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Baltijas jBaltijas jūūras bioloras bioloģģiskiskāās daudzveids daudzveidīības bas 
nosacnosacīījumijumi

• “ekoloģiskais vecums”
8000 gadu

• Daļēji slēgta jūra

• Sāļums un temperatūra

• 9 valstis pie Baltijas jūras; 
14 valstis veido sateces 
baseinu



Sugu skaits Baltijas jSugu skaits Baltijas jūūrrāā

KopKopēējais cianobaktjais cianobaktēēriju, fitoplanktona, riju, fitoplanktona, 
zooplanktona, fitobentosa, zoobentosa, zooplanktona, fitobentosa, zoobentosa, 
zivju, jzivju, jūūras zras zīīddīīttāāju, putnu, kju, putnu, kāā ararīī parazparazīītu tu 
skaits Baltijas jskaits Baltijas jūūrrāā sugu ir vismaz 6065 sugu ir vismaz 6065 
(Ojaveer et.al, 2010)(Ojaveer et.al, 2010)



FitoplanktonsFitoplanktons

~ 1700 sugu Baltijas jūrā

1565 sugas Somu līcī

Diatomejas un dinoflagellāti raksturīgas sāļākos Baltijas 
jūras rajonos

Cianobaktērijas mazāk sāļos piekrastes rajonos

~ 60 potenciāli toksiskas sugas. Dinoflagellāta 
Alexandrium ostenfeldii Gdaņskas līcī var veidot 
bioluminiscējošus laukumus

Salīdzinot vēsturiskos un šī brīža fitoplanktona sugu 
sastāva datus varam konstatēt ka daudzi fitoplanktona 
taksoni sastopami biežāk un to sezonālā dinamika ir 
mainījusies salīdzinot ar 1900-to gadu 



HELCOM Baltijas jHELCOM Baltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāānsns

IlgermiIlgermiņņa nova novēērojumu datu rinda rrojumu datu rinda rāāda, ka da, ka 
cianobaktcianobaktēēriju biomasa un riju biomasa un ““ziedziedēēššanasanas”” biebiežžums ums 
palielinpalielināās un saskas un saskaņāņā ar BJRP Baltijas jar BJRP Baltijas jūūras ras 
fitoplanktons nav savfitoplanktons nav savāā ““dabiskajdabiskajāā llīīmenmenīī””

Klimata izmaiKlimata izmaiņņas palielina jaunu sugu un as palielina jaunu sugu un 
neplneplāānotu notu ““ziedziedēēššanuanu”” Baltijas jBaltijas jūūrrāā, biolo, bioloģģiskiskāās s 
daudzveiddaudzveidīības izmaibas izmaiņņasas



ZooplanktonsZooplanktons

Kopējais sugu skaits mikro- (20-200 mkm), mezo-
(0.2-20.0 mm) un makrozooplanktonam (> 20 
mm) ir 1199 

Sugām visbagātākais ir mikroplanktons (ciliāti un 
virpotāji)

Ciliāti veido 70% no kopējā zooplanktona sugu 
skaita, dominējot Strombidium, Strobilidium, 
Mesodinium, Didinium ģintīm



Virpotāji veido 15% no kopējās Baltijas jūras 
zooplanktona daudzveidības (Synchaeta sp., 
Polyarthra sp., Keratella sp.)
Mezozooplanktons Pseudocalanus sp., Temora sp., 
Acartia sp., arī Fritillaria borealis, Bosmina sp., Podon
sp.
~ 40 mezozooplanktona sugu regulāri sasniedz 
augstas skaita vērtības, 10-12 taksoni dominē
Daudzgadīgās datu rindas rāda, ka notiek dominējošo 
zooplanktona sugu izmaiņas Pseudocalanus sp. –
Acartia sp.

ZooplanktonsZooplanktons



Bentiskie bezmugurkaulnieki, kurus var izsijāt caur 0.5 mm 
(vai arī 1 mm) sietu

Vismaz 569 sugas ir identificētas Baltijas jūrā

Turbellārijas ~ 134 sugas, nematodes ~ 200 sugas, bentiskie 
virpotāji ~34 sugas, gliemeņvēži ~ 40 sugas, harpaktikoīdi 
~ 82 sugas u.c.

MeijobentossMeijobentoss



Baltijas jūrā 1476 sugas

Daudzsartārpi ~ 275 sugas, vēžveidīgie ~292 sugas, gliemji ~ 
308 sugas

Sistemātiski novērojumi kopš 1873. gada

Iegūtie rezultāti kalpo salīdzinošiem Baltijas jūras 
pētījumiem (šī brīža stāvoklis un agrāk veiktie pētījumi)

Makrozoobentosa daudzveidība ir stipri mainījusies 
antropogēnās ietekmes rezultātā

MakrozoobentossMakrozoobentoss



FitobentossFitobentoss

442 makroaļģu sugas

39 makroaļģu sugas Rīgas līcī; 91 suga Somu līcī

8 makroaļģu sugas ierakstītas HELCOM 
apdraudēto sugu sarakstā

Fucus vesiculosus un Furcellaria lumbricalis 
(dzīvo uz cietās grunts) samazinās eitrofikācijas 
rezultātā, Zostera marina (mīkstās grunts)



~ 200 sugas ietverot Kategatu

Dominējošās sugas menca, siļķe, brētliņa, plekste

ZivisZivis



Baltijas jūrā ir trīs roņu sugas:

Pogainais ronis ir Arktiskā suga un saistīts ar ledus kvalitāti 
līčos

Pelēkā roņa populācija apdzīvo atklātās Baltijas jūras 
ziemeļdaļu

Plankumainais ronis sastopams Baltijas jūras dienviddaļā

180 000 – 200 000 pogaino roņu indivīdi ap 1900-to gadu un 
~ 5000 indivīdi 1970-to gadu sākumā

Cūkdelfīni 20 gds. sākumā ~ 10 000 – 20 000 atklātajā Baltijas 
jūras daļā, šobrīd ~ 300 – 600 indivīdi

JJūūras zras zīīddīīttāājiji



Baltijas jBaltijas jūūras biotopu jeb dzras biotopu jeb dzīīvotvotņņu u 
klasifikklasifikāācijacija

1110 1110 SmilSmilššu su sēēkkļļii
((Sandbanks which are slightly covered by sea water all the timeSandbanks which are slightly covered by sea water all the time))

1130 1130 EstuEstuāārijiriji
((EstuariesEstuaries))

1150 1150 Piekrastes lagPiekrastes lagūūnasnas
((Coastal lagoonsCoastal lagoons))

1160 1160 Sekli lSekli līčīčii
((Large shallow inlets and baysLarge shallow inlets and bays))

1170 1170 RifiRifi
((ReefsReefs))



Biotopus jeb dzBiotopus jeb dzīīvotnes veidojovotnes veidojoššāās sugass sugas

Brūnaļģes jeb pūšļu fuku (Fucus vesiculosus), jūraszāļu (Zostera 
marina) kā arī sārtaļģu (Furcellaria lumbricalis) audzes un divvāku 
gliemeņu (Mytilus edulis un M. trossulus) kolonijas ir īpaši 
svarīgas biotopu veidojošās sugas, jo tie burtiski ir pīlāri, kas veido 
kompleksu kurš tālāk kalpo neskaitāmam daudzumam citu sugu
kā mazuļu šķilšanās vieta, slēptuve un barības vieta 



Draudi bioloDraudi bioloģģiskajai daudzveidiskajai daudzveidīībaibai

GalvenGalvenāās kategorijas:s kategorijas:

••ZvejaZveja – īpaši intensīva ar 1920-to gadu, kad parādījās traļi
••KuKuģģooššanas intensitanas intensitāāte te –– liellielāāks ks naftas avārijas noplūžu risks
••MehMehāāniska grunts bojniska grunts bojāāššanaana
••Izklaides un atpIzklaides un atpūūtas pastas pasāākumikumi
••EitrofikEitrofikāācijacija – pirmās pazīmes ap 1950-to gadu
••BBīīstamstamāās vielass vielas
••SveSveššāās sugass sugas
••TrokTrokššņņu piesu piesāārrņņojumsojums
••MedMedīīššanaana & toksiskais piesārņojums samazina roņu populāciju
••Klimata izmaiKlimata izmaiņņasas



Izmaiņas jūras ekoloģiskajos pētījumos

• Vismaz puse no pasaulē zvejotajām zivīm patreiz ir 
pārzvejotas vai tiek zvejotas uz to kapacitātes robežas 
(Atlantijas mencu krājums ir uz iznīkšanas robežas, 
Karību jūras rifu zivis ir uz izdzīvošanas robežas, jūras ežu 
populācijas samazināšanās u.t.t.)

• Papildus draudi – piekrastes piesārņošana, krastu un jūras 
gultnes pārveidošana, invazīvās sugas u.c.

• Jūras piekrastes apsaimniekošanas metode – Aizsargājamo 
Jūras Teritoriju izveidošana

• Aizsargājamās jūras teritorijas ir instruments, lai 
sabalansētu ekosistēmas aizsardzību (bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana) un zivsaimniecības intereses



Dažādas AJT kategorijas

• AJT, kas vērstas uz 
zivsaimniecības uzlabošanu 
– aizsargāt vietējās zivju 
populācijas, lai uzlabotu 
reģionālo nozveju. Šajā AJT 
ir ierobežota vai nav atļauta 
dabisko resursu (zivju) 
ieguve 

• AJT, kas vērstas uz plaša 
mēroga bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu

• AJT, kas vērstas uz īpaši 
specifiskas (jūtīgas) vietas 
aizsardzību 



• Sākotnēji daudzi zvejniecību regulējošie akti un 
noteikumi jau paredzēja noteiktu jūras rajonu aizsardzību

• Starptautiskās likumdošanas adopcija vietējiem 
apstākļiem

• AJT apsaimniekošanas plāns 

Legālie jūras aizsardzības instrumenti



Vides aizsardzības politika Baltijas jūrā

• Helsinku Konvencija 1974.g. un 1992.g. papildināta - Baltijas jūras
reģiona jūras vides aizsardzības konvencija ir pirmā starptautiskā
vienošanās Baltijas jūras jūras vides aizsardzībai (aptver piesārņojuma 
avotus no sauszemes, kuģiem, gaisa).

• Konvencijas pārvaldes institūcija ir Helsinku Komisija jeb HELCOM, 
kuras uzdevums ir Konvencijas ieviešanas uzraudzība un lēmumu 
pieņemšana izstrādājot rekomendācijas mērķu īstenošanai. Baltijas 
valstis kopīgi īsteno vides aizsardzības mērķus. 

• Latvijā no dažādām organizācijām ir iesaistīti aptuveni 30 ierēdņi un 
eksperti.



Baltijas jūras rīcības plāns 2007. gadā

• Baltijas Jūras Rīcības Plāns – ambicioza programma 
atjaunot labu ekoloģisko statusu Baltijas jūras vidē 2021. 
gadā

• Veselīga Baltijas jūras vide ar plašu, harmoniski 
funkcionējošu bioloģisko komponentu daudzveidību, kas 
veicina labu vides/ekoloģisko stāvokli un nodrošina plašas 
iespējas ilgtspējīgai cilvēku ekonomiskai un sociālai 
darbībai



Baltijas jūras rīcības plāns 2021. gads

Eitrofik ācijas 
neietekm ēta 
Baltijas j ūra

Biolo ăiskajai 
daudzveid ībai labv ēlīga 

Baltijas j ūras vide

Baltijas j ūra bez 
bīstamaj ām viel ām

Baltijas j ūras videi 
draudz īga 
jūrniec ība

Bīstamo vielu 
koncentr ācijas tuvu 
dabiskajam l īmenim

Visas zivis drošas 
pārtikai

Radiācija pirms 
Černobi Ĝas l īmen ī

Dzidrs ūdens

Dabisks a Ĝău 
ziedēšanas l īmenis

Dabiska augu un 
dzīvnieku izplat ība

Dabisks sk ābek Ĝa 
līmenis

Kuăošana bez 
nelikum īgas 

piesārĦošanas

Efekt īva reaăētspēja 
ārkārtas situ ācijās

Svešu sugu 
iece Ĝošana ar 

balasta ūdeĦiem 
novēršana

Droša ku ău 
satiksme bez 

nejaušas 
piesārĦošanas

Dabiskas piekrastes 
un jūras ainavas

Plaukstošas un 
līdzsvarotas augu un 
dzīvnieku biokopas

Dzīvotsp ējīgas sugu 
popul ācijas

Vesel īga savva Ĝas 
dzīvā daba



Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana –
mērķi kā to sasniegt

• Ekoloģiski vienoti un labi pārvaldīti Baltijas jūras 
aizsargājamo teritoriju, Natura 2000 teritoriju tīkli Baltijas 
jūrā

• Baltijas jūras aizsargājamās teritorijas, Natura 2000 
teritorijas, aptver vismaz 10% no katra Baltijas jūras 
apakšrajona

• Plaša mēroga Baltijas jūras telpiskā zonēšana, ietverot 
krasta, piekrastes un atklātās daļas teritorijas, mazinot 
visa veida interešu konfliktus



Daži fakti

• Globālais mērķis ir aizsargāt 10-30% jūras biotopu

• Aptuveni 0,6% no pasaules okeāniem un 1,6% no 
EEZ ūdeņiem ir AJT (efektīvi tiek pārvaldīts 
daudz mazāks procents)

• Trīs lielākās AJT ir Feniķiešu salu aizsargājamā
teritorija (410,500 km2), Lielais Barjeru rifu parks 
Austrālijā 344,400 km2), Ziemeļrietumu Havaju 
salas (341,400 km2)



Vai AJT strādā?

• Zivju skaits un blīvums būtiski pieaug, 
izmaiņas to izmēros

• Reģionāls efekts nav vēl līdz galam izpētīts.

• Izteikta ietekme uz lokālām biokopām 

• Lai AJT strādātu ir jābūt to sasaistei vienai 
ar otru – maz informācijas



AJT globālais sadalījums ir neviendabīgs un 
tikai puse veido teritoriju tīklu



Pirmais solis – datu iegūšana



AJT veidošana Latvijas teritoriālajos ūdeņos

• EP Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību I pielikuma 
nozīmes dzīvotne – 1170 Rifi

• Rifi ir jūras gultnes paaugstinājumi sublitorāles un 
litorāles zonās, kurus veido kompakts substrāts 
(pamatieža un nogulumiežu klintis un akmeņi (parasti 
lielāki par 64 mm))

• Atbilstoši Baltijas jūras apdraudēto dzīvotņu klasifikācijai 
hidrolitorāles akmeņainie rifi ar vai bez makrofītu 
veģetācijas (2.2.2.3.).



Saskaņā ar LIFE projekta ietvaros izstrādāto 
klasifikāciju teritorijā „Nida – Pērkone” ir sastopami 

sekojoši rifu tipi

• - atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar 
Furcellaria lumbricalis veģetāciju (19.), 

• atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar 
sprogkājvēžu Balanus improvisus apaugumiem 
(20.), 

• atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar 
divvāku gliemeņu Mytilus trossulus apaugumiem 
(21) 



Mīkstās grunts biotopi

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas morēnu nogāzes ar 
divvāku gliemeņu Mytilus trossulus un sprogkājvēžu 
Balanus improvisus apaugumiem;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
divvāku gliemeni Macoma balthica;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
daudzsartārpiem Pygospio elegans un Marenzelleria 
neglecta;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
kustīgajām sānpeldēm



AtklAtklāātai iedarbtai iedarbīībai pakbai pakĜĜauto cieto ieauto cieto iežžu rifi ar u rifi ar Furcellaria Furcellaria 
lumbricalislumbricalis veveăăetetāācijuciju

~ 30 bezmugurkaulnieku sugas

~ 18 makrofītaĜău sugas

SārtaĜău audzes 4-8m dziĜumā uzskatāmas par 
dzīvotnes produktīvāko zonu

ZaĜaĜău audzes 3-4m dziĜumā

BrūnaĜăes 8-12m dziĜumā



AtklAtklāātai iedarbtai iedarbīībai pakbai pakĜĜauto cieto ieauto cieto iežžu rifi ar sprogku rifi ar sprogkāājvjvēžēžu u 
Balanus improvisus  Balanus improvisus  un divvun divvāāku gliemeku gliemeĦĦu u Mytilus trossulus Mytilus trossulus 
apaugumiemapaugumiem

Rifi stiepjas gar krasta līniju dziĜumā līdz
40-50m

~ 30 bezmugurkaulnieku sugas

~ 8 makrofītaĜău sugas

Dzīvotne ir bioloăiskais filtrs, jo spēj patērēt 
nozīmīgu daudzumu organisko vielu

Barošanās vieta putniem



AJT “Nida – Pērkone”



Saskaņā ar LIFE projekta ietvaros izstrādāto klasifikāciju 
teritorijā „Rīgas līča Rietumu piekraste” sastopami 
sekojoši rifu tipi:

• atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar 
brūnaļģes Furcus vesiculosus veģetāciju (8.), 

• atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku 
gliemeņu un sprogkājvēžu Balanus improvisus
apaugumiem (10.), 

• atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi bez 
specifiskas veģetācijas vai apaugumiem <20m (11).  



• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
augstāko augu veģetāciju izņemot Zostera marina;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
hāru veģetāciju;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
divvāku gliemenēm;

• Atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis bez 
noteiktas augu dominances

RRīīgas lgas līčīča rietumu piekrastea rietumu piekraste



AJT RAJT Rīīgas lgas līčīča rietumu piekrastea rietumu piekraste



TumTumššo po pīĜīĜu un ku un kāākaukauĜĜu blu blīīvums Rvums Rīīgas lgas līčīča rietumu a rietumu 
piekrastpiekrastēē



AJT AJT ““RRīīgas lgas līčīča rietumu piekrastea rietumu piekraste”” zonzonēēššanaana

ApsaimniekoApsaimniekoššanas planas plāānsns

Lieguma zonaLieguma zona
Sezonas lieguma zonaSezonas lieguma zona
Dabas parka zonaDabas parka zona
NeitrNeitrāāllāā zonazona

SociSociāālekonomiskais novlekonomiskais novēērtrtēējumsjums



AJT “Vitrupe-Tūja” un “Ainaži-Salacgrīva”

Bioloģiski augstvērtīgi rifi teritorijā
„Vitrupe – Tūja” ir sastopami šaurā 2-5m 
seklūdens joslā, kurā sastopamas 
brūnaļģes Sphacelaria arctica un 
Polysiophonia fucoides, kā arī sārtaļģes 
Ceramium tenuicorne un Furcellaria 
lumbricalis. 

5-20m dziļumā atrodami  īpaši unikāli 
ģeoloģiskas izcelsmes rifi – smilšakmens 
atsegumi, kurus kūstošais ledājs pārklājis 
ar laukakmeņu slāni. Viļņu darbības 
rezultātā laukakmeņi iegrimuši mīkstajā
smilšakmens substrātā veidojot smalkas, 
trauslas smilšakmens struktūras, kas 
sniedz patvērumu daudzām zemūdens 
bezmugurkaulnieku sugām. 



AizsargAizsargāājamjamāās js jūūras teritorijas Latvijas ras teritorijas Latvijas 
teritoriteritoriāālajos lajos ūūdedeĦĦos  os  



•• LIFE+ programma LIFE+ programma ““InovatInovatīīvas pieejas jvas pieejas jūūras bioloras bioloăăiskiskāās s 
daudzveiddaudzveidīības monitoringam un dabas vbas monitoringam un dabas vēērtrtīību aizsardzbu aizsardzīības stbas stāāvokvokĜĜa a 
novnovēērtrtēēššanai Baltijas janai Baltijas jūūrrāā”” (MARMONI) (MARMONI) 2010. 2010. –– 2015. gads2015. gads

•• CentrCentrāāllāās Baltijas Js Baltijas Jūūras Programma 2007ras Programma 2007--2013. 2013. ““Labs vides Labs vides 
ststāāvoklis izmantojot revoklis izmantojot reăăionionāālo sadarblo sadarbīību un kapacitbu un kapacitāātes celtes celššanuanu””
(GES(GES--REG)REG) 2011. 2011. –– 2013. gads2013. gads

•• LIFE+ proLIFE+ programmagramma ““Baltijas jBaltijas jūūras cras cūūkdelfkdelfīīnu statistiski akustiskais nu statistiski akustiskais 
monitoringsmonitorings”” (SAMBAH) 2010. (SAMBAH) 2010. –– 2014. gads2014. gads

BioloBioloăăiskajai daudzveidiskajai daudzveidīībai labvbai labvēēllīīga Baltijas ga Baltijas 
jjūūras vide ras vide 



AtAtĜĜaujas aujas 
elektroenerelektroenerăăijas ijas 
iekiekāārtu ieviertu ievieššanaianai



Jūras telpiskā plānošana

• Zvejas vietas
• Ostas
• Derīgie izrakteņi
• Naftas/ gāzes platformas
• Vēja ģeneratori
• Rekreācijas vietas
• Daba/ biotopi
• Kuģu ceļi, enkuru vietas
• Militārā mācība
• Akvakultūra
• ?????



Jautājumi un videofilmiĦa!


