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Atzinums sagatavots, balstoties uz 2010. gada 30. septembra Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un
tajā ietvertās minimālās prasības”, kas izdoti saskaņā ar „Sugu un biotopu aizsardzības
likuma” 4. panta 17. punktu (1. daļa), kā arī ievērojot EUROBATS vadlīnijas „Par
sikspārņu aizsardzības prasību ievērošanu vēja parku projektos” (Rodrigues, Bach, L.,
Dubourg-Savage, M., Karapandza, B., Kovac, D., Kervyn, T., Dekker, J., Kepel, A.,
Bach, P., Collins, J., Harbusch, C., Park, K., Micevski, B., Minderman J. 2015.
Guidelines for Consideration of Bats in Wind Farm Projects - Revision 2014.
EUROBATS Publication Series No. 6. Bonn, Germany).

Pētāmās teritorijas apraksts, tās apsekošanas laiks,
meteoroloģiskie apstākļi un izmantotās metodes
(atbilstoši MK noteikumu Nr 925, 2.2, 2.3, 2.5 un 2.6 punktiem)

Teritorijas raksturojums
Plānotā vēja parka teritorija atrodas Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, ietverot Kaigu
purvu un AS Latvijas valsts meži 150., 148., 157., 164., 176., 187., 196., 189. un 182
kvartālus. Pēc pasūtītāja skaidrojuma vēja turbīnu izvietojums ir aptuvens un iespējama
vēlāka tā precizēšana. Attiecīgi iespējama to būvēšana arī iepriekš neminētos meža
kvartālos. Šo būtu nepieciešams noprecizēt. Proti, vēja parkā plānotas ne vairāk kā 22
vēja turbīnas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros tiek izskatīti 4 alternatīvi
staciju izvietojuma varianti (1. attēls).
Plānotajā vēja parka teritorija tās ziemeļu pusē robežojas ar dabas liegumu “Kaigu
purvs”, tās tuvumā ir divi mazā ērgļa mikroliegumi un dienvidu pusē – baltmuguras
dzeņa mikroliegums (to izvērtēšana ir putnu eksperta kompetence). Teritorijai ir augsts
mežainums un vēja turbīnas tiek plānotas arī mežā un mežmalās, kas ir paaugstināta
riska teritorijas sikspārņiem. EUROBATS vadlīnijas pieļauj vēja turbīnu izvietošanu
mežos Ziemeļeiropā, kur ir grūtības atrast pietiekami daudz vietu to būvēšanai atklātā
ainavā, ja vien tiek piemēroti adekvāti vēja turbīnu darbības regulējumi un tiek veikts
sikspārņu aktivitātes un bojāejas monitorings pēc vēja turbīnu darbības uzsākšanas
(Rodrigues et al. 2015).
Gan mežā, gan Kaigu purvā ir izveidotas ūdens ņemšanas vietas (dīķi, grāvji), kas var
būt īpaši nozīmīgas barošanās vietas daudzām sikspārņu sugām.
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1. attēls viens no plānotajiem vēja turbīnu izvietojuma variantiem Kaigu purvā un tam
pieguļošajā teritorijā. Pārējās trīs iespējamā vēja turbīnu izvietojuma kartoshēmas ir šī
izvērtējuma pielikumā.

Uzskaišu metodes
Sikspārņu uzskaitēs izmantotā metode (akustiskais monitorings) ir orientēta uz t.s.
klajumu sugu konstatēšanu. Klajumu sugas parasti medī atstatu no kokiem vai citiem
šķēršļiem jeb brīvā telpā. Šādiem biotopiem pielāgoti to orientēšanās saucieni, kuri ir
relatīvi skaļi un ar izteiktu konstantas frekvences vai gandrīz konstantas frekvences
komponenti to orientēšanās saucienos. Konstantās frekvences daļas mērījumi skaņu
analīzes programmās atvieglo šo sugu noteikšanu. Pie klajumu sugām pieskaitāmas
Nyctalus, Vespertilio un Pipistrellus ģinšu sugas. Savukārt Myotis, Plecotus un
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Barbastella ģinšu sikspārņi pieder pie t. s. biežņu jeb mežu sugām. Tās vairās lidot
atklātā telpā un medī koku un citu struktūru tuvumā. To saucieni ir klusāki nekā
klajumu sugām un nesatur konstantās frekvences komponenti. Myotis ģints sugu
precīza noteikšana pēc saucienu ierakstiem parasti ir neiespējama. Klajumu sugām
konstatēta ievērojami biežāka bojāeja sadursmēs ar vēja ģeneratoriem nekā biežņu
sugām (Rodriguez et al. 2015).

Ultraskaņas detektori
Šis pētījums veikts ar ultraskaņas detektoriem, kas ļauj konstatēt un noteikt šos
dzīvniekus lidojumā. Izmantoju divus zviedru firmas Pettersson Elektronik ražotus
ultraskaņas detektoru modeļus. Detektora modelis D-200 tika izmantots maršrutu un
punktu uzskaitēs. Šie detektori aprīkoti ar heterodyne ultraskaņas pārveidošanas
sistēmu un tiek izmantoti tūlītējai sikspārņu sugas noteikšanai. Tie ir tā saucamie rokas
detektori, ar kuru palīdzību pieredzējis eksperts var noteikt sikspārņu sugu lauka
apstākļos pēc dzirdamās skaņas diapazonā pārveidotajiem saucieniem. Otrs detektoru
modelis - D-500x tika izmantots automātiskām sikspārņu uzskaitēm bez cilvēka
klātbūtnes. Šie detektori veic reālā laika sikspārņu saucienu ierakstus, to atskaņošanu
palēninot 10 reizes un tādējādi ultraskaņas pārvēršot dzirdamās skaņās. D-500x
detektori uzglabā uztvertos ultraskaņas signālus SD atmiņas kartēs wav. failu veidā.
Šajā pētījumā automātiskajiem detektoriem tika veikti sekojoši uzstādījumi:
• Skaņas faila garums 3 sekundes
• Laika intervāls līdz detektora aktivizēšanai nākamajam ierakstam - 15
sekundes
• Darbības laiks no aptuveni 0,5 stundas pēc saulrieta līdz saullēktam
• Input gain 30
• Trig level 40
Uzstādītais 15 sekunžu darbības pārrāvums izvēlēts ar mērķi izvairīties no tūlītējas
viena un tā paša pārlidojoša sikspārņa atkārtotas reģistrēšanas.
Ar ultraskaņas detektoriem iegūto datu izvērtēšanā jāņem vērā šīs metodes objektīvie
ierobežojumi:
1. Uzskaites ar ultraskaņas detektoriem nesniedz informāciju par sikspārņu skaitu
uzskaites vietā, jo nav iespējams noteikt, vai detektors ir fiksējis vairāku sikspārņu vai
viena un tā paša sikspārņa atkārtotus pārlidojumus. Tāpēc iegūtie rezultāti ir nevis
pārlidojušo sikspārņu skaits, bet gan tā saucamais aktivitātes indekss, t.i., pārlidojumu
skaits laika vienībā. Parasti tiek pieņemts, ka starp sikspārņu skaitu un to reģistrēto
pārlidojumu skaitu pastāv pozitīva korelācija jeb lielāka sikspārņu skaita gadījumā tiks
reģistrēts arī lielāks pārlidojumu skaits (Barataud, 2015).
2. Sikspārņu sugas atšķiras ar saucienu skaļumu un līdz ar to ar attālumu, kādā detektors
to saucienus uztver. Attiecīgi „skaļās” sugas akustiskos monitoringa pētījumos tiek
pārvērtētas un „klusās” sugas – nenovērtētas. Lai mazinātu dažādu sugu atšķirīgo
saucienu skaļumu ietekmi uz sugas aktivitātes rādītājiem, sugu sastopamības biežuma
salīdzināšanai izmantojām sekojošus sugu koeficientus (Barataud, 2015, Rodrigues et
al. 2015):
• pigmejsikspārnim Pipistrellus pygmaeus - koeficients 1
• Natūza sikspārnim Pipistrellus nathusii – 0,83
• ziemeļu sikspārnim Eptesicus nilssonii un divkrāsainajam sikspārnim
Vespertilio murinus – 0,5
• rūsganajam vakarsikspārnim Nyctalus noctula - 0,25.
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Piemēram, koeficienta pielietošana samazina ziemeļu sikspārņa aktivitātes koeficientu
attiecībā pret pigmejsikspārni divas reizes un rūganā vakarsikspārņa aktivitātes
koeficientu pret pigmejsiskpārņa attiecīgo rādītāju – četras reizes. Relatīvā skaļuma
koeficientu izmantoju vienīgi savstarpējai sugu aktivitātes salīdzināšanai teritorijā.

Uzskaišu laiks, maršruti un vietas
Uzskaites tika veiktas katru mēnesi divas (maijs, jūnijs, jūlijs) vai četras (augusts,
septembris) reizes. Augustā un septembrī uzskaites tika veiktas biežāk, lai
pārliecinātos, vai pētāmajā teritorijā nav novērojama sikspārņu rudens migrācijas
paaugstināta aktivitāte. Uzskaites tika veiktas divas naktis pēc kārtas, kur pirmajā naktī
tika veikts 1. maršruts un automātiskās uzskaites 1.-5. stacijās, savukārt otrajā naktī –
2. maršruts un automātiskās uzskaites 6.-10. stacijās. Reizēm laika vai citi apstākļi
neļāva veikt otro uzskaiti nākamajā naktī pēc pirmās uzskaites, un to nācās pārcelt par
dažām naktīm vēlāk (1. tabula).
1. tabula Uzskaišu veikšanas laiks vēja parka teritorijā „Latflora” 2019. gada maijāseptembrī un tam atbilstošā sikspārņu bioloģiskā gada cikla daļa.
Periods
Maija otrā puse
Jūnijs
Jūlijs
Augusta pirmā puse
Augusta otrā puse
Septembra pirmā puse
Septembra otrā puse

Sikspārņu bioloģiskā cikla
daļa
Pavasara
migrācija/
vairošanās
Vairošanās

Uzskaišu datumi

17./18.05.2019
23./24.05.2019
13./14.06.2019
16./17.06.2019
Vairošanās
11./12.07.2019
12./13.07.2019
Vairošanās/
migrācija/ 08./09.08.2019
pārošanās
09./10.08.2019
Migrācija/ pārošanās
23./24.08.2019
24./25.08.2019
Migrācija/ pārošanās
07./08.09.2019
09./10.09.2019
Vēlā migrācija
20./21.09.2019
21./22.09.2019

Sikspārņu aktivitāte tika reģistrēta trīs veidos:
1. punktveida uzskaitēs ar rokas detektoru D-200 (1. maršruts),
2. kājām veiktās transektes uzskaitēs ar rokas detektoru D-200(2. maršruts)
3. uzskaitēs ar automātiskajiem detektoriem D-500x (10 stacijas).
Katrs maršruts vai stacija tika monitorēti septiņas reizes sezonā no maija līdz
septembrim. Punktveida uzskaites tika veiktas ik pēc 500 metriem uz meža ceļa uz
rietumiem un dienvidiem no Kaigu purva (2. attēls). Uzskaites tika sāktas 50 minūtes
pēc saullēkta un ilga aptuveni divas stundas. No punkta līdz nākošajam punktam
pārvietojos ar automašīnu, katrā punktā uzskaiti veicu piecas minūtes nepārtraukti
grozot detektora frekvenču skalu. Pavisam maršrutā bija 19 uzskaišu punkti. Katrā
punktā tika atzīmēta sikspārņu sugas vai sugu grupas klātbūtne. Sikspārņu pārlidojumu
skaits šajās uzskaitēs netika atzīmēts, jo daļā novērojumu sikspārņi uzturējās detektora
uztveršanas zonā nepārtraukti, apgrūtinot atsevišķu pārlidojumu skaita novērtēšanu.
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Tādējādi maksimālais iespējamais vienas sugas sikspārņu novērojumu skaits vienā
uzskaišu reizē bija 19 novērojumi, ja tie tiktu novēroti visos uzskaišu punktos. Jāatzīmē,
ka aktivitāte punktos nereti bija ļoti atšķirīga. Bija punkti, kuros sikspārņi bija dzirdami
visas 5 minūtes nepārtraukti, kā arī punkti, kuros sikspārnis tikai dzirdēts tikai vienu
reizi pārlidojot.
Kājām tika veikts 5560 m garš apļveida maršruts purva dienvidu daļā (2. attēls).
Detektorā sadzirdētajiem sikspārņu pārlidojumiem tika atzīmēts to novērošanas laiks
un maršruta posms, kurā tas tika novērots. Viss maršruts tika sadalīts sešos posmos, kas
atbilda dažāda garuma taisnēm. Purvā kopumā sikspārņu aktivitāte bija zemāka nekā
uz meža ceļa veiktajās uzskaitēs. Detektorā parasti tika saklausīti atsevišķi pārlidojumi
un tādējādi bija iespējams noteikt sikspārņu sugu aktivitāti (pārlidojumu skaitu stundā).
Maršrutu uzsāku 50 minūtes pēc saulrieta un tā ilgums bija aptuveni viena stunda un
20 minūtes.
Automātisko detektoru 10 uzskaišu stacijas tika izveidotas, lai reprezentētu atšķirīgas
ainavas struktūras pētāmajā teritorijā (2. attēls):
Trīs stacijas (Nr.1-3) tika izvietotas izcirtumos vai jaunaudzēs, kas atbilst meža
struktūrai, kāda tiktu veidota vēja staciju būvniecības gaitā.
Četras stacijas (Nr. 4, 6, 8 un 9) atradās ūdens ņemšanas vietās. Stacija Nr.4 tika ierīkota
mežmalā pie meža ceļa, pārējās trīs (Nr.6,8 un 9) - purva atklātajā daļā, tomēr netālu
no mežmalas.
Viena stacija atradās netālu no meža un purva robežas, nosusināšanas grāvja malā
(Nr.5).
Divas stacijas tika izveidotas purva atklātā daļā (Nr.7 un 10).
Purvā izvēlētajās stacijās (Nr.6-10) detektori tika novietoti uz koka stabiņiem ap 0,5 m
virs zemes, meža biotopos - tieši uz zemes vai celma un nomaskēti ar sūnām vai mizām.
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2. attēls Sikspārņu uzskaišu vietas un maršruti Kaigu purvā un tā apkārtnē 2019. gada maijā-jūnijā. Dzeltenie apļi – punktveida 5-minūšu
uzskaites ar rokas detektoriem, sarkanie apļi un baltie cipari – automātisko detektoru stacijas visas nakts uzskaitēm, baltās līnijas purva teritorijā
– kājām veiktais maršruts ar rokas detektoru. Katrā uzskaišu punktā, stacijā un maršrutā uzskaite tika atkārtota 7 reizes

Datu analīze
Sezonas laikā iegūtie sikspārņu saucienu ieraksti (skaņu faili) rudenī tika pārbaudīti ar
skaņu analīzes programmu BatSound 4.1.4. Vispirms no ierakstiem tika atlasīti cita
veida trokšņu (vējš, citi dzīvnieki) radīti „viltus” faili. Failos, kuros bija sikspārņu
saucieni, tika noteikta sikspārņa sugas piederība, vai, ja tas nebija iespējams, sugu grupa
un vienlaikus katras sugas/ sugu grupas pārlidojumu skaits. Ar pārlidojumu saprot viena
sikspārņa izdotu secīgu, vismaz divu saucienu (atsevišķu signālu) virkni. Katram
ierakstam tika atzīmēts arī novērošanas laiks vēlākai sikspārņu nakts aktivitātes
analīzei. Dati tika apkopoti Excel tabulās.

Konstatētās sikspārņu sugas, to izplatība, sezonālā un nakts
aktivitāte
(atbilstoši MK noteikumu Nr 925, 2.7 punktam)

Sikspārņu sugu daudzveidība
Pavisam teritorijā visas sezonas uzskaišu laikā 70 detektornaktīs tika ierakstīti 1705
skaņu faili ar 2047 sikspārņu pārlidojumiem (2. tabula). Pārlidojumu skaits ir lielāks
nekā failu skaits, jo daļā failu vienlaikus bija ierakstīti divu vai vairāk sikspārņu
pārlidojumi. Saucienu analīzē tika konstatētas sešas sikspārņu sugas. Daļu no
ierakstiem nevarēja droši noteikt līdz sugai, bet varēja attiecināt vai nu uz sugu grupu
Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus vai uz sugu grupu Myotis. Sugu grupa
Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus sevī ietver piecas pie nosaukumā minētajām ģintīm
piederošas sugas – Rūsgano vakarsikspārni Nyctalus noctula, mazo vakarsikspārni N.
leisleri, divkrāsaino sikspārni Vespertilio murinus, ziemeļu sikspārni Eptesicus
nilssonii un platspārnu sikspārni E. serotinus. Savukārt sugu grupā Myotis iespējamas
piecas šīs ģints (latviski naktssikspārņi) sugas – dīķu Myotis dasycneme, ūdeņu M.
daubentonii, Branta M. brandtii, bārdainais M. mystacinus un Naterera M. nattereri
naktssikspārņi. Vienā gadījumā nebija iespējams noteikt arī sugu grupu un sikspārnis
tika atzīmēts kā „nenoteikta suga”.
Punktveida uzskaitēs un purva maršrutā sikspārņu sugas tika noteiktas lauka apstākļos
bez to saucienu ierakstīšanas un vēlākas analīzes. Ar šo metodi sugas piederības
noteikšanas precizitāte ir zemāka. Tomēr arī maršrutu uzskaitēs kā visbiežākās tika
konstatētas tās pašas trīs sikspārņu sugas, kas automātisko detektoru uzskaitēs. Arī to
secība pēc novērojumu skaita bija tā pati – visbiežākais bija ziemeļu sikspārnis, kam
sekoja rūsganais vakarsikspārnis un Natūza sikspārnis. Detalizētāki punktveida un
maršruta uzskaišu rezultāti analizēti šī pārskata 15. un 16. lappusēs.

2. tabula Vēja parka „Latflora” teritorijā 2019. gada maijā-septembrī automātiskajos
detektoros D-500x konstatētās sikspārņu sugas vai sugu grupas, to reģistrēto
pārlidojumu skaits un to piederība migrējošo vai ziemojošo sikspārņu grupai.
Sikspārņu suga latviski un
latīniski
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus
nilssonii
Divkrāsainais
sikspārnis
Vespertilio murinus
Natūza sikspārnis Pipistrellus
nathusii
Pigmejsikspārnis
Pipistrellus
pygmaeus
Rūsganais
vakarsikspārnis
Nyctalus noctula
Brūnais garausainis Plecotus
auritus
Nyctalus/ Vespertilio/ Eptesicus
ģinšu grupa
Naktssikspārņu Myotis ģints
Nenoteiktas sugas sikspārnis
Kopā

Migrējoša vai ziemojoša suga
Ziemojošs

Pārlidojumu
skaits
1527

Ziemojošs/ migrējošs

11

Migrējošs

75

Migrējošs

1

Migrējošs

179

Ziemojošs

3

Visas sugas migrējošas vai 14
daļēji migrējošas
Visas sugas ziemojošas
236
1
2047

Piemērojot sugām specifiskos, no to saucienu skaļuma atkarīgos koeficientus, vislielākā
aktivitāte pētāmajā teritorijā tika konstatēta ziemeļu sikspārnim – šīs sugas saucienu
ieraksti atbilst 58,7% no kopējās visu sugu sikspārņu aktivitātes (3. attēls). Ziemeļu
sikspārnis bija dominējošā suga 9 no 10 uzskaišu stacijām un pēc rezultātiem no visām
uzskaišu stacijām biežākā suga visos uzskaišu periodos. Pēc aktivitātes indeksa otrā un
trešā biežākās suga bija rūsganais vakarsikspārnis un Natūza sikspārnis. Salīdzinoši
augsta aktivitāte konstatēta arī līdz sugai nenoteiktajiem naktssikspārņiem (30,9% no
kopējās visu sugu aktivitātes). To noteica lielā naktssikspārņu aktivitāte divās uzskaišu
stacijās– ūdens ņemšanas vietās mežā (Nr.4) un purva malā (Nr. 8). Pārējās 8 stacijās
naktssikspārņi vai nu netika konstatēti vispār vai to aktivitāte bija niecīga (maksimāli
divi novērojumi visā monitoringa periodā). Visticamāk novērojumi abās minētajās
ūdens ņemšanas vietās atbilst ūdeņu naktssikspārnim Myotis daubentonii, kuram
atšķirībā no citām mežos sastopamajām naktssikspārņu sugām ūdenskrātuves ir
galvenais barošanās biotops.
Pētījumu teritorijā biežāk konstatētās trīs sugas – ziemeļu sikspārnis, rūsganais
vakarsikspārnis un Natūza sikspārnis ir visaugstākā riska sugas saistībā ar vēja stacijām.
Pēc EUROBATS apkopotās statistikas par sikspārņu bojāeju pie vēja stacijām Eiropā
2003.-2014. gados rūsganais vakarsikspārnis un Natūza sikspārnis ieņēma otro un trešo
vietu, savukārt šajā pētījumā visbiežāk konstatētā suga – ziemeļu sikspārnis ir biežākais
vēja ģeneratoru upuris Skandināvijas valstīs. Latvijā starp reģistrētajiem vēja staciju
upuriem pirmajā vietā ierindojas Natūza sikspārnis un otrajā vietā – ziemeļu sikspārnis
(Rodrigues et al. 2015). Naktssikspārņi, tai skaitā, ūdeņu naktssikspārnis, netiek
uzskatīti par augsta riska sugām, jo parasti lido un medī tuvu ainavas struktūrām un reti
tiek novēroti lielākā augstumā virs zemes. Turpmāk šajā izvērtējumā galvenokārt
uzmanība tiks pievērsta šīm trīs augsta riska sugām – ziemeļu sikspārnim, rūsganajam
vakarsikspārnim un Natūza sikspārnim.
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3. attēls Sikspārņu sugu īpatsvars pēc to kopējā pārlidojumu skaita automātiskajos
detektoros D-500X 10 uzskaišu punktos vēja parka „Latflora” teritorijā no maija līdz
septembrim, ņemot vērā sugu saucienu skaļuma koeficientus. Apzīmējumi: Enilziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii, Pnat- Natūza sikspārņu Pipistrellus nathusii,
Nnoc- rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula, NYC/VESP – nenoteikts Nyctalus
vai Vespertilio ģints sikspārnis, MYO – nenoteikta naktssikspārņu ģints Myotis suga,
Vmur- divkrāsainais sikspārnis Vespertilio murinus, Ppyg – pigmejsikspārnis
Pipistrellus pygmaeus, Paur- brūnais garausainis Plecotus auritus

Sikspārņu sugu aktivitāte laikā un telpā
Divas no trīs biežākajām sugām – Natūza sikspārnis un rūsganais vakarsikspārnis ir
migrējošas sugas, kas rudeņos pamet Latvijas teritoriju un pārceļo uz ziemošanas
vietām, kas atrodas 500-2000 km uz dienvidrietumiem no Latvijas. Latvija ir teritorija,
kuru migrācijas laikā šķērso arī šo sugu populācijas no Igaunijas, Krievijas un
iespējams, Somijas. Ziemeļu sikspārnis ir Latvijā ziemojoša suga, taču arī tas rudeņos
veic reģionālus pārlidojumus no vasaras mītnēm uz ziemošanas vietām. Tā kā tieši
rudens migrācijas laikā sikspārņiem konstatēta visaugstākā mirstība pie vēja stacijām,
viens no pētījuma mērķiem bija pārliecināties, vai Kaigu purvā un tā apkārtnē rudenī
vērojama paaugstināta šo sugu aktivitāte.

Biežāk novēroto sugu aktivitātes sezonalitāte
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii
Teritorijā dominējošā sikspārņu suga ar vidējo aktivitātes indeksu 28,3
pārlidojumi/stundā/10 detektoros. Augstākā aktivitāte šai sugai konstatēta jūlijā un
septembra otrajā pusē (4. attēls) . Jūlija uzskaites laiks šīs sugas bioloģiskajā ciklā ir
laiks, kad mazuļi jau ieguvuši lidotspēju un attiecīgi lidotspējīgo indivīdu skaits
populācijā ir augstāks nekā maijā un jūnijā. Septembra otrās puses pārsteidzoši augstā
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šīs sugas aktivitāte saistīta ar novērojumiem vienā stacijā. Stacijā Nr.8, kas atradās
purva malā pie ūdens ņemšanas vietas, visu nakti gandrīz nepārtraukti ierakstos tika
reģistrēta 1-2 ziemeļu sikspārņu klātbūtne. Kopumā šeit šajā naktī atzīmēti 515 ziemeļu
sikspārņu pārlidojumi, kamēr pārējās 9 stacijās septembra otrā pusē kopā reģistrēti tikai
68 pārlidojumi. Neņemot vērā 8. stacijas datus, septembra otrās puses aktivitāte šai
sugai būtu zemāka nekā jebkurā no citiem novērojumu periodiem.

Pārlidojumu skaits stundā
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4. attēls Ziemeļu sikspārņa Eptesicus nilssonii kopējās aktivitātes sezonālās atšķirības
vēja parkā „Latflora” pēc uzskaitēm 10 punktos ar automātiskajiem ultraskaņas
detektoriem D-500x.
Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii
Natūza sikspārnis bija trešā biežākā suga teritorijā ar vidējo aktivitātes indeksu 1,1
pārlidojumi/stundā/10 detektoros (5. attēls). Vairošanās laikā – maijā-jūlijā tās
aktivitāte bija zema, taču rudens migrācijas laikā augustā tā pakāpeniski pieauga līdz
gandrīz 3 pārlidojumiem stundā septembra otrajā pusē. Domājams, ka pētījumu
teritorijā neuzturas šīs sugas vairojošos mātīšu kolonijas. Atsevišķi vasarā novērotie
indivīdi varēja būt tēviņi vai nevairojošās mātītes. Aktivitātes pieaugums rudenī norāda,
ka teritoriju šķērso šīs sugas dzīvnieki no citām populācijām, paaugstinot to potenciālas
bojāejas risku šajā laika periodā.
Rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula
Rūsganais vakarsikspārnis ar vidējo aktivitātes indeksu 4 pārlidojumi/stundā/10
detektori pētījumā bija otrā biežākā suga aiz ziemeļu sikspārņa. Tā aktivitāte
visaugstākā bija vairošanās laikā jūnijā un jūlijā. Kaut arī rūsganais vakarsikspārnis ir
migrējoša suga, netika iegūti dati par tā aktivitātes pieaugumu rudens migrācijas laikā
(6. attēls).
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Pārlidojumu skaits stundā
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5. attēls. Natūza sikspārņa Pipistrellus nathusii kopējās aktivitātes sezonālās atšķirības
vēja parkā „Latflora” pēc uzskaitēm 10 punktos ar automātiskajiem ultraskaņas
detektoriem D-500x.

Pārlidojumu skaits stundā
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6. attēls. Rūsganā vakarsikspārņa Nyctalus noctula kopējās aktivitātes sezonālās
atšķirības vēja parkā „Latflora” pēc uzskaitēm 10 punktos ar automātiskajiem
ultraskaņas detektoriem D-500x.
Tomēr jāņem vērā, ka sikspārņu rudens migrācijas gaita mēdz būt nevienmērīga –
naktis ar intensīvu sikspārņu ceļošanu mijas ar naktīm, kad migrācija nav novērojama
vispār. Tā kā monitoringā bija iespējama sikspārņu uzskaite vien atsevišķās migrācijas
perioda naktīs, nevar izslēgt arī lielāka migrējošo sugu īpatņu skaita parādīšanos šajā
teritorijā augustā un septembrī.
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Sikspārņu aktivitātes telpiskais raksturojums
Kopumā sikspārņi novēroti visās uzskaišu stacijās, taču to vidējās aktivitātes rādītāji
svārstījās plašā diapazonā no 0,59 pārlidojumiem stundā pirmajā stacijā līdz 9,37
pārlidojumiem stundā 8. stacijā (7. attēls). Abas biežākās sugas – ziemeļu sikspārnis un
rūsganais vakarsikspārnis novērotas visās 10 stacijās, Natūza sikspārņi 5 stacijās un
naktssikspārņi tikai divās stacijās.
Vidējais pālidojumu skaits stundā
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7. attēls. Vidējā ziemeļu sikspārņu Eptesicus nilssonii, Natūza sikspārņu Pipistrellus
nathusii, rūsgano vakarsikspārņu Nyctalus noctula un naktssikspārņu Myotis sp.
aktivitāte 10 novērojumu stacijās (D1-D10) Kaigu purvā un tā apkārtnē 2019. gada
maijā-septembrī pēc uzskaitēm ar automātiskajiem detektoriem D-500X. Staciju
izvietojumu skat. 2. attēlā. Šajā analīzē nav ņemtas vērā pārējās sikspārņu sugas, kuru
kopējā aktivitāte bija nenozīmīga
Grupējot uzskaišu datus no stacijām pa četriem ainavas tipiem, konstatētas atšķirības
sikspārņu aktivitātē saistībā ar ainavu (8. attēls). Izteikti zemāka nekā citviet sikspārņu
aktivitāte konstatēta purva atklātajā daļā un visaugstākā aktivitāte – ūdens ņemšanas
vietu tuvumā. Tikai pie divām ūdens ņemšanas vietām konstatēti naktssikspārņi, taču
arī ziemeļu sikspārnis visbiežāk novērots dīķu un kanālu tuvumā. Rūsganais
vakarsikspārnis savukārt vislielāko aktivitāti uzrādījis jaunaudzēs novietoto detektoru
ierakstos.

14

vidējais pārlidojumu skaits stundā
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8. attēls. Vidējā sikspārņu sugu aktivitāte četros biotopu veidos Kaigu purvā un tā
apkārtnē: atklāts purvs (dati no stacijām D7 un D10); jaunaudzes (D1, D2, D3); ūdeņi
(D4, D6, D8, D9); mežs/purvs (D5). Šajā analīzē nav ņemtas vērā pārējās sugas un līdz
sugai nenoteiktie sikspārņi, kuru kopējā aktivitāte bija neliela. Apzīmējumi: MYOnaktssikspārņu ģints Myotis, Nnoc- rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula , PnatNatūza sikspārnis Pipistrellus nathusii, Enil- ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii
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9. attēls. Sikspārņu sugu vai sugu grupu konstatēšanas biežums punktveida uzskaitēs
19 vietās transektē uz meža ceļa 7 uzskaitēs no maija līdz septembrim. Attālums starp
uzskaišu punktiem 500 m. Katrā punktā uzskaite veikta 5 min ar rokas detektoru D200, atzīmējot sugas klātbūtni. Punktu izvietojumu kartē skatīt 2. attēlā. Apzīmējumi:
MYO- naktssikspārņu ģints Myotis, NYC/VESP – Nyctalus vai Vespertilio ģints suga,
Nnoc- rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula , Pnat- Natūza sikspārnis Pipistrellus
nathusii, Enil- ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii
Punktveida uzskaites uz meža ceļa apstiprina, ka mežā sikspārņi novērojami visur
(9.attēls). No 19 punktiem tikai divos punktos nevienā no uzskaitēm sikspārņi netika
konstatēti. Jāņem vērā, ka katrā punktā uzskaite veikta tikai 5 minūtes, kas ir 35
minūtes pa visām 7 uzskaišu reizēm. Arī šajās uzskaitēs biežākā suga ir ziemeļu
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sikspārnis (konstatēts 15 punktos/ pavisam 36 reizes); tam seko rūsganais
vakarsikspārnis (12/17) un Natūza sikspārnis (4/4). Uz rūsgano vakarsikspārni
visticamāk attiecināmi arī lielākā daļa no nenoteiktajiem Nyctalus vai Vespertilio
ģinšu sikspārņiem. 9. attēlā redzamajos aprēķinos gan nav izmantoti sikspārņu sugu
atšķirīgie skaļuma koeficienti. Rūsganais vakarsikspārnis kā suga ar visskaļākajiem
ultraskaņas saucieniem detektorā ir dzirdams no ievērojami lielāka attāluma, kā
pārējās sugas.
Sikspārņu uzskaites kājām veiktajā maršrutā pa Kaigu purva atklāto daļu apliecina
automātiskajos detektoros iegūtos rezultātus – sikspārņi uzturas arī purva atklātajā
daļā, taču to aktivitāte ir zema salīdzinot ar pārējo izpētes teritoriju (2. tabula).
Pavisam reģistrēti 38 sikspārņu pārlidojumi, no kuriem 32 noteikti līdz sugai. Arī šajā
monitoringā sugu biežuma secība ir tāda pati kā punktveida uzskaitēs mežā un
automātisko detektoru datos – biežāk konstatētais ir ziemeļu sikspārnis (20
novērojumi), tam seko rūsganais vakarsikspārnis (8) un Natūza sikspārnis (4).
Pārrēķinot kopējo novērojumu skaitu (n=38) uz vienu apsekojuma reizi (dalot ar 7)
iegūstam vidējo skaitu 5,4 sikspārņi 1,3 stundās (maršruta aptuvenais ilgums). Kaut
arī tiešā veidā šie dati nav salīdzināmi ar punktveida uzskaitēm meža maršrutā (pēdējā
netika skaitīti atsevišķi pārlidojumi), konstatētā sikspārņu aktivitāte purva maršrutā
visām sugām bija daudz mazāka nekā mežā.
2. tabula. Reģistrētais kopējais sikspārņu sugu pārlidojumu skaits 7 uzskaišu reizēs
kājām veiktā maršruta sešos posmos Kaigu purva dienvidu daļā. Uzskaites veiktas
2019. gada maijā-septembrī ar rokas detektoru D-200. Apzīmējumi: Enil – Eptesicus
nilssonii ziemeļu sikspārnis, Nnoc – Nyctalus noctula rūsganais vakarsikspārnis, Pnat
– Pipistrellus nathusii Natūza sikspārnis, NYC/VESP – Nyctalus vai Vespertilio ģints
nenoteiktas sugas sikspārnis.
Posms Posma garums m Enil Nnoc Pnat NYC/VESP Kopā
1
485
1
0
0
1
2
2
720
3
1
0
0
4
3
810
5
1
1
0
7
4
1420
4
2
1
3
10
5
475
3
2
0
1
6
6
1650
4
2
2
1
9
Kopā 20
8
4
6
38

Sikspārņu nakts aktivitāte
Sikspārņi visās uzskaites reizēs kopumā tika konstatēti visas nakts laikā, sākot no
saulrieta stundas gandrīz līdz saullēktam. Kaut arī sikspārņu aktivitāte uzskaišu punktos
bija atšķirīga, visos gadījumos nakts gaitā tika konstatēts nevienmērīgs to aktivitātes
sadalījums. Summējot novērojumu skaitu trīs biežākajām sikspārņu sugām no visām 7
apsekojumu reizēm, redzams to aktivitātes maksimums 1.-3. stundā pēc saulrieta (10.12. attēli). Ņemot vērā, ka detektori uzsāka darbību 30-45 minūtes pēc saulrieta – „0”
stundas jeb saulrieta stundas aktivitāte, iespējams, ir nedaudz nenovērtēta. Ir zināms,
ka visagrāk izlidojošie rūsganie vakarsikspārņi savas mītnes pamet neilgi pēc saullēkta.

16

450
400
pārlidojumi n

350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stunda pēc saulrieta

10. attēls Ziemeļu sikspārņa Eptesicus nilssonii nakts aktivitātes sadalījums pa nakts
stundām maijā-septembrī, summējot visus novērojumus ar automātiskajiem
detektoriem D-500x 10 uzskaišu stacijās
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11.attēls Natūza sikspārņa Pipistrellus nahusii aktivitātes sadalījums pa nakts stundām
maijā-septembrī, summējot visus novērojumus ar automātiskajiem detektoriem D-500x
10 uzskaišu stacijās
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12. attēls Rūsganā vakarsikspārņa Nyctalus noctula aktivitātes sadalījums pa nakts
stundām maijā-septembrī, summējot visus novērojumus ar automātiskajiem
detektoriem D-500x 10 uzskaišu stacijās

Secinājumi par vēja parka plānotās darbības ietekmi
uz sikspārņiem un nosacījumi darbības vai pasākuma
veikšanai
(atbilstoši MK noteikumu Nr 925, 2.11 punktam)
1. Pētījumā konstatēta vismaz septiņu sikspārņu sugu klātbūtne plānotā vēja parka
teritorijā: ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii, rūsganais vakarsikspārnis
Nyctalus noctula, Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii, divkrāsainais
sikspārnis Vespertilio murinus, pigmejsikspārnis Pipistrellus pygmaeus, brūnais
garausainis Plecotus auritus un Myotis ģints sikspārņi, visticamāk – ūdeņu
naktssikspārņi Myotis daubentonii.
2. Trīs visbiežāk konstatētās sugas – ziemeļu sikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis
un Natūza sikspārnis pieder pie augsta bojāejas riska sugām vēja staciju
kontekstā
3. Natūza sikspārnim konstatēta augstāka aktivitāte augustā un septembrī, kas var
būt saistīta ar ziemeļu populāciju dzīvnieku ierašanos migrācijas laikā. Ziemeļu
sikspārnim un rūsganajam vakarsikspārnim augstāka aktivitāte konstatēta
vairošanās periodā jūnijā un jūlijā.
Secinājums: Vislielākais sikspārņu bojāejas risks plānotajā vēja staciju teritorijā ir
jūnijā-septembrī
4. Salīdzinājumā ar līdzīgiem pētījumiem citviet Latvijā sikspārņu sugu kopējā
aktivitāte meža biotopos ir vērtējama kā vidēja un kopumā augstāka, nekā
atklātās ainavās.
5. Viszemākā sikspārņu aktivitāte novērota Kaigu purva atklātajā daļā, bet
visaugstākā – pie dažādām ūdenstilpēm un mežu jaunaudzēs.

18

Secinājums: augstākais sadursmju/bojāejas risks sikspārņiem ir pie stacijām kuras
plānots izvietot mežā, mežmalās, it īpaši – ūdenskrātuvju tuvumā.. Ieteicamākā
teritorija no sikspārņu aizsardzības viedokļa ir purva atklātā daļa.
Vairāki pētījumi liecina, ka sikspārņu aktivitāte teritorijā pēc vēja turbīnu uzbūvēšanas
var būtiski mainīties. Viens iemesls tam ir labi zināmā sikspārņu uzvedības īpatnība, ka
vēja turbīnas tos pastiprināti piesaista, kaut arī viennozīmīgi piesaistes mehānismi vēl
nav noskaidroti (Rodrigues et al. 2015).
Jāņem vērā, ka vēja parks tiek plānots mežiem bagātā ainavā, kas EUROBATS
rekomendācijās netiek rekomendēts (pieļaujot izņēmumu Ziemeļeiropas ar mežiem
bagātām teritorijām). Tādējādi zemāk minētais monitorings pēc vēja turbīnu darbības
uzsākšanas šai teritorijai ir īpaši svarīgs.
Gala slēdziens
Vēja parka izveide teritorijā „Laflora” saistīta ar salīdzinoši augstu sikspārņu bojāejas
risku, tāpēc tā ir pieļaujama tikai ar sekojošiem vēja turbīnu darbības ierobežojumiem
un sekojošiem nosacījumiem:
1. Tiek nodrošināta vēja turbīnu darbības apturēšana vai neuzsākšana no 1. maija līdz
30.
septembrim
nakts
laikā
no
saulrieta
līdz
saullēktam,
ja:
1) vēja ātrums turbīnas rotora augstumā ir
6 m/s vai mazāks,
2) gaisa temperatūra ir augstāka par 60C.
2. Tiek nodrošināts sikspārņu monitorings pirmajā un otrajā gadā pēc vēja turbīnu
darbības uzsākšanas. Monitoringa metodiku izstrādā un to veic DAP sertificēts
sikspārņu sugu eksperts. Monitoringa metodika ietver:
1) akustisko monitoringu ar ultraskaņas detektoriem
2) bojāgājušo sikspārņu uzskaiti zem izvēlētām vēja turbīnām.
Akustisko monitoringu ieteicams veikt uzstādot vismaz četru turbīnu gondolās
automātiskus ultraskaņas detektorus, kas veiktu sikspārņu aktivitātes reģistrēšanu no 1.
maija līdz 30. septembrim. Vismaz pusei no turbīnām, kas tiks aprīkotas ar
automātiskajiem detektoriem, jāatrodas mežos. Ierakstu analīzes veikšanai jāpiesaista
pieredzējušus sikspārņu ekspertus. Alternatīva – veikt akustisku monitoringu vismaz
10 stacijās pie izvēlētām darbību uzsākušām vēja turbīnām pēc šajā monitoringā
aprobētās shēmas – divas naktis maijā un jūnijā, četras naktis jūlijā, augustā un
septembrī. Dienā pirms vai pēc detektoru izvietošanas monitoringa veicējam jāveic arī
bojāgājušo sikspārņu meklēšanu pie vismaz 5 izvēlētām turbīnām.
3. Bojāgājušo sikspārņu meklēšanas atvieglošanai vismaz 50 m rādiusā ap vēja turbīnu
pamatnēm jāizveido no veģetācijas brīva zemes virsma vai arī jānodrošina regulāru
zāles nopļaušanu monitoringa periodā. Mežos izvietotām turbīnām tas attiecas tikai uz
to teritorijas daļu turbīnas apkārtnē, kas jau iepriekš bijusi izcirsta.
Atbilstoši monitoringa rezultātiem vēja turbīnu darbības ierobežojumi var tikt mainīti.
Šobrīd tiek meklēti tehniski risinājumu efektīgu sikspārņu akustisku atbaidītāju
radīšanai. Ja šādas ierīces tiktu radītas un to efektivitāte zinātniski pierādīta, vēja
turbīnu darbības ierobežojumi varētu tikt pārskatīti vai pat atcelti.
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