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Gājputnu atlidošanas gaita
Pētījumam iespējami 

divi varianti:
1. Vari novērtēt gājputnu atlidošanas 

gaitu atkarībā no laikapstākļiem. 
Lai iegūtu ticamus rezultātus, pētī-

jums jāveic vairākus gadus.
2. Vari novērot gājputnu atgriešanās 

atšķirības dažādās Latvijas vietās. 
Visās šajās vietās nepieciešams 

gājputnu atgriešanos reģistrēt vienā 
pavasarī.

Putnu sugu sastāva pārmaiņas pie barotavas ziemā
Iespējami vairāki varianti:
1. Visu ziemu barotavā liec viena veida barību, novēro, kā mainās barotavu 
apmeklējošo putnu sugu skaits un sastāvs.
2. Vari mainīt barotavā ielikto barību un skatīties, kā tas ietekmē barotavu 
apmeklējošo putnu sugu sastāvu. Šajā gadījumā nepieciešamas arī “kon-
troles” barotavas, kur barības sastāvs ir nemainīgs. Tas ļaus izvairīties no 
tā, ka sugu sastāvu ietekmē citi apstākļi, un putniem, kam jaunā barība ir 
nepiemērota, nebūs jācieš, kad tos pārtrauksi barot.
3. Izvieto vairākas vienādas barotavas ar vienādu barību dažādās vietās, 
pēti, kā sugu sastāvu ietekmē barotavas novietojums.

Pētījumi būrīšos:
(konkrētas sugas) 

ligzdošanas 
fenoloģija

• kad putns sāk 
• veidot ligzdu;

• kad sākt dēt olas; 
• cik ilgi perē? 

Baltirbju 
izzušanas 
gaita un 
iespējamie 
cēloņi

Putnu sugu sas-
tāva pārmaiņas 

pēc meža iz-
ciršanas

Pavasarī veiktas mežizstrādes ietekme uz putnu ligzdošanu:
1. Ietekme uz putniem, kas ligzdo izcirstajā vietā. Mežizstrāde tiek veik-
ta pavasarī, putni pirms un pēc ciršanas jāskaita tajā pašā gadā. Vērtīga 
ir informācija par pirms mežizstrādes atrastām ligzdām, kas pēc izstrā-
des vai nu joprojām ir apdzīvotas, vai gājušas bojā.
2. Ietekme uz putniem, kas ligzdo izcirtuma tuvumā. Pēti putnus, kurus 
ietekmē mežizstrādes radītais traucējums (troksnis, cilvēku tuvums). 
Vērtīga būs informācija par ligzdu apdzīvotību – cik no ligzdām, kas 
apdzīvotas pirms mežizstrādes, ir apdzīvotas arī pēc tās.

Putni lauku sētā:
• kādi putni sētā ligzdo;
• kas nosaka ligzdojošo putnu sugu daudzveidību;
• kā sastopamo sugu skaitu ietekmē pārmaiņas sētā,
piemēram, būrīšu izlikšana, dīķa izrakšana, krūmu izciršana. 
Tēmu var paplašināt.

Balto stārķu izplatība un ligzdošanas sekmes:
• apseko parauglaukumu; 
• kartē visas balto stārķu ligzdas;
• kontrolē ligzdošanas sekmes.
Tavs uzdevums ir spriest, kādi ir ligzdu izvietojumu 
un izplatības sekmes noteicošie faktori.

Ligzdojošo vai 
ziemojošo 

putnu atlants

Noskenē un 
uzzini 

vairāk!

Šīs ir 
tikai dažas 
tēmas 
paraugam!

Svarīgākās migrējošo dzērvju 
(vai zosu, vai gulbju) 

pulcēšanās vietas


