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AS «Latvijas valsts meži» aizsargājamo 

putnu monitoringa shēma

Aizsargājamo 
putnu monitorings

Mednis
Melnais 
stārķis

Mazais 
ērglis

Klinšu 
ērglis

Zivju 
ērglis

Jūras 
ērglis

Vistu 
vanags



Mazais ērglis 
Ligzdo ~3700-4000 pāri (~50% LVM)
Projekta koordinators – LVM/U.BERGMANIS



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Klātesošo pāru 

skaits visos 

parauglaukumos 

salīdzinājumā ar 

2016. gadu bija 

zemāks un 

svārstījās viena-

piecu pāra 

robežās 

Visievērojamākā 

pāru skaita 

samazināšanās 

tika konstatēta 

“Mazgramzdā”



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Ilgtermiņa skaita 

dinamika (24 gada 

periods) ir stabila, 

vidēja termiņa 

dinamika (16 gadu 

periods) ir nebūtiski 

negatīva, turpretim, 

īstermiņa dinamika 

(11 gadu periods) ir 

nebūtiski pieaugoša 



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Pēdējo četru gadu zemo ligzdošanas sekmju ietekmē 

ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa sekmju trendi ir negatīvi



Klinšu ērglis – ligzdo 7 pāri (86% LVM)

Projekta koordinatori LVM/U.BERGMANIS

LDF/J.ĶUZE

• 7 apdzīvotas klinšu 

ērgļu ligzdas

• 2 izzuduši rajoni 

Austrumlatvijā

• 1 jauns rajons 

Ziemeļkurzemē

• 1 jauns rajons 

Rietumvidzemē



• 5 no 7 pāriem 

ligzdoja, visi sekmīgi

• No ligzdām izlidoja 5 

jaunie putni, kas 

atbilst ligzdošanas 

sekmēm 0.71 

juv./klātesošs pāris 

un pārsniedz 

ilggadīgo vidējo 

rādītāju Latvijā

Klinšu ērglis – ligzdo 7 pāri (86% LVM)

Projekta koordinatori LVM/U.BERGMANIS

LDF/J.ĶUZE



Melnais stārķis
Ligzdo ~180-240 pāru (80% LVM)

Projekta koordinatori – LVM/U.Bergmanis

DAP/H.Hofmanis

Pavisam sezonā tika 

pārbaudītas 278 LVM 

valdījumā esošajos 

mežos zināmās melno 

stārķu ligzdas



Melnais stārķis
Ligzdo ~180-240 pāru (80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/U. Bergmanis

Summārā 

aizņemto un 

sekmīgo teritoriju

skaita dinamika 

četros reģionos ar 

pilnām datu rindām, 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, ir 

vērtējama kā 

pozitīva



Melnais stārķis
Ligzdo ~180-240 pāru (80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/U. Bergmanis

Summārā 

aizņemto un 

sekmīgo 

teritoriju skaita 

dinamiku visos 

astoņos reģionos 

ar pilnām datu 

rindām, 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, 

ir vērtējama kā 

pieaugoša



Melnais stārķis
Ligzdo ~180-240 pāru (80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/U. Bergmanis

Ligzdošanas 

sekmes 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu ir 

pieaugošas

Kopā samazinās 

sekmīgi 

ligzdojošo pāru 

īpatsvars 

populācijā



Mednis
LVM mežos1200-1800 riestojoši ♂♂ (≥90% LVM)

Projekta koordinators – LVM/U.Bergmanis, M. Ārente

Informācijas apstrāde – «Silava»/J. Donis

11407 novērojumu



673 riesti

Mednis
LVM mežos1200-1800 riestojoši ♂♂ (≥90% LVM)

Projekta koordinators – LVM/U.Bergmanis, M. Ārente

Informācijas apstrāde – «Silava»/J. Donis



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (73 maršruti/350km2012_2017)

• Pieaugušo putnu 

trendā nav 

konstatētas 

būtiskas atšķirības 

starp sausieņu

riestriem un 

slapjaiņu riestiem

• Kopējais medņu 

skaita izmaiņu 

trends 2012.-2017. 

ir nenoteikts un 

nenorāda uz 

būtiskām 

atšķirībām



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (73 maršruti/350km2012_2017)

• Jauno putnu 

kopējais skaita 

izmaiņu trends pa 

gadiem nav 

būtisks un ir 

nenoteikts

• konstatētas 

būtiskas atšķirības 

trendā starp 

reģioniem



Zivjērglis – 210-230 pāri (~80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/A. KALVĀNS

Apdzīvoto teritoriju skaits 148 (117 LVM)

Visvairāk Rietumvidzemes reģionā – 29
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Skaita dinamika 11 gadu 

periodā
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Ligzdošanas sekmes

Vidēji 2,34 izlidojoši mazuļi uz sekmīgu ligzdu

Vidēji 1,58 izlidojoši mazuļi uz aizņemtu teritoriju
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Jūras ērglis – ligzdo ~100 pāri (80% LVM)

Projekta koordinators – J. ĶUZE

Apsekotas 90 teritorijas (13 jaunas teritorijas)

Visvairāk Dienvidkurzemes reģionā - 37



Vistu vanags
Ligzdo ~600 pāri (~60% LVM)

Projekta koordinators – LVM/A. Kalvāns

Aizņemtas 55, sekmīgas 22

Visvairāk Austrumvidzemes un Dienvidkurzemes reģionā – 11

Ligzdošanas sekmes – 2,76 mazuļi uz sekmīgu ligzdu



Mākslīgās ligzdas aizsargājamo 

sugu putniem

Mākslīgās ligzdas lielajās ligzdās kokos ligzdojošajiem 

putniem tiek uzstādītas:

• Retu un izzūdošu sugu skaita palielināšanai (zivjērglis, klinšu 

ērglis, ūpis, iepriekšējā periodā arī jūras ērglis)

• Retu un izzūdošu sugu ligzdošanas sekmju palielināšanai (jo 

īpaši melnajiem stārķiem un zivjērgļiem)

• Retu un izzūdošu sugu mērķtiecīgai piesaistei konkrētam meža 

nogabalam



Mākslīgās ligzdas aizsargājamo 

sugu putniem

• Pavisam kopš 2012. gada četru aizsargājamu sugu 

putniem AS “Latvijas valsts meži” darbinieki ir 

uzstādījuši 68 mākslīgās ligzdas (galvenokārt klinšu 

ērglim un zivjērglim)

• Pēdējos piecos gados lielākā šo divu sugu 

populāciju daļa ligzdo mākslīgajās ligzdās



Mākslīgaas ligzdas aizsargājamo sugu 

putniem



Paldies par uzmanību!


