
maltītes «ieņemšanas» uzli-
dojumā. Izrādās, smalko 
spārnu uzbūves dēļ – ar 
asinsvadiem un nerviem 
starp diviem ādas slāņiem – 
sikspārnis ātri spēj dziedēt 
pat nejaušus ievainojumus, 
piemēram, ja tas ieķēries za-
rā ar ērkšķiem vai dzelo-
ņiem. 

Sikspārņu vērošanas pa-
staigas laikā no apmeklētā-
jiem, kuri bija bruņojušies ar 
īpašiem ultraskaņas detekto-
riem, kas pārveido katrai su-
gai raksturīgos sikspārņa 
saucienus cilvēkam dzirda-
mā frekvencē, nekautrējās 
un vakara maltītes medībās 
devās septiņu sugu pārstāvji, 
arī Latvijas lielākais sikspār-
nis – rūsganais vakarsikspār-

nis Nyctalus noctula, Latvijas 
mazākais sikspārnis – trīs 
līdz septiņus gramus sma-
gais bērna plaukstas lieluma 
pigmejsikspārnis Pipistrellus 
pygmaeus (starp citu, pasau-
lē ap diviem gramiem sma-
gais cūkdegunsikspārnis vis-
pār tiek uzskatīts par visma-
zāko zīdītāju, kas konkurē ti-
kai ar kādu no Āzijas maza-
jiem cirslīšiem) un arī zieme-
ļu sikspārnis Eptesicus nilsso-
ni. Visi sikspārņi Eiropā uz-
skatāmi par īpaši aizsargāja-
mu dzīvnieku grupu, kuru 
lielākais apdraudējums ir to 
pārtikas – kukaiņu – skaita 
sarukums. 

Šie zīdītāji nevij ligzdas un 
nerok alas. Aktīvajā periodā 
no pavasara līdz ziemas sā-

kumam, kad sarūk kukaiņu 
pieejamība, tie izvēlas vecus 
koku dobumus vai pat putnu 
būrus, cilvēku retāk apmek-
lētu baznīcu bēniņus, malkas 
grēdas vai vecas mūra ēkas.

Sikspārņu ienaidnieki ir ne 
tikai neviesmīlīgi kaķi, kuri 
var izpostīt pat visu ēkā esošo 
koloniju, un pūces, kuras var 
celt sikspārni savā galdā, bet 
arī cilvēks roka – pesticīdi, 
kas iznīcina lielu daļu to barī-
bas – kukaiņus, un vēja ģene-
ratori, kuru spārni var gan 
tieši traumēt dzīvnieku, gan 
radīt barotraumu ar pēkšņām 
spiediena atšķirībām, un pat 
automašīnas, jo izraisa nāvē-
jošas sadursmes ar zemu li-
dojošajiem īpatņiem. Sik-
spārņu dzīvi sarežģī arī mežu 

izciršana, kas samazina to 
mājvietu skaitu, un remont-
darbi, ja tos veic pavasarī vai 
vasarā, kad mazuļi vēl ir par 
vāju, lai lidotu. Spriedzi sik-
spārņu barā rada arī pārlieku 
izgaismotas ēkas, piemēram, 
baznīcas naktī, liedzot tajās 
mītošajiem sikspārņiem dro-
ši doties mijkrēšļa maltītē, 
kurā sikspārnim jāapēd ku-
kaiņi pat līdz trešdaļai no sa-
va svara, kas vienā ēdienreizē 
summējas, piemēram, 600 
mazajos asinssūcējos odos. 

Ziemā sikspārņi sastingst 
un gaida pavasari. Lai pār-
ziemotu, ideālie apstākļi ir 
temperatūra no nulles līdz 
plus astoņiem grādiem pēc 
Celsija, attiecībā uz vietu 
tiem dažkārt patiks arī kāda 

šaura sprauga. Sikspārņiem 
par ziemošanas vietu var ļaut 
izmantot pagrabu vai bēni-
ņus; alās un bunkuros vē-
lams tos netraucēt, jo pat ne-
ļaunprātīga zibspuldze var 
iztraucēt sikspārni no miega 
– šāda pamošanās lieki tērē 
tauku rezerves un saīsina 
mūžu. Tikpat kaitīga ir gais-
mas spīdināšana un smēķē-
šana vietā, kuru sikspārnis 
izvēlējies par savu ziemoša-
nas vietu. 

Cimds, kaste un lineāls
Vasarā cilvēki mēdz sūdzē-
ties arī par istabās ielidojuša-
jiem sikspārņiem. «Ja sik-
spārnis lidinās pa istabu, to 
nekādā ziņā nedrīkst mēģi-
nāt ķert lidojuma laikā vai 
dzīt prom, izmantojot slotas, 
segas vai tamlīdzīgus priekš-
metus. Šādi sikspārni iespē-
jams tikai savainot, un sik-
spārnis mēģinās paslēpties 
kādā šaurākā vietā, piemē-
ram, aiz skapja,» uzsver 
Viesturs Vintulis. «Ja sikspār-
nis ir ielidojis vakarā vai nak-
tī, ieteicams atvērt visus ista-
bas logus, izslēgt gaismu un 
aizvērt istabas durvis, ļaujot 
sikspārnim pašam atrast iz-
eju. Ja ļausiet, sikspārnis, vis-
ticamāk, izlidos pats. Ja sik-
spārnis lido apkārt dienas 
laikā, pagaidiet, kamēr tas 
nolaižas. Sikspārni pēc nolai-
šanās iespējams noķert, taču 
to drīkst darīt tikai ar cim-

diem.»
Ja sikspārni gadās atrast 

zemē, ieteicams to necelt ar 
kailām rokām, bet uzvilkt 
cimdus. Jau pats fakts, ka li-
dotājs ir zemē, liecina, ka 
kaut kas nav kārtībā – sik-
spārnis ir savainots vai cieš 
no kādas slimības. Tas var 
būt slims arī ar trakumsērgu. 
Ja cimdu nav, iespējams iz-
mantot vidēji biezu auduma 
gabalu vai dvieli un maigi sa-
tvert sikspārni, piekļaujot 
spārnus un apakšdelmus 
ķermenim.

Pēc noķeršanas sikspārni 
vēlams ievietot kartona kas-
tē, kuras vākā izdurti daudzi 
nelieli caurumi gaisa cirkulā-
cijai. Kastē vēlams ieklāt lu-
patu vai auduma gabalu, ku-
rā sikspārnim paslēpties, un 
vienā stūrī nolikt nelielu 
trauciņu, piemēram, pudeles 
korķīti, ar tīru ūdeni. Kasti ar 
sikspārni nepieciešams no-
vietot klusā un tumšā vietā. 
Ja sikspārnis ir spējīgs lidot, 
to vakarā pēc saulrieta var iz-
laist ārā, atverot kastes vāku 
un ļaujot tam izlidot pašam, 
vai novietot to uz kādas augs-
tākas virsmas, piemēram, uz 
koka stumbra vai zara, vis-
maz pusotru metru virs ze-
mes vai mājas pažobelē. 

Pētnieks piebilst, ja sik-
spārņi ir bieži viesi istabās, 
biedrība priecāsies par ziņu 
un iespēju izzināt, vai mājas 
nav kļuvušas par mītni lielā-
kai sikspārņu kolonijai. Tik-
pat vērtīga ir arī fotogrāfija, 
bet svarīgi atcerēties – lai no-
teiktu sugu, attēlā jābūt sa-
skatāmām svarīgākajām su-
gu noteikšanas pazīmēm: 
ausīm, sikspārnim tipiska-
jiem ausu radziņiem, pakaļ-
kāju pēdām un pašam ķer-
menim. Ideāli, ja fotografējot 
pie salocīta spārna pieliek li-
neālu vai rūtiņu burtnīcas la-
pu. Taču nav ieteicams aiz-
rauties ar ilgu fotosesiju, īpa-
ši ziemas guļas laikā, lai lieki 
neapdraudētu sikspārņa tau-
ku rezerves. 

Ja sikspārņu tēma ir saisto-
ša, vērts ielūkoties Latvijas 
Sikspārņu pētniecības bied-
rības tīmekļa vietnē www.lat-
vijassiksparni.org. Tajā ir ie-
spējams gan iegūt aktuālo 
informāciju par sikspārņiem 
un to monitoringu Latvijā, 
gan arī pievienoties biedrī-
bas biedru pulkam. 5

Mijkrēšļa maltītes baudītāji
Aicina saudzīgi iepazīt mītu apvīto lidojošo zīdītāju – sikspārņu – dzīvesveidu

0  Ķemeru Nacionālajā parkā pētnieki laikā gaitā fiksējuši deviņas no 16 Latvijā konstatētajām sikspārņu sugām, arī Latvijā lielāko sikspārni – rūsgano vakarsik-
spārni Nyctalus noctula (attēlā). F o t o – V i s t u r s V i n t u l i s
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IzTIkS bEz DāvANām

2  SomijaS Eiropas Savienības prezidentūras 
laikā vienīgo dāvanu saņems klimats. Jūlijā 
Somija kļuva par ES padomes prezidējošo valsti 
un sola īpašu uzmanību pievērst klimata pārmai-
ņu problēmām. Somija izvēlējusies nesniegt dāva-
nas dažādu prezidentūras pasākumu dalībnie-
kiem, bet tā vietā ietaupīto pusmilijonu eiro 
novirzīt dalībnieku lidojumu uz Somiju radīto 
oglekļa emisiju segšanai. Prezidentūras laikā 
Somijas galvenās prioritātes ir kopīgo vērtību un 
likuma varas stiprināšana, klimata problēmu 
risināšana un vienota tirgus attīstība.
F www.europarl.europa.eu/portal/lv

SALDŪDEņu kvALITāTE  
LATvIJā STRAuJI SAmAzINāS
2  DabaS aizsardzības pārvaldes īstenotās 
dabas skaitīšanas ietvaros eksperti apseko arī 
visus Latvijas saldūdeņus. Pirmie dati liecina, ka 
saldūdeņu kvalitāte ļoti strauji pasliktinās un 
izzūd reti un aizsargājami ūdensaugi. Pagaidām 
apsekotas upes 40 000 kilometru garumā un 
vismaz 2000 ezeru, kuru platība pārsniedz vienu 
hektāru. Iegūtie dati ļauj secināt, ka biotopu 
kvalitāte ir laba vai izcila tikai 52% ezeru un 38% 
upju. Šos negatīvos rādītājus galvenokārt rada 
cilvēku darbības.
F www.daba.gov.lv

0 DabaS aizsardzības pārvaldes rīkotajā un jau par tradīciju kļuvušajā Sikspārņu naktī  
mazie dabas pētnieki, kuri paši lasīt vēl neprot, novērtēja radošās nodarbes: sugu attēlu 
pužļu likšanu, lidoņu darba lapas un iespēju izgatavot pašiem savu papīra sikspārni.

0 SikSpārņu klātbūtni iespējams uztvert ar īpašiem 
ultraskaņas detektoriem, kas pārveido katrai sugai raksturī-
gos sikspārņa saucienus cilvēkam dzirdamā frekvencē.
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