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Šajā testā ir 30 jautājumi. Katrā jautājumā ir četri apgalvojumi. Tev ir jānovērtē vai katrs no 

šiem apgalvojumiem ir patiess (P) vai aplams (A). Pareizo burtu P vai A ieraksti lodziņos pēc 

jautājuma. 

Tā kā atzīmējot atbildes uz labu laimi, ir liela iespēja uzminēt pareizās atbildes, punkti tiek 

piešķirti tikai, ja ir pareizi atzīmētas divas vai vairāk atbildes. Par vienu pareizi novērtētu 

apgalvojumu no četriem saņem 0 punktus, par diviem no četriem – 0,5 p., par trim no četriem – 1p., 

par četriem no četriem – 2 p. 

 

Piemērs. 

0. jautājums. 

25. - 27. janvārī norisināsies 39. Valsts bioloģijas olimpiāde. 

Novērtē Apgalvojums 

A - Olimpiādes pirmajā dienā ir atklāšana un laboratorijas darbi. 

A - Olimpiādes talismans ir bebrs. 

P - Bioloģijas olimpiāde nekad nenorit vienlaicīgi ar ķīmijas vai fizikas olimpiādēm. 

P - Valsts bioloģijas olimpiāde ir notikusi jau 60 reizes. 

Pareizās atbildes ir A;A;P;A. Piemērā pareizi ir novērtēti trīs no četriem apgalvojumiem un par 0. 

jautājumu tiktu iegūts 1 punkts. 

 

1. jautājums. 

Attēlā redzama kāda dzīva organisma šūna. 

A Attēlā redzamā ir dzīvnieku šūna. 

 

P Bez struktūras E esamības Tu nevarētu turēt rokās šo 

VBO 2017 teorētisko testu. 

A Struktūra D ir sastopama gan eikaritos, gan prokariotos.  

P Vairāk nekā pusi šīs šūnas tilpuma veido ūdens. 

 

2. jautājums. 

Nieres regulē ārpusšūnu šķidruma daudzumu, asins spiedienu un izvada vielmaiņas galaproduktus.  

P Urīns no nefrona kapsulas tālāk nonāk izlocītajā kanāliņā un tad  savācējkanāliņā.  

A Asinis nierēs ieplūst no aknām pa vārtu vēnu.  

A Sāļu koncentrācija pirmurīnā būs lielāka nekā asins plazmā. 

P Filtrācijas laikā no asinīm uz nefrona kapsulu nepāriet asins formelementi un vairums 

plazmas proteīnu.  
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3. jautājums. 

Attēlā redzams organisms, kuru veido vairāki dažādu dzīvās dabas valstu pārstāvji, simbiotiski 

dzīvojot kopā. 

P Šo organismu var veidot līdz pat trīs dažādu dzīvās dabas 

valstu pārstāvji. 

 

P Šie organismi ir bieži iesaistīti barības ķēdē, kuras 

augšgalā ir tādi lielie plēsēji kā pelēkais vilks, brūnais 

lācis un polārlācis. 

A Šim organismam ir diferencēti audi. 

P 

Viens simbiotiskais partneris ražo organiskās vielas no 

neorganiskajām, bet abi tās patērē. 

 

4. jautājums. 

Plaušu tūska ir patoloģisks stāvoklis, kad plaušu audos un alveolās uzkrājas šķidrums. Tas rada 

gāzu apmaiņas traucējumus.  

A Arteriālo asiņu hemoglobīna piesātinājums nemainās plaušu tūskas gadījumā.  

A Alveolu ventilācija ir palielināta plaušu tūskas gadījumā.  

P Akūts iekaisuma process plaušās, piemēram, gripas infekcija, var ierosināt plaušu tūsku, 

jo iekaisuma laikā palielinās kapilāru caurlaidība.  

P Augstkalnu apstākļos palielinās plaušu tūskas risks. 

 

5. jautājums. 

Sirds spēju izsviest asinis nosaka sirds spēja kontrahēties, pēcslodze, ko rada artēriju tonuss, 

pirmsslodze, ko nosaka venozā attece. Sirds kambarus norobežo vārstuļi.  

P Aortas vārstuļa stenozes jeb patoloģiskas sašaurināšanās gadījumā novēro kreisā kambara 

muskuļa masas pieaugumu.  

P Divviru vārstuļa nepilnas slēgšanās gadījumā sistoles laikā notiek asins plūsma no kreisā 

kambara uz kreiso priekškambari un aortu. 

A Augsta arteriālā asinsspiediena gadījumā sirds kreisajam kambarim ir jāpieliek mazāks 

spēks, lai nogādātu asinis lielajā asinsrites lokā.  

A Plaušu artēriju sašaurināšanās gadījumā novēro kreisā kambara muskuļa masas 

pieaugumu.  

 

6. jautājums. 

Centrālā nervu sistēma (CNS) sastāv no galvas un muguras smadzenēm. 

A Muguras smadzenēs baltā viela atrodas smadzeņu iekšpusē, bet pelēkā viela – smadzeņu 

ārpusē. 

P Iegareno smadzeņu bojājuma gadījumā var rasties elpošanas traucējumi un pat tās 

apstāšanās. 

P Vienkāršie kustību refleksi tiek nodrošināti ar muguras smadzeņu palīdzību, neiesaistot 

galvas smadzenes. 

A Ieelpojot spēcīgas, kairinošas vielas, var sākt sāpēt galva pieres rajonā, kas liecina, ka 

ožas centri atrodas deniņu daivā. 
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7. jautājums. 

Visi ķermeņa kauli kopā veido skeletu. 70 kilogramus smaga cilvēka skelets sver tikai 8-9 

kilogramus. 

A Kaula plēve apņem visu kaula virsmu, ieskaitot locītavas skrimsli. 

P D - vitamīna deficīta gadījumā kalcijs netiek deponēts kaulos. 

A Osteoporoze ir saslimšana, kuras laikā 70 kg smaga cilvēka skelets var svērt līdz pat 15 

kg.  

A Kalcija fosfāts, kas nodrošina kaulu stingrību, tiek uzkrāts kaulu šūnu vakuolās. 

 

8. jautājums. 

Dažreiz segaudus izdala atsevišķā orgānu sistēmā, kuru veido āda un gļotāda. Tie atdala organisma 

iekšējo vidi no ārējās vides, nodrošinot aizsargfunkciju un vielu apmaiņas funkciju. 

A Epidermu veido daudzkārtainais cilindriskais epitēlijs. 

P Dermā atrodas sviedru un tauku dziedzeri. 

A Gļotādu var veidot vienīgi vienkārtainais epitēlijs.  

P Segaudu orgānu sistēma nodrošina barības vielu absorbēšanu un gāzu maiņu.  

 

9. jautājums. 

Mutes dobumā notiek ēdiena sasmalcināšana un sajaukšanās ar siekalām. 

P Mutes dobumu no augšas norobežo cietās un mīkstās aukslējas. 

P Apakšžoklī pieaugušam cilvēkam ir 4 priekšzobi. 

P  Vairākiem dzīvniekiem siekalu dziedzeri ir pārveidojušies par indes dziedzeriem. 

A Mēli veido gludā muskulatūra. 

 

10. jautājums. 

Vienšūnas eikarioti, jeb protisti ir bieži slimību izraisītāji. 

P Plasmodium vivax, kuru pārnēsā moskīti, ir spējīgs inficēt cilvēkus un izraisīt malāriju. 

P Dizentērijas izraisītājs Entamoeba histolytica, ir piederīgs protistiem. 

A Uzturoties Latvijā nav iespējams inficēties ar slimību izraisošiem protistiem. 

A AIDS ir protistu izraisītas slimības piemērs. 

 

11. jautājums. 

Attēlā redzama Petri plate uz kuras redzama vienmērīgi izsētu baktēriju paklājs (pelēks) ar 

dažādām augšanas inhibīcijas zonām (balts). Ar punktiem norādītajās vietās iepriekš tika uzpilināts 

vienāds daudzums dažādu vielu (A-D), lai noskaidrotu kā tās ietekmē baktēriju augšanu. 

P A ir negatīvā kontrole 

 

A C antimikrobiālās īpašības ir izteiktākas nekā B. 

A B varētu būt fizioloģiskais šķīdums. 

P D piemīt visspēcīgākās antimikrobiālās īpašības. 
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12. jautājums. 

Viens no populārākajiem bioloģijas modeļorganismiem ir zarnu nūjiņa jeb Escherichia coli 

baktērijas. 

A E. coli uzbūve ir līdzīga lielākajai daļai citu, dažādus taksonus pārstāvošu organismu 

šūnām. 

P E. coli ir prototrofs, kas spējīgs augt vienkāršā un strikti definētā barotnē, tādēļ to bieži 

izmanto laboratorijas eksperimentos. 

A E. coli garuma un platuma attiecība ir 1:1. 

A  E. coli ir fotoautotrofs, tādēļ to plaši izmanto  laboratorijās.  

 

13. jautājums. 

Attēlā redzams kāds pārtikā lietojams augs. 

P Auga auglis pieder pie sausiem augļiem. 

 

A Augs ir viengadīgs. 

A Pie tās pašas dzimtas, pie kuras pieder šis augs, pieder arī 

amarillis,  ķiploks un kaņepes. 

P Auga sakne satur daudz A vitamīna provitamīna. 

 

14. jautājums. 

Attēlos redzami divi plēsīgi dzīvnieki. 

P Abi attēlos redzamie dzīvnieki pieder vienai un tai 

pašai kārtai. 

 

 

P Abu dzīvnieku pamatloma ekosistēmā ir konsumenti 

jeb heterotrofie organismi. 

A Vienam no dotajiem dzīvniekiem ir jāveido 

mikroliegumi. 

A Abiem dzīvniekiem ir izteikts dzimuma dimorfisms 

(tēviņi atšķiras pēc izskata no mātītēm). 
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15. jautājums. 

Elpošana ir skābekļa uzņemšana un ogļskābās gāzes izvadīšana no organisma. Dažādi organismi 

izmanto dažādas elpošanas sistēmas. 

P Dažiem organismiem, piemēram, lenteņiem un dažām nematožu sugām, skābeklis nav 

nepieciešams, lai izdzīvotu, un tie spēj dzīvot anaerobā vidē. 

P Žaunas ir elpošanas orgāns, ar kura palīdzību notiek gāzu maiņa starp asinīm un ūdeni: no 

ūdens asinīs pāriet skābeklis, bet no asinīm ūdenī - ogļskābā gāze. 

A Kurkuļiem attīstoties par vardēm, to ārējās žaunas iegrimst ķermenī un pārvēršas par 

plaušām. 

P Kukaiņi elpošanai izmanto traheju sistēmu, un to šūnas skābekli saņem difūzijas ceļā. 

 

16. jautājums. 

Sūnas un papardes ir vieni no senākajiem augiem un, salīdzinot ar citiem augiem, to uzbūve ir 

diezgan vienkārša. 

P Gan sūnām, gan papardēm raksturīga dzimumpaaudzes un bezdzimumpaaudzes maiņa. 

A Ne sūnām, ne papardēm nav labi attīstīta vadaudu sistēma, tāpēc tās biežāk aug mitrās 

vietās. 

P Sporaugi bija sauszemes augēdāju dinozauru galvenā barība. 

P Paparžu atliekām uzkrājoties, ir veidojušās akmeņogles, bet no sūnām, sevišķi sfagniem – 

kūdra. 

 

17. jautājums. 

Attēlā redzams kāds kaitēklis, kurš nodara postījumus kādam Latvijā plaši audzētam kultūraugam. 

P Kukainim ir grauzējtipa mutes orgāni.  

 

P Kaitēkļa izplatību veicina silts un sauss laiks. 

P Šī kaitēkļa dabiskie ienaidnieki ir mārītes, blaktis, 

putni, kas barojas ar kāpuriem un olām. 

P Lai atbrīvotos no šiem kaitēkļiem, jālieto pesticīdi. 

 

18. jautājums. 

Dzīvniekiem ir vairākas stratēģijas, kā tie izvēlās partneri un cik noturīgus pārus veido. Ir 

dzīvnieki, kas veido monogāmus (tikai viens partneris) pārus uz vairošanās sezonu, ir dzīvnieki, 

kas veido monogāmus pārus uz mūžu. Ir dzīvnieki, kuriem raksturīga poligāmija – viens tēviņš 

vairojas ar vairākām mātītēm, vai viena mātīte vairojas ar vairākiem tēviņiem. 

P Ja abi vecāki rūpējas par mazuļiem, tad, visticamāk, šis dzīvnieks veido monogāmu pāri, 

A Skudras ir uzskatāmas par monogāmiem dzīvniekiem. 

A Ja dzīvnieka mātīte viena menstruālā cikla laikā ir apaugļoties spējīga ilgu periodu (vairāk 

nekā 50 % no cikla), tad visticamāk šis dzīvnieks veido monogāmu pāri uz mūžu. 

P Dzīvnieki, kas dzīvo lielās kolonijās, visticamāk, būs poligāmi. 
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19. jautājums. 

Zinātnieki pētīja, kā Baltijas jūrā dzīvojošie mitreņu radinieki – Baltijas vienādkāji izvēlas aļģes, 

kuras patērēt uzturā. Uz Baltijas jūras gultnes iekārtoja 10 parauglaukumus 1 m2 lielumā un 

uzskaitīja aļģes, kas tajos aug, kā arī novērtēja vienādkāju skaitu uz aļģēm. Zinātnieku iegūtie 

rezultāti redzami attēlos zemāk, ar n apzīmēts parauglaukumu skaits, kuros atrasts attiecīgais 

organisms. A – parauglaukumā sastopamo aļģu attēli. B – parauglaukumā esošo aļģu daudzums C 

– uz aļģēm dzīvojošo vienādkāju blīvums. Dati no T. Wernberg un kolēģu 2013. gada publikācijas. 

 
P Iespējams, ka Fucus satur vielas, kas atbaida vienādkājus 

A Ja zinātnieku pētītajā apvidū parādītos dzīvnieks, kas pārtiek no Fucus, vienādkāji būtu tā 

konkurenti. 

P Vidēji vienā zinātnieku pētītajā m2, varēja atrast vairāk kā 600 vienādkāju. 

A Uz aļģes ar vismazāk zarojumiem atrada vismazāk vienādkāju. 

 

20. jautājums. 

Vēderkāji (gliemeži) parasti ir augēdāji, bet sastopami arī plēsīgi gliemeži vai gliemeži, kas pārtiek 

no detrīta (mirusi biomasa). Attēlā redzams gliemeža rīvītes virsmas attēls, kas iegūts ar skenējošo 

elektronu mikroskopu. 

A Rīvīte kā gremošanas orgānu pielāgojums ir sastopama 

arī gliemenēm. 

 

P Augsnē dzīvojošie pumpurgliemeži pārtiek no detrīta 

A Rīvītes "zobu" virziens ir nejaušs. 

P Gliemezis, kas ir augēdājs, būs zemākas pakāpes 

konsuments (patērētājs) barības tīklā nekā gliemezis 

plēsējs. 
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21. jautājums. 

1971.gadā no Lietuvas Latvijas teritorijā introducēts Amerikas signālvēzis (Astacus leniusculus). 

Tā izplatību gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs veicinājusi sugas augstā agresivitāte, rezistence 

pret vēžu mēri un citām slimībām, kādēļ suga kalpo kā slimību pārnēsātājs. 

P Signālvēzis, tāpat kā zirnekļi un skorpioni, pieder pie posmkāju tipa. 

P Signālvēzis būtiski apdraud Latvijas vietējo vēžu sugu populācijas. 

A  

Signālvēža populāciju Latvijā uzturēt palīdz arī vairākas starptautiskas konvencijas un 

vienošanās akti, nostiprinot tā dzīves vides aizsardzību un veicot īpašus pasākumus sugas 

aizsardzībai. 

P Invazīvo sugu piemēri Latvijā ir arī Amerikas ūdele un jenotsuns. 

 

22. jautājums. 

Banāns ir viengadīgs lakstaugs, kas parasti aug tropiskajā joslā. Cilvēki kultivē selekcionētas 

šķirnes, kas būtiski atšķiras no savvaļas banāniem. Attēlā redzams savvaļas banāna auglis. 

P 

Pēc botāniskās klasifikācijas banāna auglis ir 

oga. 

 

A Banāna stumbrā ir gadskārtas. 

P 

Latvijā LU Botāniskajā dārzā banāns līdz 

uzziedēšanai aug vismaz 5 gadus. 

P 

Lauksaimniecībā banānus pavairo veģetatīvi.  

 

23. jautājums. 

Citrusaugļiem ir sarežģīta evolucionārā vēsture. Pētot ģenētiskos rādītājus, ir secināts, ka visu 

citrusaugļu pamatā ir četras sugas - citrons (Citrus medica), pomelo (C. maxima), mandarīns (C. 

reticulata) un rūgtais citrons (C. micrantha). Citronu izcelsmes reģions ir Indoķīnas ziemeļi, 

pomelo – Malaizija, mandarīniem – Vjetnama un Dienvidķīna, savukārt rūgtajiem citroniem – 

Japāna. Visas četras sugas spēj savā starpā veidot hibrīdus. 

Apelsīni ir mandarīnu un pomelo hibrīds, ģenētiskās analīzes liecina, ka 25% no apelsīna gēniem ir 

pomelo izcelsmes un 75% no mandarīna. Apelsīnu krustojot ar pomelo, ir iegūts greipfrūts. 

P Citroni un pomelo neatbilst klasiskajai sugas definīcijai. 

A No apelsīna sēkliņas iespējams iegūt ģenētiski identisku augu mātesaugam. 

P Visticamāk, pomelo, citroni, mandarīni un rūgtie citroni ir attīstījušies no viena senča un 

sugu veidošanos ietekmējis ģeogrāfisko nošķirtība. 

P Cilvēks ir spēlējis nozīmīgu lomu citrusaugļu evolūcijā. 

 

24. jautājums. 

Cilvēka organisms cenšas uzturēt organisma iekšējo temperatūru nemainīgu. Termoregulāciju 

nodrošina smadzeņu daļa hipotalāms, kas apstrādā signālus, kas pienāk no ādas termoreceptoriem, 

kā arī monitorē caur hipotalāmu plūstošo asiņu temperatūru. Pie nepieciešamības hipotalāms sūta 

signālus ar dažādām nervu sistēmas daļām, lai nodrošinātu temperatūras nemainīgumu. 

P Ja ādas receptori ziņo par apkārtējās temperatūras pazemināšanos, tad ādas kapilāri tiek 

sašaurināti. 

P Vidē, kurā temperatūra pārsniedz 38oC, ķermeņa temperatūra galvenokārt tiek regulēta ar 

svīšanas palīdzību. 
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P Smadzeņu temperatūras pazemināšanās par 1 grādu pēc Celsija skalas ir bīstamāka nekā 

pirkstu temperatūras pazemināšanās par 10 grādiem. 

P Pie paaugstinātas temperatūras vairāk cieš cilvēki ar lieko ķermeņa svaru, jo to virsmas 

attiecība pret tilpumu ir mazāka, tādēļ dzesēšanās ir apgrūtināta. 

 

 

25. jautājums. 

Parastā jūraszāle (Zostera marina) ir Dānijas jūras piekrastes atslēgas suga (key species). Vasarā 

ūdens temperatūra reti pārsniedz 18°C. Eksperimentā tika mērīts jūraszāles augšanas ātrums trīs 

dažādās temperatūrās invazīvās sārtaļģes Gracilaria vemiculophylla klātbūtnē vai bez tās (skatīt 

attēlu). Pētījuma hipotēze: globālā sasilšana un Gracilaria klātbūtne negatīvi ietekmē jūraszāli. 

 

 
A Gracilaria inhibē jūraszāles augšanu neatkarīgi no temperatūras. 

P Temperatūra ietekmē jūraszāles augšanas ātrumu. 

P  Gracilaria un ūdens temperatūras ietekmes summējas. 

P Dānijas piekrastes ūdeņos jūraszāles augšanu limitē temperatūra, ne tikai Gracilaria. 

 

26. jautājums. 

Arktiskā tundra sasilst ātrāk nekā vidēji zemeslode. Tas ietekmē oglekļa rezerves, kas ieslēgtas 

Arktikas augsnē. Virs mūžīgā sasaluma (permafrost) slāņa atrodas ikgadēji atkūstoša/ sasalstoša 

augsne. Zinātnieki pētīja Sibīrijas tundras veģetācijas ietekmi uz augsnes sasalšanas dinamiku 

laikā no 2006. līdz 2012. gadam. Tika iekārtoti divu veidu parauglaukumi: dabisks biotops ar 

kokaugiem (melnie stabiņi) un parauglaukums, kurā kokaugi izcirsti (attēloti kā pelēkie stabiņi). 
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P Bez koku veģetācijas augsne sakrītas. 

A Neizmainīta tundras kokaugu veģetācija ir viens no pasaules metāna emisijas avotiem. 

P  Kokaugu veģetācijas aizvākšana ļauj dominēt mitrumu augteņu sugām. 

A Notikumu secība pēc kokaugu veģetācijas aizvākšanas: vispirms pieaugs sniega segas 

biezums, kas izraisīs augsnes saplakumu, metāna izdalīšanos un pēc tam – gruntsūdens 

līmeņa celšanos. 

 

27. jautājums. 

Veicot pētījumus dabaszinātnēs, tai skaitā bioloģijā, tiek ievērots zinātniskās izziņas ceļš, jeb 

zinātniskā metode. 

A Viena no pētījumu metodēm ir novērojums, to iespējams veikt tikai brīvā dabā. 

P 

Hipotēze ir pieņēmums par pētījuma rezultātiem. Iegūtie rezultāti to var gan apstiprināt, 

gan noliegt. 

A 

Veicot eksperimentu, apstākļus, kurus tā laikā pētnieks maina, sauc par atkarīgo lielumu, 

bet mērīts tiek neatkarīgais lielums. 

P Pētījuma sākumā parasti tiek izvirzīta pētāmā problēma un hipotēze. 

 

28. jautājums. 

Interesējoties par atmosfērā pieaugošā CO2 daudzuma ieteikmi uz kukaiņiem -apptuteksnētājiem, 

zinātnieki veica pētījumu, salīdzinot proteīnu daudzumu putekšņos un oglekļa:slāpekļa daudzumu 

attiecību augā, zeltgalvītēm, kas augušas pie dažāda atmosfēras CO2 daudzuma. Dažādu sugu 

zeltgalvītes ir nozīmīgs uztura avots Ziemeļamerikā dzīvojošiem kukaiņiem, piemēram medus 

bitēm. Pētījums tika veikts divās daļās – vispirms apskatot paraugus no muzeja kolekcijas augiem, 

kas ievākti 1842.–1998. gadā, salīdzinot ar reģistrētajām atmosfēras CO2 koncentrācijām 

attiecīgajos gados. Pēc tam – audzējot augus lauka eksperimentā vidē ar dažādām CO2 

koncentrācijām (Ziska et al., 2016). 

Grafikā A attēloti mērījumu rezultāti no herbāriju salīdzināšanas. Grafikā B – pētījuma autoru 

lauka eksperimenta dati. 

A B  

P Lauka eksperiments apstiprināja novēroto vēsturisko paraugu proteīnu un ogļhidrātu 

satura atkarību no atmosfēras CO2 koncentrācijas.  

P Pieaugot CO2 daudzumam atmosfērā, augēdājiem kukaiņiem jāpatērē vairāk laika un 

enerģijas barojoties. 
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A Pēc veiktā eksperimenta var droši pateikt, ka atmosfēras CO2 daudzuma izmaiņas ir 

galvenais iemesls savvaļas bišu izmiršanai. 

A Atmosfēras CO2 daudzuma palielināšanās ietekmē, samazinās augu augšanas ātrums un 

stublāja izmērs. 

 

 

 

29. jautājums. 

Latviešiem iemīļots relaksācijas veids ir iet pirtī. Lai gan tam ir vairāki ieguvumi, ejot pirtī ir 

jāievēro piesardzība. 

A 

Atrodoties pirtī, organisms daudz enerģijas tērē ķermeņa dzesēšanai, tādēļ pirms pirts 

vēlams kārtīgi paēst. 

A 

Pirtī ejot, jānoņem metāla rotaslietas, jo metāls slikti vada siltumu, un ķermeņa daļas, kas 

saskaras ar metālu, dzisīs sliktāk. 

P 

Pēc sporta nodarbībām vēlams ieiet saunā vai siltā dušā, jo paplašinātie asinsvadi palīdz 

izvadīt vielmaiņas produktus no muskuļiem. 

P 

Atrodoties pirtī, paplašinās ķermeņa virsmai tuvu esošie asinsvadi, kas sekmē 

sirdsdarbības paātrināšanos. 

 

30. jautājums. 

Latvijā sastopami dažādi putni – nometnieki, caurceļotāji un gājputni, kuri migrē, lai ziemas 

periodu pavadītu citā teritorijā. 

P Nometnieki ir putni, kuri noteiktā teritorijā uzturas visu gadu. 

A Latvijā nometnieki ir meža pīles, melnie meža strazdi un pelēkās dzērves. 

P Rudenī pirmie migrācijā dodas kukaiņēdāji putni, bet graudēdāji un visēdāji aizlido vēlāk. 

A Baltie stārķi un bezdelīgas ziemo valstīs ap Vidusjūru. 

 


