Teiču dabas rezervāts
Publicēts: 10.11.2020.
Atjaunināts: 14.02.2022.

Teiču dabas rezervāts ir lielākais dabas rezervāts Latvijā. Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā.
Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs:
- purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā;
- kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem;
- mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā;
- daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Teiču dabas rezervāts. Purva ainava. Skats no Kristakrūga skatu torņa. Foto: DAP

Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts kopš 1982. gada, Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta Latvijā (PNV) kopš
1994. gada, starptautiskas nozīmes mitrājs (Ramsāres konvencijas vieta) kopš 1995.gada, Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada.
Kods: LV0100500
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagasts, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu
pagasts, Jēkabpils novada Atašienes pagasts.
Platība: 19771 ha

Dibināšanas gads: 1982
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Logo 



Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.
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Teiču dabas rezervāta likums



Dabas aizsardzības plāns (pagarinājums >>> 31.12.2019.) 





Dabas aizsardzības plāns (pagarinājums >>> 31.12.2019.) 

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra
rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības
plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi:



Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu dabas aizsardzības plānu izstrādes dokumenti 



Precizējumi dabas aizsardzības plānā 



Floras un faunas izpētes vēsture 



Mežu sadalījums pēc Latvijas biotopu klasifikatora 



Apmeklējumu kārtība un noteikumi Teiču dabas rezervātā 



Teiču pļavu biotopu aizsardzības plāns 



Teiču un Krustkalnu Dabas rezervātu medību iecirkņa plāns 



Pasākumu plāns dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai Teiču purvā 

Karte





Karte – apsaimniekošanas pasākumi un apdzīvotās viensētas/saimniecības; 



Karte – LIFE projektā (2002.-2005. gadā) nopirkto īpašumu vai to daļas 



Karte – mežaudžu plāns 

Precizētās tūrisma infrastruktūras karte 



(VARAM 2012.gada 2.marta rīkojums Nr. 77) 

Pētījumi 



Zinātniskais pamatojums Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai (2021) 



Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte (2016) 



Teiču dabas rezervātā ietilpstošā Vaboles ezera hidroloģiskā izpēte 

Dabas datu pārvaldības sistēma
OZOLS
Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām



Skatīt vairāk

https://www.daba.gov.lv/lv/teicu-dabas-rezervats

