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Pētījumu atbalsts

• Daugavpils universit āte : projekts 
#2004/003/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0003/0065

• Latvijas vides aizsardz ības fonds: projekts # 1-08/30/2006 : “Purva 
bruĦurupu ču, sarkanv ēdera ugunskrupju, plato ūdensvabo Ĝu ekolo ăijas 
pētīšana un aizsardz ība Latvij ā”

• Dabas aizsardz ības pārvalde
• Latgales zood ārzs
• Latgales ekolo ăisk ā Biedr ība
• DaĜa inform ācijas tika ieg ūta pateicoties LIFE NATURE projektu 

aktivit ātēm: projekts #LIFE04NAT/LV/ 000199 "Sugu un biotopu 
aizsardz ība Dabas park ā „Rāzna”" ("Protection of habitats and species in 
Nature Park "R āzna"").



Pētījuma 
aktualit āte

Latvijā atrodas Bombina 
bombina sugas areāla 
ziemeĜu robeža un 
pēdējā laikā tiek 
konstatētas jaunas 
sarkanvēdera 
ugunskrupju 
lokalizācijas.
Dažu lokalizāciju vecums 
ir no 1 līdz  10 gadi. 
Tātad, tiek novērots 
Bombina bombina areāla 
paplašināšanās uz 
ziemeĜiem.



Pētījuma hipot ēze

Sarkanvēdera 
ugunskrupju 
Bombina bombina L. 
areāla 
paplašināšanās 
Latvijā uz ziemeĜiem 
notiek saistībā ar 
klimata 
pasiltināšanos 
pedējos 85 gados.



Materiāli un metodes

• Apsekotas 64 jaunas Bombina bombina lokalizācijas 
Latvijas teritorijā. 

• Lokalizāciju vecums noteikts vietējo iedzīvotāju aptaujas 
rezultātā.

• Salīdzināti klimatisko apstākĜu izmaiĦas dati no Latvijas 
Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras mājas 
lapas www.meteo.lv [06.01.2009]  



Rezult āti



Bombina bombina atradĦu (2008.) izvietojums 
Demenes pagast ā



B. bombina atradĦu izvietojums Latvij ā un bezsala perioda 

gaisā garums dien ās (Turlajs 2007).



B. bombina atradĦu izvietojums Latvij ā un gaisa 
temperat ūras jūlij ā zonas Latvij ā (Turlajs 2007). 



B. bombina atradĦu izvietojums Latvij ā un gaisa 
temperat ūras janv ārī zonas Latvij ā (Turlajs 2007). 



B. bombina atradĦu izvietojums Latvij ā un nokriš Ħu 
daudzums (Turlajs 2007). 



Reăistr ēto Bombina bombina lokaliz āciju 
Latvij ā skaita dinamika .
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2008. gads Latvijā līdz šim ir bijis salīdzinoši silts un nokrišĦiem bagāts 
– visi 2008. gada mēneši ir bijuši siltāki par normu un ar lielāku kā

parasti nokrišĦu daudzumu. Vidējais vēja ātrums visos Latvijas 
novados bija mazāks par normu (LVĂMA 2009).



Secinājumi

• Klimata pasiltināšanās Latvijā, iespējams, pozitīvi 
ietekmē Bombina bombina populācijas izdzīvošanu, 
īpaši ziemā. 

• Ar klimata pasiltināšanos var arī prognozēt Bombina 
bombina izplatīšanās turpināšanos uz ziemeĜiem. 

• Klimata pasiltināšanās mērenajā josla pozitīvi ietekmē
arī citu abinieku sugas, to skaitliskuma palielinašanos, 
un Bombina bombina kā batrahofāgs piedalās abinieku 
skaitliskuma regulēšanā. 



Pateicamies par uzmanību


