
DABAS LIEGUMS

Stiklu purvi 

Stends sagatavots Latvijas Dabas fonda realizētā 
LIFE Daba projekta “Purva biotopu  aizsardzības plāna 
īstenošana Latvijā” ietvaros.
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ĪSI PAR GALVENO

Dabas liegums atrodas Ventspils rajona Puzes un Usmas pagastā, Talsu rajona 
Valdgales pagastā

Izveidots  1977. gadā                      
Platība   6636  ha

Statuss 
• viens no Latvijas 273 dabas liegumiem
• viena no Latvijas 336 Natura 2000 vietām Eiropas aizsargājamo teritoriju 

tīklā
•  Starptautiski putniem nozīmīga vieta

Biotopu veidi
• mežs (68 %)
• purvs (28 %) 
• pļavas un lauksaimniecības zemes  (3 %)
• saldūdens biotopi – 8 ezeri (1 %)

Galvenās dabas vērtības  
• lielākais augsto purvu komplekss Rietumlatvijā
• 8 Eiropā un 2 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi
• 109 Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas

Stiklu purvi veidojušies pirms 5000–6000 gadu
Kūdras slāņa maksimālais dziļums  5 m

Teritorijas apsaimniekošanas pasākumi 
• purva nosusināšanas degradējošās ietekmes novēršana 
• medņu riestu apsaimnoekošana
• hidroloģiskā un veģetācijas monitoringa veikšana

Dabas liegumā „Stiklu purvi” ietilpst 6 augstie (sūnu) purvi: Vasenieku, Pumpuru, Vanagu, 
Medņu, Zvaguļu un Dižpurvs. Tie aizņem gandrīz trešo daļu teritorijas jeb 1873 ha. Neskarti 
augstie jeb sūnu purvi ir Eiropā prioritāri aizsargājami biotopi.
Apmēram 2/3 no dabas lieguma platības aizņem meži. Vecākās audzes sasniedz 180 gadu ve-
cumu, tās lielākoties ietver purvu masīvus. Dabas liegumā iekļauta daļa no Stiklu ezeraines - 8 
ezeri. Teritoriju šķērso arī 2 nelielas upes – Veciere un Sēme.

Putni

Stiklu purvu komplekss ir sestajā vietā Latvijā ornitofaunas bagātības ziņā.
Līdz šim te konstatētas 28 Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas putnu sugas, bet kopējais 
konstatētais putnu sugu skaits tuvojas simtam. Dabas liegums “Stiklu purvi” atzīts par  Starp-
tautiski putniem nozīmīgu vietu. Teritorija vērtīga arī ar 5 medņu riestiem.

Purva tilbīte 
(Tringa glareola) 
ir raksturīga sūnu 
purvu iemītnieece, 
sastopama arī visos 
sešos Stiklu purvos. 

Bezmugurkaulnieki

Teritorijā konstatētas 20 retas un īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas.
Īpaši daudzveidīga ir gliemju fauna – te sastopama gandrīz 1/3 no visas Latvijas sauszemes 
gliemežu sugām. Samērā augsta ir arī tauriņu daudzveidība – 37 sugas. Divas no tām ir retas un 
īpaši aizsargājamas – gāršas samtenis un meža sīksamtenis. 

Purva sisenis 
(Mecostethus 
grossus), kurš mīt 
gan purvos, gan 
slapjās pļavās. 
Sastopams Stiklu 
Dižpurvā.

Augi

Dabas liegumā konstatētas gandrīz 500 vaskulāro augu un ap 150 sūnu sugas. No tām 53 sugas ir 
īpaši aizsargājamas. Vairākas sugas ir retas un  raksturīgas tikai Latvijas rietumdaļai, bet dažām 
sūnu sugām Stiklu purvos ir viena no nedaudzām atradnēm valstī. Raksturīgas iemītnieces Stik-
lu sūnu purvos ir arī vairāku sugu rasenes .

Garlapu rasene 
(Drosera anglica)–
augs-kukaiņēdājs.

 

STIKLI MIRES NATURE RESERVE           

Established 1977  Total area  6636 ha

Status     •   one of the 273 nature reserves of Latvia     
  •   one of the 336 Natura 2000 sites of Latvia
               •   Internationally Important Bird Area

Started to develop 5,000-6, 000 years ago

Habitat types
  •   mires (28%)  
  •   forests (68%)       
  •   grasslands and agricultural lands 3(%)     
  •   lakes (1%)

The main nature values
 •   the greatest raised bog complex in Western Latvia (1873 ha) 
 •   lakes (eutrophic, dystrophic and semidistrophic tipes) 
 •   108 protected plant and animal species of Latvia and Europe 
 •   8 habitats of European Importance and 2 especially protected habitats of Latvia 

Management actions in the area 
To prevent the negative influence of the drainage  dams  are built  on  the  ditches. It is carried out within the 
framework of EC financed LIFE project “Implementation of Mire Habitat Management Plan for Latvia”. 

Lai labāk varētu novērot un iepazīt purva iemītniekus - augus un 
dzīvniekus – Vasenieku purvā ir ierīkota 4 km gara purva laipa. Putnus 
vislabāk varēsiet novērot no 6 m augstā skatu torņa, uz kuru ved laipa. 
Esiet laipni aicināti apmeklēt Vasenieku purva laipu Puzes pagastā! 

Teritorijas pārvaldi realizē:  
• Usmas pagasta padome – “Auseklīši”, Usmas pagasts, LV 3619
• Puzes pagasta padome – “Valde”, Puzes pagasts, LV 3613
• Valdgales pagasta padome – “Pagasta māja”,  Pūņas, Valdgales pagasts, LV 3253

Aizsardzību kontrolē: 
Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dārzu ielā 2 Ventspils LV3601; Ventspils@vrvp.gov.lv

To observ better and to become acquainted  with the dwellers of raised 
bog - a 4 km long nature trail is set up in Vasenieki Mire. In order to ob-
serv birds you may use 6 m high watching tower. You are welcome in the 
mire!


