog, snakes and others had come 

out. The stork had returned to the God with an empty sack. Having heard about 

the stork’s mischief the God said: “As you have been curious, take those red 

boots and go and gather all the vermin you let free.” Since that the stork has 

long red legs and he picks frogs, snacks, which make no harm to him. 



  

 



VĀLODZE 

Oriolus oriolus (L.) 

Latviešu:  vālodze 

angļu : golden oriole 

horvātu : zlatka 

spāņu : oriol 

lietuviešu: volungė 

itāļu:  rigogolo 

krievu: иволга 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta  Vālodžu dzimta (Oriolidae) 

Ģints   Vālodžu ģints (Oriolus) 

Suga   Vālodze (Oriolus oriolus) 

 

Izskats un uzvedība:  

Vālodze ir vidēji liels dziedātājputns, tā garums nepārsniedz 25 cm. Uzmanību piesaista ar 

savu krāšņo izskatu - tēviņš ir koši dzeltens ar melniem spārniem un asti, bet mātītei 

mugurpuse olīvzaļa. Tomēr vālodze ļoti grūti pamanāma, jo ir  tramīgs putns un zemē 

nolaižas tikai, lai barotos. Parasti uzturas koku lapotnē. 

Vālodzes dziesma ļoti melodiska, skanīga, atgādina flautas skaņas. 

 

 



Dzīves vide: 

Dzīvo dažāda tipa mežos, visbiežāk lapkoku (it īpaši platlapju) mežos upju tuvumā, kā arī 

kultūrainavā.  Putns izvairās no teritorijām, kas atrodas augstāk nekā 600 metru virs jūras 

līmeņa.  

Vālodze ir gājputns. Augusta beigās tā dodas uz ziemošanas vietām Āfrikā uz dienvidiem 

no Sahāras. Pārlidojumu laikā mātītes un tēviņi pulcējas atsevišķos baros. 

 

Barība:  

Vālodze  pārtiek galvenokārt no kukaiņiem un to kāpuriem. Mazo putnēnu ēdienkartē ir arī 

zirnekļi un daži gliemji.  Vasaras otrajā pusē, kad nogatavojas meža augļi, vālodze barojas 

ar meža ķiršiem, kazenēm un citām ogām. Vālodze ir ļoti tramīgs putns un zemē nolaižas 

tikai, lai barotos. 

 

Vairošanās:  

 Vālodzes ligzdo augstu koku galotnē netālu no zaru galiem. Ligzdu vij no zāles stiebriem, 

ko nostiprina ar siekalām. Uz tās ceļ savu bļodveida formas ligzdu, ko šūpo zari.  Vālodze 

dēj divas līdz piecas olas. Putnēni izšķiļas pēc 14 - 15 dienām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE GOLDEN ORIOLE 

Appearance and behaviour: 

The golden oriole is a medium sized singing bird that grows up to 25 cm in 

length. They draw attention with their luxurious looks – males are bright 

yellow with black tails and wings, but females have olive-green backs. Despite 

their looks, they are hard to spot, as these birds are very careful and land on 

land only to feed. Usually these bird spend their time in foliage. 

Golden oriole’s song is very melodic and reminds the flute sounds. 

 

Habitat: 

 Golden orioles prefer to live in different forests, mainly in deciduous (notably 

in broad-leaved forests) forests near  rivers. They also can be seen in cultural 

landscapes. Golden orioles avoid living in territory higher than 600 m above 

the sea level. 

These birds are  summer migrants in Latvia. At the end of August they fly to 

their wintering grounds in the south of Sahara in Africa. In the time of flying 

males and females gather in different flocks. 

 

Food: 

The Golden oriole is an insectivorous bird, mainly eating bugs and larva. 

Juvenile birds` menu may also include spiders and snails. At the second half 

of summer, when forest berries have ripened, the oriole feeds on forest 

cherries, blackberries and other available berries. The only time  the golden 

ariole lands on land is when it feeds. 

 

Breeding: 

The Golden oriole nests high up in tree foliage, not far from the tip of the tree. 

The nest is made of grass stems, which are reinforced with their saliva. On it 

they build their bowl-like nest, which swings in the wind. The golden oriole 

lays 2 to 5 eggs. Juveniles hatch after 14 to 15 days.  



Par vālodzi 

 

Kad visi dzīvnieki raka upes un ezerus, vālodze sēdēja uz zara un 

svilpoja. Upes racēji gāja sūdzēties pie Dieva, ka vālodze traucējot citus un 

pati neko nestrādājot. Dievs sadusmojās un teica, ka vālodzei par sodu jādzer 

ūdens vienīgi no koku lapām, citur nekur tā nedrīkst dzert. Tādēļ arī vālodze 

kliedz: ‘’ Dievs dod liet’! Dievs dod liet’! Lietus nav par brīv’!’’  

 

 

About the Golden Oriole 

 

When all animals had dug rivers and lakes, the golden oriole had sat on a 

branch and whistled. The river diggers had gone to complain to the God, that 

the golden oriole had disturbed others at work and hadn’t done anything itself. 

The God had got angry and said that the golden oriole as a punishment had to 

drink water only from tree leaves, it couldn’t drink anywhere else. Therefore 

the golden oriole is screaming: "God, gives rain! God, gives rain! Rain isn't 

for free." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



Vārna  

Corvus corone (L.) 
 
latviešu:  vālodze 

angļu : crow 

horvātu : vrana 

spāņu : cuervo 

lietuviešu: varna 

itāļu:  corvo 

krievu:  ворона 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta  Vārnu dzimta (Corvidae) 

Ģints   Vārnas (Corvus) 

Suga   Pelēkā vārna (C. cornix) 

 

Izskats un uzvedība:  

Pelēkā vārna  ir viens no lielākajiem putniem zvirbuļveidīgo kārtā. Ķermenis tai  ir drukns 

un spēcīgs, tā garums ir 48 - 52 cm, spārnu platums 98 cm, svars apmēram 510 g. Tēviņi ir 

lielāki augumā nekā mātītes. Tās  galva, spārni un astes  ir melni, pārējais apspalvojums ir 

pelnu pelēks. Melnajām spalvām ir raksturīgs metālisks spīdums. Arī knābis un kājas ir 

melnas, bet acis tumši brūnas. Aste vārnām ir taisna ar noapaļotu formu. Pelēkā vārna lido 

lēni un smagnēji, 

Vārna ir diezgan veikla kāpelētāja pa koku zariem. Lai arī putns ir liels, smagnējs un 

masīvs, tas spēj karāties zaros ar galvu uz leju. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rnu_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Centimetrs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81rni
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aste
https://lv.wikipedia.org/wiki/Meln%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pel%C4%93k%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%81bis
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81jas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Acis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C5%ABn%C4%81_kr%C4%81sa


Vārna  ir sociāls putns, parasti tās uzturas baros, kuros ir vairāk par pieciem putniem. 

Kā visi vārnu dzimtas putni, arī pelēkās vārnas izceļas ar augstu inteliģenci. 

Dzīves vide: 

Latvijā pelēkā vārna ir parasta ligzdotāja un nometniece, kas labprāt apmetas cilvēka 

tuvumā. Tā dzīvo gan laukos, gan pilsētā – visur, kur vien var atrast barību. 

 

Barība:  

Pelēkā vārna ir visēdāja. Barojas dažāda veida klajās lauku ainavās, pilsētās, arī atkritumu 

izgāztuvēs, jūru krastos. Tā ēd visu, ko var atrast: bezmugurkaulniekus, 

mazus dzīvniekus un putnus, barojas ar maitu, graudiem, augļiem un citu putnu olām. 

Piekrastes vārnas barojas ar krabjiem, zivīm un moluskiem. Reizēm vārnas uzbrūk 

maziem jēriem. 

 

Vairošanās:  

 Pelēkā vārna ligzdo gan skuju, gan lapu kokos, tai patīk ligzdai vietu piemeklēt 

nelielā mežā, parkā vai dārzā. Ligzda ir masīva, vīta no paresniem koku zariem, reizēm 

ligzdā tiek ievīti dzīvnieku kauli un metāla drātis.  

Dējumā ir 1-6 olas. Lai arī pelēkajām vārnām gadā ir tikai viens perējums, pēc ligzdas 

izpostīšanas tās perē atkārtoti.  Olas ir gaiši zilas ar brūniem raibumiņiem, to izmērs 4,3 x 

3,0 cm, svars 19,8 g. Perē tikai mātīte, inkubācijas periods ilgst 17 - 19 dienas, šajā laikā 

tēviņš baro mātīti. Putnēniem izaug apspalvojums pēc 32 - 36 dienām, tad tie arī pamet 

ligzdu. 

Vārnas parasti dzīvo 4-6 gadus. 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vis%C4%93d%C4%81js
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93ta
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bezmugurkaulnieki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%ABvnieki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Putni
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maita
https://lv.wikipedia.org/wiki/Graudi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aug%C4%BCi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Krabis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zivis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Moluski
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aita
https://lv.wikipedia.org/wiki/Koks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ligzda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kauli
https://lv.wikipedia.org/wiki/Met%C4%81ls


THE CROW 
 

Appearance and behaviour: 

The Grey crow is one of the biggest birds of the passerine order. The bird`s 

body is pudgy and strong, its length is 48-52 cm,  the wingspan is 98 cm, the 

weight of the bird is about 510 g. Males are bigger than females. The bird`s 

head, wings and tail are black, the rest of the feathering is ash grey. The black 

feathers have a distinctive metallic shine. The beak and legs are also black, but 

the eyes are dark brown. The tail for crows is straight and with a rounded form. 

The grey crow flies slowly and weighty. 

The crow is a quite habile tree climber.  Although the bird is big, weighty and 

bulky, it can hang upside down from tree branches. 

Crows are social birds, they usually reside in flocks of five or more birds. 

Like all crow family birds, Grey crows stand out with their high intelligence. 

 

Living environment: 

In Latvia the crow is an ordinary nester and camper, which gladly settles near 

people. They live in rural areas and in the city - everywhere, where it is 

possible to find food. 

 

 

Food: 

 Grey crows are omnivores. They feed in different types of open rural 

landscapes, cities, landfills, sea shores. They eat everything they can find: 

invertebrates, small animals and birds, carrions, grains, fruits and eggs from 

other birds. Coastal crows feed on crabs, fish and molluscs. Sometimes crows 

attack little lambs. 

 



 

 

Breeding: 

The Grey crow nests in conifers and deciduous trees, it prefers to nest in small 

forests, parks or gardens. The nest is massive, made of semi thick tree 

branches, sometimes animal bones or metal wires are twisted into the nest.  

They lay 1-6 eggs.  Although Grey crows have only one brood a year, after 

destroying the nest they brood again. The eggs are light blue with brown specs, 

the egg size is 4,3 x 3,0 cm, the weight is 19,8 g. Only females brood the eggs, 

the incubation period lasts for 17-19 days. At this time males feed females. 

The baby birds get feathers in 32-36 days, and it is the time when they leave 

the nest. 

Crows usually live for 4-6 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kā vārna dziedāt mācījusies 

 

Vārna devās uz mājām pie saimnieces. Līdzko tā ielaidās sētā, dzirdēja, kā 

saimniece bāra bērnu, kas bija no maizes nolaizījis biezpienu un maizi nemaz 

neēda. Viņa bārās un teica: „Kārs, kārs. Tu ir kārs. Ēd maizīti ar!” 

Vārna priecīgi aizlaidās, jo domāja, ka šī nu gan vissmukāk dziedāšot. 

Viņa uzlaidās uz kārts un sāka dziedāt. Bet tā cita nekā vairs neatcerējās kā 

„Kārs, kārs, tu ir kārs” 

 

 

How the Crow Learnt to Sing 

 

The crow flew to the housekeeper’s house. As soon as it landed in the 

courtyard, it heard housekeeper scolded her children who had licked all curd 

but bread hadn’t eaten at all. She scolded and said: “Greedy, greedy. You are 

so greedy. Eat also bread!” 

The crow flew away happily because it thought that it would have been 

singing the best. It perched on the branch and started singing. But it didn’t 

remember anything as: “Greedy, greedy. You are so greedy!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



Zvirbulis 

Passer montanus (L.)  

Latviešu : zvirbulis 

angļu : sparrow 

horvātu : vrabac 

spāņu : gorrión 

lietuviešu: žvirblis 

itāļu:  passero 

krievu: воробей 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie  

Dzimta Zvirbuļu  

Ģints   Zvirbuļi  

Suga   Lauka  zvirbulis  

 

Izskats un uzvedība:  

Lauku zvirbulis ir mazs, brūnganpelēks  putns — viens no pazīstamākajiem un biežāk 

sastopamajiem  putniem Latvijā. 

Zvirbulis ir neliels dziedātājputns. Tā ķermeņa garums ir 14 cm, spārnu izpletums 21 cm, 

svars 24 g. To apspalvojums ir pelēkbrūns ar tumšāku, brūni-melni raibumotu muguru un 

spārniem, kastaņkrāsas galvu un asti, bet gaiši pelēku vēderu un krūtīm. 

Zvirbulis ir skaļš un sabiedrisks putns. Lai arī lauku zvirbulis ir dziedātājputns, tas neizceļas 

ar izkoptu dziedāšanu. Tas pamatā tikai čivina, čirkst un čiepst. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams


Dzīves vide: 

Zvirbulis galvenokārt mājo atklātās lauku ainavās, skrajos mežos un viensētu tuvumā. 

Ligzdo zvirbuļi parasti nelielās kolonijās, bet rudeņos un ziemās pulcējas baros. Tie ir 

nometnieki. 

 

Barība:  

Lauku zvirbulis pamatā barojas ar dažādu augu sēklām, pumpuriem, 

dzinumiem, ogām un ziediem. Tas barojas arī ar dažādiem bezmugurkaulniekiem, 

piemēram, sienāžiem vabolēm un zirnekļiem. Mazuļus pirmo nedēļu lauku zvirbulis baro 

tikai ar bezmugurkaulniekiem. Zvirbulis ir ļoti derīgs putns, jo iznīcina kaitēkļus. 

 

Vairošanās:  

Vairošanās sezona lauku zvirbulim ir no aprīļa vidus līdz augusta sākumam. 

Ligzdo koku dobumos, biezos krūmos, vārnu, žagatu ligzdās, būrīšos, ēku sienu spraugās, 

pajumtēs, pat balto stārķu ligzdu pamatos. Ligzda tiek būvēta no sausas zāles un izklāta ar 

putnu spalvām. Vienas sezonas laikā ir 2-3 perējumi. Dējumā ir 2 - 7 olas, kuras perē abi 

vecāki, lai gan perē galvenokārt mātīte. Inkubācijas periods ilgst 13 - 14 dienas. Mazuļi ir 

ligzdguļi un izšķiļas nevarīgi un bez spalvām. Par mazajiem putnēniem rūpējas abi vecāki.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sien%C4%81%C5%BEi&action=edit&redlink=1


The Sparrow 
Appearance and behaviour : 

The field sparrow is one of the best - known and most common birds in 

Latvia. It is a small, slender brown-grey  bird with a relatively short conical 

bill, a round head and a long tail. Its body length is 14 cm, a wing  is about 

21 cm long and it weighs 24 g. The feathering is fawn with a dark brown-

black speckled back and wings, a pale grey belly and chest.  The head is pale 

grey with a bright rufous crown and a wide rufous line behind the eye. Field 

sparrows are loud and gregarious birds. They basically chirp and rasp when 

feeding, often forming flocks with other types of birds. 

 

Living environment : 

Sparrows live in the rural countryside, forests and forsteads. They normally 

breed in small colonies.  

Food 

As adults sparrows eat different seeds, buds, sprouts, berries and flowers. 

They also feed on different invertebrates, like, grasshoppers, beetles and 

spiders. Young sparrows are fed mostly on insects untill about 15 days after 

hatching.  

 

Reproduction : 

Breeding for sparrows can occur in any month of the year, but is most 

common from the middle of April till the beginning of August . Sparrow 

nests are typically an untidy mess of dried grass, leaves, pine straw, string, 

paper and feathers and nest building may begin just a few days before the 

first egg. The nests are reused year after year. From 3 to 7 eggs are laid, 4 to 

5 being the most typical. Incubation takes 10 to 14 days, and the young stay 

in the nest for about 15 days. On average, it takes 30 days from the time eggs 

are laid to produce a juvenile adult with sexual maturity coming in 6 to 9 

months. 



Kāpēc zvirbulis lec kā sapīts 

 

Reiz vārna noskatījusies, ka uz ceļa piebiruši graudi. Viņa negribēja tos 

ēst pa vienam, bet nosprieda salasīt vairāk graudu un tad tos apēst. Viņa nu 

nesa pa vienam graudam čupiņā. To noskatījās zvirbulis, un, kamēr vārna 

meklēja graudus, šis nometās pie graudu gubas un ēda. No sākuma vārna neko 

nemanīja, jo zvirbulis viņai atskrienot, aizlaidās projām. Bet, kad viņa 

pamanīja zvirbuļa nedarbu, graudu jau vairs nebija. Meklējot graudus, vārna 

bija ļoti piekususi un, saprotams, bija ļoti dusmīga palikusi. Viņa nu gāja pie 

Dieva un apsūdzēja zvirbuli. Dievs stipri sadusmojies un licis zvirbuli par sodu 

sapīt. Un līdz šim laikam zvirbulis lec, kā sapīts. 

 

 

Why the Sparrow Jump Like Meshed Into 

 

Once the crow had watched that there had been grains on the road. She 

hadn’t wanted to eat them one by one, but had decided to glean more grains 

and then eat them all together. She had been carrying one by one grain to make 

a pile. The sparrow had watched it and, while the crow had been searching 

grains, he had perched next to grain stacks and eaten. From the beginning the 

crow didn’t see anything, because the sparrow had flown away when she came. 

When the crow noticed the sparrow’s devilry, all grains had been eaten. 

Searching grains the crow was very tired and, of course, she had got very 

angry. She after all went to the God and accused the sparrow. The God had 

got very angry too and compelled to interlace the sparrow as a punishment. 

Even this time, the sparrow jumps like meshed into. 

 

 

 

 

 



  



Žagata  

 Pica pica (L.) 

 

latviešu:  žagata 

angļu : magpie 

horvātu : svraka 

spāņu : urraca 

lietuviešu: šarka 

itāļu:  gazza 

krievu: сорока 

 

Klasifikācija 

Valsts   Dzīvnieki (Animalia) 

Tips     Hordaiņi (Chordata) 

Klase   Putni (Aves) 

Kārta   Zvirbuļveidīgie (Passeriformes) 

Dzimta Vārnu dzimta (Corvidae) 

Ģints   Žagatu ģints (Pica) 

Suga   Žagata (Pica pica) 

 

Izskats un uzvedība:  

Žagatas ir visai lieli putni – tās ķermeņa garums ir 40 - 51 cm, pieaugušiem putniem no 

kopējā ķermeņa garuma vairāk kā 50% ir astes garums. Spārnu platums 52 – 62 cm, svars 

200 - 250g. Tēviņi ir nedaudz lielāki par mātītēm. Tās galva, kakls, mugura un krūtis ir 

melnas, ar zaļganvioletu metālisku spīdumu. Vēdera un plecu apspalvojums ir spoži baltā 

krāsā. Spārni ir divās krāsās: balti ar melnu, melnajām spalvām metālisks spīdums. Aste 

melna, ar vizuļojošu zaļganvioletu spīdumu. Kājas un knābis melni. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rnu_dzimta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Grams
https://lv.wikipedia.org/wiki/Galva
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kakls
https://lv.wikipedia.org/wiki/Meln%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balt%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81rni
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aste
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81jas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%81bis


Žagatas ir lielas pļāpas. Katru reizi, kad tās lido viena otrai garām, tās sāk vicināt biežāk un 

spēcīgāk spārnus un skaļi žadzināt. Žagatai ļoti patīk spīdīgi priekšmeti, kurus tā pie 

iespējas savāc un noslēpj.  

Žagatas dzīves ilgums ir 8 - 15 gadi. 

 

Dzīves vide:  

Žagata ir sastopama visā Eiropā. Labprāt apmetas apdzīvotās vietas vai to tuvumā, arī lielās 

pilsētās. Ligzdai izvēlas apstādījumus, krūmainus ūdenstilpju krastus.  

Žagatas ir nometnieces - ziemas periodā tās  veido nelielus barus, kas kopīgi barojas un 

nakšņo. 

 

 

Barība:  

Žagata ir visēdāja un apēdīs jebkuru pieejamu dzīvnieku izcelsmes barību. Tā izēd citiem 

putniem olas un putnēnus, tā barojas ar kukaiņiem, tārpiem, maitu, graudiem, sēklām, 

augļiem un ogām. Tās mēdz baroties arī ar mājdzīvnieku barību un rakņāties pa atkritumu 

tvertnēm. 

 

Vairošanās:  

Žagatas ir monogāmas un veido pārus uz mūžu. Ligzda parasti tiek iekārtota krūmos vai 

augstos kokos. Tā tiek sakrauta no zariem, māliem un dubļiem, un pārsegta ar skraju zaru 

jumtu. Ligzdu žagata oderē ar smalkām saknītēm. Ligzdo aprīlī, maijā, un dējumā ir 5 - 8 

olas. Tās ir gaiši zaļas ar brūniem raibumiņiem. Inkubācijas periods ilgst 20 dienas, olas 

perē tikai mātīte. Putnēniem apspalvojums izaug pēc 26 - 31 dienas.  

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vis%C4%93d%C4%81js
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kukai%C5%86i
https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%81rpi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maita
https://lv.wikipedia.org/wiki/Graudi
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93klas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aug%C4%BCi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Oga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ligzda
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81li
https://lv.wikipedia.org/wiki/Saknes
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apr%C4%ABlis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maijs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Za%C4%BC%C4%81_kr%C4%81sa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C5%ABn%C4%81_kr%C4%81sa


The Magpie  

 

Appearance and behaviour: 

Magpies are quite big birds. The adult male  is 44–46 cm in length, of which 

more than half is the tail. The wingspan is 52–62 cm.  The head, neck and 

breast are glossy black with a metallic green and violet sheen; the belly and 

scapulars (shoulder feathers) are pure white; the wings are black glossed with 

green or purple, and the primaries have white inner webs, conspicuous when 

the wing is open. The graduated tail is black, glossed with green and reddish 

purple. The legs and bill are black; the iris is dark brown. The plumage of the 

sexes is similar but females are slightly smaller. The tail feathers of both sexes 

are quite long, about 12-28 cm long. Males weigh 210–272 g while females 

weigh 182–214 g  

Magpies are great talkers. Eurasian magpies have a well-known call. It is a 

choking chatter "chac-chac" or a repetitive "chac-chac-chac-chac". The young 

also emit the previous call, although they also emit an acute call similar to a 

"Uik Uik", which may resemble the barking of a small dog.  Both adults and 

young can emit a kind of hiss barely noticeable from afar.  Magpies like shiny 

items, trying to collect and hide them. 

The magpies life expectancy is 8 – 15 years. 

 

Living environment: 

Magpies are presented throughout Eurasia. The preferred habit is open 

countryside with scattered trees and magpies are normally absent from treeless 

areas and dense forests. They sometimes breed at high densities in suburban 

settings such as parks and gardens. 

Magpies are normally sedentary and spend winters close to their nesting 

territories but birds living near the northern limit of their range  can move south 

in harsh weather 

 



Food: 

Magpie is omnivorous and eat any available feed of animal origin. It erodes 

the eggs and chicks of other birds, which feed on insects, worms, carrion, 

grains, seeds, fruits and berries. They tend to feed on petfood and rummaging 

through garbage. 

 

Reproduction: 

Magpies are monogamous and pair for life. Nests are usually done in the 

bushes or high in the trees. They are built from branches, clay and mud, 

clearing and covered with a roof. Magpie clutches are typically laid in 

April, and usually contain five or six eggs. The eggs are laid in early morning 

usually at daily intervals. Small for the size of the bird, they are typically pale 

blue-green with close specks and spots of olive brown. The eggs are incubated 

for 21–22 days by the female who is fed on the nest by the male. The chicks 

hatch nearly naked with closed eyes. They are brooded by the female for the 

first 5–10 days and fed by both parents. The nestlings open their eyes 7 to 8 

days after hatching.   Their body feathers start to appear after around 8 days 

and the primary wing feathers after 10 days. For several days before they are 

ready to leave the nest the chicks clamber around the nearby branches. They 

fledge at around 27 days. The parents then continue to feed the chicks for 

several more weeks. They also protect the chicks from predators as their ability 

to fly is poor making them very vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Par žagatu. 

 

 
Kāds saimnieks pataisījis jaunu māju un nodarvojis mājai jumtu. 

Uzlaidusies žagata uz jumta, un aste tai pielipusi klāt. Kā asti rāvusi nost, tā 

galva klāt. Tā žagata nosmērējusi asti un galvu (senāk žagata bijusi balta). Vēl 

tagad žagata, uzmetusies kaut kur, izliekoties raujam asti nost, bet, tiklīdz tā 

asti raujot nost, galva atkal klāt.  

 

 

About the Magpie 

 
Once a host had made a home and tarred the roof. The magpie had landed 

on the roof and her tail had got stuck. Trying to pull the tail from the roof - the 

head had got stuck. That way the magpie soiled her tail and head (earlier 

magpies had been white). Even now the magpie, when landed somewhere, 

simulate trying to pull her tail, but as soon as she pulled the tail - her head got 

stuck. 

 

 

 

 

 

 

 



Kāpēc žagatai gara aste 

 

 Dievs ar Velnu taisīja pļaujamos. Dievam bija kalts, Velnam izkapts. 

Pļaut gāja mežā. Dievs nokala vienu koku, Velns tikai mizu apkapāja. Viņš 

lūdz Dievu mainīt daiktus. Pēc tam Dievs sāka pļavu pļaut. Velns arī raudzīja, 

bet, ik kaltu cirta, ik atdūrās.  

Žagata sēdēja mežmalā un sāka par Velnu smieties. Velns apskaitās un 

svieda žagatai ar kaltu. Kalts ķēra un iedūrās žagatai par asti. No tas reizes 

žagatai garā, smagā aste. 

 

 

Why the Magpie has a Long Tail 

 

The God and Devil made the harvest. The God had a chisel, Devil had a 

scythe. They went to reap in the forest. The God minted one tree, Devil 

chopped only a bark.  Devil asked to change their tools. Then the God started 

to reap the meadow. Devil tried too, but when he chopped the chisel bumped.  

The magpie sat in the outskirts of the forest and started to laugh about 

Devil. Devil got angry and threw the chisel at the magpie. The chisel caught 

and pricked the magpie’s tail. From that time the magpie has a long, heavy 

tail. 

 

 

 



  


