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Entomologs

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Latvijas Entomoloģijas biedrības valdes pārstāvis

•NVO darbs dabas pārvaldības problēmu risināšanā

•Publicistika, dabas vērošanas popularizēšana

•Pieredze Slīteres Ceļotāju dienā, Ūdens dienā...

Iepazīsimies



Uldis Plotnieks, 1980. 

Zaļās zāles zeme. Rīga, Zvaigzne.

“Apsēdies noras malā un 

pavēro, kā dzīvo ZAĻĀS 

ZĀLES ZEMES iemītnieki! 

Tas prasīs pacietību, bet 

varbūt tev izdosies 

ieraudzīt kaut ko 

brīnumainu.”



Voldemāra Spuņģa foto

Liela daļa kukaiņu dzīvo slēpti 



Voldemāra Spuņģa foto

Daļa kukaiņu iedveš bailes 



Kas ir kukaiņu vērošana?

Vai cilvēkus tas vispār interesē?

Kāpēc cilvēkus tas interesē?

Kukaiņu vērošana Latvijā – līdzšinējā pieredze.

I daļa 

Voldemāra Spuņģa foto



II daļa 

Voldemāra Spuņģa foto

Kas nepieciešams labai kukaiņu vērošanai?

Kādas vietas ir piemērotas kukaiņu vērošanai?

Kuras kukaiņu grupas ir populārākās? Kāpēc?

Kā tieši notiek kukaiņu vērošana?



III daļa 

Ko sagaida kukaiņu vērotājs?

Ko varam piedāvāt kukaiņu vērotājam?

Patstāvīga kukaiņu vērošana.

Organizēta kukaiņu vērošana – tūre.

Kukaiņu vērošana plašākos dabas pasākumos.

Voldemāra Spuņģa foto



Kukaiņu vērošana

Kukaiņu vērošana ir savdabīgs brīvā laika 

pavadīšanas veids, kas ir saistīts ar aktīvu 

dzīvesveidu un nepārtrauktu tālākizglītošanos. 

Kukaiņu vērošanas centrālā ideja ir novērojums, 

kas netraucē kukaiņa dzīvi. Līdzās citiem aktīvās 

atpūtas veidiem tā var būt nozīmīga dabas tūrisma 

sastāvdaļa. Šobrīd Latvijā vēl faktiski savā 

veidošanās sākumstadijā, lai gan daudzviet 

pasaulē popularitātes ziņā tuvojas putnu vērošanai.

Lauku Ceļotāja logo



Vai cilvēkus tas interesē?

Latvijas Entomoloģijas biedrības stends

Dārzs un Flora’2010’- Rīgā, Ķīpsalā





Vai cilvēkus tas interesē?

www.dabasdati.lv
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www.dabasdati.lv



Vai cilvēkus tas interesē?
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Aktīvs dzīvesveids.

Slīteres Ceļotāju dienas pārgājiena 

aktīvākā grupa.

Kāpēc cilvēkus tas interesē? 



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Medības ar fotoaparātu.



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Medības ar binokli.



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Skaisti, krāsaini...
Uģa Piterāna foto



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Skaisti, krāsaini...

Agnijas Skujas foto



Voldemāra Spuņģa foto

Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Skaisti, krāsaini...



Voldemāra Spuņģa foto

Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Skaisti, krāsaini...



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Voldemāra Spuņģa foto

Neparasta formu daţādība



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 
Gunta Tabora foto



Attēls:

Gullan P.J., Cranston P.S. 1994. The Insects: an outline of entomology. Chapman&Hall.

Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Kukaiņi ir daudzveidīgākā dzīvo organismu grupa



Kāpēc cilvēkus tas interesē? 

Foto: http://www.flickr.com/photos/28580628@N02/2671009772

Kukaiņi ir vienmēr un visur. Demokrātiski.

Tajā pašā laikā kukaiņi nemētājas, kur pagadās. –

Nepieciešams papildināties ar jaunām zināšanām.



Foto: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/

image/view/saelgboken-bengt-ehnstroem-1-37703

Slīterē lielā krāšņvabole uzlido uz pleca leģendārajam zviedru 

entomologam Bengtam Ehnströmam

Foto: http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/chamarmk.htm

Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā



Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā

Slīteres kukaiņu nakts

Agnijas Skujas foto



Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā

Latvijas Entomoloģijas biedrības ekskursija



www.dabasdati.lv

Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā



Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā

Lietuvieši Liepājā, vācieši Slīterē...



Kukaiņu vērošanas līdzšinējā 

pieredze Latvijā 

Koksngrauţi

Celmmušas

Latvijas lielākā muša

Jātnieciņi

Skudras

Smecernieki

Zilenīši

Raibeņi

Skudrulauvas

www.kolkasrags.lv



II daļa 

Kas nepieciešams labai kukaiņu vērošanai?

Kādas vietas ir piemērotas kukaiņu vērošanai?

Kuras kukaiņu grupas ir populārākās? Kāpēc?

Kā tieši notiek kukaiņu vērošana?

Voldemāra Spuņģa foto



Kas nepieciešams labai kukaiņu 

vērošanai?
1. Ieinteresēts cilvēks

2. Kukaiņi – jo daţādāki jo labāk

3. Labi laikapstākļi

4. Atbilstošs inventārs

5. Īpašs dabas tūrisma piedāvājums?

Voldemāra Spuņģa foto



Kas nepieciešams labai kukaiņu 

vērošanai?

Labi laikapstākļi…

Vērošanu var veikt visu diennakti.



Kas nepieciešams labai kukaiņu 

vērošanai?

Inventārs:

Kukaiņu noteicēji

Vienkārša lupa

Binoklis

Pretodu līdzeklis

Fotoaparāts ar makroobjektīvu



Kas nepieciešams labai kukaiņu 

vērošanai?

Šobrīd NAV laba informācijas avota INTERNETĀ 

latviešu valodā!!! Tam jāietver informācija par Latvijas 

kukaiņu sugu sarakstiem, fotoattēliem, piezīmēm par 

sugu noteikšanu, sugām raksturīgajiem biotopiem un 

novērošanas laikiem, līdzīgajām sugām.

Labi INTERNETA resursi:

www.lepidoptera.pl 

www.cerambyx.uochb.cz/



Kas nepieciešams labai kukaiņu 

vērošanai?

Uģa Piterāna foto

Inventārs:

Stereomikroskops

Entomoloģiskais tīkliņš

Hidrobioloģiskais tīkliņš

Pincete



Kādas vietas ir piemērotas kukaiņu 

vērošanai? 
Kukaiņus var vērot it visur, sākot no sava piemājas dārza

Kukaiņiem patīk siltums un bezvējš – mazas laucītes

Daudzveidīgāka ainava piedāvā daţādākas iespējas

Dabiskāka ainava piedāvā daţādakas iespējas

NATURA teritorijās lielāka daudzveidība

Spāres un citi ūdenskukaiņi pie ūdeņiem

Koksngrauţi teritorijās ar dabiskiem meţa biotopiem

Tauriņi – dabiskās pļavas, meţmalu lauces, meţu stigas

Iesācējiem var būt saistošas parastas sugas 

Teritorija ap viesu māju, nakšņošanas vietu

Kukaiņi ir visur un vienmēr.

Īpaši labās vietās cilvēkam nekas īpaši nav jāmeklē. Ir 

vienkārši jābūt uz vietas.



Pededze 



Daugavas loki



Slītere 



Mikrobiotopi 



Mikrobiotopi 
Voldemāra Spuņģa foto



Ziedoši augi 



Kādas vietas ir piemērotas kukaiņu 

vērošanai? 

Pededzes upes apkārtne kukaiņu daudzveidības 

ziņā ir top pieciniekā Latvijā



Kādas vietas ir piemērotas kukaiņu 

vērošanai? 



Populārākās kukaiņu grupas 

Tauriņi

Spāres

Vaboles

www.dabasdati.lv



Populārākās kukaiņu grupas: tauriņi 

www.lepidoptera.pl



Strangalia attenuata
Voldemāra Spuņģa foto

Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 



Pachyta quadrimaculata
Voldemāra Spuņģa foto

Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 



Anoplodera scutellata
Voldemāra Spuņģa foto

Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 



Anoplodera variicornis
Voldemāra Spuņģa foto

Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 



Leptura maculata
Voldemāra Spuņģa foto

Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 



Populārākās kukaiņu grupas:

vaboles 

Uz bērza



Populārākās kukaiņu grupas:

vaboles 

Uz egles



Populārākās kukaiņu grupas: 

vaboles 

www.cerambyx.uochb.cz/



III daļa 

Ko sagaida kukaiņu vērotājs?

Ko varam piedāvāt kukaiņu vērotājam?

Patstāvīga kukaiņu vērošana.

Organizēta kukaiņu vērošana – tūre.

Kukaiņu vērošana plašākos dabas pasākumos.

Voldemāra Spuņģa foto



Voldemāra Spuņģa foto

Ko sagaida kukaiņu vērotājs? 
Interesantus kukaiņu novērojumus

Iespēju vērot daţādus kukaiņus

Dabisku vidi

Atbilstošu infrastruktūru (takas, laipas, stendi)

Nakšņošanas iespēju

Īpašus kukaiņu vērošanas notikumus



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

www.daba.gov.lv



Skudrulīša dzīvesstāsts!

Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 
Vietējais gids

Zinošs saimnieks nakšņošanas vietā

Uģa Piterāna foto



Skudrulīša un mizgrauţa dzīvesstāsts!

Voldemāra Spuņģa foto



Mizgrauţa dzīvesstāsts!



Skudrulauvas dzīvesstāsts!
“Mammas...ar mammām nav labais 

gals. Vai tās ir mammas, kas pat 

oliņas neprot izdēt īstajā vietā!... 

Irdenas, sausas smiltis vajadzīgas. 

Dzeltenas, viegli plūstošas. It kā 

mamma to nezinātu...Bet smilšu 

nav. Patiešām mammas ir 

neapdomīgas... Nu es eju, eju, eju, 

bet smiltis nekur neredzu...visur tik 

zāļu dţungļi.”

Uldis Plotnieks, 1980. 

Zaļās zāles zeme. Rīga, Zvaigzne.

Uģa Piterāna foto



Skudrulauvas dzīvesstāsts

Uģa Piterāna foto



Racējlapsenes dzīvesstāsts

Uģa Piterāna foto



Acainās mārītes dzīvesstāsts!

Uģa Piterāna foto



Jātnieciņa dzīvesstāsts!

Voldemāra Spuņģa foto



Aromia moschata
Voldemāra Spuņģa foto

Kukaiņu smarţas 



Kukaiņu skaņas

Agnijas Skujas foto



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Kukaiņu daudzveidība nakšņošanas vietā

Bagātīga tauriņu 

fauna visu sezonu 

vienmēr ziedošā 

dārzā



Kukaiņu daudzveidība nakšņošanas vietā



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Gatava maršruta

plānošana



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Gatava maršruta

plānošana



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Infrastruktūra



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam?

Iespējas apvienot daţādus atpūtas veidus



Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Pārsteiguma momentu kukaiņu vērošanā:

Kas dzīvo tepat blakus?



Cilvēkus vienmēr interesē mazāk 

zināmais, piemēram, ūdens 

vide



Bentisko ūdensdzīvnieku 

vērošana

Gunta Tabora foto



Bentisko ūdensdzīvnieku vērošana



Naktskukaiņu gaismošana

Ko varam piedāvāt kukaiņu 

vērotājam? 

Māra Pilāta foto



Kukaiņu gaismošana

Pūcītes

Sprīţmeši

Sfingi (ap pusnakti)

Vērpēji

Visdaţādākie divspārņi

Ūdensvaboles

Koksngrauţi

Vairogblaktis

Agnijas Skujas foto



Kukaiņu gaismošana

Voldemāra Spuņģa foto



Kukaiņi naktī – skrejvaboles, 

koksngrauţi!

Kukaiņu meklēšana ar lukturīti

Nakts ekskursija LU studentiem
Voldemāra Spu’’ga foto



Organizēta kukaiņu vērošana 

Mērķauditorijas apzināšana

Maršruta sastādīšana

Izvēlētās teritorijas rūpīga izpēte

Alternatīvu plānošana

Gida apmācība

Latvijas Entomoloģijas biedrība



Kukaiņu vērošana dabas 

pasākumos 

Slīteres kukaiņu nakts  
Agnijas Skujas foto



Slīteres kukaiņu nakts  

Agnijas Skujas foto



Slīteres kukaiņu nakts  

Agnijas Skujas foto



Slīteres kukaiņu nakts  

Agnijas Skujas foto



Slīteres kukaiņu nakts  

Agnijas Skujas foto



Ētika 

Jebkura dzīvība ir ļoti svarīga.

Kukaiņu vērošana – tikai dzīvi kukaiņi.

Nekādā gadījumā nedrīkst vākt kolekcijām

Nedrīkst bojāt kukaiņu dzīvesvietu

(kritalas, kokus, dobumus, alas)

Maršrutu plānošanā jāizvairās no īpaši 

aizsargājamo sugu atradnēm 



Kukaiņu vērošanas rezultāts:

Jauna informācija par retām sugām.

Dati: www.dabasdati.lv, Sintija Elferte

Lielais 

mārsilu zilenītis



Kukaiņu vērošanas rezultāts:

Jauna informācija par retām sugām.

Dati: www.dabasdati.lv, Daiga Brakmane

Cīrulīšu

diţtauriņš



Dabas vērošana.

Iepazīšana. Iemīlēšana. Saglabāšana.

Zinātnieku nakts’2010
www.lu.lv



Kristaps Vilks

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

kristaps.vilks@lu.lv
www.lu.lv


