
Sveicināti, Latvijas skolotāji un skolēni! 

Uzaicinām jūs piedalīties aizraujošā, izglītojošā un vienlaikus ļoti vajadzīgā un nozīmīgā 

vides izpētes pasākumā Latvijas un Eiropas mērogā – 7. starptautiskajā balto stārķu 

(svēteļu) ligzdu uzskaitē.  

Balto stārķu uzskaite atspoguļo ne tikai sugas skaitliskās izmaiņas, bet raksturo arī Latvijas vides 

stāvokli kopumā – liels stārķu daudzums liecina par dabas veselību un bagātību. Latviju var dēvēt 

par balto stārķu zemi – šeit ir dzimtene apmēram 4,5% visas pasaules svēteļu, kas valstij ar tik 

nelielu teritoriju ir ļoti daudz, taču līdz ar to mēs esam atbildīgi par šo putnu labklājību un 

nākotni. Latvijā viens no augstākajiem svēteļu ligzdu blīvumiem pasaulē – vidēji 17 ligzdas uz 

100 km².  

Par Latvijas un pasaules balto stārķu populāciju izmaiņām zinām, pateicoties starptautiskām 

uzskaitēm, kuras notiek jau kopš 1934.gada. Septītās - 2014.gada  uzskaites uzdevums ir 

noskaidrot balto stārķu izplatības un skaita izmaiņas kopš iepriekšējās uzskaites 2004.–

2005.gadā. Pirms 10 gadiem Latvijā ligzdoja apmēram 10 600 pāri svēteļu – to skaits bijis 

gandrīz nemainīgs kopš 1994.–1995.gada. Šobrīd lauksaimniecības platības ir samazinājušās, bet 

atlikušajās aizvien vairāk tiek lietotas dabai nedraudzīgas vielas. Tas rada bažas par iespējamu 

balto stārķu skaita samazināšanos un turpmāko labklājību.  

Balto stārķu ligzdu uzskaite Latvijā ir paveicama, tikai iesaistot tajā iespējami daudz cilvēku. 

Īpaši ceram uz liela skaita jauniešu iesaistīšanos – tāpat kā visās iepriekšējās uzskaitēs, datu 

galveno daļu iecerēts iegūt no skolām (piemēram, 1934.g. uzskaitē piedalījās vairāk nekā 90% 

Latvijas skolu). Piedalīties uzskaitē nozīmē: savas skolas mikrorajonā meklēt baltā stārķa 

ligzdas, iezīmēt tās kartē, anketā aprakstīt šo ligzdu (vieta, novietojums, pamats) – to var 

veikt jau martā-maijā. Jūnijā-jūlijā jānoskaidro un jāieraksta anketā, vai ligzda apdzīvota, 

vai tajā ir mazuļi, un cik to ir. Pēc vēlēšanās var vākt arī citus datus, piemēram, par 

atlidošanu/aizlidošanu, barošanos u.c. Kā rāda līdzšinējā pieredze, šī projekta ietvaros tiek 

iegūti dati ne tikai par baltajiem stārķiem, bet arī padziļināti iepazīta dzimtā apkārtne kopumā – 

tās daba, cilvēki un kultūrvēsturiskās vērtības. Tā ir iespēja skolēniem veikt zinātnisku pētījumu 

un noformēt to kā atsevišķu projektu, prezentēt to dažāda līmeņa konkursos.  

Latvijā uzskaiti organizē un atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvenergo, Latvijas vides 

aizsardzības fonds, Valsts Izglītības satura centrs un LU Bioloģijas institūts. Visu ar uzskaiti 

saistīto informāciju un materiālus (plakātus, instrukcijas, anketas, kartes utt.) pēc tam, kad būsiet 

apstiprinājuši vēlmi piedalīties šajā pasākumā, saņemsiet no uzskaites organizētājiem personīgi, 

pa pastu vai elektroniski. Paredzēta arī iespēja par iegūtajiem datiem ziņot internetā – portālā 

dabasdati.lv – īpaši šai uzskaitei sagatavotajā sadaļā. 

Aicinām piedalīties balto stārķu ligzdu uzskaitē, līdz 28. martam piesakoties: 

http://lob.lv/lv/baltie_starki/ 

Kontakti: Māra Janaus (baltiestarki@lob.lv; 29593800); Andris Dekants (baltiestarki@lob.lv); 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (A.k.105, Rīga, LV-1046). 
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