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Biežākie putnu barotavu viesi pilsētā Ēdienkarte
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Ja ir sākts barot putnus, tas jāturpina līdz pavasarim, kad naktīs gaisa 
temperatūra nav zemāka par 0 grādiem un ir nokusis sniegs.

Barotavā vienmēr – katru dienu – putniem jābūt pieejamai barībai. 
Barošanas reizes nedrīkst izlaist! Ja putnu barošanu ziemā pārtrauks, 
liela daļa barotavai piesaistīto putnu ies bojā.

Pavasarī neaizmirsti putnu barotavu noņemt.

Barība, ko dod putniem, nedrīkst būt sālīta un/vai ar garšvielām.rība, ko dod putniem, nedrīkst būt sālīta un/vai ar garšvielām.
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Vietās, kur pats ērti vari 
barotavai piekļūt, bet 
tām nevar tikt klāt kaķi, 
suņi vai citi plēsēji.

Uz palodzes, koku un 
krūmu zaros, pie ēku 
sienām, mežmalās, citās 
nomaļās vietās.

Putniem patīk tīrība, 
tādēļ regulāri jāiztīra 
putnu mēsli no 
barotavas un jāizņem 
bojāta barība.

Parastais zīmulis griezuma 
vietu iezīmēšanai.

Lineāls precīzai griezuma 
vietu nomērīšanai.

Šķēres skreju izgriešanai.

Īlens caurumu izduršanai.

Stieple iekāršanai kokā un 
speķa uzkāršanai.

Knaibles metāla stieples 
kniebšanai.

Plakanknaibles stieples 
locīšanai.

Barību barotavā vēlams ielikt agri no 
rīta. Pēc garajām un aukstajām naktīm 
tieši no rīta putni sāk rosīgi meklēt 
pārtiku. 

Visiecienītākā putnu barība ir 
saulespuķu sēklas, auzu pārslas, grūbas, 
prosa, putraimi, zemesrieksti, linsēklas, 
labības graudi, arī dažādu nezāļu sēklas.

Laba un enerģijas bagāta putnu barība 
ir tauki – svaigs, nesālīts speķis bez 
garšvielām.

IEZĪMĒ GRIEZUMA VIETU

IZDUR CAURUMU STIEPLEI

IZGRIEZ

NOKNIEB STIEPLI AR KNAIBLĒM
UN UZLOCI AR PLAKANKNAIBLĒM

UZ STIEPLES JĀUZSPRAUŽ
SPEĶIS, UZ ABIEM ĀĶIEM

PUTNU BAROTAVU 
IZGATAVOŠANĀ OBLIGĀTI

JĀPIEDALĀS PIEAUGUŠAJIEM!

Lai arī pat aukstās ziemās putni ir raduši paši atrast 
barību, tomēr to barošana ziemā kopš seniem 
laikiem kļuvusi par cilvēku iemīļotu nodarbi. 
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PĒC PUTNU BAROTAVAS
 PAPILDINĀŠANAS AR BARĪBU

 UN TĪRĪŠANAS NOTEIKTI 
IR JĀNOMZAGĀ ROKAS.
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