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Brūnais lācis- Ursus arctos (L.)
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 Masa 80- 120 (300) kg, rudenī tā var pieaugt par 20%;

 Ļoti uzmanīgs plēsējs, kas apvidū orientējas ar dzirdes un ožas palīdzību, redze vāja;

 Cilvēkiem bīstami no ziemas midzeņa iztraucēti, ievainoti vai pie laupījuma pēkšņi

pārsteigti lāči, kā arī lāču mātes ar mazuļiem;

 Priekšroku dod lielāku un vecāku skuju un jauktu koku mežu biotopiem, kas mijas ar

aizaugušiem degumiem, izcirtumiem, purviem un ūdenstilpnēm; ziemas midzeņus

iekārto dažādās dabiskās slēptuvēs ūdenstilpju tuvumā sausās vietās;

 Tipiski visēdāji

 Dzīves ilgums 30- 50 gadu
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Sugas raksturojums



Aizsardzība
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Mērķis: sekmēt brūnā lāča labvēlīga stāvokļa saglabāšanu Baltijas 
populācijā neierobežotā laikā un tā sasniegšanu Latvijas teritorijā, 
nenosakot termiņu, minimālo vai maksimāli pieļaujamo dzīvnieku 
skaitu, taču nodrošinot to areāla atjaunošanos dabiskas izplatīšanās 
ceļā un pieļaujot sugas kā vienota un funkcionāla dzīvās dabas 
komponenta klātbūtni cilvēku apdzīvotā un apsaimniekotā ainavā, 
vienlaikus respektējot un veicinot dažādi nodarbinātās sabiedrības 
dzīves kvalitāti un labklājību.

Brūnā lāča (Ursus arctos) pirmais sugas aizsardzības 
plāns- 2003.gadā, atjaunots 2009.gadā un 2018.gadā.



Kā sadzīvot?

Lāčiem patiktu:

•pamestas suņu un kaķu barības atliekas (neatstāt pagalmā barību);

•nogatavojušies āboli, bumbieri un plūmes (kritušo augļu novākšana);

•meža malā pa nakti atstāti piesieti mājlopi, pat ja netiek aiztikti, izraisa
interesi;

•auzu lauki ir lieliska, kalorijām bagāta barošanās vieta tauku slāņa
uzaudzēšanai (lauksaimniecības kultūru izvietojums);

•nomaļus ierīkotas pārtikas atkritumu un komposta kaudzes;

•dzīvnieku izcelsmes atkritumi (lopu kaušanas, zivju tīrīšanas, medījumu
apstrādes);

•bišu dravas (elektriskā sēta, regulāra cilvēka klātbūtne).
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Kompensācijas par postījumiem-
biškopībai nodarītie zaudējumi

• Kompensē ikreizēju postījumu;

• Bišu saimes ir gājušas bojā vai ir likvidējamas;

• Kompensē bišu saimes ieviešanas un uzturēšanas bruto 
izmaksas;

• Kompensē arī nopostīto bišu stropu remonta izmaksas.

• Valsts atbalsts elektrisko ganu iegādei dravu aizsardzībai
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Kompensācijas par postījumiem

Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumam un attiecīgiem 
MK noteikumiem: 
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Pieņemto lēmumu 

skaits

Piešķirtā kompensācija EUR

2019. gads 16 20 984,83

2020. gads 20 17 117, 52
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Brūno lāču populācijas raksturojums Latvijā 
un kaimiņvalstīs

Latvija Igaunija Lietuva Pleskavas 
apg.

Baltkrievija

Teritorija 
(tūkst.km2)

64 589 45 227 65 200 55 300 207 600

Iedzīvotāju 
skaits (milj.)

1,97 1,31 2,87 0,7 9,7

Mežainums (%) 52 51 33 >35 34

Lāču skaits pēc 
ekspertu 
vērtējuma

20-50 700 0 1100 50- 70

Gadā nomedīto 
lāču skaits

0 20- 50 0 >20 0

Skaita 
vērtējuma 
pamatojums

Valsts 
monitorings

Uzskaita 
lācenes ar 
lācēniem

-
Valsts 

monitorings
Ekspertu 
vērtējums



Paldies!


