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Latvijas Dabas fonds niedrājus ir 
atzinis par 2016. gada dzīvotni. Tā ir 
nozīmīga dzīves vieta dažādām 
sugām, to skaitā putniem. Ir sugas, kas 
dzīvo tikai niedrājos.

Niedres Latvijā ir plaši izplatītas, taču 
nebūt ne visur tās ir vienādi piemēro-
tas niedrāju sugu dzīvei. Daudzām 
niedrājos ligzdojošo putnu sugām ir 
svarīga mozaīka, kurā niedrāji mijas 
ar atklāta ūdens platībām. 

Šajā noteicējā iekļauti tikai paši 
tipiskākie niedrājos dzīvojošie putni. 
Sugas, kas ligzdo niedrāju – krūmāju 
pārejas joslā (piemēram, niedru 
stērste, ceru ķauķis), kā arī sugas, kas 
niedrājos tikai barojas (piemēram, 
zilzīlīte), šeit nav apskatītas. Tāpat nav 
ietvertas pīles (brūnkaklis, cekulpīle, 
meža pīle) un paugurknābja gulbis, 
kas reizēm ligzdo vecu niedrāju malās 
vai nelielos slīkšņu fragmentos.

PASKAIDROJUMI

Ad. (latīniski adultus) – pieaudzis, ligzdošanas vecumu sasniedzis putns.

Caurceļotāji – putni, kas attiecīgajā teritorijā sastopami tikai vasaras un/vai 
rudens ceļošanas laikā.

Gājputni – putni, kas regulāri pārceļo no ligzdošanas vietām uz ziemošanas 
vietām un atpakaļ (pretstatā nometniekiem).

Planēšana – lidošana ar nekustīgiem, izplestiem spārniem, parasti izmantojot 
silto, augšupejošo gaisa plūsmu.

Riesta tērps un pēcriesta tērps – dažām sugām pieaugušo putnu (ad.) tērps 
atšķiras ligzdošanas laikā (riesta tērps) un ārpus ligzdošanas laika (pēcriesta 
tērps).



MEŽA ZOSS
Anser anser

Pazīmes
Gaišākā un viena no lielākajām pelēkajām 
(Anser ģints) zosīm ar samērā resnu kaklu, lielu 
galvu un druknu knābi. Vecākiem putniem uz 
vēdera var būt melnas šķērssvītras. Lidojumā 
gan spārna virspusē, gan apakšpusē redza-
ma gaiša spārna priekšējā daļa, kas kontrastē 
ar tumšākām lidspalvām un muguru virspusē, 
un tumšākām lidspalvām apakšpusē; astes 
galā plata balta josla. Kājas rozā. Latvijā 
sastopamajai pasugai (A. a. anser) knābis 
bāli oranžs ar baltu galiņu, austrumu pasugai 
(A. a. rubrirostris) – rozā. Dažām var būt šaurs, 
balts gredzens ap knābja pamatni. Mazuļu 
pūku tērps dzeltens.

Uzvedība
Ligzdošanas sezonā pamanāmas maz – 
izturas neuzkrītoši, caurceļošanas laikā sasto-
pamas lielākā skaitā, reizēm baros kopā ar 
citām zosu sugām, piemēram, sējas zosi.

Balss
Līdzīga mājas zosij: 

Līdzīgās sugas
Sējas zosij ir tumšāka galva un kakls, oranži 
melns knābis un oranžas kājas. Lidojumā astes 
gala baltā svītra šaura un neizteikta. Baltpieres 
zosij ad. balts laukums pie knābja pamata, 
kājas oranžas. Melnās šķērssvītras uz vēdera 
izteiktākas nekā meža zosij. Abām minētajām 
sugām tāpat kā reti sastopamajai mazajai 
zosij nav kontrastējoši gaišās spārnu priekšē-
jās daļas.

Dzīvesveids
Pārtiek no augu valsts barības (dzinumiem, 
saknēm), barojas gan ūdeņos, gan uz 
laukiem. Ligzdo ar niedrājiem bagātīgi aizau-
gušās ūdenstilpēs. Ligzdu niedrājā parasti 
būvē no niedrēm, izklāj ar dūnām, dējumā 
3–9 gaišas olas. Gājputns. Vienīgā zosu 
suga, kas Latvijā ligzdo, līdz ar to vienīgā, kas 
pie mums vasarā sastopama lielākā skaitā. 
Citas zosu sugas ir caurceļotājas, sastopamas 
tikai pavasaros un rudeņos, izņemot atsevišķus 
īpatņus. Iespējams, ka nedaudzi putni pārzie-
mo arī Latvijā.

Peldoša meža zoss. Foto: Ainars Mankus
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http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ansans_lokali.uz.udens_2009-04-03_2037_rodbyhavn_a.celmins.mp3


ZIVJU GĀRNIS
Ardea cinerea

Pazīmes
Mazliet mazāks par stārķi. Mugurpuse zilpelē-
ka, vēderpuse un kakls gaiši pelēcīgi. Lidspal-
vas melnas. Ad. piere, galvas virsa un vaigi 
balti, virs acīm tumšas joslas, kas uz pakauša 
savienojas un pāriet cekulā, balta josla, ko 
ietver melnas raustītas svītras kakla priekšpusē. 
Knābis pelēcīgi dzeltens, ligzdojošiem 
putniem ligzdošanas laikā oranžs. Kājas 
pelēcīgas vai pelēcīgi dzeltenas. Jaunie putni 
blāvāki, piere un galvas virsa pelēka, pakau-
sis tumšpelēks ar īsu cekulu. Lidojumā ļoti 
raksturīgs ievilkts («S» veidā saliekts) kakls un 
lokveidā izliekti spārni. Lido lēniem, smagiem 
spārnu vēzieniem. 

Uzvedība
Bieži redzams nekustīgi stāvam ūdens malā 
medījot «uz gaidi», kā arī atpūzdamies stāvot 
seklā ūdenī uz vienas kājas, salocītu kaklu. 

Balss
Lidojumā raksturīgs skaļš, griezīgs sauciens: 

Balsis ligzdošanas kolonijā: 

Līdzīgās sugas
Latvijā līdzīgu radniecīgu sugu nav. No 
dzērves lidojumā var atšķirt pēc gārņa 
raksturīgā ievilktā kakla.

Dzīvesveids
Pārtiek galvenokārt no zivīm. Sastopams gan 
dažādos saldūdeņos, gan pie jūras. Parasti 
ligzdo kolonijās. Ligzdas no zariem būvē 
kokos, īpaši uz ezeru salām un mežos netālu 
no ūdens, dažkārt arī meža puduros lauku 
ainavā, ezeru krūmājā vai niedrājā. Dējumā 
3–7 gaiši zilas olas. Gājputns, tomēr visai 
nelielā skaitā ziemo arī Latvijā pie 
neaizsalušiem ūdeņiem.

Jauns zivju gārnis. Foto: Jānis Jansons
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http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ardcin_call_2010-08-17_2024_hyllekrog.dk_a.celmins.mp3
http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ardcin_kolonija_2009-03-22_rudbarzi_i.folkmanis.mp3


LIELAIS BALTAIS GĀRNIS 
Egretta alba

Pazīmes
Liels putns ar pilnīgi baltu apspalvojumu. 
Mazāks par stārķi, mazliet mazāks arī par 
zivju gārni. Izteikti garš kakls un kājas. Riesta 
tērpā knābis melns ar dzeltenu pamatu, kailais 
sejas laukums pie acs zaļš, kājas tumšas ar 
dzelteniem apakšstilbiem. Pēcriesta tērpā 
knābis dzeltens, kailais sejas laukums bāli 
zaļgans, kājas pelēkas ar gaišākiem apakšstil-
biem. Jaunajiem putniem knābis dzeltens ar 
melnu galu. Lidojumā kakls ievilkts («S» veidā), 
labi redzamas kājas, kas stiepjas atpakaļ tālu 
aiz astes.

Uzvedība
Barojas gan grupās, gan pa vienam, parasti 
lēni bradājot pa sekliem ūdeņiem augāja 
malās.

Balss
Daudzveidīga, lidojumā raksturīgs zems 
«kraak», taču bieži novērojams klusējot:

Līdzīgās sugas
Radniecīgais ļoti retais ieceļotājs zīda gārnis ir 
mazāks, ar melnu knābi, riesta tērpā tam ir 
cekuls, kājas melnas ar dzeltenām pēdām. 
Baltajam stārķim melnas spārnu lidspalvas, 
lidojumā kakls nav ievilkts, kājas un knābis 
rozīgi sarkani, nekur nav dzelteni zaļu nokrā-
su.

Dzīvesveids
Pārtiek galvenokārt no zivīm. Ligzdo niedrājos 
pa vienam vai kolonijās, arī kopā ar zivju 
gārņiem. Ligzdu būvē no zariem, izklāj ar 
smalkākiem zariņiem. Dējumā 4–5 baltas līdz 
gaiši zilas olas. Latvijā zināmi vairāki gadīju-
mi, kad baltais gārnis ligzdojis pārī ar zivju 
gārni. Latvijā ligzdojošo un caurceļojošo balto 
gārņu skaits palielinās. Ceļošanas laikā 
novērojami baros lielākā skaitā. Gājputns, 
atsevišķi putni var ziemot Latvijā.

Baltais gārnis pēcriesta tērpā. Foto: Jānis Jansons
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http://www.xeno-canto.org/species/Ardea-alba


LIELAIS DUMPIS
Botaurus stellaris

Pazīmes
Drukns putns ar dzeltenbrūni raibu krāsojumu. 
Ad. melni brūna galvas virsa un bārdas svītra, 
jaunajiem putniem tās gaišāk brūnas, apspal-
vojums blāvāks. Samērā īsas, zaļganas kājas 
proporcionāli gariem pirkstiem. Lidojumā 
raksturīgi plati spārni un ievilkts, drukns kakls, 
uz aizmuguri izstieptas kājas. Mazuļi klāti 
rūsganām pūkām.

Uzvedība
Apslēpts dzīvesveids, tādēļ biežāk izdodas 
dzirdēt nekā ieraudzīt. Kaklu mēdz ieraut 
plecos. Barojas, lēni brienot pa ūdeni, vai 
sastindzis, gaidot laupījumu. Iet ar sakumpušu 
muguru un izstieptu kaklu. Briesmu brīdī 
sastingst, paceļot augšup izstieptu kaklu un 
knābi, kakla svītrām vizuāli saplūstot ar 
niedrāju, un ir ļoti grūti pamanāms. Biežāk 
ieraugāms pārlidojumos vai riesta lidojuma 
laikā, kad tas riņķo gaisā virs savas 
ligzdošanas teritorijas.

Balss
Tēviņam ļoti īpatnēja, dobja riesta dziesma – 
«baurošana», kas atgādina pūšanu pudelē. 
Tā, atkārtota ar 2,5 sekunžu intervālu, 
dzirdama galvenokārt krēslā un tumsā  līdz 5 
km attālumam:  Tuvumā saklausāma arī 
klusākā pirmā zilbe, kas skan kā elpas 
ievilkšana.
Lidojumā īss sauciens:
(tuvumā citu putnu sugu balsis). 

Līdzīgās sugas
Latvijā līdzīgu sugu nav.

Dzīvesveids
Pārtiek no zivīm, vardēm, kukaiņiem. Ligzdo 
plašos niedrājos seklās, aizaugušās ūdenstil-
pēs – ezeros, dīķos. Ligzdu no niedrēm būvē 
niedrājos ūdens līmeņa augstumā. Dējumā 
3–6 gaišas olas. Gājputns, tomēr nelielā 
skaitā ziemo arī Latvijā pie neaizsalušiem 
ūdeņiem.

Lielais dumpis (ad.). Foto: Jānis Jansons
Lielais dumpis lidojumā (ad.).
Foto: Ēriks Tempelfelds
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https://soundcloud.com/putnidaba/lielais-dumpis-botste
http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/botste_migr.sauciens_2005-10-13_1924_pape_a.celmins.mp3


MAZAIS DUMPIS
Ichobrychus minutus

Pazīmes
Pēc lieluma līdzīgs kovārnim. Ad. tēviņam 
mugurpuse un galvas virsa melna, vēderpuse 
bāli oranždzeltena ar gaišākām un tumšākām 
garenām svītrām. Lidojumā redzams ļoti 
raksturīgs liels krēmkrāsas (gandrīz balts) 
laukums uz spārniem. Mātītei galvas virsa un 
mugura brūna, laukums uz spārniem bēšā 
krāsā. Jaunie putni blāvāki, ar svītrainu mugur-
pusi, kaklu un spārna laukumu. Knābis 
dzeltenīgs ar melnu galu, kājas zaļganas. Lido 
ātriem, saraustītiem spārnu vēzieniem. 
Mazuļiem gaišs pūku tērps.

Uzvedība
Apslēpts dzīvesveids, aktīvs galvenokārt krēslā 
un tumsā. Mēdz pārlidot īsus attālumus. Lido 
ierautu kaklu, ātri vicinot spārnus pārmaiņus ar 
īslaicīgu planēšanu.

Balss
Dažādas aizsmakušas, kurkstošas skaņas, 
lidojumā īss «ek» vai «kvark». Dziesma atgā-
dina suņa rejas: 
(tuvumā skaļi dzied lakstīgala).

Līdzīgās sugas
Latvijā dažas reizes konstatētais nakts gārnis ir 
lielāks, masīvu knābi, ad. pelēks ar melnu 
knābi un sārtām kājām. Jaunie nakts gārņi ir 
raibi – mugura un spārni brūni ar gaišiem 
pilienveida raibumiem, vēderpuse un galva 
raibi svītroti. 

Dzīvesveids
Pārtiek no nelielām zivtiņām, vardēm, 
kukaiņiem. Ligzdo dažādos aizaugušos 
ūdeņos – zivju dīķos, ezeros un applūdušos 
karjeros. Ligzdu no zariem un citiem 
materiāliem būvē slēptās vietās krūmos vai 
vilkvālīšu audzēs tuvu zemei. Dējumā 5–7 
baltas olas. Gājputns. Latvijā reti sastopams.

Mazais dumpis, ad. tēviņš. Foto: Edgars Smislovs
Mazais dumpis (ad. tēviņš) lidojumā.
Foto: Oļegs Miziņenko
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http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ixomin_2008-05-28_0035_idena_a.celmins.mp3


DUMBRCĀLIS
Rallus aquaticus

Pazīmes
Mazliet lielāks par mežastrazdu. Griezēm, 
ormanīšiem un laučiem radniecīgs putns. 
Drukns, garām kājām un garu, mazliet uz leju 
noliektu knābi, kas garāks par galvu. No 
attāluma izskatās tumšs, redzama gaišā 
zemaste. Ad. virspuse brūna ar melniem 
gareniskiem raibumiem, galvas sāni, kakls un 
krūtis zilpelēkas, sāni ar melnbaltām 
šķērssvītrām. Knābis sarkans, kājas iesārtas. 
Jaunie putni pelēkbrūni raibi, bez zilpelēkās 
krāsas, ap acīm tumšāka «maska». Mazuļu 
pūku tērps melns, knābis gaišs. 

Uzvedība
Dzīvesveids slēpts. Daudz biežāk dzirdams, 
nekā redzams. Dažkārt ieraugāms, pārskrien-
ot kādu atklātu laukumiņu augājā. Asti tur 
paceltu gaisā un uztraukumā rausta. Labi 
kāpelē, arī peld. Iztraucēts var pārlidot nelielu 
gabalu, turot kājas uz leju un strauji vicinot 
spārnus.

Balss
Daudzveidīga, raksturīgi sivēna kviecieniem 
līdzīgi saucieni: 

Līdzīgās sugas
Ormanītim un mazajam ormanītim knābis ir 
īsāks par galvu, kājas zaļganas. Ormanītim uz 
spārniem baltas šķērssvītras, mazajam ormanī-
tim zemaste melnbalti svītrota.

Dzīvesveids
Barojas galvenokārt ar ūdens bezmugurkaul-
niekiem. Sastopams seklos ūdeņos ar biezu 
augāju, slapjās pļavās un zāļu purvos, arī 
aizaugušos bebru dīķos. Ligzda visbiežāk 
niedru vai vilkvālīšu ceros, būvēta no sausām 
niedrēm vai citiem augiem. Dējumā 5–12 
raibas olas. Gājputns, tomēr nelielā skaitā 
ziemo arī Latvijā pie neaizsalušiem ūdeņiem.
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Dumbrcālis (ad.). Foto: Jānis Jansons

http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ralaqu_kvii_2005-10-18_1014_pape_a.celmins.mp3


NIEDRU LIJA
Circus aeruginosus

Pazīmes
Slaids plēsīgais putns ar gariem spārniem un 
garu asti. Sugai raksturīga tumša (atšķirībā no 
citām lijām) virsaste. Tēviņa apspalvojuma 
krāsojumā kontrastējoši sarkanbrūnie un gaiši 
pelēkie toņi, krāsojums var variēt. Galva un 
krūtis pelēcīgas ar smalku svītrojumu, ķermenis 
sarkanbrūns, mugura un daļa spārnu virspuses 
sarkanbrūna, lidspalvas, spārnu apakšpuse un 
aste gaišpelēki. Spārnu gali melni. Vēders 
brūns. Ad. mātīte brūna ar gaiši dzeltenu 
spārnu priekšējo malu, galvas virsu un rīkli. Uz 
krūtīm var būt gaišs laukums. Spārnu apakš-
puse pelēcīga, aste brūna. Jaunie putni tumšāk 
brūni nekā mātītes, parasti bez gaišajām 
spārnu priekšmalām.

Uzvedība
Daudz laika pavada lidojot. Bieži planē ar 
«V» veidā paceltiem spārniem. Medījot lido 
zemu virs augāja – niedrājiem un laukiem. 
Medījuma ķeršanas brīdī strauji krīt lejup.

Balss
Sauciens lidojumā: 

Līdzīgās sugas
Klijas lidojumā var atšķirt pēc šķeltas astes un 
planējot lokveidā izliektiem spārniem. Citu liju 
sugu mātītes un jaunie putni gaišāki, ar baltām 
vai gaišām virsastēm, savukārt tēviņi ir gaiši 
pelēki.

Dzīvesveids
Pārtiek no grauzējiem un putniem. Sastopa-
ma dažādās ar niedrājiem aizaugušās   
ūdenstilpēs, ar niedrājiem aizaugušās pļavās 
un bebru dīķos. Barojas arī lauksaimniecības 
zemēs. Ligzda niedrājā uz zemes, būvēta 
galvenokārt no zariņiem un niedrēm, dējumā 
2–6 gaišas olas. Gājputns.

Niedru lijas tēviņš lidojumā. Foto: Ainars Mankus
Niedru lijas mātīte lidojumā. Foto: Jānis Jansons
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http://www.ornitofaunistika.com/lvp/balsis/ciraer_matite.lidojuma_2009-04-14_1100_rodbyhavn_a.celmins.mp3


SEIVI ĶAUĶIS
Locustella luscinioides

Pazīmes
Mazāks par zvirbuli, pelēcīgi brūns. Vēder-
puse gaišāka. Krūtis bez raibumiem. Garas, 
brūnas zemastes segspalvas, kas sedz ap 
3/5 no astes garuma, segspalvu galiņi neuz-
krītoši gaišāki. Spārna ārmala vienmērīgi 
izliekta, ārējās lidspalvas ārmala gaišāka. 
Kājas pelēcīgi rozā. Tikai labi putnu pazinēji 
šo ķauķi pēc izskata spēj atšķirt no līdzīgām 
ķauķu sugām.

Uzvedība
Veikli ložņā, parasti dzied niedru galotnēs. 
Raksturīga astes raustīšana.

Balss
Īss, ass sauciens. Dziesma – vienmuļš tirkšķis: 

Līdzīgās sugas
Upes ķauķim mugurpuse tumši olīvbrūna, krūtis 
ar izplūdušām svītriņām, zemastes spalvas 
olīvbrūnas ar platiem gaišiem galiem, sedz ap 
3/4 no astes garuma. Kārklu ķauķim un Palla-
sa ķauķim mugurpuse ar tumšiem raibumiem. 
Ezera ķauķim ir taisna, vienkrāsaina spārna 
ārmala. Citas līdzīgās sugas nemēdz 
uzturēties niedrājos.

Dzīvesveids
Barojas ar kukaiņiem un citiem bezmugurkaul-
niekiem. Sastopams ezeru vai dīķu niedrājos. 
Ligzdu no sausām lapām (galvenokārt niedru) 
un stiebriņiem būvē starp niedru stublājiem vai 
sakneņiem. Dējumā 3–6 olas. Gājputns.

Seivi ķauķis. Foto: Jānis Jansons
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https://soundcloud.com/putnidaba/24-lobcd5-seivi-au-is?in=putnidaba/sets/latvijas-putnu-balsis-zvirbu


EZERA ĶAUĶIS
Acrocephalus scirpaceus

Pazīmes
Mazāks par zvirbuli. Ad. mugura rūsganbrū-
na, ar kontrastējošu izteikti rūsganu krāsu 
muguras lejasdaļā un virsastē. Spārni tumšāki. 
Apakšpuse bāli rūsgana. Plakana, lēzena 
piere, tievs knābis. Vāji izteikta uzacs svītra, 
kas beidzas līdz ar aci. Rīkle balta. Gaišas 
zemastes segspalvas, tās sedz ap 3/4 astes 
garuma. Kājas brūnganpelēkas. Jaunajiem 
putniem vēders un sāni dzeltenbrūni. Tikai labi 
putnu pazinēji šo ķauķi pēc izskata spēj atšķirt 
no līdzīgām ķauķu sugām.

Uzvedība
Slēpts dzīvesveids. Dzied niedru augšējā 
daļā, bet ne atklātās vietās. Dziedot reti atver 
knābi līdz galam vaļā.

Balss
No citām ķauķu sugām visdrošāk atšķirt pēc 
dziesmas: 
Sauciens – zems «ček», «če-ček» vai «krrr».

Līdzīgās sugas
Krūmu ķauķim rīkle nav balta, zemastes 
segspalvas sedz pusi astes garuma, izteiktāka 
uzacs svītra un redzams acs gredzens. Purva 
ķauķim virsaste dzeltenbrūna vai brūna, kājas 
dzeltenīgas.

Dzīvesveids
Barojas galvenokārt ar kukaiņiem. Sastopams 
dažādos niedrājos, ceļošanas laikā – arī 
krūmājos. Ligzdu no niedru dzinumiem un 
lapām, augu pūkām un zirnekļu tīmekļiem 
būvē starp niedrēm 1–1,5 m augstumā. 
Dējumā 4–6 raibas olas. Gājputns.

Dumbrcālis
Ezera ķauķis
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Ezera ķauķis. Foto: Jānis Jansons

https://soundcloud.com/putnidaba/26-lobcd5-ezera-au-is?in=putnidaba/sets/latvijas-putnu-balsis-zvirbu


NIEDRU STRAZDS
Acrocephalus arundinaceus

Pazīmes
Ievērojami lielāks par citiem ķauķiem. Samērā 
masīvs knābis. Ad. virspuse pelēkbrūna ar 
kontrastējoši rūsganbrūnu muguras lejasdaļu 
un virsasti. Spārni tumšāki. Izteikta, bet šaura 
uzacs svītra, redzams acs gredzens. Seja 
pelēcīga. Vēderpuse gaiša ar viegli 
rūsganiem sāniem. Kājas brūnganpelēkas. 
Jaunajiem putniem vēderpuse rūsgani bēša.

Uzvedība
Raksturīga dziedāšana atklātā, labi redzamā 
vietā niedru augšdaļā. Dziedot mēdz kāpt pa 
niedrēm uz augšu. Sabož galvas spalvas. 
Reizēm lido ar izplestu asti. 

Balss
Saucieni – ass «kek», čerkstošs «krrr». 
Dziesma skaļa, griezīga, dzirdama vairāk 
nekā kilometra attālumā: 

Līdzīgās sugas
Visi citu sugu ķauķi ir augumā ievērojami 
mazāki. Pēc apspalvojuma krāsām 
vislīdzīgākais ir ezera ķauķis.

Dzīvesveids
Pārtiek galvenokārt no kukaiņiem. Sastopams 
dažādos niedrājos. Ligzdu no niedru lapām 
un skarām būvē starp niedrēm, vilkvālītēm vai 
niedrājos ieaugušu krūmu zariem ap 1–1,5 m 
augstumā. Dējumā 2–6 raibas olas. 
Gājputns.

Dumbrcālis

Niedru strazds. Foto: Ainars Mankus
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https://soundcloud.com/putnidaba/29-lobcd5-niedru-strazds?in=putnidaba/sets/latvijas-putnu-balsis-zvirbu


BĀRDZĪLĪTE
Panurus biarmicus

Pazīmes
Nedaudz mazāka par lielo zīlīti. Aste gara. 
Mugurpuse dzeltenīgi rūsgana. Tēviņiem 
galva zilpelēka, izteiktas melnas bārdas 
svītras un melnas zemastes spalvas. Rīkle 
balta. Knābis dzelteni oranžs. Mātītei ķerme-
nis un galva dzeltenīgi rūsgana. Knābis 
dzeltens. Jaunie putni atšķiras no mātītēm ar 
melnu muguru un melnām astes malām. Jauna-
jiem tēviņiem knābis oranždzeltens, jaunajām 
mātītēm – pelēcīgi brūns vai tumšpelēks. 

Uzvedība
Kāpelē pa niedrēm, reizēm zemu pārlido virs 
tām. Bieži rausta asti. Lidojums nevienmērīgi 
viļņveidīgs. Ligzdošanas laikā dzīvesveids 
slēptāks. Rudenī un ziemā uzturas bariņos, 
bieži savstarpēji sasaucas, kā arī sēž uz 
niedru skarām, kur barojas ar sēklām. 

Balss

Līdzīgās sugas
Garastītei līdzīga ķermeņa forma, taču tai nav 
dzeltenīgi rūsgano krāsu.

Dzīvesveids
Ligzdošanas sezonā barojas ar sīkiem 
kukaiņiem, ziemā – ar niedru sēklām. 
Sastopama aizaugušos ezeros un dīķos ar 
plašiem niedrājiem un vilkvālīšu audzēm, 
ūdens lāmām un krūmājiem. Ligzdu būvē no 
sausām niedru lapām starp niedru stublājiem 
vai dižo aslapju cerā nelielā augstumā no 
zemes. Ligzda bļodveida, izklāta ar niedru 
skarām, sīkām putnu spalvām un dūnām. 
Dējumā 4–8 gaišas olas ar sīkiem, gareniem 
raibumiņiem. Gadā 2–3 un dažkārt pat 
vairāk perējumu. Daļējs gājputns – liela daļa 
pie mums ligzdojošo putnu ziemo tepat.

Bārdzīlītes tēviņš. Foto: Ilze Priedniece
Bārdzīlītes mātīte barojas ar niedru sēklām.
Foto: Jānis Jansons

Dumbrcālis
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http://www.xeno-canto.org/species/Panurus-biarmicus
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