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• Viena no trim Latvijā 
sastopamajām gulbju 
sugām

• Pie mums neligzdo, 
tikai caurceļo (pārējās 
divas sugas – ziemeļu 
un paugurknābja gulbji 
– ligzdo)

• Dzīves ilgums - vidēji 10 
gadi. Taču vecākais līdz 
šim atrastais mazais 
gulbis bijis 23 gadus 
vecs

• Populācijas lielums 
pasaulē ~ 300 000 
putnu. Taču ir daudz 
neskaidrību par 
tendencēm, 
nepieciešami papildus 
pētījumi. 

• Apspalvojums balts, knābis –
melns ar dzeltenu pamatni. 
Dzeltenais laukums parasti 
nesniedzas līdz nāsij (= knābis 
ir vairāk melns nekā dzeltens)

• Svars 4-9 kg. Mazākā gulbju 
suga ziemeļu puslodē 

• Spārnu izpletums 170 - 195 cm

• Ķermeņa garums 115-127 cm

Foto: Oļegs Mizinenko

Mazais gulbis – vispārīga informācija



Salīdzinājumam – ziemeļu gulbis

• Viena no trim Latvijā 
sastopamajām gulbju 
sugām, vislīdzīgākā 
mazajam gulbim

• Ligzdo arī Latvijā, 
pārsvarā Kurzemes pusē

• Migrants. Rudeņos dodas 
uz ziemošanas vietām 
(Latvijā ligzdojošie putni 
pārsvarā ziemo Vācijā), 
daži putni paliek ziemot 
tepat

• Dzīves ilgums - vecākais 
līdz šim savvaļā atrastais 
ziemeļu gulbis bijis 26 
gadus vecs

• Populācijas lielums 
pasaulē - 180 000 putnu

• Apspalvojums balts, knābis –
melns ar dzeltenu pamatni. 
Dzeltenais laukums parasti 
sniedzas tālāk par nāsi (= knābis 
ir vairāk dzeltens nekā melns).

• Svars 8 – 14 kg
• Spārnu izpletums 205 – 235 cm
• Ķermeņa garums 140 - 160 cm

Mazie gulbji Ziemeļu gulbis

Foto: Oļegs Mizinenko



• Parastākais Latvijā 
sastopamais gulbis –
ligzdo arī pilsētās un 
ciematos

• Migrācija – daļa 
paliek ziemot Latvijā 

• dzīves ilgums -
vecākais līdz šim 
savvaļā atrastais 
paugurknābja gulbis 
bijis 42 gadus vecs, 
bet parasti 10-12 
gadu

• Populācijas lielums 
pasaulē - ~ 600 
tūkstoši putnu

• Apspalvojums balts, knābis –
oranži sarkans ar melnu pauguru

• Svars - vidēji 8-12 kg, bet smagākie 
putni var sasniegt pat 15 kg. Viens 
no smagākajiem lidojošajiem 
putniem pasaulē!

• Spārnu izpletums 200 – 240 cm

• Ķermeņa garums 140 – 160 cm

Foto: Jānis Ķuze

Paugurknābja gulbis Ķemeru Nacionālajā parkā, 
Kaņiera ezerā

Salīdzinājumam – paugurknābja gulbis



Mazais gulbis –

ligzdošana

• Ligzdo tundrā, polārajos apgabalos – gan Eirāzijā, gan 
Ziemeļamerikā. Eirāzijā tie ir galvenokārt Krievijas 
polārie apgabali

• Ligzda – neliels paaugstinājums uz zemes, izklāts ar 
augiem. Ligzda var būt mazliet nomaļus no 
ūdenstilpes, lai novērstu applūšanu 

• 3-5 olas

• Perēšanas ilgums 28-30 dienas

• Mazuļi lidot iemācās 40-45 dienu laikā

Organizācijas «Wildfowl and Wetlands trust» galvenā 
mazo gulbju speciāliste, Eilīna Rīsa (Eileen Rees) 
ekspedīcijas laikā pie mazā gulbja ligzdas Krievijas tundrā. 



• Pārtiek gandrīz tikai no augu valsts barības. Ligzdošanas vietās galvenokārt ēd zāli, saknes, dažādus ūdensaugus u.c.. 

• Migrācijas laikā Latvijā visbiežāk barojas tikko novāktos kukurūzas laukos, bieži arī rapša jaunajos sējumos. Citur Eiropā 
novērots arī cukurbiešu, burkānu un kartupeļu laukos, kur, atkarībā no sezonas, ēd gan dzinumus, gan dārzeņu paliekas. 

• Ziemošanas vietās mēdz ēst arī sīkus ūdensdzīvnieciņus, moluskus u.tml.

• Barojas tikai dienas laikā

Mazie gulbji atpūtas brīdī kopā ar zosīm 
Ķemeru Nacionālajā parkā, Dunduru pļavu 
apkārtnē. Tā ir vieta, kur mazos gulbjus (un 
daudzus citus migrējošos ūdensputnus) 
ceļošanas laikā rudeņos un pavasaros var 
novērot regulāri. 

Mazais gulbis – barošanās

Foto: Jānis Ķuze



1. Rietumeiropas virziens. To izvēlas tie gulbji, kuri ligzdo vistuvāk šim 

reģionam - teritorijā līdz Urālu kalniem. Tieši šie gulbji novērojami arī Latvijā. 

Šajā migrācijas ceļā ļoti nozīmīga putnu atpūtas un koncentrēšanās vieta ir 

Igaunijas salas – tur vienlaikus novērota teju puse mazā gulbja Erāzijas 

populācijas. 

2. Melnās jūras virziens.  Šo virzienu izvēlas Krievijas vidusdaļā ligzdojošie 

putni. Interesanti, ka tieši šis virziens pēdējo gadu laikā kļūst aizvien 

populārāks – agrāk Melnās jūras piekrastē un Grieķijā ziemas mēnešos tika 

novēroti vien atsevišķi putni, taču tagad to skaits palielinājies līdz vairākiem 

tūkstošiem. Tikmēr ziemojošo putnu skaits Rietumeiropā pēdējo gadu laikā 

turpina samazināties.

3. Ķīnas un Japānas virziens.  Šo virzienu izvēlas vistālāk uz austrumiem 

ligzdojošie putni. 

No ligzdošanas vietām Eirāzijas polārajos apgabalos mazais gulbis mēro tūkstošiem kilometru garu ceļu uz ziemošanas 

vietām. Ir trīs galvenie migrācijas ceļi:

1.
2. 3.

Mazais gulbis – migrācija



• Ir divi migrācijas periodi:
- rudens. Augustā un septembrī mazie gulbji sāk 

pamest ligzdošanas vietas ziemeļos, lai 
dotos pārlaist ziemu siltākās zemēs. 
Latvijā mazos gulbjus var novērot 
septembra beigās, oktobrī

- pavasaris. Februārī tie sāk ceļu atpakaļ uz 
ligzdošanas vietām ziemeļos un ierodas 
tur maija vidū. Latvijā novērojami martā 
un aprīļa sākumā

• Ceļošanas laikā spēj lidot pat 8 km augstumā

Mazais gulbis –

migrācija



• Dzīvošanai piemērotu platību 
samazināšanās – mitrāju 
nosusināšana (lauksaimniecība, 
kūdras ieguve), naftas un gāzes 
ieguves lauku ierīkošana, atklāto 
ainavu aizaugšana

• Naftas piesārņojums spalvu                              
mešanas un pulcēšanās vietās

• Niedrāju un zālāju dedzināšana,                            
kā arī citi traucējumi ligzdošanas 
vietās

• Saindēšanās ar svinu (svina 
munīcijas lietošana medībās; kā 
arī no svina gatavotu 
makšķerēšanas piederumu 
norīšana)

• Malumedniecība (visos posmos –
gan ligzdošanas vietās, gan 
migrācijas ceļa laikā)

• Elektrolīnijas

Gārgale, kurai ap knābi aptinusies makšķeraukla. 
Redzams arī svina atsvariņš – ja putns (tostarp, 
gulbis) tādu, barību meklējot, norij, tas iet bojā 
mokošā nāvē, pamazām saindējoties ar indīgo 
vielu.

Mazais gulbis – draudi



Pētījumi ir vienīgais veids, kā iegūt ticamu informāciju par 
putniem, to dzīvesveidu un migrāciju. Mūsdienās pētījumu 
metodes ir ļoti daudzveidīgas, lūk, dažas no tām:

• Gredzenošana. Joprojām galvenā pētījumu metode. Gulbju 
gredzenošanai tiek izmantoti arī kakla gredzeni (skat. att.) –
tas ļauj vieglāk iegūt informāciju par gulbjiem bez putnu 
atkārtotas ķeršanas. Gredzens putnam netraucē;

• Putnu aprīkošana ar raidītājiem. Šī metode ļauj iegūt 
precīzu informāciju par putna pārvietošanos, vietām, kuras 
tas apmeklē un laiku, cik ilgi tiek katrā vietā pavadīts. Šie 
dati var kalpot par pamatu attiecīgo vietu aizsardzībai, lai 
tās joprojām būtu putniem piemērotas;

• Vizuālie novērojumi, lauka pētījumi utt.  tradicionālas 
metodes, kurām ir ļoti liela loma arī mūsdienās. Arī tu vari 
palīdzēt putniem un dabai, iesaistoties dažādos pētījumos 
un sabiedriskā monitoringa programmās. Vairāk 
informācijas www.daba.gov.lv un www.lob.lv Mazā gulbja migrācijas karte, ko izdevies iegūt, 

aprīkojot putnus ar raidītājiem

Mazais 
gulbis ar 
kakla 
gredzenu 
un 
raidītāju. 
Foto: Oļegs 
Mizinenko

Mazais gulbis – pētījumi


