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ZIEMU SIKSPĀRŅI PAVADA LETARĢISKĀ MIEGĀ JEB ZIEMAS GUĻĀ, 
PAZEMINOT ĶERMEŅA TEMPERATŪRU NO APMĒRAM  40 °C LĪDZ  6 °C.

CAUNVEIDĪGIE DZĪVNIEKI 
DZĪVOJA JAU PIRMS 
40 MILJONIEM GADU

IEPAZĪSTI DZĪVNIEKUS
TĒRVETES DABAS PARKĀ



Saudzē dabu, jo to mēs esam aizņēmušies no NĀKOTNES, no saviem bērniem un mazbērniem!

Ziemā ir biezs pelēkbrūns kažoks, kam sāni, galva un kājas iezīmējas 
tumšāki. Raksturīga pazīme ir gaišs laukums pakaklē un uz krūtīm.   
Dzīvnieks ir visēdājs un medī dažādus mazus dzīvniekus – grauzējus, 
vāveres, zaķus, putnus, mielojas arī ar ogām, augļiem. 

Pārvietojas lidojot, savus mazuļus baro ar pienu. Ir nakts dzīvnieks, aktīvs 
krēslas un rītausmas stundās. Pārējā laikā tas uzturas alās un kokos.

Dzīvnieka kažoks ir tumši brūns vai melns. Uz sejas tam ir gaišs apmatojums, 
ap acīm it kā izveidojot masku, kas atgādina tumšas brilles. Ziemā kažoks 
kļūst kupls, spožs un elegants.

Dzīvniekam ir īss, bet biezs apmatojums, slaids purns un gara, kupli 
apmatota aste. Šis  grauzējs pārtiek no augļiem, sēklām un kukaiņiem. Tam  
ir raksturīga ziemas vai vasaras guļa.

Dzīvniekam ir masīvs ķermenis. Tā seja ir balta ar divām melnām svītrām, 
ausis melnas ar baltiem galiņiem. Pārvietojas lēniem soļiem, reti rikšiem vai 
īsiem lēcieniem. Izveido sarežģītu alu ar vairākām ieejām. Reizēm vienu alu 
sistēmu apdzīvo vairākas šo dzīvnieku ģimenes, šie dzīvnieki ir ļoti tīrīgi.

Šis dzīvnieks ir kukaiņēdājs. Tas ēd sliekas, kukaiņus un to kāpurus, gliemjus,  
zirnekļus. Taisa barības uzkrājumus ziemai. 
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1. Uzdevums. CIPARU, KAS ATBILST KRĀSAINAM ATTĒLAM, IERAKSTI APLĪTĪ PIE NOSAUKUMA
                       UN KVADRĀTĀ PIE PAREIZĀ APGALVOJUMA.

Cauna

Sikspārnis

Sesks

Susuris

Āpsis

Kurmis

 Kurmim ir ļoti laba redze, bet slikta dzirde. Vasarā tas ir balts, bet rudens pusē nomaina melnu 
kažoku. 

 Āpsim  ausis ir melnas ar baltiem  galiem. Uz sejas raksturīgas divas melnas svītras.  
Ēdienkartē ietilpst — augļi, ogas, rieksti, zīles, sēklas, sliekas, gliemji un vaboles. 

 
Susuris ir iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā. To mēdz saukt arī par gulētājžurku vai miega peli. 

 Sesks pamatā ir gaļēdājs un medī dažādus mazus dzīvniekus kā strupastes, peles, kāmjus un 
žurkas, vasarā tas medī vardes un krupjus. Šo dzīvnieku tur arī mājās. 

 
Sikspārnis savus mazuļus baro ar pelēm, vabolēm un sīkiem kāpuriem. 

 
Caunai ir ļoti laba dzirde, kas ļauj medīt tumsā.  Aktīva krēslas un rītausmas stundās.  

 
Ja sesks  jūtas apdraudēts, tad aizsargājoties tas izdala specifisku, kodīgu smaku. 

 Kurmja  ierīkotie  eju labirinti var būt vairākus kilometrus gari. Vienas nakts laikā tas var izrakt 
līdz 50 m garu eju.  

 

2. Uzdevums. AR  P  – APZĪMĒ PAREIZO APGALVOJUMU, AR   N   – NEPAREIZO APGALVOJUMU!


