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Ievads 

Darba mērķis: šajā darbā, darba autors vēlas visu uzzināt par tīģeri. Darba 

autors grib noskaidrot cik populāri ir šie tīģeri, kā arī grib uzzināt kur šie 

dzīvnieki dzīvo un kā vairojās?  

Darba uzdevums: Noskaidrot kas ir tīģeris. Noskaidrot tīģera popularitāti. 

Uzzināt kā vairojas tīģeri. Kur šis dzīvnieks vairāk sastopams. 

 



 

Par tīģeri 

Tīģeri ir kaķu dzimtas lielākais pārstāvis un ir vieslielākais un spēcīgākais. 

Tīģera masa aptuveni ir no 120kg – 230kg un garums ir aptuveni 2,7m – 3,6m ar asti. 

Tīģera ķermenis ir garšs un izstiepts ar muskuļotām, spēcīgām kājām un pleciem. 

Tīģeri medī naktīs Līdzīgi kā leopardi, viņi spēj pilnīgi klusi pielavīties  blakus  savam 

medījuma un to notvert, lai gan tīģeri ir lieli un smagi.   

Tīģeri savu upri saķer ar priekškājām, ieķeroties ar nagiem un nogalina ar kodieniem. 

Tīģeri arī mēdz uzbrukt cilvēkam un arī citām dzīvām būtnēm, jo  tīģeri ir agresīvi 

radījumi. 

Tīģeris spēj pavilkt daudz lielāku radījumu par viņa masu. 

Katrai sugai ir atšķirīgs svītru raksts, kā arī pamatkrāsa. 



 

 

Tīģeru popularitāte 

Tīģeri ir vieni no skaitākajiem dzīvniekiem dabā. Mūsdienās tīģeri ir palikuši ļoti maz, 

tie ir pie 1600 – 3000 tīģeriem. Cilvēki medī šos dzīvniekus, jo viņi grib iegūt tīģer 

skaisto kažoku, un šādi viņi pamazām  iznīcina tīģera sugas. Tīģeri dzīvo dažādās  

vidēs, aizaugušos mežos un vēsās vietās, kā  arī tuksnešainās vietās un akmeņainās  

vietās. Daudzums cilvēku medī tīģerus un ved tos uz zoo dārziem un atņem viņiem 

brīvību, noteikti nevaidzēto to darīt, jo tas ietekmē tīģera vairošanos dabā.  

Mūsdienās tīģerus, galvenokārt arī izmanto cirka šovos. Cirkā tīģeri ir ļoti trenēti un 

dresēti, lai šova laikā nerastos nevienas  problēmas. Nevienam tīģerim nepatīk būt 

Cirkā vai arī kādā citā izrādē, jo  viņiem nepatīk kad ir liela  publika ap viņu un viņam 

ir atņemta brīvība no ārpasaules.



 

Tīģeru sastopamība 

Tīģeru mājas ir dienvidaustrumu Āzija  un dienvidu Indija. Tīģerus var vairāk sastapt 

zooloģiskos dārzos,  vai arī īpāšos savvaļas parkos kuri domāti priekš tīģeriem. 

1900.gadā tīģeri mitinajās Kazahstāna, Ziemeļirānā, Amūras ietekā un Zundas salās. 

Šobrīd, lielākā daļu tīģeri šajās  teritorijās  ir iznīcināti. Kopš  20.gs vairs tīģeri nav 

sastopami Balī un Javas salās. Viss piemērotākā  vieta lai apskatītu tīģeri ir  Zoo dārzs, 

jo savvaļā tīģeri apskatītu būtu ļoti grūti, turklāt viņu skaits ir ļoti pazeminājies nekā 

iepriekš. Viss vairāk tīģeru ir Āzijā, kā arī Āzijas valstīs tīģeru vissvairāk izmirst. 



 

Tīģeru vairošanās 

Pārošanās  tīģeriem notiek visu gadu garumā, jo tīģeriem nav noteiktas pārošanās  

sezonas. Taču ir novērots, ka tas viss vairāk notiek no Novembra līdz Aprilim. Visiem 

tīģeriem pārošanās ir skaļa un trokšņaina.  Tīģerieni savu mazuli vēderā iznēsā  

aptuveni 16. Nedēļas. Dzemdībās tīģerienei piedzimst no 3 līdz 4 tīģerēniem, bet ir 

mēdz būt arī vairāk un šie tīģeri  sver aptuveni no 0.8 – 1.2kg. Šie mazie tīģeri 

vienmēr piedzimst grūti atrodamā vietā, vai  neredzamā, viņi piedzimst lielā  zālā vai 

alā. Tīģeri šajā vietā atrodas aptuveni 8. Nedēļas, tad mazie tīģeri  sāk  sekot mātei. 

Tīģerus audzina  tikai viņu māte  un neviens cits, bet reti atnāk arī tēvs, tikai 

apciemot viņus un pēc brīžai aiziet. Tīģeri sāk  doties prom no mātes no 18.mēneša 

vecumu. Tīģeri labi vairojās  arī zoodārzos un citās viņu vietās. 



 

Aptauja par tīģeri 

Šajā darbā es aptaujāju 5. Cilvēkus: 

1. Vai jūs zināt kur dzīvo vissvairāk tīģeru? 

Jā – 2, Nē  - 3 

2. Vai jums patīk  tīģeri? 

Jā – 5, Nē -  0 

3. Vai zināt ko tīģeris ēd? 

Jā – 4,  Nē – 1 

4. Vai esat redzējis tīģeri? 

Jā – 1,  Nē – 4  

5. Vai tīģeris ir agresīvs pret cilvēku? 

Jā -  3, Nē – 2 

6. Vai tīģeris ir plēsēj dīvnieks? 

Jā – 5, Nē – 0 

7. Vai esat dzirdējuši par lielo tīģera mirstību pasaulē? 

Jā – 3,  Nē – 2  



 

Secinājumi 

Šajā darbā  darba autors uzzināja visuko girbēja zināt pat tīģeriem, kādi  viņi ir 

un ko viņi dara. 

Kā arī darba autors uzzināja daudz  būtiskas lietas par tīģieriem, viena no tām 

ir , ka tīģeriem ir ļoti augsts mirstības līmenis. Darba autors domā,  ka viņš 

noteikti ir visu izpētījis par tīģeriem. 

Darba autors ieguva informāciju, kā tīģeri vairojās, kur mitinās tīģeri,kur 

izmanto tīģerus un arī ieguva  informāciju par tīģera  lielo mirstībās līmeni. 



 

Nobeigums 

Darba autors visu ko gribēja uzzināt par šo tēmu ir uzzinājis  un apguvis. 

Darba autors noteikti domā, ka izvēlējies vispareizāko tēmu, jo šī tēma patīk 

un arī ir interesanta. Šo tēmu izvēlējies  arī tāpēc, ka pašam  patīk šis 

dzīvnieks un girbējis par šo dīvnieku uzzināt daudz vairāk un  sīkāk. 



 

Izmantotie avoti 

www.google.lv 

http://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%AB%C4%A3eris 

http://spoki.tvnet.lv/vesture/Tigeri/299487 

http://rigazoo.lv/public/29333.html 
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