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Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 un RAMSAR teritorija
Kods: LV0512200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Atašienes pagasts; Līvānu novada Rudzātu pagasts; Preiļu novada Sīļukalna pagasts
un Varakļānu novada Varakļānu pagasts
Platība: 5683 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas
tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija ietver augsto purvu. Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. Izcila putnu aizsardzības teritorija, sastopamas arī
tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pļavas lija u.c.
Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas: lielais tritons un zirgskābeņu zilenītis.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:

꣢

lejupielādēt 

Dabas aizsardzības plāns (2017.>>>2027.):



lejupielādēt 

Pielikumi:

ꤘ

1. Dabas aizsardzības plāna sagatavošanas process un sabiedrības informēšana – sanāksmju protokoli un dalībnieku saraksti

Ʌ

2. Robežpunkti 

Ʌ

2.1 Precizētie robežpunkti 

꣢

3. Robežshēma 

꣢

3.1 Precizētā robežshēma 

꣢

4. Zemes lietojumu karte 

꣢

5. Zemes īpašumu veidu karte 

6. Teritorijā esošo Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu sadalījums: 

꣢ 1. lapa (JPEG 2,8 MB); 
꣢ 2. lapa (JPEG 3 MB); 
꣢ 3. lapa (JPEG 2 MB); 
꣢ 4. lapa (JPEG 2,3 MB); 
꣢ 5. lapa (JPEG 2,4 MB); 
꣢ 6. lapa (JPEG 2,7 MB); 

꣢

7. Mežaudžu sadalījums pēc meža augšanas apstākļu tipiem 



꣢

8. Mežaudžu sadalījums pēc valdošās koku sugas 

꣢

9. Mežaudžu sadalījums pēc vecuma grupām 

꣢

10. Konstatēto aizsargājamo un reto vaskulāro augu, sēņu un sūnu sugu atradņu karte 

꣢

11. Konstatēto aizsargājamo un reto ķērpju sugu atradņu karte 

꣢

12. Konstatēto aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte 

꣢

13. Konstatēto aizsargājamo un reto putnu sugu atradņu karte 

꣢

14. Apsaimniekošanas pasākumu karte 

꣢

15. Funkcionālais zonējums 

Ʌ

16. Funkcionālā zonējuma robežpunkti 

Ʌ

17. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izvietošanas kārtība 



18. Sastopamo ES nozīmēs aizsargājamo biotopu attēli 



19. Sastopamo reto un īpaši aizsargājamo sugu apraksti un attēli 

https://www.daba.gov.lv/lv/lielais-pelecares-purvs

