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Putni Stiklu purvos un mežos

In total about 100 bird species have been recognized in Stikli Mires Nature Reserve. There are records about 
28 rare and specially protected bird species, which in various time periods could be found in the site. This 
territory is recognized as an Internationally Important Bird Area.

Wood Sandpiper (Tringa glareola)1,2 - the number of Wood Sandpipers is estimated as 14 pairs.

Cranes (Grus grus)1,2 - for Cranes Stikli Mires is a good nesting area – about 15 pairs are nesting there. The 
number of non-nesting cranes reaches 20.

Great Grey Shrike (Lanius excubitor)1  - several pairs (3-4) have been observed.

Black grouse (Tetrao tetrix)3 - Black grouse leks are in all raised bogs of the territory.

Eurasian Curlew (Numenius arquata)1  - characteristic nesting species in the mires. In Stikli Mires occurs 
very rare.
 
European Golden Plover (Pluvialis apricaria)1,2 - characteristic nesting species in Stikli Mires (15 
pairs).

Capercaillie (Tetrao urogallus)3 - five Capercaillie leks are known in the Stikli Mires Nature Reserve.

Pygmy owl (Glauccidium passerinum)1,2 - about 15 pairs are nesting in Stikli Mires.

Nature Reserve is a habitat for rare woodpecker species, like three-toed woodpecker (Picoides tridactylis)1,2, 
Black woodpecker (Dryocopus martius)1,2, grey-headed woodpecker (Picus canus)1,2 . 

Stiklu purvu komplekss ir sestajā vietā Latvijā ornitofaunas bagātības ziņā.
Līdz šim te konstatētas 28 Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas putnu sugas, bet kopējais kon-
statētais putnu sugu skaits tuvojas simtam. Dabas liegums “Stiklu purvi” atzīts par  Starptautis-
ki putniem nozīmīgu vietu.

BIRDS IN STIKLI MIRES NATURE RESERVE

Dzeltenais tārtiņš 
Pluvialis apricaria 1,2 

Purvos ligzdojoša 
bridējputnu suga, uzturas 
klajākajās purva vietās. 
Ligzdu parasti izveido 
atklātā purvā sausākajās 
vietās – uz ciņiem, dēj 4 
olas. Raksturīga ligzdotāja 
visos Stiklu purvos 
(vismaz 15 pāri), visbiežāk 
Vasenieku purvā.

Purva tilbīte 
Tringa glareola 1,2 

Purva bridējputns, kura dzī-
ve galvenokārt saistīta ar 
purva lāmām un to apkārtni. 
Ligzdu veido un rūpīgi pa-
slēpj purva augājā, dējumā 
4 olas. Stiklu purvos ligzdo 
apmēram 15 purva tilbīšu 
pāri.

Kuitala 
Numenius arquata1 
Mūsdienās tipiska ligzdotāja 
purvos. Ligzdu veido 
uz zemes, parasti dēj 4 
olas. Barojas ar sīkiem 
bezmugurkaulniekiem, 
reizēm arī ar ogām. Retumis 
sastopama arī Stiklu purvos. 

Lielā čakste 

Lanius excubitor1 
Zvirbuļveidīgo putnu suga, 
kura parasti ligzdo augstajos 
purvos nelielās priedītēs 2-
5 m augstumā. Dēj 5-7 olas. 
Lielās čakstes pamatbarība ir 
kukaiņi, bet nereti medī arī 
vardes, ķirzakas vai pat sīkos 
putnus un grauzējus. Stiklu 
purvos ligzdo 3-4 pāri.

Rubenis 
Tetrao tetrix** 
Purvs ir rubeņu iecienītākais biotops, 
bet sastapt to var arī slapjās pļavās, 
izcirtumos, meža laucēs. Nometnieks, 
rudenī apvienojas baros un pārziemo, 
pārtiekot galvenokārt no augu valsts 
barības. Pavasarī riesta vietās tālu 
dzirdama īpatnējā rubeņu rubināšana. 
Stiklu purvu liegumā riesto visos 
6 purvos, kopskaitā vismaz 28-30 
rubeņu gaiļi. 

Dzērve 
Grus grus1,2

Gājputns, ziemo 
galvenokārt Vidusjūras 
pie krastes zemēs un 
Ziemeļāfrikā. Latvijā 
ierodas marta beigās, 
aprīļa sākumā. Ligzdu no 
niedrēm, augu stublājiem, 
sūnām un lapām ierīko 
uz zemes un parasti dēj 2, 
reti 1 vai 3 olas. 
Stiklu purvos ligzdo 
apmēram 15 pāri. 

Mazāk trokšņosi – 
vairāk redzēsi! 

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

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

Finansiāli atbalsta

Apodziņš 
Glauccidium passerinum1,2 
Pūču dzimtas suga, mazākā no pūču sugām. Nometnieks, 
ligzdo dabiskos vai dzeņu izkaltos dobumos, dēj 4-7 baltas 
olas. Barību glabā krātuvēs – koku dobumos vai būrīšos. 
Stiklu purvos apodziņu sastopamības biežums ir diezgan 
pārsteidzošs – tiek lēsts, ka te ligzdo vismaz 8-10 pāri.

Trīspirkstu dzenis 
Picoides tridactylis1,2, 

melnā dzilna (Dryocopus martius)1,2, pelēkā dzilna 
(Picus canus)1,2  -  Stiklu dabas lieguma mežos nereti 
sastopami  dzeņveidīgie putni. Trīspirkstu dzenis 
novērots tikai dažās vietās liegumā, bet abas pārējās 
sugas te sastopamas un ligzdo it bieži – melnā dzilna 

Medņu riesti 

Stiklu purvos zināmi vismaz 5 
medņu riesti un vēl 3 atrodas tie-
šā lieguma tuvumā. Projekta LIFE 
– Daba “Purvi” ietvaros sadarbībā 
ar Ziemeļkurzemes mežsaimniecī-
bu notiek šo riestu kopšana.

Mednis 

Tetrao urogallus 3 

Fazānu dzimtas putns. 
Tēviņam un mātītei visu gadu 
atšķirīgas krāsas apspalvojums. 
Nometnieks, mīt skujkoku 
galvenokārt priežu mežos, augsto 
purvu apmalēs. Tēviņi sāk riestot 
februārī, martā, apmeklējot 
ikgadēji izmantotas riesta vietas, 
un ligzdu ierīko netālu no tās.

1– Latvijā īpaši aizsargājama suga/ 
especially protected species in 
Latvia

2 - Eiropā īpaši aizsargājama suga/  
especially protected species in 
Europe

3 – ierobežoti izmantojama īpaši 
aizsargājama suga/ especially 
protected species of restricted use

ap 15 pāriem, pelēkā 
dzilna 8-10 pāri.

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


