
Jūras mēsli jeb muda. Liedagā varam atrast dažādus nepa ras tus priekšmetus, kas nākuši no zemūdens pasaules vai garām pel došajiem kuģiem. 
Te reizēm laimējas uziet arī dzintaru.
Zie  meļ kurzemes vietējie iedzīvotāji no jūras izskalotos ūdens augus un aļģes – jūras mēslus – sauc par mudu. Mudu jau izsenis izmantoja lauku mēs-
lošanai. Tas bija cilvēku izdzīvošanas jautājums, jo smilšainās piekrastes augsnes viegli izskalojas un ir ļoti nabadzīgas ar barības vielām. Mūsdienās 

šī lauku mēslošanas ieraša ir tikpat kā izzudusi. Šobrīd jūras 
mēsliem - mudai - piemīt arī cita vērtība. Aplūkojot tuvāk, tā 
zinošam cilvēkam atklāj daudzas lietas par skatam slēpto zem-
ūdens pasauli un tajā notiekošo. Arī par zemūdens pasaules or-
ganismu daudzveidību un zemūdens vides kvalitāti. Bieži vien 
visinteresantākie organismi mudā atrodami bijušo steķu/molu 
vietās. Koka pāļi un akmeņi ir laba piestiprināšanās vieta jūras 
dziļumos mītošajām sugām. Tās, pat izskalotas krastā, bijuša-
jās koka konstrukcijās spēj uz brīdi rast sev patvēruma vietu.
 

Liedagā izskalotās bagātības
Aizjomi. Par aizjomiem 
Dienvidkurzemes jūrmalā saukti 
mazi tīrumi starp kāpām, kur liesā 
smilts aizdarīta ar jūras mēsliem. 
Aizjomos cilvēki, kam zemes ne-
bija nemaz, audzēja kartupeļus 
un labību. Vaļņus starp aizjo-
miem Nīcas puses Jūrmalciema 
iedzīvotāji saukuši par kāpiņām, 
bet grāvjus lieko ūdeņu novadī-
šanai – par tekoņām.

Vēstis no zemūdens pļavām. Mudas iemītnieki
Uzmanīgi aplūkojot krastā izskaloto mudu, tā mums stāsta par neredzamajās zemūdens pļavās augo-
šajām jūraszālēm. Zemūdens pļavas dažādiem jūras dzīvniekiem sniedz gan barību, gan patvērumu. 
Tās kalpo par zivju nārsta vietām un piesaista migrējošos ūdensputnus: gulbjus, nirējpīles, zosis, kā 
arī plēsīgos bridējputnus.
Smilšainā jūras dibenā jūs redzēsit pavisam nedaudz augu, savukārt uz akmeņiem vai klintīm blīvi sa-

augušas aļģes. Akmeņainās gruntis jeb rifus ir iecienījušas lielās daudzgadīgās aļģes, piemēram, pūš-
ļu fuks, un dzīvnieki, kas piestiprinās pie jūras dibena. Mīkstās gruntis, piemēram, smiltis vai dūņas, ir 
vairāk piemērotas parastajai jūraszālei Zostera marina, kā arī dzīvniekiem, kas uzturas smiltīs. Zaļaļģu, 
brūnaļģu un sārtaļģu izplatība ir atkarīga no dziļuma. Zaļaļģes vairāk ir raksturīgas seklūdens daļai, 
brūnaļģes labi jūtas gan seklākos, gan dziļākos ūdeņos, savukārt sārtaļģu audzes izplatītas dziļumā.

Aļģes Pūšļu fuks ir viena no izplatītajām brūnaļģu sugām un bieži re-
dzams izskalots liedagā. Pūšļu fuki parasti mīt jūrā līdz 20 m dziļumam, 
vietām veidojot lielas audzes. Mūsu piekrastes ūdeņos pūšļu fuku audzes 
ir sugām bagātākās dzīvotnes. Tajās dzīvo aptuveni 30 bezmugurkaulnieku 
sugas, kā arī citu aļģu sugas. Te nārsto Baltijas reņģe, sastopama arī brētli-
ņa. Brūnaļģes apdraud ūdens piesārņojums un eitrofikācija. Fuks ir izzudis 
no daudziem Baltijas jūras apgabaliem, kuros reiz bija sastopams. Brūnaļģu 
fuku audzes jūrā ir Latvijā īpaši aizsargājama dzīvotne.

Zaļaļģes izmēra ziņā ir ļoti daudzveidīgas – gan ļoti sīkas, gan liela izmē-
ra zaļas krāsas aļģes. Sastopamas dažādos dziļumos Baltijas jūras un Rīgas 
līča piekrastē. Bieži sastopamas tuvu krastam, kur tās aug uz akmeņiem vai 
piestiprinājušās pie grunts. Biežāk ir sastopamas dažādas kladoforu sugas, 
kas kā kupli, zaļi mati aug uz zemūdens priekšmetiem, un zarnveida ente-
romorfas, kuru dobie, ar skābekli pildītie lapoņi atgādina ūdenī plīvojošu 
zaļu zarnu. Palielinoties barības vielu daudzumam jūras ūdeņos, atsevišķu 
zaļaļģu sugu daudzums palielinās un tās nomāc citas aļģes un augus, tāde-
jādi samazinot sugu daudzveidību. 

Gliemenes Baltijas plakangliemene Baltijas jūrā ir visbiežāk 
sastopamā gliemene. Tās čaula ir nepilnus 2 cm liela. Čaulas var būt dzelte-
nas, sārtas un baltas. Gliemenes ierokas gruntī 3-6 cm dziļumā. Dzīvo jūrā 
līdz 200 m dziļumam. Vispiemērotākais ir 5-10 m dziļums, kurā 1m² apdzī-
vo vairāk nekā 500 gliemeņu. Baltijas plakangliemenes, īpaši to garie izau-
gumi – sifoni, ir pamatbarība vairākām jūras zivīm, piemēram, plekstēm. 
Apkostie sifoni spēj ataugt. Caur sifoniem notiek ūdens vai dūņu plūsma, 
kā rezultātā atfiltrējas gliemeņu barība – dažādas organiskās daļiņas. Šo 
sugu izmanto kā indikatoru jūras piesārņojuma novērtēšanā.

Lielā smilšgliemene ir lielākā pie mums sastopamā Baltijas jūras glie-
mene. Sasniedz 18 cm garumu, bet Latvijas piekrastē parasti atrodamas 
4-5 cm lielus eksemplārus. Čaula balta. Pieauguši dzīvnieki dzīvo ierakušies 
gruntī 30-40 cm dziļumā. Jaunās gliemenes dzīvo seklāk. Kā dziļāku ūdeņu 
iemītniekiem šiem dzīvniekiem ir nepieciešams 10 reizes mazāk skābekļa, 
nekā citām gliemenēm. Turklāt tās spēj regulēt elpošanu – labos apstākļos 
skābekļa patēriņš paaugstinās pieckārtīgi. Baltijas jūrā pirmo reizi atrasta 
18.gs. Lielo smilšgliemeni uzskata par ieceļotāju sugu no Ziemeļamerikas. 
Tur šīs gliemenes vietējie iedzīvotāji izmantoja pārtikā, kā arī cūkbarībā – 
tās ieguva, bēguma laikā izrokot ar lāpstām.

Lamarka sirsniņgliemenes ir apmēram 3 cm lielas, bet Latvijas piekrastē 
atrodamas 1-1,5 cm lielas čaulas. Čaula ir balta vai zilgani pelēka, gareniski 
rievota. Dzīvo 1-5 m dziļumā. Ierokas smiltīs vai dūņās 2-10 min laikā 5 cm 
dziļumā. Var dzīvot arī uz grunts. Stundas laikā viena gliemene spēj izfiltrēt 
vienu litru ūdens. Ar šīm gliemenēm barojas daudzi jūras putni, kā arī zivis. 
Ilgus gadus uzskatīja, ka Latvijas piekrastē sastopama cita suga – ēdamā 
sirsniņgliemene Cerastoderma edule jeb Cardium edule. Pētot šīs sugas, at-
klājās, ka ūdeņos, kur sāļums ir līdz 4 ‰, spēj izdzīvot Lamarka sirsniņglie-
mene. Latvijas piekrastē jūras sāļums ir 3-6 ‰. Piemērota sāļuma ūdeņos 
abu sugu gliemenes ir sastopamas kopā.

Parastā ēdamgliemene. Čaula līdz 3 cm liela. Dzīvo seklos piekrastes 
ūdeņos. Pie zemūdens priekšmetiem, kā arī viena pie otras gliemenes pie-
stiprinās ar vēdekļveidīgi izkārtotiem īpašiem pavedieniem – bisusa pave-
dieniem. Tādā veidā gliemene vienā vietā var pavadīt visu savu 8-10 gadu 
ilgo dzīvi. Ja arī rodas nepieciešamība pārvietoties, tad, atraujoties no zem-
ūdens priekšmeta, ēdamgliemene spēj pārvarēt ļoti nelielu attālumu. Ar 
tām barojas daudzi putni, zivis un jūras bezmugurkaulnieki. Tā kā šīs glie-
menes dzīvo piekrastes ūdeņos, kuri bieži ir netīri un piesārņoti, to organis-
mā uzkrājas smagie metāli.

Zivis Visi zinām, ka jūrā dzīvo zivis. Liedagā gan parasti sastopamas tikai krastā izskalotas neveiksminie-
ces, kuras nav spējušas pretoties viļņu spēkam. Te tās ātri nokļūst piekrastes putnu knābjos. Tomēr arī seklajā 
piekrastes ūdenī peld mazas zivtiņas – kazragi un grunduļi. Rudens pusē, smiltīs ierakušās, gliemenēm uzglūn 
arī prāvas plekstes.

Stagars ir 4-5 cm gara  zivtiņa ar zaļganpelēku, vai zilganpelēku muguru un sudrabai-
niem sāniem un vēderu. Pirms nārsta mātītēm uz sāniem mēdz izveidoties 8-9 tumšas 
šķērssvītras, tēviņiem ķermenis kļūst smaragdzaļš, vēders un daļēji arī sāni sarkani, acs 
varavīksnene zila. Saldūdens vai jūras zivs. Saldūdeņos parasti uzturas nelielos bari-
ņos, bet jūrā veido lielus barus, īpaši nārsta laikā. Pamatbarība: bentoss un planktons. 
Sasniedz 6 gadu vecumu.
Vairošanās. Nārsto maijā-jūnijā no 4 cm līdz 1 m dziļumā. Tēviņš veido no augiem uz 
grunts tuneļveida ligzdu un apsargā to. Vienā ligzdā 1-3 mātītes iznērš 0,1-4 tūkst. ikrus, 
to attīstība ilgst 4-27 dienas. Kad mazuļi sāk brīvi peldēt, tēviņš var veidot jaunu ligzdu. 

Jūrasgrundulis ir maza ieapaļas formas zivtiņa. Galva nedaudz saplacināta no aug-
šas. Lūpas biezas, acis izvirzītas uz āru. Aste gara. Ķermenis ar zvīņām klāts tikai sākot 
ar pirmo muguras spuru. Zvīņas sīkas. Muguras spuras tuvu viena otrai, vēdera spuras 
saaugušas, veidojot piesūcekni. Ķermenis no pelēka līdz dzeltenīgi brūnam, uz tā rūs-
gani plankumi un tīklveida zīmējums. Tēviņiem bez tam uz ķermeņa 10-15 tumšākas 
šķērssvītras, iespējams ir arī plankums uz pirmās muguras spuras.
Garums līdz 6,4 cm, parasti 2,0-3,5 cm.
Jūras piekrastes iemītnieks neizvairās no stipri atsāļotiem rajoniem. Uzturas baros, jūrā līdz 50 m dziļumam. Dzīvo 1-2 gadus.
Nārsto no jūnija līdz septembrim ūdens temperatūrās virs +15°C. Nārsts parasti noris dziļumā līdz 1 m. Mātītes ikrus nērš vairākās 
porcijās zem tukšām gliemeņu (galvenokārt lielās smilšgliemenes) čaulām. Ikrus apsargā tēviņš.
Baltijas jūrā līdz Helsinkiem un Botnijas līcim. Centrālajā Baltijā ir masveidīgākā piekrastes zivju suga.

Plekste. Ķermenis plakans ar mazu galvu. Acis atrodas labajā pusē 
vai arī kreisajā pusē. Gar muguras spuras malām ir sīku un asu kau-
lu pauguriņu rindas. Ar līdzīgiem pauguriņiem klāta arī sānu līnija. 
Ķermenis acu pusē raupjš. Krāsa mainīga, stipri atkarīga no apkār-
tējās vides krāsas. Parasti plekstei acu puse brūngana ar sārtiem 
plankumiem, aklā pusē - gaiša.
Garums līdz 55 cm, svars līdz 3,4 kg. Parasti garums nepārsniedz 
45 cm.
Jūras gultnes zivs, pārsvarā uzturas jūrā, taču ienāk arī upju grīvās un lejtecēs. Vasarā dzīvo piekrastē 1-20 m 
dziļumā, ziemo - 50-70 m dziļumā. Barojas ar gliemenēm, tārpiem, vēžveidīgajiem. Aktīva naktī. Sasniedz 12 
gadu vecumu.
Dzimumgatavību sasniedz trīs, četru gadu vecumā. Ikri brīvi peldoši uz grunts. Piekrastes nārsta galvenās vie-
tas ir pie Ālandu arhipelāga, Zviedrijas austrumu piekrastē, pie Igauņu salām un Oderbankā. Mazuļi vasarā un 
rudens sākumā uzturas piekrastē no dažu centimetru līdz dažu metru dziļumam. 
Vērtīga zivs. Latvijas ūdeņos nozvejo ap 500 t gadā. Lomos parasti ir 20-25 cm garas un 0,2-0,7 kg smagas 
zivis.
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Stends izgatavots LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības projekta “Inovatīvas pieejas jūras bio-
loģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas 
jūrā” (projekta akronīms – MARMONI, NR LIFE09 NAT/LV/000238) ietvaros ar Eiropas Kopienas LIFE 
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Kurzemes liedaga stāsts  
Jūras vides daudzveidība un piekrastes cilvēki
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„Tiek jautāts: „No kā lībietis dzīvo?”, jo tīrumu un pļavu ir 
tik maz un arī citus zemes darbus viņš nedara. Uz to ir at-
bilde – no jūras! Jūra ir lībieša tīrums un druva, un par jūr-
nieku viņš ir radīts. Pats sevi viņš dēvē par laivā dzimušu 
un saskaņā ar amatu pats sevi sauc par zvejnieku vai jūr-
malnieku un nekā citādi. Uz jūras viņi izaug par brašiem 
un drosmīgiem cilvēkiem, 
no jūras veltēm un jūras 
mēsliem viņi dzīvo, un jū-
ras viļņos daudzi no viņiem 
atrod arī kapu.” (lībiešu et-
nogrāfijas pētnieks Veine 
Voionmā, 1888. gads)

Liedags – valgums – sedums. Līvi un viņu 
pēcteči Baltijas jūru dēvē par Dižjūru, bet Rīgas līci par Mazjūru. 
Liedags savulaik tika saukts par valgumu, arī sedumu. Tā bija vie-
ta, kur atradās zvejošanai nepieciešamās būves, iekārtas, laivas. 
No valguma devās jūrā un tajā atgriezās ar lomu.

Steķi. Kurzemes piekrastē nav izteiktu līču un 
tajā ir maz piemērotu vēju un viļņu pasargātu vietu 
drošai laivu un kuģu piestāšanai krastā. Attīstoties 
piekrastes kuģu būvei un piekrastes iedzīvotāju saim-
nieciskajai rosībai, drošas piestātnes kļuva par nozī-

mīgu faktoru ciemu attīstībai. 20.gadsimta 30. ga-
dos valsts atbalstīja zvejniekciemu iedzīvotājus, ce-
ļot jūrā steķus jeb molus, kuru pamatuzdevums bija 
radīt drošu zvejnieku laivu piestāšanu krastā. Šobrīd 
vairums no šīm būvēm ir viļņu un ledu sagrautas.
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