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30.09.2010.
Preses relīze Nr.1.
Projekts LIFE-HerpetoLatvia - „Retu rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ir sācies!
Pagāja pirmais mēnesis no laika, kad 01.09.2010. ir
sācies jauns LIFE+ Projekts „Retu rāpuļu un
abinieku aizsardzība Latvijā”, kura mērķis ir atbalstīt
purva bruņurupuču Emys orbicularis, gludenās
čūskas
Coronella
austriaca,
sarkanvēdera
ugunskrupju
Bombina
bombina
populāciju
palielināšanos Latvijā un nodrošināt to ilgtspējīgu
eksistēšanu ar in-situ, ex-situ un likuma aizsardzības
metožu kombināciju.

PROJEKTA teritorija iekļauj Dabas
parku „Silene”, Ķemeru Nacionālo
Parku, Demenes pagastu, Daugavpils
novadu.
Projekta teritorijas (sarkanā krāsa).

Projekta pamata uzdevumi:
 Izveidot atbilstošu biotopu un koridoru tīklu Emys orbicularis, Coronella austriaca,
Bombina bombina atslēgas populācijām vienā eksistējoša vai jaunizveidotā Natura 2000
teritorijā katrai sugai.
 Jaunas Natura 2000 teritorijas izveide Bombina bombina lielākai populācijai Latvijā.
 Coronella austriaca sugas aizsardzības plāna sagatavošana apstiprināšanai.
 Pavairošana ex-situ zookultūrā Biotopu direktīvas II Pielikuma sugu Emys orbicularis un
Bombina bombina no ziemeļnieciskām populācijām: -vāju Bombina bombina galveno
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Natura 2000 – Eiropas daba Jums. Projekta teritorija ir Eiropas Natura 2000 tīkla daļa. Tā izvēlēta sakarā ar to, ka tajā atrodas
dažas Eiropas visapdraudētākās sugas un biotopi. Visas 27 Eiropas Savienības valstis strādā kopā Natura 2000 tīklā, lai saglabātu
Eiropas dabas mantojuma bagātību un daudzveidību visu labā
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populāciju pastiprināšana; - vietējo īpatņu grupas Emys orbicularis izveide zookultūrā, to
pavairošana un juvenīlu īpatņu izlaišana dabā.
Emys orbicularis, Coronella austriaca, Bombina bombina aizsardzības publicitātes
pasākumi.

Aktivitātes
 Sākotnēja izpēte.
 Coronella austriaca Sugas aizsardzības Plāns.
 Populāciju menedžmenta plāni.
 Jaunas Natura 2000 teritorijas izveide.
 Biotopu menedžments.
 Ex-situ pavairošanas bāzes izveide.
 Bombina bombina un Emys orbicularis populāciju pastiprināšana.
 Rāpuļu un abinieku saglabāšanas un projekta publicitāte un popularizēšana.
Projekta mērķa sugas
Bombina bombina – Sarkanvēdera ugunskrupis. Ļoti rets Latvijas
abinieks. Sastopams Latvijas dienvidos, pārsvarā Daugavpils
rajonā. Dzīvo seklās ūdenstilpēs: dīķos, grāvjos. Barojas ar
kukaiņiem. Latgales zoodārzs daudzus gadus pēta ugunskrupjus
Latvijā, reģistrēja jaunas atradnes. Latgales zoodārzā no 2004.g.
ugunskrupji tiek vairoti un izlaisti dabā.

Emys orbicularis – Eiropas purva bruņurupucis. Ļoti rets
Latvijā. Dzīvo ūdenstilpēs: dīķos, ezeros, purvos.
Barojas ar gliemežiem, zivīm, abiniekiem. Latgales
zoodārzā purva bruņurupuči daudzus gadus uzturēti un
vairojas katru gadu.

Coronella austriaca – Gludenā čūska. Ļoti reta Latvijas čūska. Dzīvo Latvijas centrā piejūras
zonā. Apdzīvo gaišus mežus, pļavas, purvus. Barojas ar ķirzakām, čūskām.
Projekta jaunumi
Šeit ir publicēti Projekta LIFE-HerpetoLatvia jaunumi. Protams, publicēti ir tikai
visinteresantākie jaunumi, kas saistīti ar Projekta sabiedriskajām aktivitātēm un publicitāti, jo
Projekta darbi iekļauj arī daudz svarīgu ikdienas aktivitāšu: dzīvnieku uztūrēšana, lauku
pētījumi, datu analizēšana, konsultācijas ar speciālistiem un darbs ar zemes īpašniekiem.
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01.09.2010. Projekts LIFE-HerpetoLatvia ir sācies!
Rīga.
Pirmā Projekta diena. Notika Projektu autoru komandas pirmās
tikšanas un Projekta darbības pamatjautājumu apspriešanas.
Projekts ir sācies!
20.09.2010. Uzraudzības komiteja ir izveidotā.
Daugavpils, Latgales Zoodārzs.
Projekta LIFE-HerpetoLatvia Uzraudzības komiteja, kurā piedalās Daugavpils Domes, Dabas
aizsardzības pārvaldes, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, LIFE un „Astrale” pārstāvji, ir
izveidota. Darba gaita notiek Projekta operatīvās konsultācijas ar komiteju pārstāvjiem pa epastu, telefonu, Skype vai personīgi.
24.09.2010. Skolēni un skolotāji uzzina par Projektu un par
sadarbības iespējām.
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
Projekts LIFE-HerpetoLatvia prezentēts Daugavpils, Daugavpils
novada un Latgales skolniekiem un skolotājiem pasākuma „Zinātnes
nakts” ietvaros. Šīs pasākums ir ļoti populārs Latvijā, aptuveni 250
skolēnu un skolotāju iepazinās ar Projektu un sadarbības ar to
iespējām.
27.-28.09.2010. Projekts prezentēts Eiropas
herpetologiem, saņemtas Eiropas herpetologu
konsultācijas.
Polija, Krakova.
Projekts LIFE-HerpetoLatvia prezentēts Eiropas
herpetologiem
konferencē
"X
Ogólnopolska
Konferencja Herpetologiczna Biologia płazów i
gadów – Ochrona herpetofauny". Tika prezentēti un
apspriesti Projekta mērķi, aktivitātes. Veiktas
konsultācijas ar poļu herpetologiem par Projekta
aktivitātēm in-situ un ex-situ.
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