
Īpaši aizsargājamo putnu sugu 

monitorings «Latvijas valsts mežos»

2015. gada rezultāti

AIGARS KALVĀNS, UĢIS BERGMANIS

13. Dabas diena LVM, 

Rīga, 07.04.2016.



AS «Latvijas valsts meži» aizsargājamo 

putnu monitoringa shēma

Aizsargājamo 
putnu monitorings

Mednis
Melnais 
stārķis

Mazais 
ērglis

Klinšu 
ērglis

Zivju 
ērglis

Jūras 
ērglis

Vistu 
vanags



AS «Latvijas valsts meži» aizsargājamo 

putnu monitoringa shēma



Zivjērglis – 210-230 pāri (~80% LVM)

Projekta koordinators – LVM/A. KALVĀNS
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Apdzīvoto teritoriju skaits 125 (99 LVM)

Visvairāk Ziemeļlatgales MS - 23

Citas teritorijas
LVM



Ligzdošanas sekmes
Vidēji 2,34 izlidojoši mazuļi uz sekmīgu ligzdu

Vidēji 1,63 izlidojoši mazuļi uz aizņemtu teritoriju



Jūras ērglis – ligzdo ~100 pāri (80% LVM)

Projekta koordinators – J. ĶUZE

Apsekotas 67 teritorijas



Vistu vanags
Ligzdo ~2000 pāri (~60% LVM)

Projekta koordinators – LVM/A. Kalvāns
2015.g. uzsākts – pārbaudītas 53 teritorijas LVM

Aizņemtas 48, sekmīgas 30

Visvairāk Dienvidkurzemes MS - 13

Ligzdošanas sekmes – 2,8 mazuļi uz sekmīgu ligzdu



Mazais ērglis 
Ligzdo ~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 

neizteikti palielinājies 

parauglaukumā 

“Pāle”

• Pārējos 

parauglaukumos 

(“Žūklis”, “Bukaiši”, 

“Mazgramzda” un 

“Murmastiene”) 

klātesošo pāru skaits 

salīdzinājumā ar 

2014. gadu bija 

stabils vai svārstījās 

viena pāra robežās



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Klātesošo pāru skaits 

«Žūklī» joprojām ir 

mazāks par ilggadīgo 

vidējo vērtību 

parauglaukumā

• Pārējos 

parauglaukumos 

pāru skaits 2015. 

gadā aptuveni atbilda 

ilggadīgajām 

vērtībām 

parauglaukumos



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Ilgtermiņa skaita 

dinamika Latvijā ir 

stabila

• Vidēja termiņa 

dinamika ir 

nebūtiski negatīva

• Īstermiņa dinamika

ir nebūtiski 

pieaugoša 



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Ligzdot uzsākušo 

pāru īpatsvars 

“Žūklī” un 

“Murmastienē” 

atbilst ilggadīgajam 

vidējam rādītājam

• “Mazgramzdā” un 

“Bukaišos” ligzdot 

uzsākušo pāru 

īpatsvars mazāks 

par ilggadīgo

• “Pālē” parametra 

vērtība pārsniedza 

ilggadīgo vidējo 

vērtību 

parauglaukumos



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Tikai “Pālē” 

ligzdošanas 

sekmes bija 

vienādas ar 

ilggadīgo vidējo 

parauglaukumos 

(0.48).

• Pārējos 

parauglaukumos 

sekmes bija 

zemākas par 

ilggadīgajām 

vidējām vērtībām



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Tikai “Murmastienē” 

sekmes (1.3 

pull/100km2) atbilda 

parauglaukuma 

vidējai vērtībai 

(1.44).

• Pārējos četros 

parauglaukumos tās 

bija mazākas par 

katra 

parauglaukuma 

ilggadīgo vidējo 

vērtību



Mazais ērglis
Konkrētā gada parametru vērtību iekļaušana kopējās

datu rindās, ilgtermiņa un īstermiņa

tendenču noskaidrošana

• Ilgtermiņa (M/B) un 

vidējā termiņa 

(M/B/Z) sekmju 

trends nebūtiski 

negatīvs

• Īstermiņa trends 

(M/B/Z/P/MG) 

pieaugošs

BERGMANIS, U., AUNIŅŠ, A., PETRIŅŠ, A. CĪRULIS, V., GRANĀTS, J., OPERMANIS, O. & SOMS, A. 2015: Population size, dynamics

and reproduction success of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Latvia. Slovak Raptor Journal 2015, 9: 45–54. DOI: 1 0.1 51 5/srj-

201 5-0003



Klinšu ērglis – ligzdo 8-10 pāri (70% LVM)

Projekta koordinators LVM/U. BERGMANIS

• 6 apdzīvotas klinšu 

ērgļu teritorijas – par 

divām teritorijām 

mazāk, kā 2014. 

gadā

• Ligzdot uzsāka puse 

no visiem 

klātesošajiem pāriem

• No ligzdām izlidoja 3 

jaunie putni (2014. 

gadā 4 juv.), kas 

atbilst ligzdošanas 

sekmēm 0.5 

juv./klātesošs pāris 

un ir nedaudz mazāk 

par ilggadīgo vidējo 

rādītāju Latvijā



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

Projekta koordinators – LVM/U. Bergmanis

• Aizņemto ligzdu 

skaits un 

ligzdošanas 

sekmes ir 

vērtējamas kā 

stabilas

• Austrumvidzemes

mežsaimniecībā 

aizņemto teritoriju 

skaits ir pieaudzis

no 5 teritorijām 

2014. gadā līdz 9 

teritorijām 2015. 

gadā



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

Projekta koordinators – LVM/E. Pēterhofs, M. Ārente

informācijas apstrāde – U. Bergmanis, J. Donis

9650 novērojumi



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

Projekta koordinators – LVM/E. Pēterhofs, M. Ārente

informācijas apstrāde – U. Bergmanis, J. Donis

2012. – 311 riesti

2014. – 375 riesti

2015. – 374 riesti



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (73 maršruti/350km2012_2015)
Tiek reģistrēti pieaugušie/jaunie putni, kā arī darbības pēdas – ekskrementi, 

spalvas, pērtuves



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (73 maršruti/350km2012_2015)



Medņu monitorings
Vasaras uzskaites maršruti (73 maršruti/350km2012_2015)

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 (73 maršruti/350km2012_2015)

Rezultāti

• Pieaugušo putnu trendā nav konstatētas būtiskas atšķirības starp sausieņu

riestriem un slapjaiņu riestiem

• Kopējais medņu skaita izmaiņu trends 2012.-2015.g., ņemot vērā arī 

piedēvētās vērtības, norāda uz mērenu skaita samazināšanos (p<0.05)

• Lai arī kopējais trends 2012.-2015. gadu periodā ir negatīvs, sākot ar 

2013.g. trends ir statistiski nenoteikts un 2013.-2015. gados neliecina par 

negatīvu dinamiku



Paldies par uzmanību!

www.lvm.lv


