
Liepājas	  un	  Papes	  ezeru	  palieņu	  pļavas	  ir	  
pēdējās	  zināmās	  grīšļu	  ķauķu	  atradnes	  
Latvijā,	  kas	  ir	  aizaugušas	  un	  tādēļ	  
jāatjauno. 

KUR TAS VAR LIGZDOT? 

GRĪŠĻU ĶAUĶIS – RETS PUTNS, KAM 
NEPIECIEŠAMA CILVĒKU PALĪDZĪBA 

 	  Agra	  pļaušana	  iznīcina	  ligzdas	  
 	  AtklāA	  grīšļu	  purvi	  un	  palieņu	  
pļavas	  strauji	  izzūd,	  jo	  tos	  vairs	  
neapsaimnieko	  

 	  Šī	  suga	  izzudīs	  pasaulē,	  ja	  mēs	  to	  	  	  	  
neaizsargāsim	  
 	  Šī	  suga	  parāda,	  ka	  mums	  vēl	  ir	  bagāta	  
daba	  
 	  Šī	  suga	  parāda,	  ka	  spējam	  saimniekot	  
dabai	  draudzīgi	  
 	  Aisargājot	  grīšļu	  ķauķi,	  mēs	  aizsargājam	  
visu	  pļavu	  –	  arī	  citas	  dabiskās	  sugas	  
 	  Katrai	  sugai	  ir	  Aesības	  dzīvot	  

Pļaut tikai pēc 15. jūlija  
vai 15. augusta 

Aizvākt nopļauto sienu 

Ganīt tikai ekstensīvi 

KĀ SAIMNIEKOT? 

KĀPĒC TAS JĀAIZSARGĀ? 

KĀPĒC TAS IR APDRAUDĒTS? 

Grīšļu	  ķauķis	  ir	  apdraudēts	  putns,	  kas	  
2011.	  gadā	  ligzdoja	  zemajos	  purvos	  un	  
palieņu	  pļavās	  Polijā,	  Baltkrievijā,	  Ukrainā	  
un	  Lietuvā.	  Latvijā,	  tāpat	  kā	  Ungārijā	  un	  
Vācijā	  grīšļu	  ķauķis	  2011.	  gadā	  vairs	  
neligzdoja,	  jo	  to	  dzīvotnes	  ir	  izzudušas	  
dažādu	  apstākļu	  dēļ.	  	  



GRĪŠĻU ĶAUĶIM LABVĒLĪGA  
PĻAVU APSAIMNIEKOŠANA  

Projektu “Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā” (LIFE09 NAT/LT/000233) 
financē Eiropas Savienības LIFE+ programma, kā arī Lietuvas un Latvijas valdība un projekta partnerorganizācijas. 

Vairāk	  informācijas:	  
Latvijas	  Dabas	  fonds	  
Jānis	  Reihmanis	  
Tālr.	  +371	  678	  30999	  	  
e-‐pasts:	  ldf@ldf.lv	  	  

www.meldine.lt/lv	  

Vēlā pļaušana pasargā perējumus 
  Grīšļu	  ķauķim	  parasA	  ir	  divi	  perējumi	  –	  jūnijā	  un	  jūlijā:	  

 	  	  lai	  pasargātu	  pirmo	  perējumu,	  jāpļauj	  Akai	  pēc	  15.	  jūlija	  
 	  	  ja	  sienu	  neizmanto	  lopu	  barošanai,	  tad	  jāpļauj	  Akai	  pēc	  15.	  augusta	  
 	  	  pļavas,	  kas	  nopļautas	  pirms	  1.	  jūlija,	  iznīcina	  visas	  ligzdas	  un	  grīšļu	  ķauķus	  

 	  Lai	  nosakidrotu,	  vai	  jūsu	  pļavās	  ligzdo	  grīšļu	  ķauķis,	  lūdzu	  sazinieAes	  ar:	  
 	  	  Latvijas	  Dabas	  fondu,	  Dzirnavu	  ielā	  73–2;	  LV–1011	  Rīgā,	  tālr.	  +371	  678	  30999	  
 	  	  

Siens (biomasa) ir jāaizvāc	  

Niedru un krūmu aizvākšana	  

 	  	  UzkrājoAes	  vecajai	  biomasai	  pļava	  degradējas	  un	  to	  kukaiņu	  sugu	  skaits,	  ar	  kuriem	  barojas	  
grīšļu	  ķauķis,	  samazinās	  
 	  	  Nopļautā	  zāle	  tādēļ	  ir	  jāsavāc	  uzreiz	  vai	  jākrauj	  kaudzēs,	  kas	  jāaizved	  līdz	  nākamā	  gada	  	  
martam	  

 	  	  	  Grīšļu	  ķauķi	  pamet	  pļavas,	  kas	  aizaugušas	  ar	  krūmiem	  vai	  niedrēm	  
 	  	  	  Niedres	  un	  krūmi	  ir	  jāpļauj	  regulāri,	  īpaši	  nopļaujot	  jaunās	  atvases	  

Ganīšanai jābūt nelielai	  
 	  	  Gana	  pakāpeniski	  maina	  augāja	  struktūru,	  kas	  grīšļu	  ķauķim	  nav	  labvēlīgi	  
 	  	  Grīšļu	  ķauķim	  svarīgās	  ligzdošanas	  vietās,	  ganīšana	  jāpārtrauc	  vai	  tai	  jābūt	  ļoA	  nelielai	  


