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Latvijas ilgtspLatvijas ilgtspēējjīīgas attgas attīīststīības stratbas stratēģēģija ija ““Latvija 2030Latvija 2030””
(Fragmenti no projekta 1. redakcijas)(Fragmenti no projekta 1. redakcijas)

• 55.lpp. “... Par to liecina putnu apdzīvotības un 
daudzveidības dinamikas indekss, kurš tiek 
uzskatīts par labu ekosistēmas stāvokļa rādītāju. 
Vairākām Eiropā vai pat pasaulē apdraudētām 
sugām, piemēram, mazais ērglis un grieze, 
Latvijas populācija veido būtisku daļu no 
globālās populācijas.”

• 82.lpp. “Putnu apdzīvotības un izplatības 
indekss (common bird index), 1990 – 100. 
2005.gadā – 117. (Mērķis ir) palielināt līdz 145.”



NacionNacionāāllāās priorits prioritāātes tes 
(tikai me(tikai mežža putni)a putni)

Suga Populācija
Mazais ērglis 23.4%
Sila strazds 8.6%
Svirlītis 6.5%
Melnais stārķis 6.1%
Cekulzīlīte 3.9%
Vakarlēpis 2.7%
Dārza ķauķis 2.6%
Meža pūce 2.5%
Zeltgalvītis 2.3%
Melnais mušķērājs 2.2%



Sugu apdraudSugu apdraudēēttīības statussbas statuss

Suga Statuss EBCC ML Prioritāte
Lielais piekūns RE Nav not.

Sarkanā klija CR + Augsta

Zaļā vārna CR + Augsta

Zaļā dzilna CR + Augsta

Melnā klija CR +

Čūskērglis CR +

Vidējais ērglis CR +

Klinšu ērglis CR +

Melnais stārķis EN + Ļoti augsta

Ūpis EN +

Mazais ērglis VU + Ļoti augsta

Vistu vanags VU + Augsta

Lielā gaura VU +

Mežirbe VU +

Mednis VU + +

Jūras ērglis NT + Augsta

Zivju ērglis NT + Augsta

Meža balodis NT + Augsta

• RE = regionally extinct — Reģionā
izzudusi

• CR = critical — Kritiski apdraudēta
• EN = endangered — Izzūdoša
• VU = vulnerable — Jutīga
• NT = near threatened — Gandrīz 

apdraudēta
• EBCC — Eiropas putnu uzskaišu 

padomes indikatoru sarakstā
• ML — mikroliegumu sarakstā



Sugu apdraudSugu apdraudēēttīības statuss IIbas statuss II
Suga Statuss EBCC ML Prioritāte
Sila strazds LC + Ļoti augsta

Svirlītis LC + Ļoti augsta

Cekulzīlīte LC + Ļoti augsta

Apodziņš LC + Augsta

Pelēkā dzilna LC + Augsta

Vidējais dzenis LC + + Augsta

Mazais dzenis LC + Augsta

Erickiņš LC + Augsta

Čunčiņš LC + Augsta

Mazais mušķērājs LC + Augsta

Purva zīlīte LC + Augsta

Mizložņa LC + Augsta

Svilpis LC + Augsta

Melnā dzilna LC +

Baltmugurdzenis LC + +

Trīspirkstu dzenis LC + +

Garastīte LC +

Pelēkā zīlīte LC +

Meža zīlīte LC +

Dzilnītis LC +

Dižknābis LC +

• LC = least concern
Pagaidām neapdraudēta



KKomuniomunikkāācijascijas problproblēēmama

•• JebkurJebkuršš terminstermins ((bez attbez attēēla vai paskaidrojuma) la vai paskaidrojuma) 
var bvar būūt maldinot maldinoššss

•• SabiedrSabiedrīība ikdienba ikdienāā ““lietolieto”” daudz dadaudz dažāžādus dus 
indeksus, kuru aprindeksus, kuru aprēķēķinināāššanas paanas paņēņēmieni un, mieni un, 
kas bkas būūtisktiskāāk, jk, jēēga, ievga, ievēērojami atrojami atššķķirasiras

•• Tie, kas pieraduTie, kas pieradušši lietot viena tipa indeksus i lietot viena tipa indeksus 
(piem(piemēēram, birram, biržžas indekss), saskaroties ar cita as indekss), saskaroties ar cita 
veida indeksiem, vienveida indeksiem, vienāāddāā nosaukuma dnosaukuma dēļēļ ļļoti oti 
biebiežži tos trakti tos traktēē ““ttāāpat kpat kāā savsavēējosjos””

•• IzplatIzplatīīta ir pieeja indeksa pieaugumu uzskatta ir pieeja indeksa pieaugumu uzskatīīt t 
par kaut ko labu, bet samazinpar kaut ko labu, bet samazināāššanos anos —— par par 
sliktusliktu



•• MeMežža bioloa bioloģģiskiskāās daudzveids daudzveidīības indikatoriem bbas indikatoriem būūtu tu 
jjāāraksturo elementi, kas ir atrodami dabiski raksturo elementi, kas ir atrodami dabiski 
dinamiskos medinamiskos mežžos un jos un jāāatspoguatspoguļļo aro arīī pirmspirms--
industriindustriāāllāās kults kultūūrainavas vrainavas vēērtrtīībasbas
– Angelstam et al. 2004 Ecol. Bull. 51: 427–453



Skaita izmaiSkaita izmaiņņu indeksi: svirlu indeksi: svirlīītistis
• Tālais migrants, kukaiņēdājs, 

ligzdo uz zemes
• Izmantoti 54 maršruti
• Izteiktas tendences nav
• S = 1.0037 ± 0.0288
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Skaita izmaiSkaita izmaiņņu indeksi: sila strazdsu indeksi: sila strazds
• Tuvais migrants, kukaiņēdājs, 

ligzdo kokos
• Izmantoti 54 maršruti
• Izteiktas tendences nav
• S =  1.0456 ± 0.0649
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MeMežžs das dažāžāddāās ts tāā stadijstadijāās var izskats var izskatīīties ties ļļoti atoti atššķķirirīīgi, gi, 
bet tajbet tajāā var bvar būūt sastopami tie pat sastopami tie pašši putnii putni

PriePriežžu meu mežžss: : ““pieaudzispieaudzis””



MeMežžs das dažāžāddāās ts tāā stadijstadijāās var izskats var izskatīīties ties ļļoti atoti atššķķirirīīgi, gi, 
bet tajbet tajāā var bvar būūt sastopami tie pat sastopami tie pašši putnii putni

PriePriežžu meu mežžss: : nodedzisnodedzis



MeMežžs das dažāžāddāās ts tāā stadijstadijāās var izskats var izskatīīties ties ļļoti atoti atššķķirirīīgi, gi, 
bet tajbet tajāā var bvar būūt sastopami tie pat sastopami tie pašši putnii putni

PriePriežžu meu mežžs: atjaunojotiess: atjaunojoties



MeMežžs das dažāžāddāās ts tāā stadijstadijāās var izskats var izskatīīties ties ļļoti atoti atššķķirirīīgi, gi, 
bet tajbet tajāā var bvar būūt sastopami tie pat sastopami tie pašši putnii putni

PriePriežžu meu mežžs: nocirstss: nocirsts



PiemPiemēēra pra pēēc c ņņemam divas sugasemam divas sugas

cekulzcekulzīīllīītete

koku koku ččipsteipste



DaDažžus gadus pus gadus pēēc uzskaic uzskaiššu su sāākkššanasanas



nono 20 c20 cekulzekulzīīllīīttēēmm ir palikuir palikuššas 12as 12



koku koku ččipstipstēēmm klklāājas daudz labjas daudz labāākk



Viens veids, kViens veids, kāā interpretinterpretēēt rezultt rezultāātus ir tus ir 

• Koku čipste +15
• Cekulzīlīte -8
• “Kompozītais indekss” +7



TaTačču, ja u, ja ņņemam vemam vēērrāā izejas stizejas stāāvoklivokli......



Cits variants tiem paCits variants tiem paššiem datiem iriem datiem ir
• Koku čipste

– aizaugošos laukos +5
– degušā mežā +5
– izcirstā mežā +15

• Cekulzīlīte
– iepriekšējās vietās 2
– pārcēlušās 10
– pazudušas -8

• Atšķirība no sākuma 
stāvokļa iepriekšējā mežā
– -15 + -8 = -23 - +5 = -18 (?)

• Meža paplašināšanās
– +5

• Vai no cipariem -18/+5
mēs varam pateikt, kas ir 
noticis?



DaDažžu sugu ticamas skaita izmaiu sugu ticamas skaita izmaiņņas as 
(tikai p < 0,01)(tikai p < 0,01)

Skaits stabils
– Čunčiņš 1.0040
– Žubīte 1.0014

Samazinājums
– Mežirbe 0.7782
– Vītītis 0.9238

Pieaugums
– Melnais mušķ. 1.0899
– Brūnspārnu ķ. 1.1029
– Paceplītis 1.1033
– Dzeltenā st. 1.1102
– Sīlis 1.1329
– Zaļžubīte 1.2411
– Vārna 1.2586
– Lielā zīlīte 1.2599
– Zilzīlīte 1.4332



ZinZināāmie skaita izmaimie skaita izmaiņņu iemesliu iemesli

•• LabvLabvēēllīīgas dzgas dzīīvotnes izmaivotnes izmaiņņas as 
–– EkoloEkoloģģiskie kokiiskie koki
–– BebrainesBebraines

• Dzīvotnes aizsardzība
• Traucējumi ligzdošanas sezonas laikā

– Ietekmē visas sugas
• Plēsēju skaita pieaugums

– Visvairāk uz zemi ligzdojošās sugas (mežirbe, mednis, 
svirlītis u.c.)

• Ziemošanas apstākļi
– Bargās ziemās nometnieki (cekulzīlīte, zeltgalvītis)
– Sausums (un citi faktori) Āfrikā tālos gājputnus

• Neviens faktors nedarbojas viens pats



EkoloEkoloģģiskie kokiiskie koki

IzolIzolēēttīības dbas dēļēļ (maz(mazāāka varbka varbūūttīība ba 
caunu postcaunu postīījumiem) tajos labprjumiem) tajos labprāāt t 
ligzdo melnligzdo melnāā dzilna, bet pdzilna, bet pēēc tam c tam 
citi citi dobumperdobumperēēttāājiji, piem, piemēēram, ram, 
memežža balodisa balodis
EkoloEkoloģģiskos kokus ligzdu biskos kokus ligzdu būūvei vei 
labprlabprāāt izmanto jt izmanto jūūras ras ēērglisrglis



BebrainesBebraines

ApgrApgrūūtina tina piekpiekļūļūstamstamīībubu
ligzdligzdāām un samazina m un samazina 
postpostīījumusjumus



AizsardzAizsardzīības pakbas pakāāpes izmaipes izmaiņņas as 
(iz(izņņemot medni)emot medni)
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Mikroliegumi neatrisina visas problMikroliegumi neatrisina visas problēēmas, jomas, jo

• nevienai sugai neietver 
visu būtisko dzīvotni

• buferzonas ir pārāk 
mazas, tās neierobežo 
traucējumu ietekmes 
samazināšanu 
mikrolieguma apkārtnē
kritiskajā sezonā

• pārmērīga mežu izciršana 
apkārtnē koncentrē arī
traucējumus, kas saistīti 
ar veco mežu, piemēram, 
melleņošanu



LigzdojoLigzdojoššo putnu sugu skaita izmaio putnu sugu skaita izmaiņņas sezonas gaitas sezonas gaitāā
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Papildus problPapildus problēēmama

MeMežžsaimniecisksaimnieciskāā darbdarbīība ba 
pavasarpavasarīī, izn, iznīīcinot ligzdas, bet cinot ligzdas, bet 
ne pieaugune pieauguššos putnus, izraisa os putnus, izraisa 
paaugstinpaaugstināātu dziedtu dziedāāššanas anas 
aktivitaktivitāāti, kas var radti, kas var radīīt t 
““paaugstinpaaugstināātata”” skaita mirskaita mirāžāžu u 
uzskaiuzskaiššu laiku laikāā



FragmentFragmentāācijas lomacijas loma

• Vairs neeksistē “mežu 
masīvi”

• Būtiski pieaug neselektīvo 
plēsēju — lapsu, vārnu 
u.tml. skaits

• Sekas ir daudz lielāks 
postīto ligzdu īpatsvars 



Neviens stNeviens stāāvoklis nav pastvoklis nav pastāāvvīīgsgs

•• ... bet da... bet dažžus stus stāāvokvokļļus us 
sasniegt ir krietni grsasniegt ir krietni grūūttāāk k 
neknekāā cituscitus

•• MeMežžu var nocirst dau var nocirst dažāžās s 
stundstundāās, bet pieaudzis s, bet pieaudzis 
priepriežžu meu mežžs ks kļūļūstst 200 200 ––
300 300 gadu laikgadu laikāā

•• MeMežža putnu skaits un ta putnu skaits un tāā
izmaiizmaiņņas kas kāā spogulis spogulis 
tikai partikai parāāda pada paššāā memežāžā
notikunotikuššāās izmais izmaiņņasas



Kas jKas jāāatceras par putnu indeksiematceras par putnu indeksiem

• Izmaiņas izpaužas ar 
aizkavēšanos laikā, kas atkarīgs 
no sugas dzīves ilguma

• Visu laiku mainās arī atskaites 
vērtības, t.i. populāciju lielumi

• Skaita izmaiņu indekss tikai rāda, 
ka izmaiņas notiek, bet nepasaka, 
vai tās ir labas vai sliktas

• Viennozīmīgi slikta ir tikai 
dramatiska visu sugu skaita 
samazināšanās, jo liecina par jau 
iestājušos katastrofu

• Runājot par mežu tieši no 
daudziem klātesošajiem ir 
atkarīgs tas, kad un vai tāds 
stāvoklis Latvijā pienāks



Paldies par Paldies par 
uzmanuzmanīību!bu!

Prezentācijai izmantoti 
J.Ķuzes and M.Strazda attēli

www.putnubildes.lv
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