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Ievadam un Metodes 

Šeit apkopotas uz biotopu sastopamību balstītas meža pūces Strix aluco, urālpūces Strix 

uralensis, ausainās pūces Asio otus un apodziņa Glaucidium passerinum izplatības modeļa 

kartes. Tās veidotas, izmantojot Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļas „Putnu 

monitorings” 2009. gadā Nakts putnu (mežos) monitoringa rezultātus (Avotiņš 2009), tos 

attiecinot pret šim mērķim sagatavotiem biotopu parametriem. Kopumā sagatavoti vairāk par 

200 ainavas parametriem, kas raksturo zemes lietojumu veidus, mežaudžu sastāvu, vecumu, 

auglību, mitrumu, valdošās koku sugas, saimnieciskās darbības intensitāti, ceļu tīklu un dabas 

aizsardzības pazīmes. 

Zemāk apkopotās sugu sastopamības kartes ir jāuztver kā modeļa vērtējumi – tajās apkopotas 

vidējās vērtības, nenorādot ticamības intervālus katrā kvadrātā. Modeļi publiskoti Ligzdojošo 

putnu atlanta vajadzībām – pievērst potenciālo uzskaišu veicēju uzmanību teritorijās, kurās 

iespējams sugas ligzdošanas iecirknis, vai gluži pretēji – ar aicinājumu norādīt uz kvadrātiem, 

kuros sugas konstatētas, bet modelis to neparedz.  

Noslēgumā apkopotas vispārējas zināšanas, kas var noderēt retāku sugu – ūpja Bubo bubo, 

bikšainā apoga Aegolius funereus, ziemeļpūces Strix nebulosa, plīvurpūces Tyto alba, 

svītrainās pūces Surnia ulula un purva pūces Asio flammeus meklējumos. 

 

Sugu sastopamības kartes un ievads diskusijai novērojumu interpretācijā 

Tā kā pūces savas teritorijas iezīmē vokalizējot, tās ir samērā ērti konstatējamas, izmantojot 

provokāciju – sugām raksturīgo balss ierakstu atskaņošanu vai atdarināšanu. Nozīmīgi gan ir 

paturēt prātā, ka nepamatota un pārspīlēta provokācija nodara vairāk kaitējuma kā labuma! 

Pārlieku intensīvi un regulāri provocējot pūces, ir iespējams pat iznīcināt ligzdošanas 

teritorijas, tās „izkonkurējot”. Lai izvairītos no pārliekas provokācijas, ieteicams izmantot šo 

zinātnisko datu iegūšanas metodi tikai zinātniskās izpētes vajadzībām un vadīties pēc 

ligzdojošo Plēsīgo putnu fona monitoringa metodikā sniegtajām atskaņošanas sekvencēm 

(Reihmanis, Avotiņš jun. 2013, ar papildinājumiem 2015. un 2016. gados).  

Kā jau visām putnu sugām, izteikta vokalizācijas aktivitāte ir pirms ligzdošanas uzsākšanas. 

No novērojumu skaita viedokļa, produktīvas uzskaites ir veicamas jau kopš februāra beigām, 

tomēr „agros” novērojumus nepieciešams ļoti piesardzīgi interpretēt attiecībā uz ligzdošanas 

teritorijām, jo vokalizācijas vietas var būt samērā tālu no ligzdošanas vietām. 

Pētījumā par pūču sugu konstatēšanas iespējamības izmaiņām ir iespējams piedalīties, ziņojot 

visu apsekojumu datus, piemēram, portālā Dabasdati.lv, arī par gadījumiem, kad suga ir 

meklēta, tomēr nav konstatēta, aprakstot apsekojuma gaitu. 

Ne mazāk nozīmīga vokālā aktivitāte ir vasaras beigās-rudens sākumā, kad no pieaugušo 

putnu teritorijām tiek izdzīti jaunie putni (Mikkola 1983; Avotiņš 1999), tomēr šīs 

vokalizācijas vietas nav tieši saistāmas ar ligzdošanas iecirkņiem, jo nav zināms vokalizējošo 

putnu vecums un fakts, vai teritorija izdzīvos ziemu, vai tā bija aktīva jau pavasarī.  



Meža pūce Strix aluco 

Saskaņā ar ligzdojošo Plēsīgo putnu monitoringa rezultātiem (Avotiņš jun, Reihmanis 2015), 

meža pūce ir Latvijā biežāk sastopamā pūču Strigiformes suga un viena no trim biežākajām 

plēsīgo putnu sugām. Latvijā ligzdošanu suga tradicionāli uzsāk marta beigās līdz maija 

sākumā, pārsvarā – aprīlī, tomēr lielākajās pilsētās ir iespējama ligzdošana arī ziemā – izvesti 

mazuļi konstatēti jau janvārī un februārī. Pieaugušo putnu vokalizācijas vietas saistāmas ar 

potenciālās ligzdošanas vietām kopš marta beigām-aprīļa, atkarībā no pavasara iestāšanās 

gaitas, kad vērojama arī augstākā vokālā aktivitāte. Mazuļi šķiļas pēc aptuveni 28 – 30 dienu 

inkubācijas un maijā-jūnijā ir labi konstatējami pēc sugai specifiskajiem barības prasīšanas 

saucieniem. Pieaugušo putnu balsu dzirdamība spēcīgi variē robežās no 1km līdz 2 km 

attālumam, atkarībā no individuālās ainavas un nakts, kā arī klimatiskajiem apstākļiem un 

fona trokšņiem. 

Meža pūcei ir zināma specifiska balss, kura tiek izdota dobumu pārbaudes laikā. Ja šī balss ir 

dzirdama pavasarī, tad ir iespējams pielietot samērā augstu ligzdošanas ticamības pakāpi – 

„V” jeb apmeklē potenciālu ligzdošanas vietu. Balss ieraksts: http://www.xeno-

canto.org/197981 
Analizējot sugas sastopamības izmaiņas parauglaukumos, par nozīmīgākajiem populācijas blīvumu 

ietekmējošajiem ainavas elementiem atzīti: meža zemju perimetrs (pozitīva ietekme), vidēja vecuma un vecāku 

mežaudžu platība (pozitīva ietekme), sausieņu un slapjaiņu rindas auglīgo mežaudžu platība (Dm, kurā 

nedominē priede, Vr, Gr, Dms, kurā nedominē priede, Vrs, Grs; pozitīva ietekme) un negatīva susināto auglīgo 

mežu ietekme (As, Ap, Ks, Kp). Meža zemju perimetra nozīme ir skaidrojama ar sugas plastiskumu dzīvei 

dažādās ainavās – tā ir sastopama gan spēcīgi fragmentētā lauksaimniecības ainavā, gan pat pilsētu parkos (kas 

šīs sugas modelī iekļauti kā meža zemes), tomēr suga neizvairās no vienlaidus meža masīviem un var ligzdot arī 

tādos. Vidēja vecuma un vecākas mežaudzes ir nozīmīgas medību taktikas dēļ – suga medījumu atrod, 
izmantojot sēdposteņus (gk. koku zaros). Lai gan auglīgajās mežaudzēs ir lielāks potenciālo barības objektu 

sastopamības blīvums (Avotiņš jun. u.c. 2011), tajās var būt ļoti augsts un blīvs lakstaugu stāvs, kas ierobežo 

barības objektu pieejamību (Southern, Lowe 1968), izskaidrojot sausieņu un slapjaiņu rindu auglīgo mežaudžu 

pozitīvo, bet auglīgo susināto mežaudžu negatīvo ietekmi uz sugas sastopamību. 

 
1. attēls. Meža pūces sastopamība Latvijā LKS-92 (5x5 km) kvadrātu tīklā. 

 

Tēviņam raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/310635 

Mātītei raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/293573 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/308583 
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Urālpūce Strix uralensis 

Latvijā urālpūce ir sastopama gandrīz tikai uz austrumiem no Rīgas meridiāna, kur apdzīvo 

lielākos mežu masīvus. Interesanti, ka sugas sastopamības blīvums parauglaukumos 

samazinās, kaut arī tās izplatības areāls paplašinās (Avotiņš jun. u. c. 2016; Avotiņš jun. 

2014). Tas skaidrojams ar piemērotu mežaudžu platību samazinājumu un citām saimnieciskās 

darbības, piemēram, trokšņa piesārņojuma, ietekmēm (Avotiņš jun. 2014). Vokāli aktīvas 

urālpūces ir jau kopš februāra, ņemot vērā sugas stingri teritoriālo uzvedību (Saurola 2009), 

šos novērojumus ir iespējams attiecināt uz iespējamu ligzdošanu 

(http://www.lob.lv/lv/atlants/instrukcija.php?id=5), tomēr ir nepieciešamas atkārtotas 

uzskaites teritorijas statusa pielīdzināšanai. Latvijā suga ligzdošanu parasti uzsāk aprīlī, kas 

nozīmē, ka mazuļi pēc specifiskajām balsīm ir atpazīstami maijā-jūnijā, tomēr nepieciešama 

piesardzība, jo balsis var šķist līdzīgas meža pūces mazuļu saucieniem. Atsevišķos Eiropas 

reģionos ir uzsvērta sevišķa mazuļu atturēšanās no atbildes reakcijas uz pieaugušo putnu balsu 

atdarināšanu (A. Vrezeca pers. kom; EURAPMON final conference 2015), savukārt Somijā tā 

ir laba metode sekmīgas ligzdošanas konstatēšanai (P. Saurolas pers. kom.; EURAPMON 

final conference 2015). Latvijā šī reakcija ir ļoti atkarīga no barības pieejamības atšķirībām 

dažādos gados, kas arī ir ticamākais skaidrojums atšķirībām dažādos Eiropas reģionos – 

primārā produkcija un tās ietekmētais potenciālo barības objektu sastopamības blīvums. 

Pieaugušo putnu balsu dzirdamība spēcīgi variē robežās no 1 km līdz 3 km attālumam, 

atkarībā no individuālās ainavas un nakts, kā arī klimatiskajiem apstākļiem un fona trokšņiem.  
Analizējot sugas sastopamības atšķirības uzskaišu parauglaukumos, par nozīmīgākajiem ietekmējošajiem 

ainavas parametriem ir atzīta mežainība (pozitīva ietekme) un pieaugušu un pāraugušu mežaudžu ar apsēm 

kokaudzes pirmajā stāvā sastopamība (pozitīva ietekme). Urālpūces sastopamību raksturojošajā modelī 

mežainība ir ietverta kā relatīvā lielākā meža plankuma īpatsvars no kopējās meža zemju platības konkrētā 

kvadrātā. Parametrs ilustrē kopējo meža zemju platību un tās fragmentācijas (zemes lietojuma veida, nevis 

dzīvotnes kvalitātes izpratnē) līmeni, un ir nozīmīgs sugas sastopamību ietekmējošs faktors plašāko ainavas 

līmeņa analīžu rezultātos (Rueda et al. 2013). Mežaudzes ar apses sastopamību ir primāri nozīmīgas ligzdošanas 

vietām (Lõhmus 2003, Lundberg, Westman 1984; Saurola 1989) koka sugas bioloģijas dēļ, tomēr ir saistāmas arī 
ar piemērotiem barošanās biotopiem – auglīgās mežaudzes ar sīko zīdītāju sastopamību, kas lielāka par vidējo 

(Avotiņš jun. u. c. 2014). 

 
2. attēls. Urālpūces sastopamība Latvijā LKS-92 (5x5 km) kvadrātu tīklā. 

 

Tēviņam raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/233297 

Mātītes balss: http://www.xeno-canto.org/243774 

Agresijas balss: http://www.xeno-canto.org/214067 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/303731 
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Apodziņš Glaucidium passerinum 

Apodziņš ir īpaša suga starp pūcēm ne tikai sava mazā izmēra dēļ, bet vēl vairāk - diennakts 

aktivitātes izmaiņu dēļ, proti, nozīmīgākā sugas vokālā aktivitāte ir zināma starp rīta un 

vakara krēslu, tai samazinoties ap pusdienlaiku. Šīs ziņas samērā labi sakrīt ar mazuļu 

barošanas aktivitāti, kas ir pētīta Vācijā un Somijā (apkopojis Mikkola 1983). Suga samērā 

lielā skaitā konstatējama jau martā un aprīlī, tomēr novērojumu interpretācija attiecībā uz 

ligzdošanas varbūtību ir veicama ļoti piesardzīgi, sakarā ar iespējamām invāzijām (P. 

Lehikoinena nepubl. ziņojums no Hanko putnu migrācijas stacijas) un vēlo ligzdošanas 

uzsākšanu – līdz šim Latvijā zināmās ligzdošanas ir uzsāktas maija beigās-jūnijā (Avotiņš jun. 

2015). Sugas „teritoriālā” vokalizācija ir dzirdama 500 – 1500 m attālumā, savukārt mātītes 

un mazuļu (jūnija beigās-jūlijā) balsis tikai līdz 100 – 150 m distancēs. 
Analizējot sugas sastopamības atšķirības uzskaišu parauglaukumos, par nozīmīgākajiem ietekmējošajiem 

ainavas parametriem ir atzīta mežainība (pozitīva ietekme), mežu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās platība 

(pozitīva ietekme), pieaugušu un pāraugušu skujkoku mistraudžu sastopamība (pozitīva ietekme) kā arī negatīva 
„citu” koku sugu veidotu pieaugušu un pāraugušu mežaudžu platība. Mežainība apodziņa sastopamības modelī ir 

raksturojama līdzīgi kā urālpūcei, arī šai sugai tā ir nozīmīga plašāku ainavas līmeņu sastopamības analīzēs 

(Rueda et al. 2013). Sugas sastopamību raksturojošajos modeļos iekļautas divu kategoriju īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas, kurās saskaņā ar vispārīgajiem izmantošanas un aizsardzības noteikumiem (2010. gada 16. 

marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 264) aizliegta mežsaimnieciskā darbība putnu ligzdošanas sezonā (pirmā 

kategorija) un papildus tam aizliegtas kopšanas cirtes (otrā kategorija). Analīzē par nozīmīgāko atklāta pirmā 

kategorija, kas, iespējams, ir saistīts ar nepietiekošu parauglaukumu skaitu (tikai 20), jo specifiski mērķētā 

pētījumā atklāta sugas preference stingrāk aizsargātām dabas teritorijām (Avotiņš jun. 2015), tomēr 

nenoliedzama ir ligzdošanas sezonā veikto mežsaimniecisko darbību nozīmīgi negatīvā ietekme uz sugas 

sastopamību. Nozīmīgākās mežaudzes, kas modelī, iespējams, raksturo arī kopšanas ciršu ietekmi, ir mistrotās 

skujkoku mežaudzes – tās audzes, kurās skujkoki veido starp 50 un 100 % koksnes krājas, bet individuāli priede 
vai egle neveido vairāk par 80 % šī rādītāja. Skujkoku mistraudžu nozīmīgums sakrīt arī ar citiem pētījumiem 

par sugas dzīvotnes izvēli Fenoskandijā (Stroem 2001) un ligzdošanas vietu izvēles priekšrocību trīspirkstu 

dzeņu Picoides tridactylus kaltos dobumos (Mikkola 1983). Modelī starp „citām” mežaudzēm iekļautas 

aizaugošu lauksaimniecības zemju pioniersabiedrības, kurās dominē baltalkšņi, vītoli, blīgznas, kā arī modeļa 

pārliekas pielāgošanas dēļ – platlapju un melnalkšņu tīraudzes, kurās sugas sastopamība ir sevišķi zema. 

 
3. attēls. Apodziņa sastopamība Latvijā LKS-92 (5x5 km) kvadrātu tīklā. 

 

Tēviņam raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/309791 

Ļoti uzbudināts tēviņš: http://www.xeno-canto.org/283743 

Mātītes balss: http://www.xeno-canto.org/181773 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/253156 

Uztraukuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/110354 

Agresijas sauciens: http://www.xeno-canto.org/199633 

Rudens dziesma: http://www.xeno-canto.org/199632 
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Ausainā pūce Asio otus 

No visām Latvijā sastopamajām pūču sugām, ausainā pūce demonstrē visizteiktākās skaita 

cikliskās svārstības, kas var atšķirties dažādās valsts daļās (Avotiņš 2009). Suga nelielā skaitā 

mēdz ziemot Latvijā, tomēr tai ir zināma izteikta migrācija – atsevišķos gados ir ticama 

ziemeļu populāciju indivīdu pārziemošana pie mums, tomēr ģenerāli, suga tiecas doties tālāk 

uz dienvidiem (G. Graubics, G. Grandāns mutisks ziņojums). Latvijā suga tipiski ligzdošanu 

uzsāk aprīļa beigās – maijā, tomēr Polijā ir zināmas sekmīgas ligzdošanas lielākajās pilsētās 

arī novembrī-janvārī (S. Rubača mutisks ziņojums), turklāt šāda situācija ir iespējama arī 

Latvijā. Lai gan pieaugušo putnu balsis ir sevišķi klusas – dzirdamas 500 – 1500 m attālumā -, 

jauno putnu balsis ir labi pamanāmas un maijā-jūnijā konstatējamas kilometra – divu 

attālumā. 
Analizējot sugas sastopamības atšķirības uzskaišu parauglaukumos, par nozīmīgākajiem ietekmējošajiem 

ainavas parametriem ir atzīts maģistrālo autoceļu un dzelzceļu garums ar negatīvu ietekmi, savukārt pozitīva 

ietekme ir lauksaimniecības zemju un mazdārziņu kompleksu platībai, kā arī meža un lauksaimniecības zemju 
robežjoslas garumam un apbūves platībai. Ņemot vērā sugu sastopamības modeļu izstrādē iekļaujamo 

parauglaukumu skaitu, apbūves platības ilustrē ciemus un mazpilsētas, kuru klātbūtnei ir pozitīva ietekme uz 

sugas ligzdošanu, jo blīvi apdzīvotās lielpilsētās suga ligzdo retāk. Lauksaimniecības zemju un mazdārziņu 

kompleksi ir nozīmīgi sugai no barošanās viedokļa – medību taktika ir aktīvs lidojums/planēšana virs atvērtās 

ainavas. Savukārt meža zemju un lauksaimniecības zemju saskares joslu garuma pozitīvā nozīme ir saistāma ar 

nepieciešamību pēc ligzdošanas vietām – ausainā pūce ligzdošanai izmanto vārnu un žagatu (retāk, peļu klijānu, 

mazo ērgļu, kraukļu, zivju gārņu) ligzdas, kas ir atrodamas samērā netālu no lauksaimniecības zemēm, tomēr 

mežaudzēs. Šajā modelī mežaudzes kā negatīvs faktors nav iekļautas, sakarā ar to augsto un spēcīgo korelāciju 

ar lauksaimniecības zemēm. Lielceļi un dzelzceļi, jo sevišķi to krustpunkti, ir nozīmīgi visu pūču sugu 

sastopamībā (ar negatīvu ietekmi), tomēr atvērtajā ainavā, kur ir mazāk skaņu slāpējošu elementu, to ietekme ir 

nozīmīgāka, kas izpaužas ausainās pūces sastopamības modeļa rādītājos. 

 
4. attēls. Ausainās pūces sastopamība Latvijā LKS-92 (5x5 km) kvadrātu tīklā. 

 

Tēviņa raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/196997 

Spārnu sišana: http://www.xeno-canto.org/148922 

Uztraukuma balss: http://www.xeno-canto.org/285357 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/297623 
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Ūpis Bubo bubo 

Latvijā ūpja populācijas vērtējums ir 30 – 50 teritoijām (Lipsbergs 2011) līdz 50 – 96 

teritorijām (Ķerus 2011), tomēr droši zināmas teritorijas ar regulāru ligzdošanu ir ap 30 (J. 

Lipsbergs pers. kom.). Vairākkārt uzsvērtas (Petriņš u.c. 2000; Lipsbergs 2011) ir trīs 

ekoloģiskās grupas: 1) mežos ligzdojošie, 2) Gaujas un tās pieteku smilšakmens klintīs 

ligzdojošie, 3) ar atkritumu izgāztuvēm, lielajām pilsētām un kažokzvēru audzētavām saistītie 

un to apkārtnē ligzdojošie. Ūpis ir liels plēsīgais putns, kam nepieciešams liels barības apjoms 

visas ligzdošanas sezonas ietvaros. Šī iemesla dēļ, plānojot LPA apsekojumus ūpja 

meklējumiem, rekomendēju sākt ar iepriekšējos atlantos reģistrētajām atradnēm, atvērtā tipa 

atkritumu izgāztuvēm, lielāko pilsētu apkārtni, mazapdzīvotiem industriālajiem rajoniem un 

kaiju koloniju tuvumā. Turpinot ar vēsturisko novērojumu vietu apsekošanu, kas zināmi no, 

piemēram, Valsts meža dienesta arhīviem. 

Autoru pieredzē veiksmīgākās ūpja teritoriju apzināšanas ekspedīcijas ir norisinājušās februārī 

un marta sākumā, kad suga Latvijā mēdz būt vokāli aktīva un labi reaģēt uz provocēšanu. 

Ligzdošanas sekmes, labi var noskaidrot jūnija otrajā pusē-jūlijā un vēl pat augusta sākumā 

pēc mazuļu balsīm. Labos laika apstākļos pieaugušo putnu teritoriālā dziedāšana var būt 

dzirdama pat līdz 4-7 km attālumam, jauno putnu balsis līdz pusotram kilometram. 

Tēviņa raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/154303 

Mātītes raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/304758 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/232984 

Satraukuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/299820 

 

Bikšainais apogs Aegolius funereus 

Bikšainais apogs ir lielāko skujkoku mežu masīvu apdzīvotājs, kura populācija kopš 1980.-to 

gadu beigām Latvijā ir daudzkārt samazinājusies, tomēr pēdējo četru gadu laikā atkal nedaudz 

pieaugusi. Sugai nozīmīgākie ir vecie (pāraugušie) skujkoku meži. Asociatīvi saistāma ar 

medņu riestu vietām. 

Suga ir galvenokārt aktīva naktī, tomēr vokalizāciju mēdz uzsākt jau stundu pirms saulrieta un 

turpināt vismaz stundu pēc saullēkta. Dažādās uzskaitēs un sugas klātbūtnes konstatēšanai 

lietojams raksturīgā tēviņa dziesma, tomēr regulāri tiek novērota (mātītes?) uztraukuma balss, 

kas vedina domāt par vokālās aktivitātes samazinājumu zema sastopamības blīvuma 

apstākļos. Tēviņa balss var būt dzirdama pat trīs kilometru attālumā, labi dzirdama līdz 

aptuveni 1500 m, uztraukuma saucieni dzirdami samērā nelielās distancēs, līdz aptuveni 500 

m attālumam. Tēviņa uztraukuma sauciens ir ļoti līdzīgs meža pūces saucienam. Zemāk 

ievietotais „uztraukuma sauciens” varētu būt saistāms arī ar migrāciju. 

Tēviņa raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/281252 

Tēviņa uztraukuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/169272 

Uztraukuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/281253 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/253055 

 

Purva pūce Asio flammeus 

Latvijā reti ligzdojoša suga, kas biežāk sastopama migrāciju laikā. Par sugai piemērotākajiem 

biotopiem ir uzskatāmi plaši palieņu zālāji ar augsto grīšļu audzēm, tomēr ir bijuši aizdomīgi 

novērojumi arī virsājos (Ādažu militārajā poligonā). 

Suga medības uzsāk vēl gaismā vakarpusē, nereti turpina arī pēc saullēkta, tomēr vokāli 

aktīvākā ir tumsā. Balss ir klusa, tomēr dzirdama vismaz 500 m. Līdzīgi kā ausainajai pūcei, 

riesta laikā vai augsta uzbudinājuma stāvoklī raksturīga spārnu sišana. 

Tēviņa raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/233305 

Spārnu sišana: http://www.xeno-canto.org/247616 

Uztraukuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/266974 

Izlidojuma sauciens: http://www.xeno-canto.org/295376 
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Ziemeļpūce Strix nebulosa 

Kopš 1910. gada līdz 2009. gadam Latvijā ziemeļpūce ir reģistrēta četras reizes trīs dažādās 

vietās (Celmiņš A. www.putni.lv), tajā skaitā ir bijis viens teritoriāla pāra novērojums divus 

gadus pēc kārtas (Strazds u.c. 2006; Ławicki et al. 2013). Kopš tā laika ir novēroti vismaz 

četri dziedoši tēviņi ligzdošanas sezonā, tajā skaitā viens pāris (Latvijas Pūču Izpētes biedrība, 

nepublicētas ziņas), šie novērojumi citās vietās kā 2006. – 2009. gados.  

Kopš 2007. gada sugas populācija Eiropas ziemeļu un austrumu reģionos ir pieaugusi, atklāt i 

arvien jauni ligzdošanas reģioni (Ławicki et al. 2013). Nozīmīgākais populācijas pieaugums ir 

kopš 2010. un 2011. gadu sekmīgajām ligzdošanas sezonām Fenoskandijā (Ławicki et al. 

2013), ir zināms, ka Polijā izveidojusies populācija, kas turpinājusi ligzdošanu kopš tam, tā ir 

pieaugusi un stabila (S. Rubača mutisks ziņojums). 

Lai gan Latvijā novērojumi koncentrējas uz austrumiem no Rīgas meridiāna, sugai raksturīgas 

plašas natālās (līdz 650 km) un ligzdošanas (līdz 450 km) dispersijas distances, tajā skaitā, 

iespējams, šķērsojot Kurzemi (Ławicki et al. 2013).  

Dažādos pētījumos un sarunās ar citu valstu pūču pētniekiem par efektīvāko sugas 

monitoringa metodi tiek uzskatīta ligzdošanas vietu (stumbeņu un lielo ligzdu) pārbaude 

reģionos, kur suga ir bijusi novērota. Tēviņa balss ir vāji dzirdama līdz 1500 m attālumam, 

labi dzirdama ap 700 m distancēs, mātītes (uztraukuma?) balss ir ekstremāli līdzīga tālu suņu 

riešanai un droši identificējama var būt tikai nelielās distancēs, tā ir viegli nodēvējama arī par 

urālpūci. 

Suga meklējama purvainajos mežos, plašos staignāju un aluviālajos mežos, tajā skaitā 

meliorācijas ietekmētos. Sugai patīk medībām izmantot atvērumus – lauces un izcirtumus līdz 

2-5 ha platībā – medībām, tomēr kailciršu koncentrācija esot negatīvi sugas sastopamību 

ietekmējoša (Sulkava, Huhtala 1997). 

Raksturīgā tēviņa balss: http://www.xeno-canto.org/233366 

Mātītes „riešana”: https://failiem.lv/u/srh6hgth 

Zemas kvalitātes mazuļu balss ieraksts: http://www.xeno-canto.org/143174 

Pāra komunikācija: http://www.xeno-canto.org/233240 

 

Plīvurpūce Tyto alba 

Pēdējais plīvurpūces ligzdošanas gadījums Latvijā ir zināms 1940.-tajos gados 

(www.putni.lv), pēdējās desmitgadēs suga samērā regulāri tiek novērota migrāciju laikā 

(www.putni.lv), 2016. gada martā Rīgā novērota pārlidojoša pūce ar sugai raksturīgajiem 

„čirpstieniem”, tomēr teritoriju atkārtoti pārbaudot aprīļa vidū sugas klātbūtne vairs nav 

konstatēta. 

Ņemot vērā regulāros jauno putnu novērojumus, kādas ligzdošanas teritorijas konstatēšana 

plašajos ligzdojošo putnu atlanta apsekojumos ir iespējama. 2016. gada martā novērotā 

plīvurpūce vokalizāciju uzsāka uz meža pūces ieraksta atskaņošanu, tomēr šķietami 

piemērotās vietās varētu būt vērts atskaņot arī šīs sugas tēviņa dziesmu. Par piemērotākajiem 

biotopiem būtu atzīstama plaša atvērtā ainava ar lopu, piemēram, govju fermām un ganībām.  

Nozīmīgi ir zināt ar demonstrējumu izlidojuma balsi, kas varētu būt nozīmīga vietas ar zemu 

sugas sastopamības blīvumu un tā radīto dziedāšanas aktivitātes samazinājumu. 

Tēviņam raksturīgā balss: http://www.xeno-canto.org/186611 

Dažādu vokalizāciju apvienojums: http://www.xeno-canto.org/143443 

Izlidojuma balss: http://www.xeno-canto.org/48733 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/186552 

 

Svītrainā pūce Surnia ulula 

Pēdējos gados Latvijā regulāri tiek novērotas ziemojošas svītrainās pūces, tomēr sugas 

ligzdošana kopš 20. gs. nav reģistrēta. Igaunijā suga ir ligzdojusi dažādās vietās, kur 

ziemojošie īpatņi uzturējušies līdz marta beigām. Ļoti iespējams, ka arī Ādažu militārajā 

poligonā 2012. gadā, kad suga bija novērota pat 6. aprīlī, ir bijis ligzdošanas mēģinājums. 
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Igaunijā suga ligzdošanai izmantojusi bikšainajiem apogiem izvietotus būrus un melno dzilnu 

dobumus. 

Tēviņa balss: http://www.xeno-canto.org/293033 

Uztraukuma balss: http://www.xeno-canto.org/263930 

Mazuļu balsis: http://www.xeno-canto.org/138965 
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Vispārējas atrunas saistībā ar pūču sastopamības blīvumu, to ietekmējošiem faktoriem 

Lai gan maģistrālo autoceļu un dzelzceļu ietekme par nozīmīgu ir atzīta tikai ausainās pūces 

sastopamību izskaidrojošajā modelī, par ticamu ietekmi tā ir uzskatāma arī pārējām sugām, 

tomēr to sastopamības blīvums (iespējamo izmaiņu intervāls) un parauglaukumu skaits neļauj 

pilnībā izvērtēt visus ietekmējošos faktorus. 

Sagaidāms ir arī jautājums par pūcēm, kas ligzdo lielajās pilsētās, kurās ir pastāvīgs trokšņa 

piesārņojums, kas var pat pārsniegt maģistrālo satiksmes mezglu radīto, tomēr ir jāatzīmē 

šajās vietās esošais potenciālo barības objektu (žurkas Rattus sp., mājas baloži Columba livia, 

u.c.) piesātinājums, kā arī gaismas pietiekamība visas diennakts garumā un pūču redzes 

īpatnības, kas pieļauj augstas izšķirtspējas melnbalto toņu redzamību visas diennakts garumā. 

Daļai sugu specifisku pētījumu gaitā ir konstatēta mežsaimniecisko darbību, iespējams, 

trokšņa piesārņojuma veidā (papildus analīzes ir nepieciešamas) spēcīga ietekme uz 

ligzdošanas teritoriju izvēli un saglabāšanos gadu gaitā – urālpūcei ir pierādīta teritorijas 

pamešana, ja mežsaimnieciskā darbība notiek tuvāk par 300 m no ligzdošanas vietas. 

Šīs un citas saistības nav iespējams precīzi izskaidrot bez pietiekoša datu – uzskaišu un 

precīzu ziņojumu – apjoma. Lūgums dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv ziņot ne tikai 

pozitīvās uzskaites un uzskaišu vietas, bet arī tās, kurās suga ir meklēta, piemēram, 

provocējot, bet nav konstatēta. Šādos gadījumos nepieciešami precīzi novērošanas gaitas 

apraksti, iekļaujot novērošanas datumu, pulksteņa laiku, klimatiskos apstākļus un atskaņotos 

ierakstus, raksturojot to sekvenci un skaņas spiedienu izmantoto frekvenču diapazonā. 
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