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

aktivitāti C.1 (zaļo vārnu biotopa uzlabošana) 2017. gada ligzdošanas sezonā 

Viesturs Ķerus, 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. Pārskati par aktivitātes C.1 ietvaros paveikto sagatavoti projekta vajadzībām 2015. gadā, 

kad poligonā izvietoti 32 jauni būri zaļo vārnu ligzdošanai (Račinskis 2015), un 2016. gadā 

(Račinskis 2016), kad pārskatā dots kopsavilkums par 2016. gadā veiktajām darbībām un 

rezultātiem. Šajā pārskatā dots kopsavilkums par paveikto 2017. gadā un rezultātiem. 

 

Materiāls un metodes 

Laikā no maija līdz augustam atkārtoti pārbaudīti gan 2015. gada pavasarī LIFE+ projekta ietvaros 

izvietotie 32 būri, gan agrāk poligonā liktie būri, lai konstatētu tajos ligzdojošo putnu ligzdas, 

nodrošinātu ligzdu aizsardzību pret postījumiem, sekotu zaļo vārnu ligzdošanas sekmēm, veiktu 

pieaugušo putnu gredzenu nolasīšanu un mazuļu gredzenošanu (kontroļu kopsavilkums 1. 

tabulā). Visi būri nodrošināti ar aizsardzību pret postītājiem, zem būriem piestiprinot vai nu blīvas 

plēves (uz koku stumbriem), vai skārda aploces (pie LIFE+ projektā ierīkotajiem būru stabiem; 

metāla aploces paraugu sk. 1. attēlā). Pavisam 2017. gada ligzdošanas sezonā poligonā atradās 

un pārbaudīti 47 zaļo vārnu ligzdošanai piemēroti būri. Salīdzinot ar 2016. gadu, būru ir par trim 

mazāk, jo pieci būri ir noņemti vietās, kur Ādažu poligona attīstības un būvniecības dēļ būri bija 

apdraudēti vai būru koki nozāģēti, savukārt divi uzlikti jaunās vietās.  
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1. tabula. Zaļo vārnu būru pārbaudes Ādažu poligonā 2017. gadā (ieskaitot daļējās kontroles) 

Mēnesis Datumi 

Maijs 24. 

Jūnijs 1. 

Jūlijs 11., 12., 15., 20., 31. 

Augusts 5. 

 

 

Rezultāti 

1. Būru apdzīvotība 

Apdzīvotas putnu ligzdas konstatētas 15 Ādažu poligonā zaļo vārnu ligzdošanai izvietotajos 

būros. Zaļās vārnas ligzdoja divos no šiem būriem. Pupuķu būros šajā gadā zaļo vārnu ligzdas nav 

atrastas. Līdz ar to zināmais ligzdojošo zaļo vārnu pāru skaits Ādažu poligonā šogad ir bijis zemā 

līmenī uz līdzšinējo svārstību fona kopš 2007. gada, kad teritorijā izvietoti pirmie būri šai sugai 

(vid. = 4 ligzdas/gadā; 1. attēls). Tomēr, salīdzinot ar kopējo Pierīgas zaļo vārnu populācijas 

ligzdojošo pāru skaitu, redzams, ka tas atbilst vispārējai negatīvai populācijas skaita tendencei 

(Zināmais zaļo vārnu ligzdu skaits Latvijā, Pierīgā; 2. attēls), tādējādi visdrīzāk nav saistīts ar 

projekta aktivitātēm Ādažu poligonā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Zināmais zaļo vārnu ligzdu skaits Ādažu poligonā kopš ilggadējo pētījumu sākuma. 



3 
 

 

2. attēls. Zināmais zaļo vārnu ligzdu skaits Pierīgā (1998-2017) kopš ilggadējo pētījumu sākuma. 

 

Kopējais pārskats par visām zaļo vārnu būros 2017. gadā ligzdojošajām putnu sugām Ādažu 

poligonā dots 2. tabulā. Šajā gadā gaigalas ligzdoja jau divos stabos liktajos būros (2016. gadā – 

vienā būrī) ar palielināto 10 cm diametra skreju (3. attēls). 

 

 

2. tabula. Zaļo vārnu būru apdzīvotība Ādažu poligonā 2017. gadā 

Putnu suga Būru skaits Piezīmes 

Gaigala Bucephala clangula 2  

Zaļā vārna Coracias garrulus 2  

Lielā zīlīte Parus major 7  

Tītiņš Jynx torquilla 1 Vebkameras būris, zaļā vārna 

izposta dējumu 

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus 3  

Kopā 15  
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3. attēls. Gaigalas dējums zaļo vārnu būrī Ādažu poligonā, 24.05.2017. Foto: Ieva Mārdega. 
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2. Zaļo vārnu ligzdošanas sekmes 

No divām 2017. gadā apdzīvotajām zaļo vārnu ligzdām sekmīgas bija abas – viena 2015. gadā 

liktā stabu būrī, otra – jau 2007. gadā liktā būrī bērzā (4. attēls). Abos divos pilnajos dējumos 

sākotnēji bija 4 olas (vidēji 4,0), abas ligzdas bija sekmīgas – līdz gredzenošanas vecumam tajās 

izdzīvoja un tika apgredzenoti pa trim zaļo vārnu mazuļiem (vid. 3,0 pull. sekmīgā ligzdā; vid. 

3,0 pull. uz divām apdzīvotajām ligzdām ar pilnajiem dējumiem; 5. attēls). 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, šogad kopējais konstatēto zaļo vārnu ligzdu skaits bija zemāks, taču 

ligzdošanas sekmes augstākas (3. tabula), kas kopumā atbilst gada tendencei visā sugas 

populācijā Pierīgā – īpaši, blakus esošajos Garkalnes mežos. Spriežot pēc daudzo gredzenoto 

pieaugušo un ligzdošanas vecumu sasniegušo, taču acīmredzami neligzdojošo putnu skaita pie 

vebkameras (viens no būriem poligonā), iespējams, arī šogad ir turpinājušies nelabvēlīgi 

barošanās apstākļi ligzdošanas sezonas sākuma daļā, jo citi galvenie faktori – putnu klātesamība 

un ligzdvietu pieejamība jāvērtē kā adekvāti. 

3. tabula. Zaļo vārnu ligzdošanas sekmes Ādažu poligonā 2015., 2016. un 2017. gadā 

Raksturlielums 2015 2016 2017 

Apdzīvoto ligzdu skaits 5 4 2 

Pilno dējumu lielums (olu skaits) 3-5 (vidēji 4,2) 3-4 olas (vidēji 3,7) 4 olas 

Sekmīgo ligzdu skaits 3 (60%)  2 (50%) 2 (100%) 

Izaugušo mazuļu skaits 8 4 6 

Mazuļi sekmīgā ligzdā (vid.) 2,7 2,0 3,0 

Mazuļi apdzīvotā ligzdā (vid.) 1,6 1,0 3,0 
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4. attēls. Nesen šķīlušies zaļo vārnu mazuļi būrī Ādažu poligonā, 11.07.2017. Foto: Ieva Mārdega. 

5. attēls. Gandrīz lidojošs zaļo vārnu mazulis otrā sekmīgajā būrī Ādažu poligonā, 20.07.2017. Foto: 

Ieva Mārdega. 


