
Putnu barotavas 

Ziemā, sniegā un salā, putniem nav viegli atrast barību. Barojot 

putnus, mēs radām apstākļus, kad putniem ir vieglāk atrast barību. 

Putnu barošana arī piesaista tos mājai vai dārzam un ļauj tos 

iepazīt tuvāk. Līdz ar to putnu barošana vairāk ir cilvēkiem, nevis 

putniem. Putni barību atradīs tāpat un jebkurā gadījumā izdzīvos 

stiprākais. 

Tomēr svarīgi atcerēties, ka mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinām. Sākot putnus barot, tas 

jādara regulāri, līdz pat pēdējiem sniegiem. 

                                                           (  https://www.lob.lv/noderigi/putnu-barosana-ziema/ ) 

 

Mēs nolēmām ieklausīties šajos, Latvijas ornitologu vārdos, un padomāt par putnu 

piebarošanu! 

Lai realizētu šo nodomu, visiem skolēniem no 5. līdz 12.klasei jau decembra pirmajā pusē 

tika doti uzdevumi: 

o Izveidot putnu barotavu 

o Noskaidrot, kādu barību putniem drīkst dot 

o Izvietot barotavu labi pārredzamā, bet putniem drošā vietā 

o Vērot barotavas apmeklētājus, tos fotografēt, filmēt 

o Noteikt, kādi putni apmeklē barotavu 

o Izveidot prezentāciju, apkopojumu par paveikto darbu 

Lai veiktu šo darbu, brīnišķīgi izpaudās skolēnu prasmes gan strādāt ar informācijas 

resursiem, gan praktiskās iemaņas gatavojot barotavas, gan pacietība vērojot!  

Man milzīgs prieks un gandarījums bija redzēt, ka bieži darba izpildē iesaistījās visa ģimene! 

Manuprāt, tas bija brīnišķīgs kopābūšanas mirklis šajos sarežģītajos apstākļos! Paldies 

vecākiem par atbalstu! 

Barotavas bija tik daudzveidīgas un interesantas! Dažas veiksmīgākas, dažām būs 

nepieciešami uzlabojumi nākotnē, bet katrs darbs ir vērtība! 

      

https://www.lob.lv/noderigi/putnu-barosana-ziema/


    

Barība putniem tika piedāvāta visdažādākā. Gan putraimi, gan graudi, gan maize, gan 

saulespuķu sēklas. Bet favorītbarība tomēr izrādījās - nesālīts speķis! Putnu barība nedrīkst 

būt sālīta, jo sāls ir putniem bīstama! 

         

Pie tik dāsna cienasta putni samērā ātri atrada ceļu, un tad jau šī informācija putnu valodā 

veikli nonāca pie citiem sugas brāļiem. Dažiem nepacietīgajiem putnu vērotājiem gan pirmās 

dienas, kad barotavu neviens vēl neapciemoja, likās bēdīgas. Taču šī ir tā  reize, kad jāmācās 

pacietību! 

Kādi putni tad tika visbiežāk pamanīti barotavās? Visbiežākie viesi pie putnu barotavām bija 

lielās zīlītes, zilzīlītes un pelēkās zīlītes, mājas un lauku zvirbuļi, dzilnīši, dižraibie dzeņi, 

melnie meža strazdi, kā arī mājas baloži, žagatas un sīļi. Retāk barotavas apmeklēja 

zaļžubītes, svilpji, mazie un vidējie dzeņi. Vienā barotavā paviesojās dižknābis! 

        



Paldies visiem par ieguldīto darbu! Skolēni saņēma vērtējumus, putni vieglāk pārdzīvoja šo 

bargo ziemu! Ceru, visiem bija gandarījums par paveikto darbiņu! Kopā tika izgatavotas un 

uzstādītas 125 barotavas! 

Būtu ļoti jauki, ja šis darbs tiktu turpināts arī nākamajā ziemā! Izlabotas dažas nepilnības- 

plastmasas pudeļu barotavās ielikts kāds smagāks atsvars, lai putni nejustos kā karuselī, 

padomāts par atbilstošu jumtiņu, lai sniegs nepārklāj gardo barību. 

Un tagad kopīgi gaidīsim pavasari! 

Varbūt ir vērts aizdomāties par jaunu putnu būrīti? 

                                                         V.Rozēna 

                                                               (foto no skolēnu iesūtītajiem darbiem) 

 

 

 

 

 


