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AS «Latvijas valsts meži» aizsargājamo 

putnu sugu monitoringa shēma

Aizsargājamo putnu sugu (7) 
monitorings

Mednis
Melnais 
stārķis

Mazais 
ērglis

Klinšu 
ērglis

Zivju 
ērglis

Jūras 
ērglis

Vistu 
vanags



Zivjērglis – 220-240 pāri (~80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/A. KALVĀNS

Ligzdošanas blīvums ir 3.4 – 3.8 pāri uz 1000 km² 

(Vidzemē - 4.6 un Latgalē - 2.8)



Skaita dinamika 12 gadu periodā
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Sekmīgie % no apdzīvotām teritorijām Apdzīvotas teritorijas Sekmīgas ligzdas

Apdzīvoto teritoriju skaits -153 (121 LVM)

Visvairāk - Rietumvidzemes reģionā – 30



Ligzdošanas sekmes

Vidēji 2.33 izlidojoši mazuļi uz sekmīgu ligzdu

Vidēji 1.55 izlidojoši mazuļi uz aizņemtu teritoriju
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Jūras ērglis – ligzdo ~100 pāri (80% LVM)

Projekta koordinators – J. ĶUZE

Apsekotas 89 teritorijas (69 apdzīvotas ligzdas) 

Visvairāk Dienvidkurzemes reģionā – 35

Jaunas - 9 teritorijas



Ligzdošanas sekmes Latvijā 

1995.-2018. gadā

0,97 mazuļi uz apdzīvotu ligzdu un 1,57 mazuļi uz sekmīgu ligzdu 



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

Projekta koordinators – LVM/A. Kalvāns

Aizņemtas - 58, sekmīgas - 37

Visvairāk Austrumvidzemes reģionā – 12

Ligzdošanas sekmes – 2,83 mazuļi uz sekmīgu ligzdu
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Mazais ērglis 
Ligzdo ~3900 pāri (~34% valstij piederošajos mežos)

Projekta koordinators – LVM/U.BERGMANIS



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Klātesošo pāru 

skaits četros 

parauglaukumos 

bija nemainīgs 

vai svārstījās 

viena pāra 

robežās, 

turpretim, 

parauglaukumā 

“Murmastiene” 

skaits ievērojami 

palielinājās – no 

15 pāriem 2017. 

gadā līdz 21. 

pārim 2018. gadā



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Ilgtermiņa

(25 gadu periods),

vidēja termiņa

(17 gadu periods) 

īstermiņa (7 gadu 

periods) skaita 

dinamika ir stabila

Populācijas lielums

Ap 4000 pāru



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

Iepriekšējo četru gadu zemo ligzdošanas sekmju 

ietekmē īstermiņa sekmju trends ir negatīvs



Klinšu ērglis – ligzdo ~8 pāri (86% LVM)

Projekta koordinatori LVM/U.BERGMANIS

LDF/J.ĶUZE

▪ 8 apdzīvotas klinšu 

ērgļu ligzdas

▪ sekmīga ligzdošana 

tika konstatēta tikai 

divās ligzdās, kas ir 

viens no zemākajiem 

rādītājiem visā 

pētījumu vēsturē



Klinšu ērglis – ligzdo ~8 pāri (86% LVM)

Projekta koordinatori LVM/U.BERGMANIS

LDF/J.ĶUZE

▪ Viens no 

neligzdošanas 

iemesliem –

nepietiekama

dzimumgatavību 

sasniegušu putnu 

klātbūtne teritorijās

▪ Putnu mirstība

(bads/aukstums, 

saindēšanās ar 

svinu, bakteriālas un 

mikotiskas izcelsmes 

infekciju slimības)



Klinšu ērglis – ligzdo ~8 pāri (86% LVM)

Projekta koordinatori LVM/U.BERGMANIS

LDF/J.ĶUZE

https://youtu.be/l6lhz7Vm-IQ

https://youtu.be/rCeRQR-oPs8

https://youtu.be/v1vFzq9I7Qg

https://youtu.be/l6lhz7Vm-IQ
https://youtu.be/rCeRQR-oPs8
https://youtu.be/v1vFzq9I7Qg


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

Projekta koordinators – LVM/U.Bergmanis

Pavisam maijā-

novembrī tika 

pārbaudītas 298

LVM valdījumā 

esošajos mežos 

zināmās melno 

stārķu ligzdas



▪ Summārā 

sekmīgo teritoriju 

skaita dinamika 

(%) visos astoņos 

reģionos 6 gadu 

periodā ir stabila

un salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu 

tā ir pieaugusi

▪ Ligzdošanas 

sekmes 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu ir 

palielinājušās un 

periodā kopš 2013. 

gada norāda uz 

stabilu dinamiku

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

Projekta koordinators – U.Bergmanis



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

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

Informācijas apstrāde – LVMI «Silava»/J. Donis

12610 novērojumu



670 riesti

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

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

Informācijas apstrāde – LVMI «Silava»/J. Donis



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (96 maršruti/460km2012_2018)

Tiek reģistrēti pieaugušie/jaunie putni, kā arī darbības pēdas – ekskrementi, 

spalvas, pērtuves

Datu analīzes metodika

• Uzskaites rezultātu laika rindu analīzei izmantota Puasona regresija

• Datu analīze veikta datorprogrammā TRIM (TRends & Indices for 

Monitoring data

• Modeļu sakarību būtiskuma novērtēšanai izmantots hi kvadrāta tests 

(Pearson’s chi-squared statistic), līdzību attiecību tests (likelihood ratio

test), parametru būtiskuma noteikšanai izmantots Valda (Wald) tests



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (96 maršruti/460km2012_2018)

• Pieaugušo putnu trendā nav konstatētas būtiskas atšķirības starp 

sausieņu riestiem un slapjaiņu riestiem

• Kopējais medņu skaita izmaiņu trends 2012.-2018. ir nenoteikts un 

nenorāda uz būtiskām atšķirībām



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (96 maršruti/460km2012_2016)

• Jauno putnu kopējais skaita izmaiņu trends pa gadiem nav būtisks un ir 

nenoteikts

• Nav būtisku atšķirību starp sausieņu un slapjaiņu riestiem

• Konstatētas būtiskas atšķirības trendā starp reģioniem



Paldies par uzmanību!

u.bergmanis@lvm.lv 

a.kalvans@lvm.lv


