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Sējas zoss Anser fabalis 

Izplatība. Taiga no Skandināvijas līdz Krievijas Tālajiem Austrumiem, arī Sibīrijas 

mežu tundra. Ziemo ziemeļrietumu un centrālajā Eiropā, kā arī Āzijas austrumos. 

Aukstās ziemās arī tālāk uz dienvidiem. Piecas pasugas: A.f.fabalis – taiga no 

Skandināvijas uz austrumiem līdz Urālu kalniem; A.f.rossicus – tundra Krievijas 

ziemeļos un ziemeļrietumu Sibīrija; A.f.johanseni – taiga un mežu tundra no Urālu 

kalniem līdz Baikāla ezeram; A.f.middendorffii – Austrumsibīrijas taiga uz 

austrumiem no Baikāla ezera; A.f.serrirostris – Sibīrijas ziemeļaustrumu tundra no 

Ļenas upes līdz Anadiras apkārtnei.  

Sējas zoss Latvijā. Pēc vietnes “putni.lv” apkopotas vispārējas informācijas par sējas 

zosi Latvijā var spriest, ka šī suga ir parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Latvijā 

sastopamas divas pasugas - A.f.fabalis un A.f.rossicus, kuras mēdz saukt par taigas un 

tundras sējas zosīm. Skaitliski masveidīgākā ir tundras sējas zoss (rossicus). 

Nominālā pasuga sastopama ievērojami retāk, kaut gan precīza informācija par abu 

pasugu sastopamību Latvijā pagaidām nav pieejama. Ziemo reti. 

Taigas sējas zoss stāvoklis Eiropā 

2013.gadā 5.decembrī Kristianstad, Zviedrijā notika konference (“Taiga Bean Goose 

Flyway Management Workshop”), kurā tika atklāts, ka pēdējo desmit gadu laikā 

ievērojami sarucis taigas sējas zosu skaits. Taigas sējas zosis ligzdo taigā no 

Skandināvijas uz austrumiem līdz Urālu kalniem. Šīs pasugas skaits samazinās un 

Somijā tās, iespējams, ir pārmedītas, bet varbūt to skaita samazinājumu ietekmējuši 

citi faktori, piemēram, piemērotu ligzdošanas biotopu samazināšanās. Pašlaik (2017) 

Somijā sējas zosu medības ir aizliegtas.  

Sējas zoss ir viena no vispopulārākajiem medījumiem Latvijā un no visām nomedītām 

zoss sugām Latvijā tā veidoja 2014.gadā 67.72%, 2015.gadā 70.76% (Valsts meža 

dienesta dati). Līdz ar to ir svarīgi saprast, cik lielā mērā taigas sējas zosis ir 

nomedītas Latvijā un cik būtisku kaitējumu pasugai fabalis nodara medības Latvijā. 

Tas ir pirmais šāds pilotprojekts Latvijā. 



Pasugu atšķiršana 

Izplatības areālā no Skandināvijas līdz pat Kamčatkai šīs sugas īpatņi atšķiras 

morfoloģiski un apdzīvo atšķirīgus ligzdošanas biotopus. Tiek izdalītas divas grupas - 

taigā un tundrā ligzdojošās sējas zosis. Izdala 5 pasugas, no kurām Latvijā sastopamas 

divas - fabalis un rossicus. Abas caurceļo uz/no ziemošanas vietām rietumu un 

centrālajā Eiropā. Pasuga fabalis ligzdo Eiropas taigas zonā no Skandināvijas līdz 

Urāliem, bet pasuga rossicus - tundras zonā sākot no Kaņina pussalas un uz 

austrumiem līdz Taimirai. Ligzdošanas areāli abām pasugām pārklājas, tāpēc daļa 

sējas zosu uzrāda abu pasugu pazīmes. Tādas var būt līdz 10% no Latvijas virzienā 

ceļojošajām sējas zosīm.  Dažreiz pasugas tiek izdalītas par patstāvīgām sugām. 

Tomēr Eiropā kopumā tā netiek akceptēta. 

Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis. Knābis samērā slaids - ķīļveidīgs, pie 

pamatnes ne pārāk augsts. Laba atšķiršanas pazīme ir knābja krāsojums - oranžās 

krāsas zona uz knābja parasti platāka par tumšo zonu (dažreiz gandrīz viss knābis 

oranžs). Tomēr ir sastopami arī netipiski īpatņi, kuriem oranžā zona uz knābja šaurāka 

nekā parasti (gluži kā tundras sējas zosij). Lidojumā var atšķirt pēc silueta novērtējot 

relatīvo kakla garumu (ja iespējams arī knābja formai). 

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Nedaudz mazāka par taigas sējas zosi, ar 

īsāku, tumšāku kaklu un strupāku knābi. Knābis pie pamatnes samērā augsts, nav tik 

slaids kā taigas sējas zosij - vairāk trīsstūrveidīgs. Tipiskiem īpatņiem oranžās krāsas 

zona uz knābja ir šaura un norobežota tā galā. Knābis lielākajā daļā ir tumšs. Tomēr 

sastopami arī īpatņi, kuriem oranžās un tumšās krāsas zonas uz knābja ir vienādā 

apjomā, tāpēc jānovērtē arī knābja forma, kakla garums un siluets - tundras sējas 

zoss ir samērā "strupa" zoss, un šo iespaidu rada īsākais kakls. Lidojumā varētu 

noteikt pēc silueta, novērtējot relatīvo kakla garumu, un, ja lido pietiekami tuvu, arī 

pēc knābja formas un krāsas. 

Par projektu 

Trīs gadus  2014.-2016. Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) aicināja medniekus 

aktīvi iesaistīties, nofotografējot nomedītas sējas zoss galvu, bildi sūtot uz e-pastu – 

zosis@latma.lv Kā papildziņas bija jānorāda: laiku un vietu, mednieka vārdu un 

uzvārdu, kad un kur zoss nomedīta. Pasugu atšķiršana prasa lielu pieredzi un nav tik 

viegla, ka varētu šķist. Mednieki parastais nezin, ka sējas zosis iedala divās pasugās – 



tundras un taigas. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka mednieki kādā veidā tīšām 

nesūtīja taigas sējas zoss bildes. Bilžu kvalitāte dažreiz nav pietiekami laba un jācer, ja 

projekts turpināsies, ka arī bilžu kvalitāte uzlabosies.  

Rezultāti 

Analizējot iesūtītas bildes un noteikšanai izmantojot augstāk minētas pazīmes, ir šādi 

rezultāti: 

2014.gads: 1 taigas sējas zoss, 32 tundras sējas zosis. 

2015.gads: 22 tundras sējas zosis un divas baltpieres zosis. 

2016.gads: 1 taigas sējas zoss, 85 tundras sējas zosis (viena ar rozā knābi) un viena 

baltpieres zoss. 

Kopā: 139 tundras sējas zosis, 2 taigas sējas zosis un 3 baltpieres zosis. 

No kopumā 141 sējas zoss pasuga rossicus konstatēta 139 īpatņiem jeb 98.58%, bet 

pasuga fabalis 2 īpatņiem jeb 1.42%.  

Zosu pasugu/sugu piederību pēc bildēm noteica Dr.biol. Dmitrijs Boiko un Hakon 

Kampe-Persson (Zviedrija) 

Iesūtīto bilžu ģeogrāfija ir redzamā kartē. Taču karte neatspoguļo visas sējas zoss 

nomedīšanas vietas Latvijā, bet parāda korespondentu aktivitāti. Kā var redzēt kartē, 

no Zemgales un Latgales ziņojumi ir saņemti ļoti maz vai arī to vispār nav. Tomēr 

jāsecina, ka ar laiku mednieku aktivitāte pieaug, jo 2016.gadā iesūtītie bilžu skaits 

ievērojami pieaudzis.  

Pielikums nr 1: Iesūtīto bilžu ģeogrāfija 



 

Rekomendācijas 

Iesāktais darbs noteikti ir jāturpina, jo pašlaik tas ir vienīgais veids, lai kaut cik iegūtu 

datus par sējas zoss pasugu sastopamību Latvijā. Dati būtu pilnīgāki, ja papildus 

nomedītām zosīm būtu arī migrējošo zosu monitorings, kuru veiktu profesionāli 

ornitologi, taču tam vajadzīgi lieli finansiāli ieguldījumi. Līdz ar to pašlaik mednieku 

atbalsts, bildējot nomedītas zosis, ir ļoti svarīgs.  

Taču bildējot zosis, būtu svarīgi, lai varētu redzēt gan putna galvu ar knābi, gan 

pilnībā visu putnu (lai precīzāk noteiktu kakla garuma proporciju, kas ļautu vēl 

precīzāk noteikt putna pasugu). 

Būtu vēlams arī norādīt precīzāku zoss iegūšanas vietu, jo diemžēl jāsecina, ka 

mednieki bieži vien norāda tikai novadu vai pagastu. Līdz ar to neveidojas patiesa 

ģeogrāfija nomedīto sējas zosu ziņā. 

 



Pilotprojekta turpinājums – 2017.gads 

Šajā projekta turpinājumā tika ņemtas vērā ietektās rekomendācijas, proti, 2017.gada 

medību sezonā mednieki tika aicināti iesūtīt gan galvas, gan arī ķermeņa fotogrāfijas, 

lai pasugas identificēšanu padarītu vieglāku un precīzāku.  

Jānorāda, ka 2017.gadā ievērojami pieaugusi arī mednieku aktivitāte, un kopā tika 

iesūtītas 102 nomedīto zosu bildes, salīdzināšanai, pirmajās trīs pilotprojekta sezonās 

tika atsūtītas 139 bildes. 2017.gadā iesūtītajās 102 bildēs nofotografētas bija tundras 

sējas zosis. Attēli tika atsūtīt no dažādām Latvijas vietām, kas ļauj secināt, ka 

proporcionāli tiek parādītas tundras sējas zosu nomedīšanas vietas un nomedīšanas 

apjoms. Aplēses tam, ka 2013.gadā varētu būt nomedītas ap 300 taigas sējas zosīm ir 

pārspīlējums, kas nav pamatots ar konkrētiem datiem.  

Secinājumi 

- Pavasaros Latviju šķērso vismaz 2300 taigas sējas zosu, kas veic īsu apstāšanos. 

Vismaz 300 ierodas no centrālās popuācijas, bet 2000 no austrumu populācijas.  

- Rudenī par taigas sējas zosīm ziņojumu Latvijā gandrīz nav. 

- Tiek lēsts, ka Latvijā rudenī nomedītas varētu būt maksimāli 10-20 putnu.  

 
Pielikums nr 2 



Kartē redzamas vietas, kur pavasarī manītas taigas sējas zosis grupās, kurās ir vismaz 100 
indivīdu (2011 - 2017) – sarkanie punkti. Zaļie punkti – vietas, kur nomedītas sējas zosis un 
mednieki iesūtījuši bildes (2014 - 2017).  

 

2018.gada 27.-30.martā Klaipedas Universitātē, Lietuvā, notika 18. Zosu ekspertu grupas 
konference, kurā piedalījas 102 dalībnieki no 22 valstīm. Konferencē tika arī prezentēts šis 
pilotprojekts par datiem, kas iegūti 2014.-2017.gadiem.  

Šeit informacija par konferenci: http://apc.ku.lt/geese/ 


