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Pārskats par LIFE+ projekta PUTNI ĀDAŽOS (LIFE12NAT/LV/000509) 

aktivitāti C.1 (zaļo vārnu biotopa uzlabošana) 2015. gada ligzdošanas sezonā 

Edmunds Račinskis, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

 

Ievads 

Ādažu poligons ir viena no trīs pēdējām zaļo vārnu Coracias garrulus ligzdošanas vietām Latvijā. 

Kopā ar abām pārējām šīs sugas atradnēm Garkalnes mežos un Silakrogā, poligonu apdzīvojošās 

zaļās vārnas veido vienotu vietējo sugas populāciju Pierīgā. Tās aizsardzība un izpēte Latvijā 

aizsākās 1998. gadā pie Garkalnes. Jau 1999. gadā Garkalnes mežos tika izlikti pirmie būri zaļo 

vārnu ligzdošanai, vēlāk tie sākti likt arī pie Silakroga (2003. gadā) un Ādažu poligonā (2007. 

gadā). Piemērotu un drošu, t.i. pret postījumiem pasargātu, būru tīkls ir izrādījies sekmīgs 

līdzeklis zaļo vārnu vietējās populācijas saglabāšanā, tāpēc esošā būru parauglaukuma 

paplašināšana iekļauta arī LIFE+ projekta PUTNI ĀDAŽOS (LIFE12 NAT/LV/000509) aktivitāšu 

plānā. 

 

Aktivitātes C.1 kopsavilkums1 

Lai uzlabotu retās zaļās vārnas ligzdošanas un barošanās apstākļus, Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība projekta teritorijā izvietos 60 būrus ligzdošanai un 200 īpašus sēdkokus (2 metrus augsti, 

aptuveni 10 cm diametrā) ar "šķērskociņiem" staba galā, kas kalpos barības nolūkošanai. 

Aizsardzība pret plēsējiem (galvenokārt caunām) tiks nodrošināta, liekot plastikāta vai skārda 

loksnes ap kokiem, kuros atrodas būri (nosedzot stumbru apmēram 1,4-1,5 m garumā). Katru 

gadu ornitologi pārbaudīs būru apdzīvotību un ligzdošanas sekmes. 

 

Būri zaļajām vārnām 

LIFE+ projekta PUTNI ĀDAŽOS ietvaros Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2015. gada pavasarī Ādažu 

poligonā izvietoja 32 jaunus būrus zaļo vārnu ligzdošanai. No tiem 30 uzlikti šim nolūkam īpaši 

uzstādītos koka stabos (1. attēls), bet vēl divi – kokos. Turpmāk ligzdošanas sezonas laikā regulāri 

pārbaudīti gan jaunie, gan 23 agrāk zaļajām vārnām izliktie būri (2. attēls), lai konstatētu tajos 

ligzdojošo putnu ligzdas, nodrošinātu ligzdu aizsardzību pret postījumiem un sekotu zaļo vārnu 

ligzdošanas sekmēm. 

                                                           
1
 http://putniadazos.lv/lv/aktivitates-un-rezultati/projekta-aktivitates/dabas-atjaunosana-un-aizsardziba 
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1. attēls. Viens no LIFE+ projekta ietvaros uzliktajiem jaunajiem būriem koka stabā, 6.04.2015. Foto: 

Edmunds Račinskis 

 

2. attēls. Zaļo vārnu ligzdošanai pieejamo būru izvietojums Ādažu poligonā (ar zilu – būri kokos, ar 

sarkanu – stabos). 
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Sēdkoki zaļajām vārnām 

Lai uzlabotu barošanās apstākļus poligona klajumos – virsājos un smiltājos, kur vietām trūkst 

dabisko sēdvietu (koku) zaļajām vārnām, pavasarī tika uzstādīti 220 stabi (125 koka, 95 bambusa) 

ar šķērskokiem galos. Šos stabus zaļās vārnas regulāri izmanto kā sēdvietas - barošanās posteņus 

un atpūtas vietas (3. attēls). 

 

3. attēls. Zaļā vārna uz viena no Ādažu poligonā izvietotajiem „sēdkokiem”, 20.06.2015. Foto: 

Edmunds Račinskis. 

 

Būru apdzīvotība un zaļo vārnu ligzdošanas sekmes 

Apdzīvotas putnu ligzdas konstatētas 18 Ādažu poligonā zaļo vārnu ligzdošanai izvietotajos 

būros. Zaļās vārnas ligzdoja četros no šiem būriem, un vēl viens zaļo vārnu dējums atrasts 

pupuķu ligzdošanai izliktā būrī (kopā piecas ligzdas). Līdz ar to kopējais zināmais ligzdojošo zaļo 

vārnu pāru skaits poligonā šogad ir bijis salīdzinoši augstā līmenī uz līdzšinējo svārstību fona kopš 

2007. gada (4. attēls). 

 

4. attēls. Zināmais zaļo vārnu ligzdu skaits Ādažu poligonā kopš ilggadējo pētījumu sākuma un pirmo 

būru izlikšanas. 
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Šajās piecās ligzdās sākotnēji izdētas 3-5 olas (vidēji 4,2), un trīs no ligzdām bija sekmīgas – līdz 

gredzenošanas vecumam tajās izdzīvoja 2-4 mazuļi (vid. 2,7 pull. sekmīgā ligzdā; vid. 1,6 pull. 

apdzīvotā ligzdā; 5. attēls).  

 

5. attēls. Sekmīgākais no zaļo vārnu perējumiem Ādažu poligonā 2015. gadā – četri lieli un līdzīgi 

attīstīti mazuļi gredzenošanas dienā, 15.07.2015. Foto: Edmunds Račinskis 

 

Divas zaļo vārnu ligzdas izrādījās nesekmīgas – vienā nezināmu iemeslu dēļ gāja bojā trīs mazuļi, 

otrā – neizšķīlās neviena no trim perētajām olām. Līdz ar to kopumā no 21 izdētās olas izšķīlās 

vismaz 15 mazuļi (15-17, precīzu ziņu par divu olu šķilšanos trūkst), šķilšanās sekmes bija vismaz 

71%, un līdz gredzenošanas vecumam izdzīvoja astoņi mazuļi (38% no visās ligzdās izdētajām 

olām, 57% no sekmīgajās ligzdās izdētajām olām).  

Viena no šī gada zaļo vārnu ligzdām atradās jaunā, 2015. gadā izliktā būrī pie staba (6. attēls). 

 

6. attēls. Zaļo vārnu pāris pie apdzīvota jaunā būra stabā. Foto: Ieva Mārdega (stopkadrs no 

http://putniadazos.lv/lv/video) 
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Citas zaļo vārnu būros ligzdojošas putnu sugas Ādažu poligonā 2015. gadā bija: pupuķis Upupa 

epops (piecos būros), erickiņš Phoenicurus phoenicurus (četros būros), mājas strazds Sturnus 

vulgaris (trīs būros), lielā zīlīte Parus major un tītiņš Jynx torquilla (pa vienam būrim). 


