
Eiropas zīdītāju atlants - Dabasdatu devums 
2019.

Valdis Pilāts
Dabas aizsardzības pārvalde

valdis.pilats@daba.gov.lv

Dabasdatu lietotāju kopsapulce
7.12.2019 

https://discovermammals.org/category/news/



Galvenās tēmas

• Kas ir EMMA 2  (“atkārtošana ir zināšanu māte”)

• 2019.gada Dabasdatu zvēri statistikas gaismā

• Dabasdatu zvēri uz kartēm 

• Interesantākie zvēru novērojumi 2019 .gadā

• «Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi (dažu piemēru analīze) 

• Sugas, kam pievērst uzmanību 2020.gadā



Projekts
European Mammals on MAps (EMMA2)

2016. -> 2024.

https://www.european-mammals.org/ http://discovermammals.org/

https://dabasdati.lv/lv/article/atskats-uz-dabasdatilv-lietotaju-kopsapulci/2018/
https://www.dropbox.com/sh/od3220xgablxce4/AABn40LT1eCOppwsXfJnNuZYa?dl=0&preview=8_Z%C4%ABd%C4%ABt%C4%81j
u+atlants_Valdis+Pil%C4%81ts.pdf

https://www.european-mammals.org/
http://discovermammals.org/
https://dabasdati.lv/lv/article/atskats-uz-dabasdatilv-lietotaju-kopsapulci/2018/
https://www.dropbox.com/sh/od3220xgablxce4/AABn40LT1eCOppwsXfJnNuZYa?dl=0&preview=8_Z%C4%ABd%C4%ABt%C4%81ju+atlants_Valdis+Pil%C4%81ts.pdf


Eiropas zīdītāju atlanti:

Period of records:    1970-1998 1999-2022 (no  Laurent Schley prezentācijas) 



Dabasdatu zvēri skaitļos
Gads Zvēru ziņotāji Zvēru ziņojumi

2014 110 416

2015 136 713

2016 182 1296

2017 216 1593

2018 243 3304

2019 261 3074

Npk. 2017 2018 2019

1 372Stirna 678Stirna 816Stirna

2 170Rudā lapsa 388Vāvere 380Rudā lapsa

3 122Pelēkais zaķis 363Kurmis 234Vāvere

4 107Vāvere 307Rudā lapsa 207Alnis

5 91Eirāzijas bebrs 249Eirāzijas bebrs 180Eirāzijas bebrs

6 91Alnis 165Pelēkais zaķis 166Pelēkais zaķis

7 52Staltbriedis 131Alnis 138Staltbriedis

8 50Meža cūka 131Staltbriedis 98Meža cūka

9 48Ziemeļu sikspārnis 83Ziemeļu sikspārnis 80Āpsis

10 39Brūnais garausainis 71Meža cūka 69Baltais zaķis

Visbiežāk ziņoto zīdītāju sugu “TOP 10”



https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/

https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_aizsardzibas_plani/dati1/zinojumi_eiropas_komisijai/


Latvijas zvēru sugas Biotopu direktīvas pielikumos

1 Platausainais sikspārnis

2 Ziemeļu sikspārnis

3 Platspārnu sikspārnis

4 Branta naktssikspārnis

5 Dīķu naktssikspārnis

6 Ūdeņu naktssikspārnis

7 Bārdainais naktssikspārnis

8 Naterera naktssikspārnis

9 Mazais vakarsikspārnis

10 Rūsganais vakarsikspārnis

11 Natūza sikspārnis

12 Pundursikspārnis

13 Pigmejsikspārnis

14 Brūnais garausainis

15 Divkrāsainais sikspārnis

16 Baltais zaķis

17 Bebrs

18 Meža susuris

19 Mazais susuris

20 Meža sicista

21 Vilks

22 Lācis

23 Ūdrs

24 Meža cauna

25 Sesks

26 Lūsis

27 Pelēkais ronis

28 Pogainais ronis

no Latvijā sastopamajām 65 zvēru sugām
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Interesantākie zvēru novērojumi 2019.gadā

https://dabasdati.lv/lv/article/vai-sakusies-afalinu-invazija/2019/

https://dabasdati.lv/lv/article/vai-sakusies-afalinu-invazija/2019/


Interesantākie zvēru novērojumi 2019.gadā

Ainārs Janulionis



Interesantākie zvēru novērojumi 2019.gadā



Interesantākie zvēru novērojumi 2019.gadā

meža
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meža
sicista

Ausaino pūču atrijas (foto V. Ignatjevs)- sīko zīdītāju 
klātbūtnes pierādījumu «depozīts» 

Dabasdatu zvēri kartēs



Interesantākie zvēru novērojumi 2019.gadā

garausainais sikspārnis ziemeļu sikspārnispiemāju pagrabos visbiežāk ziemojošie:



mežstrupaste



mežstrupaste

Dabasdatu zvēri kartēs



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

?!

Tā kā nav norādes, ka aste garāka par ķermeni un ka pār muguru stiepjas melna svītra, visticamāk,
tā bijusi dzeltenkakla (klaidoņ)pele



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

Jānis Ozoliņš: 
«veģetācijas sākumperiodā, pārejot uz jaunajiem zaļumiem, visi augēdāji/visēdāji no stirnas līdz lācim 
atstāj līdzīgas formas un lieluma sūdus.» 

mežacūka ? briežu bullis vai aļņa teļš 

plēsējs ?



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

briežveidīgais

govs ?mežacūka 

Zīdītājs (nenoteikts)

zobu virsma atšķirīga 
zālēdājiem un visēdājiem



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

nav

bebrs ? stirnu buks ?

mērogs ???

Ja nav fotoattēla(u) un atrastā dzīvnieka apraksta,
nav nekādu iespēju spriest par tā iespējamo sugas
piederību!



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

Raichev, E., 2018. Determination of Stone marten (Martes foina) and Pine marten (Martes martes) in natural 
habitats using camera traps. Agricultural Science and Technology, 10(2), pp.160-163.

balts
noapaļots

akmens cauna



Raichev, E., 2018. Determination of Stone marten (Martes foina) and Pine marten (Martes martes) in natural 
habitats using camera traps. Agricultural Science and Technology, 10(2), pp.160-163.

Dabasdatu zvēri kartēs

akmens cauna



«Zīdītājs (nenoteikts)» gadījumi

!!!



Dabasdatu zvēri kartēs

sesks



Kam pievērst uzmanību 2020.gadā?

• Ieskatīsimies pagrabos

• Pārbaudīsim kaķu ēdienkarti

• Ievāksim pūču atrijas

• Ieskatīsimies putnu būrīšos

• Fotografēsim (zvērus- dzīvus, beigtus, to atliekas, to darbības pēdas)
it īpaši:
• sikspārņus
• sīkos zīdītājus (ciršļus, peles, strupastes)
• mazos plēsējus (caunu dzimtas pārstāvjus)

• Rakstīsim piezīmes


