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Noslēguma ziĦojums

IV pielikums
Konstatētās putnu sugas un to
aizsardzības statuss

“CeĜuprojekts”, 2006

Posmā GrobiĦa – Nīca novērotās un ligzdojošās putnu sugas un to aizsardzības statuss
Suga
Zivju gārnis Ardea cinerea
Baltais stārėis Ciconia ciconia
Ėīėis Pernis apivorus
Jūras ērglis Haliaetus albicilla
Niedru lija Circus aeruginosus
PĜavu lija Circus pygargus
Vistu vanags Accipiter gentilis
ZvirbuĜvanags Accipiter nisus
PeĜu klijāns Buteo buteo
Mazais ērglis Aquila pomarina
Lauku piekūns Falco tinnunculus
KukaiĦu piekūns Falco vespertinus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
Grieze Crex crex
Mājas balodis Columba livia (domest.)
Lauku balodis Columba palumbus
Parastā ūbele Streptopelia turtur
Dzeguze Cuculus canorus
Purva pūce Asio flammeus
Svīre Apus apus
TītiĦš Jynx torquilla
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
Mazais dzenis Dendrocopos minor
Lauku cīrulis Alauda arvensis
Bezdelīga Hirundo rustica
Mājas čurkste Delichon urbica
PĜavu čipste Anthus pratensis
Dzeltenā cielava Motacilla flava
Baltā cielava Motacilla alba
Lakstīgala Luscinia luscinia
Melnais erickiĦš Phoenicurus ochruros
ErickiĦš Phoenicurus phoenicurus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
Melnais meža strazds Turdus merula
Pelēkais strazds Turdus pilaris
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
Svītrainais ėauėis Sylvia nisoria
Gaišais ėauėis Sylvia curruca
Brūnspārnu ėauėis Sylvia communis
ČuĦčiĦš Phylloscopus collybita
Vītītis Phylloscopus trochilus
Mazais mušėērājs Ficedula parva
Pelēkā zīlīte Parus montanus
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Zilzīlīte Parus caeruleus
Lielā zīlīte Parus major
Dzilnītis Sitta europaea
Vālodze Oriolus oriolus
Brūnā čakste Lanius collurio
x
Sīlis Garrulus glandarius
Žagata Pica pica
Pelēkā vārna Corvus corone
Krauklis Corvus corax
Mājas strazds Sturnus vulgaris
Mājas zvirbulis Passer domesticus
Lauku zvirbulis Passer montanus
Žubīte Fringilla coelebs
Dadzītis Carduelis carduelis
Ėivulis Carduelis spinus
KaĦepītis Carduelis cannabina
EgĜu krustknābis Loxia curvirostra
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
Dārza stērste Emberiza hortulana
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*MK izdoto noteikumu “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (Nr. 396 (14.11.2000.) ar
grozījumiem 27.07.2004. (MK noteikumi Nr.627)) 1. pielikums: “Īpaši aizsargājamo
sugu saraksts”
**MK izdoto noteikumu “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi” (Nr. 45 (31.01.2001.) ar grozījumiem 31.05.2005. (MK
noteikumi Nr. 378)) 2. pielikums: “Īpaši aizsargājamās putnu sugas, kurām
izveidojami mikroliegumi, un mikroliegumu platība”
***Novērtējums – sugas stāvokĜa novērtējums atbilstoši BirdLIfe
International (2004) apdraudētības kategorijām Eiropā (E): 1. – Eiropā sastopamas
sugas, par kuru saglabāšanu Eiropai ir globāla atbildība tādēĜ, ka tās ir vai nu globāli
apdraudētas, vai atkarīgas no aizsardzības pasākumiem, vai arī par tām trūkst datu; 2.
– sugas, kurām Eiropā ir lielākā daĜa no pasaules populācijas un kuras Eiropā ir
neapmierinoši aizsargātas; 3. - sugas, kurām Eiropā nav lielākā daĜa no pasaules
populācijas, bet kuras Eiropā ir neapmierinoši aizsargātas; 4. - sugas, kurām Eiropā ir
lielākā daĜa no pasaules populācijas, bet kuras Eiropā ir apmierinoši aizsargātas
(BirdLife International 2004). Par Latviju (L) norādīts, kurā Latvijas Sarkanās
grāmatas kategorijā suga ir iekĜauta (0-4). Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas ir
šādas – 0. – (kā ligzdotāja) izmirusi, vai iespējams izmirusi suga, 1. – kritiski
apdraudēta suga, 2. – jutīga suga (kuras skaits strauji samazinās), 3. – reta suga, 4. –
nepietiekami izpētīta suga (kura pieder pie vienas no iepriekšējām kategorijām, bet
esošo zināšanu nepilnība neĜauj izšėirt, pie kuras) (Andrušaitis 2000).

