
11.4.pielikums 
Dabas lieguma "Aklais purvs" zīdītājdzīvnieku fauna 
 

Npk. 
Sugas zinātniskais 

nosaukums 
Sugas latviskais nosaukums Konstatēta* 

Ticami 
sastopama** 

Iespējami 
sastopama*** 

1 Erinaceus concolor  baltkrūtainais ezis     x 

2 Talpa europaea kurmis   x   

3 Sorex minutus  mazais cirslis   x   

4 Sorex areanus  meža cirslis   x   

5 Neomys fodiens  ūdenscirslis   x   

6 Myotis dasycneme  dīķu naktssikspārnis     x 

7 Myotis daubentoni   ūdeņu naktssikspārnis     x 

8 Plecotus auritus  brūnais garausainis     x 

9 Eptesicus nilssoni ziemeļu sikspārnis x     

10 Pipistrellus pipistrellus  pundursikspārnis     x 

11 Pipistrellus nathusii  Natuza sikspārnis x     

12 Nyctalus noctula  rūsganais vakarsikspārnis     x 

13 Sciurus vulgaris vāvere   x   

14 Castor fiber  Eirāzijas bebrs x     

15 Muscardinus avellanarius  mazais (lazdu) susuris     x 

16 Sicista betulina  meža sicista     x 

17 Rattus norvegicus  pelēkā žurka     x 

18 Rattus rattus  melnā žurka     x 

19 Apodemus agrarius  svītrainā klaidoņpele   x   

20 Apodemus flavicollis  dzeltenkakla klaidoņpele   x   

21 Micromys minutus  pundurpele   x   

22 Arvicola terrestris  ūdensžurka (ūdeņu strupaste)   x   

23 Clethrionomys glareolus  meža strupaste   x   

24 Microtus arvalis  lauku strupaste     x 

25 Microtus agrestis tumšā strupaste   x   

26 Lepus europaeaus  pelēkais zaķis   x   

27 Lepus timidus  baltais zaķis   x   

28 Martes martes  meža cauna   x   

29 Mustela putorius  sesks     x 

30 Mustela vison  Amerikas ūdele x     

31 Mustela erminea  sermulis   x   

32 Mustela nivalis  zebiekste   x   

33 Meles meles  āpsis x     

34 Lutra lutra  ūdrs     x 

35 Ursus arctos  brūnais lācis x     

36 Canis lupus vilks x     

37 Vulpes vulpes  lapsa x     

38 Nyctereutes procyonoides  jenotsuns   x   

39 Felis lynx  lūsis x     

40 Sus scrofa  mežacūka x     

41 Cervus elaphus  staltbriedis x     

42 Alces alces  alnis x     

43 Capreolus capreolus  stirna x     

    kopā 12 17 13 

 
* Informācijas avoti      

1. Latvijas zīdītājdzīvnieku atlants, LTB nepublicētie materiāli.   
2. Meža dzīvnieku uzskaišu dati, VMD nepublicētie materiāli.    
3.  V.Pilāta 2010. gada dati.     
4. A. Golovacka sniegtā informācija.         

** Latvijā parastas sugas, kas vienmēr sastopamas piemērotos biotopo   
*** Latvijā mazpētītas sugas, kas, iespējams, ir samērā plaši izplatītas,   
 kā arī Latvijā parastas sugas, kam dabas lieguma teritorijā nav piemērotu biotopu  


