
Vai svīre ir 
ir viena no 
labākajām 
lidotājām 
pasaulē?

Vai svīres 
lidojumā 
piekļauj spārnus 
ķermenim?

Svīre
Apus apus

Svīre
Apus apus

Bezdelīga
Hirundo rustica

Bezdelīga
Hirundo rustica

Bezdelīga
Hirundo rustica

Vai bezdelīga katru gadu 
visbiežāk būvē jaunu ligzdu?

Vai bezdelīga barojas ar 
sēklām?

Vai bezdelīga ir Igaunijas 
nacionālais putns?

Vai kūko gan dzegužu 
mātītes, gan tēviņi?

Dzeguze
Cuculus canorus

Vai bišu dzenis pieder 
dzeņveidīgo kārtai?

Vai bišu dzenis  
ligzdo koku dobumos?

Bišu dzenis
Merops apiaster

Bišu dzenis
Merops apiaster

Vai krastu 
čurkstes 
ligzdo 
kolonijās?

Krastu čurkste
Riparia riparia

Vai smilšu  
tārtiņš  
uzbrucēja 
uzmanību 
novērsīs tēlojot, 
ka tam ir 
savainots spārns?

Smilšu tārtiņš
Charadrius hiaticula

Vai baltais 
stārķis ir 
Lietuvas 
nacionālais 
putns?

Vai baltie 
stārķi migrējot 
pārvietojas 
lielākoties virs 
sauszemes?

Baltais stārķis
Ciconia ciconia

Baltais stārķis
Ciconia ciconia



JĀ
Jā, svīre gandrīz visu mūžu 
pavada lidojumā – tā gan ēd, 
gan dzer, gan vāc materiālus 
ligzdai, gan guļ lidojumā. 

NĒ
Nē, bezdelīga barojas ar 
kukaiņiem, medījot tos 
lidojumā. Turklāt lidojumā spēj 
pat pabarot mazuļus.

NĒ
Nē, košais bišu dzenis, 
kuram abi dzimumi izskatās 
gandrīz vienādi, pieder 
zaļvārnveidīgo kārtai.

JĀ
Jā, ja ligzdai tuvosies 
iespējamais ienaidnieks, 
smilšu tārtiņš dosies prom no 
ligzdas vietas, ar izsaucieniem 
cenšoties pievērst uzbrucēja 
uzmanību un notēlojot, ka 
putnam ir savainots spārns.

NĒ
Nē, svīres lidojumā savus 
garos sirpjveida spārnus 
nepiekļauj ķermenim.

JĀ
Jā, bezdelīga ir Igaunijas 
nacionālais putns.

NĒ
Nē, bišu dzeņi ligzdo alās 
smilšainos stāvkrastos, 
visbiežāk kolonijās.

JĀ
Jā, baltais stārķis ir 
Lietuvas nacionālais 
putns.

NĒ
Nē, lielākoties bezdelīgas 
gadu no gada mēdz atgriezties 
savā vecajā, no dubļiem 
būvētajā ligzdā un atjaunot to. 

NĒ
Nē, kūko tikai dzegužu tēviņi,  
lidojumā vai tupot koku 
galotnēs.

JĀ
Jā, krastu čurkstes ligzdo 
kolonijās, kas var sastāvēt pat 
vairāk nekā no 100 pāriem. 
Tās izrok tuneļus sausos, 
augstos krastos vai smilšu 
uzbērumos.

JĀ
Jā, lielākoties baltie stārķi 
pārvietojas, izmantojot karstā 
gaisa masas virs sauszemes 
teritorijām.


