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• Mežu apsaimniekošanas plānošanas procesā ik gadu LVM valdījumā 

esošajos mežos tiek konstatētas aptuveni 200 lielās ligzdas kokos, 

daudzās no tām ligzdo īpaši aizsargājamas sugas – melnais stārķis, 

mazais ērglis, jūras ērglis, zivjērglis, vistu vanags un citas sugas

• Šo sugu dzīvotņu saglabāšanai tiek veidoti mikroliegumi, kā arī tiek 

noteiktas teritorijas dzīvotņu aizsardzībai (LVM instruments dzīvotņu 

operatīvai aizsardzībai)

• Sugu dzīvotņu aizsardzība ir pamatojama ar pētījumos iegūtām 

atziņām par sugu ligzdošanas bioloģiju

• Konkrētā pētījuma mērķis – raksturot melnā stārķa, mazā ērgļa, jūras 

ērgļa, zivjērgļa un vistu vanaga dzīvotnes ar mežaudzi 

aprakstošajiem parametriem un sniegt praktiskas rekomendācijas 

šo sugu dzīvotņu aizsardzībai meža zemēs



No LVM datu bāzes “GEO”, izmantojot programmu 

ArcGIS ArcMap 10.3.1, sākotnēji tika atlasīta 

informācija par 1196 melno stārķu, mazo ērgļu, jūras 

ērgļu, zivjērgļu un vistu vanagu ligzdām LVM teritorijās

Informācijas apstrādes metodika

Atlasītā nformācija tika eksportēta un turpmāk 

apstrādāta programmā Excel 2016

No atlasītās informācijas apstrādes tika izslēgtas 

ligzdas, kuru piederība konkrētai sugai vai kuru 

precīza atrašanās vieta bija apšaubāma, kā arī melno 

stārķu, jūras ērgļu un zivjērgļu mākslīgās ligzdas



Par atlikušajām 393 melno stārķu, 293 mazo ērgļu, 136 jūras 

ērgļu, 95 zivjērgļu un 55 vistu vanagu ligzdām (pavisam 972 

analizētas ligzdas) tika analizēta sekojoša mežu ekoloģiskā un 

ģeotelpiskā informācija:

Informācijas apstrādes metodika

• valdošā koku suga ligzdas nogabalā (nogabala dati)

• ligzdas koka suga (ligzdas dati)

• augšanas apstākļu tipi ligzdas nogabalā (nogabala dati)

• mežaudzes vecums ligzdas nogabalā (lapu/skuju koki) ligzdas 

atrašanas brīdī (nogabala+ligzdas dati)

• cirtmetu sasniegušo ligzdu nogabalu īpatsvars (nogabala+ligzdas dati)

• lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars 50-1000 metru 

rādiusā ap ligzdām (solis 50 metri, izmantota EEA CORINE Land

Cover 2012. gada informācija)

• ligzdu īpatsvars 50-1000 metru meža joslās attiecībā pret 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (solis 50 metri, CLC inf.)



Informācijas apstrādes metodika

• Katras sugas (5) 

katras ligzdas (972) 

visiem rādiusiem (20) 

tika noteikta lauks. 

izm.zemju (LIZ) 

klātbūtne un vidējais 

īpatsvars (%)

• Analīzes būtība – jo 

mazākā rādiusā ap 

ligzdu tiek konstatēta 

LIZ, jo tuvāk pie LIZ 

atrodas ligzda

• Šāds aprēķins arī ļāva 

noteikt ligzdu 

īpatsvaru (%) noteiktā 

attāluma joslā no LIZ



Rezultāti
• Valdošā koku suga ligzdas nogabalā

Mazais ērglis – g.k. 

B,E,A (71.4%), 

Ma,Os,Oz mežos,

Izvairās no P mežiem

Vistu vanags – g.k. P,B 

(83%), E mežos, izvairās 

no A, Ma mežiem

Melnais stārķis – g.k. 

P,B,E (82.5%), 

A,Ma,Os,Oz mežos

Jūras ērglis – visu sugu 

mežos proporc. to 

sastopamībai

Zivjērglis – visu sugu 

mežos, īpaši P



Rezultāti
• Ligzdas koka suga

Mazais ērglis – g.k. 

E,B,Oz,A (91%), Ma, 

izvairās no P

Vistu vanags – g.k. B 

(37%), A,P,E, izvairās 

no Oz,Ma

Melnais stārķis – g.k. 

P,Oz,A (87%)

Jūras ērglis – g.k. P,A 

(94%)

Zivjērglis – g.k. P 

(87%)



Rezultāti
• Augšanas apstākļu tipi ligzdas nogabalā

Mazais ērglis – g.k. 

Vr,Gr,Dm,Ap (75%), 

neligzdo visu augteņu

nabadzīgākajos tipos 

Vistu vanags – g.k. 

Dm,As (60%), neligzdo 

visu augt.rindu

nabadzīgākajos un 

auglīgākajos tipos

Melnais stārķis –

prakt.visos tipos, īpaši 

labprāt Vr,Gr,Ap

Jūras ērglis –

prakt.visos tipos, īpaši 

labprāt Dm,Vr,Nd,Ks,Kp

Zivjērglis – visos tipos, 

jo īpaši ar P, 33% 

purvos





Rezultāti
• Mežaudzes vecums ligzdas nogabalā ligzdas 

atrašanas brīdī

Minimālais piemērotais 

audzes vecums:

Mazais ērglis – 51 (P71) 

Vistu vanags – 51 (P81)

Melnais stārķis – 61

Jūras ērglis –

pieaugušās audzēs 81

Zivjērglis –

pieaugušās audzēs 71



Rezultāti
• Mežaudzes vecums ligzdas nogabalā ligzdas 

atrašanas brīdī (ligzdošana izcirtumos/jaunaudzēs)



Rezultāti
• Cirtmetu sasniegušo ligzdu nogabalu īpatsvars –

dzīvotņu riska pakāpe



Rezultāti
• Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars 50-

1000 metru rādiusā ap ligzdām 



Rezultāti
• Ligzdu īpatsvars 50-1000 metru meža joslās 

attiecībā pret lauksaimniecībā izmantojamām 

zemēm 

• Meža malas suga –

mazais ērglis,          

0-400m joslā gar 

lauks.izm.zemēm

83% ligzdu, >1000m 

no lauka tikai 1%

• Meža masīva sugas –

zivjērglis, vistu 

vanags, jūras ērglis, 

melnais stārķis, 

ligzdo  ≥100m no 

meža malas, 26-37% 

>1000m no lauka



Ligzdošanas biotopa telpiskais novietojums 

ainavā (raksturīgākās situācijas)



Lielo ligzdu/dzīvotņu aizsardzības

pamatprincipi
Dzīvotnes parametrs Melnais stārķis Mazais ērglis Jūras ērglis Zivjērglis Vistu vanags
Valdošā koku suga

ligzdas nogabalā*

P,B,E,A,Ma,Os,    

Oz P,B,E,A,Ma,Os,Oz P,B,E,A,Ma

visas sugas,

īpaši P P,B,E,A,Ma

Mežu augšanas

apstākļu tipi ligzdas

nogabalā*

Mr,Ln,Dm,Vr,Gr,

Mrs,Dms,Vrs,Grs

,Pv,Nd,Db,Lk,Av,

Am,As,Ap,Km,Ks,

Kp

Ln,Dm,Vr,Gr,Dms,

Vrs,Grs,Nd,Db,As,

Ap,Km,Ks,Kp

Sl,Mr,Ln,Dm,V

r,Dms,Vrs,Grs,

Pv,Nd,Db,As,

Ap,Km,Ks,Kp Visi tipi, purvi

Mr,Ln,Dm,Vr,

Dms,Vrs,Nd,D

b,Am,As,Ap, 

Ks

Minimālais piemērotais

mežaudzes vecums

ligzdas nogabalā (gadi) 61 51 (P71)

Izcirtumi/jaun

audzes ar

atsevišķiem 

veciem 

kokiem,  

pieaugušās 

audzēs 81

Izcirtumi/jaun

audzes ar

atsevišķiem 

veciem 

kokiem,  

pieaugušās 

audzēs 71 51 (P81)

Attālums no ligzdas līdz

lauksaimniecībā 

izmantojamām zemēm

(m) ≥100 0-1000 (0-400) ≥100 ≥100 ≥100

*Treknraksts - struktūras, kurām tiek dota priekšroka                

*Treknraksts sarkans - struktūras, kuras izmanto izteikti virsproporcionāli to sastopamībai  

*Parasti fonti - struktūras, no kurām izvairās



Lielo ligzdu/dzīvotņu aizsardzības

pamatprincipi

• Iegūtās zināšanas par ligzdošanas bioloģiju izmantojamas

ekoloģiskajā plānošanā;

• Ap aizsargājamo putnu ligzdām (LVM) ir izveidojama teritorija

dzīvotnes aizsardzībai un 500 m buferzona ar terminētu

mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu 1. marts – 31.

augusts (termiņš variē atkarībā no sugas)

• Mikroliegumu lielums un iekļaujamie nogabali īpaši

aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai ir pamatojami ar

pētījumos iegūtām atziņām par konkrētu sugu ligzdošanas

bioloģiju

• Mazāki mikroliegumi, lielāka buferzona



Paldies par uzmanību!

www.lvm.lv


