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Ievads 

 

Pētnieciskā darba tēma ir putnu barotava. Darba autore vēlas ieraudzīt dažādas putnu sugas. 

Tas jādara, lai uzzinātu, ko putni ēd ziemā un kādi putni dzīvo autores mājas apkārtnē. 

Pētījuma mērķis - uzzināt, kādi putni ziemā dzīvo autores mājas tuvumā.  

Lai ieraudzītu putnus, autore barotavā bērs graudus un sēklas, tā pievilinot putnus. 

Pētījuma uzdevumi: 

1) literatūras analīze; 

2) autorei pašai pagatavot putnu barotavu; 

3) novērot, kādi putni apmeklē autores putnu barotavu;  

apkopot un izvērtēt novēroto. 

Pētījuma metodes: 

1) literatūras analīze; 

2) novērojums. 
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1. Putnu barošana ziemā 

No barotavas atrašanās vietas un tajā izmantotās barības ir atkarīgs, cik un kādi putni to 

apmeklēs. Vislielākā putnu dažādība būs stabili nostiprinātā barotavā, kas atrodas kokā, krūmā vai 

uz palodzes. Zarā iekārta barotava vai barība, kas šūpojas vai piestiprināta pie nestabilas virsmas, 

piemērota galvenokārt īstiem "koku" putniem, piemēram, zīlītēm un zaļžubītēm. Ja barotava ir 

atklātāka, to vairāk apmeklē sugas, kuras labprāt barojas uz zemes, tādas kā melnie meža strazdi un 

baloži. 

Visbiežākie viesi pie putnu barotavām ir lielās zīlītes, zilzīlītes, cekulzīlītes, purva un pelēkās 

zīlītes, mājas un lauku zvirbuļi, dzilnīši, dižraibie dzeņi, melnie meža strazdi, kā arī mājas baloži, 

žagatas un sīļi. Retāk barotavas apmeklē zaļžubītes, svilpji, pelēkās dzilnas, mazie un vidējie dzeņi. 

Putnu barotavas dažkārt apmeklē Latvijā ziemot palikušie gājputni, kuri parasti pie mums sastopami 

tikai ligzdošanas periodā, piemēram, sarkanrīklītes un žubītes. Lauku apvidos, ārpus lielajām 

pilsētām, it īpaši mežu un lielāku parku tuvumā, putnu barotavas paretam mēdz apciemot gandrīz 

visas pārējās Latvijā ziemojošo putnu sugas. 
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2. Putnu barotavas un putnu barība tajās  

Putnu barotavai jābūt funkcionālai un tādai, kas nebaida putnus (bez vaļīgām, plīvojošām 

detaļām, stabili nostiprinātai, izņemot pakārtās barotavas). Lai putni barotavu ātrāk pamanītu, 

sākotnēji ieteicams nedaudz barības izbārstīt ārpus tās, vai arī "izrotāt" barotavu ar pīlādžiem, 

noziedējušām saulespuķēm, u.tml. Barotavu vajadzētu veidot iespējami vienkāršu, un, to būvējot, 

ievērot šādus pamatprincipus - barotavai jābūt tādai, lai putni varētu viegli piekļūt barībai, lai barība 

neapsnigtu un ieeja barotavā netiktu aizputināta, kā arī lai barības resursi būtu vienkārši 

atjaunojami. 

Ziemā no augu barības pārtiek ne tikai sēklēdāji putni, bet arī daudzas sugas, kas vasarā barojas 

ar kukaiņiem un citu. dzīvnieku izcelsmes barību. Piemēram, zīlītes ļoti labprāt ēd ne tikai taukus, 

speķi, sviestu un margarīnu, bet arī dažādas sēklas (saulespuķu sēklas, kaņepes, u.c.). Speķi un 

taukus labprāt ēd arī dzeņi un dzilnīši. Citiem putniem vislabāk piedāvāt dažādas sēklas un graudus 

– saulespuķu sēklas, auzu pārslas, kaņepes, linsēklas, kā arī miežu putraimus, grūbas, prosu, pat 

novārītus zirņus un pupas. Kā ne tik pilnvērtīga barība minama sasmalcināta baltmaize. Sausajai 

barībai, piemēram, auzu pārslām, ieteicams pievienot taukvielas - saulespuķu eļļu, margarīnu. Tas 

neļauj barībai sasalt un padara to barojošāku.  

Putnu barība nedrīkst būt sālīta, jo sāls kaitē putnu gremošanas sistēmai! Latvijas 

Ornitoloģijas biedrība iesaka putnu barību ziemai “Zīlīte”. 

1.att.Putnu barība „Zīlīte” .(Autore Amanda Kāle) 

 

Barības maisījums. Sastāvs: saulespuķu sēklas, auzas, zemesrieksti. Putnu barību un 

barotavas var nopirkt veikalos „RIMI Hipermarket”, „Maxima” un „MEGO”. Ražotājs: Balsnack 

International Holding. Iegādājoties šo barību, jūs ne tikai palīdzēsiet putniem, bet arī atbalstīsiet 

LOB darbu Latvijas putnu izpētē un aizsardzībā – no katra pārdotā iesaiņojuma LOB saņem pus 

centu.  
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3. Kādi putni apmeklē autores putnu barotavu  

Autore sāka pētījumu 14. novembrī. Pētījums tika veikts Kuldīgā, Pārventā. Barotava 

atradās kokā. Barotavā autore iebēra trīsgraudu pārslas un iekāra tauku bumbiņu. Pēc dažām 

minūtēm  uzradās pāris zīlīšu.  Nākamajā dienā autore kokā iekāra speķi, putni to labprāt ēda.                                                  

2. att. Putnu barotava. (Autore Amanda Kāle)         3. att. Trīsgraudu pārslas(Autore Amanda Kāle) 

                                                           

Pēc dažām dienām autore iebēra putnu barotavā auzu un miežu sēklas. Lielās zīlītes un zvirbuļi tos 

ēda nelabprāt. Viņiem labāk garšo speķis un tauku bumbas. Nākamajā dienā autore iebēra 

saulespuķu sēklas. Un tad uzradās neredzēts putniņš. Tā bija pelēkā zīlīte. 29.novembrī autore uz 

palodzes uzliku trauciņu ar saulespuķu sēklām. Tad ieradās lielās zīlītes, zilzīlītes, pelēkās zīlītes, 

lauku zvirbuļi un mājas zvirbuļi. Pēc dienas autore ieraudzīja melnā meža strazda mātīti. Autore 

pamanīja zvirbuli, kuram bija balta spalva vai kaut kas balts uzkritis uz astes. 1.decembrī zvirbulis 

ar balto astes galu atkal bija klāt, tāpat kā lielās zīlītes, pelēkās zīlītes, lauku zvirbuļi un mājas 

zvirbuļi. 2. decembrī pētījuma autore iekāra kokā cūku speķi. Autore redzēja, kā vārna ēda speķi un 

biedēja putnus. Pēc vairākām dienām autore iebēra barotavā prosu. Putni to neēda. 

4. att. Speķis. (Autore Amanda Kāle)               5. att. Lielā zīlīte uz palodzes (Autore Amanda Kāle) 

                                                 

3.decembrī no rīta autore iebēra barotavā saulespuķu sēklas un izkāra speķi. Kad atnāca mājās, 

speķa gabals bija pazudis. To bija aiznesušas vārnas. Tad autore iebēra putnu barotavā barības 

maisījumu putniem ziemā. Ātri vien uzradās zilzīlītes, lielās zīlītes, pelēkās zīlītes, lauku zvirbuļi un 
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mājas zvirbuļi. 5. decembrī autore iekāra jaunu putnu barotavu. Tajā autore iebēra saulespuķu 

sēklas un iekāra kokā trīs tauku bumbiņas. Autore ieraudzīja putnu, kurš nebija redzēts. Šo putnu 

sauca dzilnītis (skat. 8. att.). 

6. att. Tauku bumbiņa. (Autore A. Kāle)   7. att. Tauku bumbiņas kokā. (Autore A. Kāle) 

                                                                                    

 

                                                  8. att. Dzilnītis. (Autors Uģis Piterāns)  

 

Tikpat neredzēts putns, nedaudz līdzīgs zvirbulim, uzlaidās uz palodzes. Interesanti bija tas,  ka šis 

putns iesēdās trauciņā un nevienu citu putniņu nelaida sev tuvumā. Šis putniņš bija zaļžubīte. 

9. att. Zaļžubīte. ( Autore Aina Karavaičuka) 

 

Vēlāk kokā ielaidās putns, kurš bija nedaudz līdzīgs balodim. Tas bija melnais meža strazds. 

 

 

10. att. Melnā meža strazda mātīte. (Autore Selga Bērziņa) 
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11. att. Melnais meža strazds. (Autore Vita Oša) 

 

Autore redzēja arī putnu ar sarkanas krāsas spalvu. Sākumā autore nesaprata, kas tas par putnu, taču 

vēlāk saprata,  ka tas ir svilpis (tēviņš). 

12. att. Svilpis tēviņš. (Autore Vita Oša)             13. att. Svilpis mātīte. (Autors Viesturs Vintulis) 
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Secinājumi 

 

1. Pētījuma laikā putnu barotavu apmeklēja lielās zīlītes, zvirbuļi, pelēkās zīlītes, 

zilzīlītes, melnais meža strazds, vārnas, dzilnītis, zaļžubīte un svilpis. 

2. Putni labprāt ēda trīsgraudu pārslas, tauku bumbas, speķi, saulespuķu sēklas, 

zemesriekstus. 

3. Putniem negaršoja auzas, mieži un prosa. 

4. Aukstā laikā barotavu apmeklē vairāk putnu nekā siltā. 

 

 


