Bioloģiskā daudzveidība Baltijas jūrā
Biodiversity in the Baltic Sea
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Fragile Ecosystem of the Gulf of Riga and its dwellers

Rīgas līča platība ir ap 16300 kvadrātkilometri. Rīgas līcis ir sekls - vidējais dziļums ir tikai 26 m. Tas atbilst 8 stāvu mājas augstumam. Maksimālais dziļums 67 metri atrodas iepretim Mērsragam (Mērsraga mulda).
Rīgas līča ūdens sāļumu nosaka ieplūde no Baltijas jūras, upju noteces daudzums un nokrišņu daudzums. Līcī gada laikā no Lielupes, Daugavas, Gaujas
un Pērnavas upēm kopumā ieplūst 31 kubik kilometrs saldūdens. Tas veido vienu
četrpadsmito daļu no līča kopējā tilpuma. Divām trešdaļām no līcī ietekošajiem
ūdeņiem izcelsmes vieta ir ārpus Latvijas – Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā.

The Gulf of Riga (GoR) covers an area of about 16300 sq km and has a volume of
424 km3. The mean depth is only 26 m. The deepest place - 67 metri - Mersrags
depression is located in the central part of the Gulf.
Annualy from Lielupe, Daugava, Gauja and Parnu rivers the GoR receives 31 km3
fresh water which constituates one fourteenth of the GoR volume. Origin of two thirds
of inflowing water are outside Latvia – in Lithuania, Russia and Byelorussia.

Bērzciema piekrastes dažādie iemītnieki

Amazing marine dwellers of Plienciems

Bērzciema piekrastē jūras gultne ir samērā daudzveidīga. Te zemūdens akmeņu
sakopojumos un zemūdens aļģu pļavās mīt dažādi ūdens organismi.
Daļu no Rīgas līča tipiskajiem organismiem var ieraudzīt tikai mikroskopā, bet
daļu varat novērot seklajos piekrastes ūdeņos, vai arī izskalotus krastā.

Sea bed next to Plienciems is very diverse with stony sectors and underwater
meadows of algae. They attract and give shelter for many marine species.
Majority of those species are tiny and can be observed only in microscope, part of
them You can observe in shallow coastal waters or washed ashore.

Hījumā
Hiiumaa

Putni

Birds

Putni jūrā novērojami visu gadu. Īpaši daudz to ir migrāciju laikā. Dažkārt putnu
klātbūtne jūrā liecina par noteiktiem laika apstākļiem. Tomēr vairumā gadījumu
putni netieši norāda uz to barības objektu – zivju, ūdensaugu un jūras bezmugurkaulinieku pieejamību konkrētajā vietā. Tādā veidā putni ir izmantojami kā
jūras vides daudzveidības indikatori.

In open sea condition birds are present the whole year, especially during their
migration periods. Sometimes their presence is due to weather conditions. But
in most cases they are indicating presence of their food sources. Depending
on the species, birds feed on marine plant species as well as different kinds of
animals – fish, molluscs, crustaceans etc. Thus definite bird species presence
serves as biodiversity indicators of underwater habitats.

Foto Vilnis Skuja

Kākaulis Clangula hyemalis
Barība: bezmugurkaulnieki (Mytilus un Macoma
gliemenes, vēžveidīgie), reti zivis (brētliņa)

Gaigala Bucephala clangula
Barība: bezmugurkaulnieki

Foto Vilnis Skuja

Goldeneye Bucephala clangula
Food: marine invertebrates

Long tailed duck Clangula hyemalis
Food: marine invertebrates (Mytilus un Macoma
gliemenes, crustaceand), seldomly fish

Pērnava
Parnu
Sāremā
Saaremaa

Foto Juris Aigars

Foto Juris Aigars

Brūnaļģe Fucus vesiculosus 2 – 7 metru dziļumā veido nozīmīgas audzes un ir nārsta
vieta Rīgas līcī dzīvojošajai reņģei Clupea harengus membras un citām zivju sugām,
kuru nārstam nepieciešams akmeņains substrāts un bagāta zemūdens veģetācija.
„Zemūdens pļavas” apdzīvo dažādi organismi, kas piesaista arī ūdensputnus.
Ieskaties: jūras krastā masveidā izskalotie aļģu lapoņi liecina par vērtīgu
zemūdens pļavu klātbūtni. Nepārdomātas cilvēka darbības rezultātā atsevišķās
piekrastes vietās brūnaļģu platība var strauji samazināties.

Divvāku gliemenes
Divvāku gliemenes Mytilus edulis, Mya arenaria, Dreissena polymorpha un
Macoma baltica ir nozīmīgas ūdens kvalitātes uzlabotājas. Piemērotās vietās
tās veido bagātīgas kolonijas. Kvadrātmetru lielā platībā var sastapt pat vairākus
tūkstošus šo īpatņu. Vienas stundas laikā šāda gliemeņu kolonijas izfiltrē vairākus
kubikmetrus ūdens. Tās ir nozīmīgas kā zivju un putnu barības objekts

Brown alge Fucus vesiculosus forms signifficant growthes in the depth of 2 – 7
meters and are important spawning area for herring Clupea harengus membras. Such
underwater meadows are inhabited by numbers of organisms and attracts sea birds.
Look: washed ashore algea layers indicates presence of valuable underwater
meadows. During last decades due to pollution total area covered with algea
have signifficantly decreased.

Irbes šaurums / Irbe Strait

Bivalves and Molluscs
Bivalves Mya arenaria, Dreissena polymorpha and Macoma baltica can
significantly improve water quality. In appropriate substrates they form colonies
with several thousands specimens in one square meter. During one hour such
colony filters and improves several cubic meters of water. Bivalves are important
feed source for fishes and birds.

Roņi

Seals

Rīgas līcī dzīvo 2 roņu sugas. Roņi pārtiek no zivīm.

The Gulf of Riga is inhabited by two seal species:

Rīgas līcis
Gulf of Riga

Apzīmējumi/ Legend
Natura 2000 teritorijas
Natura 2000 areas
EST-LV jūras robeža
EST-LAT marine border
Ūdens dziļums (m) / Water depth (m);

Rīga
Riga

Foto Jānis Urtāns

Foto Simmo Kikkas

Pelēkais ronis Halichoerus grypus sastopams visā Baltijas jūrā. Tā svars sasniedz
150–300 kg. Pelēkais ronis var ienirt uz 20 minūtēm un niršanas laikā sasniegt
120 metrus lielu dziļumu.

Pogainais ronis Phoca hispida
Svars 50 – 60 kg. Mazuļi dzimst uz ledus. Rīgas līcī uzturas piektdaļa no visiem
Baltijas jūrā sastopamajiem pogainajiem roņiem. Rīgas līcī uzturas 1000 līdz
1500 pogaino roņu.

Grey seal Halichoerus grypus
Grey seal is the biggest seal (weight 150–300 kg) in the Baltic sea. They are
travelling throughout the Baltic Sea and can dive for up to 20 minutes and reach
depth of 140 meters. There are about 24000 grey seals in the Baltic.

Jūs atrodaties šeit / You are located here

Mērsrags

Stends izgatavots LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības projekta
“Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un
dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (projekta
akronīms – MARMONI, NR LIFE09 NAT/LV/000238) ietvaros ar Eiropas Kopienas
LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Plašāka informācija par projektu: http://marmoni.balticseaportal.net

Ringed seal Phoca hispida
Weight 50 -60 kg.The pups are born in lairs on the pack ice in the Gulf of Parnu.
Most frequently they can be observed washed ashore from Ainazi till the inflow
of River Gauja. The Gulf of Riga hosts 1000 - 1500 Ringed seals

Pärnu

The information stand has been prepared in the frame of LIFE+ Nature & Biodiversity
project “Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and
assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea” (Project
acronym – MARMONI, project NR LIFE09 NAT/LV/000238) with the contribution
of the LIFE financial instrument of the European Community.
For more information please visit: http://marmoni.balticseaportal.net

Foto Vilnis Skuja

Tumšā pīle Melanita fusca
Barība: Gliemenes
Ieskaties knābja uzbūvē, kas paredzēta gliemeņu
saspiešanai
Lielā gaura Mergus merganser
Barība: zivis

Foto Vilnis Skuja

Goosander Mergus merganser
Food: fishes

Common scoter Melanita fusca
Food: bivalves
Notice inner side of the beak adapted for better shell
crashing

Paugurknābja gulbis Cygnus olor
Barība: bezmugurkaulnieki, aug

Foto Vilnis Skuja

Mute swan Cygnus olor
Food: marine invertebrates, aquatic plants

Jūras bioloģiskās daudzveidības monitorings

Monitoring of Marine biodiversity

Jūras labsajūtu zinātnieki novēro, izmantojot dažādas ķīmisko un fizikālo analīžu metodes. Taču vislabākie rādītāji ir mūsu ūdeņiem kādreiz raksturīgo sugu
skaits un sastopamība, kā arī no jauna ienākušo sugu izplatība.
Jūras organismu izmaiņas un pieejamība ietekmē arī putnus, kuri Rīgas līci izmanto par atpūtas vietu to migrācijā no dienvidiem uz ligzdošanas vietām Ziemeļos.
Šo dažādo organismu regulāru uzskaiti, to skaita un izplatības izmaiņu novērojumus sauc par monitoringu.
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultāti ir būtiski arī mums, lai varētu
saprast, vai mūsu rīcības krastā ir devušas kādu uzlabojumu arī Rīgas līcī.

Scientists regularly follows the state of the sea health applying different chemical
and physical methods. Nevertheless one of the best indicators are „native” Baltic
species diversity as well numbers and distribution pattern of new incoming
species.
Changes and availability of marine species influencies sea birds which for
generations uses the Gulf as resting site during their migration.
Regular obervation of species abundance and their distribution in time and space
is called monitoring. Monitoring of marine biological diversity is essential as
well for us to understand whereas our actions on land have improved the health
of the Gulf of Riga

Jaunie ienācēji – invazīvās sugas

Newcomers

Par invazīvām sugām sauc svešas sugas, kas cilvēku darbības rezultātā nejauši
vai speciāli pārvietotas ārpus savas dabiskās ģeogrāfiskās izplatības robežām.
Svešā suga tiek saukta par „invazīvu”, ja tā atzīta par ekoloģiski vai ekonomiski
kaitīgu.

Species that are introduced outside their natural range and outside their natural
dispersal potential are called alien species. Some of these species pose a
serious threat to the native biodiversity habitats and ecosystem functioning.
They may also cause damage to the economy or have impact on human health.

Adatainā ūdensblusa
Cercopagis pengoi
Dzimtene Melnā, Azovas un Arāla jūra. Pirmo reizi konstatēts tieši
Rīgas līcī. Pārdesmit gadu laikā
nomācis vietējās sugas un veido
ap 50% vasaras zooplanktona
biomasas. Plēsējs. Vidējais izmērs ap 5 milimetri. Masveidā savairojies, aizķepina un nosprosto
tīklus un rada zaudējumus zvejniekiem.

Predatory cladoceran Cercopagis pengoi
Predatory cladoceran Cercopagis pengoi is known from the Black, Aral and Azov
Seas
First time recordedd in the GoR in 1990. Introduced presumably by ballast waters
and by attachment to the hulls of fishing gears.
Massive distribution of species has caused disturbancies in food chain and
increased food competition.

Izpētes kuģa „Aranda” arhīvs
Sarkanais daudzsartārps
Foto Research vessel „Aranda” archive
Merenzellaria viridis
Domājams, ka sarkanā daudzsaru tārpa kāpura stadijas Baltijas jūrā nokļuvušas
ar kuģu balasta ūdeņiem no Ziemeļamerikas piekrastes. Pirmo reizi to konstatēja
pie Vācijas krastiem 1985.gadā, 1988./89. gadā Latvijas un Igaunijas piekrastē,
bet 1990.gadu beigās arī Botnijas līča ziemeļdaļā,
Šobrīd visaugstākais īpatņu blīvums konstatēts tieši Rīgas līcī - līdz pat 5000
indivīdiem uz kvadrātmetru. Irdinot grunts virskārtu, Sarkanais daudzsartārps
apgrūtina vietējo sugu eksistenci. Vienlaikus tas ir labs barības avots zivīm, kas
barojas ar dažādiem gruntīs dzīvojošiem organismiem.

Tūrisma informācija
Majori, LV-2015, Lienes iela 5
Tālrunis: +371 67147900
www.jurmala.lv

Polychaete worm Merenzellaria
viridis
Introduced presumably by ballast
waters from Atlantic coast of North
America. First time recorded in the
Southern Baltic in 1985, quickly
spread and in 1993 was recorded
from the Gulf of Botnia.
Negatively
impacts
local
polychaete species, in the
same time improving aerobic
degradation of organic sediment.
Reaches up to 5000 individuals
per sq/meter in the GoR.
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Fragile Ecosystem of the Gulf of Riga and its dwellers

Rīgas līča platība ir ap 16300 kvadrātkilometri. Rīgas līcis ir sekls - vidējais dziļums ir tikai 26 m. Tas atbilst 8 stāvu mājas augstumam. Maksimālais dziļums 67 metri atrodas iepretim Mērsragam (Mērsraga mulda).
Rīgas līča ūdens sāļumu nosaka ieplūde no Baltijas jūras, upju noteces daudzums un nokrišņu daudzums. Līcī gada laikā no Lielupes, Daugavas, Gaujas
un Pērnavas upēm kopumā ieplūst 31 kubik kilometrs saldūdens. Tas veido vienu
četrpadsmito daļu no līča kopējā tilpuma. Divām trešdaļām no līcī ietekošajiem
ūdeņiem izcelsmes vieta ir ārpus Latvijas – Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā.

The Gulf of Riga (GoR) covers an area of about 16300 sq km and has a volume of
424 km3. The mean depth is only 26 m. The deepest place - 67 metri - Mersrags
depression is located in the central part of the Gulf.
Annualy from Lielupe, Daugava, Gauja and Parnu rivers the GoR receives 31 km3
fresh water which constituates one fourteenth of the GoR volume. Origin of two thirds
of inflowing water are outside Latvia – in Lithuania, Russia and Byelorussia.

Plieņciema piekrastes dažādie iemītnieki

Amazing marine dwellers of Plienciems

Plieņciema piekrastē jūras gultne ir samērā daudzveidīga. Te zemūdens akmeņu sakopojumos un zemūdens aļģu pļavās mīt dažādi ūdens organismi.
Daļu no Rīgas līča tipiskajiem organismiem var ieraudzīt tikai mikroskopā, bet
daļu varat novērot seklajos piekrastes ūdeņos, vai arī izskalotus krastā.

Sea bed next to Plienciems is very diverse with stony sectors and underwater
meadows of algae. They attract and give shelter for many marine species.
Majority of those species are tiny and can be observed only in microscope, part of
them You can observe in shallow coastal waters or washed ashore.

Hījumā
Hiiumaa

Putni

Birds

Putni jūrā novērojami visu gadu. Īpaši daudz to ir migrāciju laikā. Dažkārt putnu
klātbūtne jūrā liecina par noteiktiem laika apstākļiem. Tomēr vairumā gadījumu
putni netieši norāda uz to barības objektu – zivju, ūdensaugu un jūras bezmugurkaulinieku pieejamību konkrētajā vietā. Tādā veidā putni ir izmantojami kā
jūras vides daudzveidības indikatori.

In open sea condition birds are present the whole year, especially during their
migration periods. Sometimes their presence is due to weather conditions. But
in most cases they are indicating presence of their food sources. Depending
on the species, birds feed on marine plant species as well as different kinds of
animals – fish, molluscs, crustaceans etc. Thus definite bird species presence
serves as biodiversity indicators of underwater habitats.

Foto Vilnis Skuja

Kākaulis Clangula hyemalis
Barība: bezmugurkaulnieki (Mytilus un Macoma
gliemenes, vēžveidīgie), reti zivis (brētliņa)

Gaigala Bucephala clangula
Barība: bezmugurkaulnieki

Foto Vilnis Skuja

Goldeneye Bucephala clangula
Food: marine invertebrates

Long tailed duck Clangula hyemalis
Food: marine invertebrates (Mytilus un Macoma
gliemenes, crustaceand), seldomly fish

Pērnava
Parnu
Sāremā
Saaremaa

Foto Juris Aigars

Foto Juris Aigars

Brūnaļģe Fucus vesiculosus 2 – 7 metru dziļumā veido nozīmīgas audzes un ir nārsta
vieta Rīgas līcī dzīvojošajai reņģei Clupea harengus membras un citām zivju sugām,
kuru nārstam nepieciešams akmeņains substrāts un bagāta zemūdens veģetācija.
„Zemūdens pļavas” apdzīvo dažādi organismi, kas piesaista arī ūdensputnus.
Ieskaties: jūras krastā masveidā izskalotie aļģu lapoņi liecina par vērtīgu
zemūdens pļavu klātbūtni. Nepārdomātas cilvēka darbības rezultātā atsevišķās
piekrastes vietās brūnaļģu platība var strauji samazināties.

Divvāku gliemenes
Divvāku gliemenes Mytilus edulis, Mya arenaria, Dreissena polymorpha un
Macoma baltica ir nozīmīgas ūdens kvalitātes uzlabotājas. Piemērotās vietās
tās veido bagātīgas kolonijas. Kvadrātmetru lielā platībā var sastapt pat vairākus
tūkstošus šo īpatņu. Vienas stundas laikā šāda gliemeņu kolonijas izfiltrē vairākus
kubikmetrus ūdens. Tās ir nozīmīgas kā zivju un putnu barības objekts

Brown alge Fucus vesiculosus forms signifficant growthes in the depth of 2 – 7
meters and are important spawning area for herring Clupea harengus membras. Such
underwater meadows are inhabited by numbers of organisms and attracts sea birds.
Look: washed ashore algea layers indicates presence of valuable underwater
meadows. During last decades due to pollution total area covered with algea
have signifficantly decreased.

Irbes šaurums / Irbe Strait

Bivalves and Molluscs
Bivalves Mya arenaria, Dreissena polymorpha and Macoma baltica can
significantly improve water quality. In appropriate substrates they form colonies
with several thousands specimens in one square meter. During one hour such
colony filters and improves several cubic meters of water. Bivalves are important
feed source for fishes and birds.

Roņi

Seals

Rīgas līcī dzīvo 2 roņu sugas. Roņi pārtiek no zivīm.

The Gulf of Riga is inhabited by two seal species:

Rīgas līcis
Gulf of Riga

Apzīmējumi/ Legend
Natura 2000 teritorijas
Natura 2000 areas
EST-LV jūras robeža
EST-LAT marine border
Ūdens dziļums (m) / Water depth (m);

Rīga
Riga

Foto Jānis Urtāns

Foto Simmo Kikkas

Pelēkais ronis Halichoerus grypus sastopams visā Baltijas jūrā. Tā svars sasniedz
150–300 kg. Pelēkais ronis var ienirt uz 20 minūtēm un niršanas laikā sasniegt
120 metrus lielu dziļumu.

Pogainais ronis Phoca hispida
Svars 50 – 60 kg. Mazuļi dzimst uz ledus. Rīgas līcī uzturas piektdaļa no visiem
Baltijas jūrā sastopamajiem pogainajiem roņiem. Rīgas līcī uzturas 1000 līdz
1500 pogaino roņu.

Grey seal Halichoerus grypus
Grey seal is the biggest seal (weight 150–300 kg) in the Baltic sea. They are
travelling throughout the Baltic Sea and can dive for up to 20 minutes and reach
depth of 140 meters. There are about 24000 grey seals in the Baltic.

Jūs atrodaties šeit / You are located here

Mērsrags

Stends izgatavots LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības projekta
“Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un
dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (projekta
akronīms – MARMONI, NR LIFE09 NAT/LV/000238) ietvaros ar Eiropas Kopienas
LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Plašāka informācija par projektu: http://marmoni.balticseaportal.net

Ringed seal Phoca hispida
Weight 50 -60 kg.The pups are born in lairs on the pack ice in the Gulf of Parnu.
Most frequently they can be observed washed ashore from Ainazi till the inflow
of River Gauja. The Gulf of Riga hosts 1000 - 1500 Ringed seals

Pärnu

The information stand has been prepared in the frame of LIFE+ Nature & Biodiversity
project “Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and
assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea” (Project
acronym – MARMONI, project NR LIFE09 NAT/LV/000238) with the contribution
of the LIFE financial instrument of the European Community.
For more information please visit: http://marmoni.balticseaportal.net

Foto Vilnis Skuja

Tumšā pīle Melanita fusca
Barība: Gliemenes
Ieskaties knābja uzbūvē, kas paredzēta gliemeņu
saspiešanai
Lielā gaura Mergus merganser
Barība: zivis

Foto Vilnis Skuja

Goosander Mergus merganser
Food: fishes

Common scoter Melanita fusca
Food: bivalves
Notice inner side of the beak adapted for better shell
crashing

Paugurknābja gulbis Cygnus olor
Barība: bezmugurkaulnieki, aug

Foto Vilnis Skuja

Mute swan Cygnus olor
Food: marine invertebrates, aquatic plants

Jūras bioloģiskās daudzveidības monitorings

Monitoring of Marine biodiversity

Jūras labsajūtu zinātnieki novēro, izmantojot dažādas ķīmisko un fizikālo analīžu metodes. Taču vislabākie rādītāji ir mūsu ūdeņiem kādreiz raksturīgo sugu
skaits un sastopamība, kā arī no jauna ienākušo sugu izplatība.
Jūras organismu izmaiņas un pieejamība ietekmē arī putnus, kuri Rīgas līci izmanto par atpūtas vietu to migrācijā no dienvidiem uz ligzdošanas vietām Ziemeļos.
Šo dažādo organismu regulāru uzskaiti, to skaita un izplatības izmaiņu novērojumus sauc par monitoringu.
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultāti ir būtiski arī mums, lai varētu
saprast, vai mūsu rīcības krastā ir devušas kādu uzlabojumu arī Rīgas līcī.

Scientists regularly follows the state of the sea health applying different chemical
and physical methods. Nevertheless one of the best indicators are „native” Baltic
species diversity as well numbers and distribution pattern of new incoming
species.
Changes and availability of marine species influencies sea birds which for
generations uses the Gulf as resting site during their migration.
Regular obervation of species abundance and their distribution in time and space
is called monitoring. Monitoring of marine biological diversity is essential as
well for us to understand whereas our actions on land have improved the health
of the Gulf of Riga

Jaunie ienācēji – invazīvās sugas

Newcomers

Par invazīvām sugām sauc svešas sugas, kas cilvēku darbības rezultātā nejauši
vai speciāli pārvietotas ārpus savas dabiskās ģeogrāfiskās izplatības robežām.
Svešā suga tiek saukta par „invazīvu”, ja tā atzīta par ekoloģiski vai ekonomiski
kaitīgu.

Species that are introduced outside their natural range and outside their natural
dispersal potential are called alien species. Some of these species pose a
serious threat to the native biodiversity habitats and ecosystem functioning.
They may also cause damage to the economy or have impact on human health.

Adatainā ūdensblusa
Cercopagis pengoi
Dzimtene Melnā, Azovas un Arāla jūra. Pirmo reizi konstatēts tieši
Rīgas līcī. Pārdesmit gadu laikā
nomācis vietējās sugas un veido
ap 50% vasaras zooplanktona
biomasas. Plēsējs. Vidējais izmērs ap 5 milimetri. Masveidā savairojies, aizķepina un nosprosto
tīklus un rada zaudējumus zvejniekiem.

Predatory cladoceran Cercopagis pengoi
Predatory cladoceran Cercopagis pengoi is known from the Black, Aral and Azov
Seas
First time recordedd in the GoR in 1990. Introduced presumably by ballast waters
and by attachment to the hulls of fishing gears.
Massive distribution of species has caused disturbancies in food chain and
increased food competition.

Izpētes kuģa „Aranda” arhīvs
Sarkanais daudzsartārps
Foto Research vessel „Aranda” archive
Merenzellaria viridis
Domājams, ka sarkanā daudzsaru tārpa kāpura stadijas Baltijas jūrā nokļuvušas
ar kuģu balasta ūdeņiem no Ziemeļamerikas piekrastes. Pirmo reizi to konstatēja
pie Vācijas krastiem 1985.gadā, 1988./89. gadā Latvijas un Igaunijas piekrastē,
bet 1990.gadu beigās arī Botnijas līča ziemeļdaļā,
Šobrīd visaugstākais īpatņu blīvums konstatēts tieši Rīgas līcī - līdz pat 5000
indivīdiem uz kvadrātmetru. Irdinot grunts virskārtu, Sarkanais daudzsartārps
apgrūtina vietējo sugu eksistenci. Vienlaikus tas ir labs barības avots zivīm, kas
barojas ar dažādiem gruntīs dzīvojošiem organismiem.

Tūrisma informācija
Majori, LV-2015, Lienes iela 5
Tālrunis: +371 67147900
www.jurmala.lv

Polychaete worm Merenzellaria
viridis
Introduced presumably by ballast
waters from Atlantic coast of North
America. First time recorded in the
Southern Baltic in 1985, quickly
spread and in 1993 was recorded
from the Gulf of Botnia.
Negatively
impacts
local
polychaete species, in the
same time improving aerobic
degradation of organic sediment.
Reaches up to 5000 individuals
Foto Jonne Kotta per sq/meter in the GoR.
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Rīgas līča trauslā ekosistēma un tās apdzīvotāji

EN

Fragile Ecosystem of the Gulf of Riga and its dwellers

Rīgas līča platība ir ap 16300 kvadrātkilometri. Rīgas līcis ir sekls - vidējais dziļums ir tikai 26 m. Tas atbilst 8 stāvu mājas augstumam. Maksimālais dziļums 67 metri atrodas iepretim Mērsragam (Mērsraga mulda).
Rīgas līča ūdens sāļumu nosaka ieplūde no Baltijas jūras, upju noteces daudzums un nokrišņu daudzums. Līcī gada laikā no Lielupes, Daugavas, Gaujas
un Pērnavas upēm kopumā ieplūst 31 kubik kilometrs saldūdens. Tas veido vienu
četrpadsmito daļu no līča kopējā tilpuma. Divām trešdaļām no līcī ietekošajiem
ūdeņiem izcelsmes vieta ir ārpus Latvijas – Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā.

The Gulf of Riga (GoR) covers an area of about 16300 sq km and has a volume of
424 km3. The mean depth is only 26 m. The deepest place - 67 metri - Mersrags
depression is located in the central part of the Gulf.
Annualy from Lielupe, Daugava, Gauja and Parnu rivers the GoR receives 31 km3
fresh water which constituates one fourteenth of the GoR volume. Origin of two thirds
of inflowing water are outside Latvia – in Lithuania, Russia and Byelorussia.

Salacgrīvas piekrastes dažādie iemītnieki.

Amazing marine dwellers of Salacgriva.

Salacgrīvas piekrastē jūras gultne ir samērā daudzveidīga. Te zemūdens akmeņu sakopojumos un zemūdens aļģu pļavās mīt dažādi ūdens organismi. Organismiem visbagātākās zemūdens dzīvotnes sastopamas 10 – 20 metru dziļumā,
kur ir stabilāki vides apstākļi bez izteiktas diennakts vidējās temperatūras svārstības un mazākas viļņu aktivitātes. Arī pati ūdens masa ir dzīves vide aļģēm un
zooplanktonam. Līča atklātajos ūdeņos sastopamas ap 50 zooplanktona sugas,
bet piekrastes ūdeņos sugu skaits palielinās līdz 132, kur pēc savas izcelsmes
vairums sugu pieder sājūdens vai saldūdens grupai.
Daļu no Rīgas līča tipiskajiem organismiem var ieraudzīt tikai mikroskopā, bet
daļu varat novērot seklajos piekrastes ūdeņos, vai arī izskalotus krastā.

Sea bed next to Salacgrīva is very diverse with stony sectors and underwater
meadows of algae. They attract and give shelter for many marine species. The
most abundant habitats are located in the depth from 10 to 20 meter, where more
stable conditions are recorded with less diurnal temperature fluctuations and
wave impacts. The very water is home for many microscopic plants and animals.
In the open waters of the Gulf 50 zooplanktic species are recorded with their
numbers increasing in coastal waters reaching 132 species with dominance of
brackish and inland species.
Majority of those species are tiny and can be observed only in microscope, part
of them You can observe in shallow coastal waters or washed ashore.

Putni

Birds

Putni jūrā novērojami visu gadu. Īpaši daudz to ir migrāciju laikā. Dažkārt putnu
klātbūtne jūrā liecina par noteiktiem laika apstākļiem. Tomēr vairumā gadījumu
putni netieši norāda uz to barības objektu – zivju, ūdensaugu un jūras bezmugurkaulinieku pieejamību konkrētajā vietā. Tādā veidā putni ir izmantojami kā
jūras vides daudzveidības indikatori.

In open sea condition birds are present the whole year, especially during their
migration periods. Sometimes their presence is due to weather conditions. But
in most cases they are indicating presence of their food sources. Depending
on the species, birds feed on marine plant species as well as different kinds of
animals – fish, molluscs, crustaceans etc. Thus definite bird species presence
serves as biodiversity indicators of underwater habitats.

Foto Vilnis Skuja

Kākaulis Clangula hyemalis
Barība: bezmugurkaulnieki (Mytilus un Macoma
gliemenes, vēžveidīgie), reti zivis (brētliņa)

Gaigala Bucephala clangula
Barība: bezmugurkaulnieki

Foto Vilnis Skuja

Goldeneye Bucephala clangula
Food: marine invertebrates

Long tailed duck Clangula hyemalis
Food: marine invertebrates (Mytilus un Macoma
gliemenes, crustaceand), seldomly fish

Pērnava
Parnu
Sāremā
Saaremaa

Foto Vilnis Skuja

Tumšā pīle Melanita fusca
Barība: Gliemenes
Ieskaties knābja uzbūvē, kas paredzēta gliemeņu
saspiešanai

Irbes šaurums / Irbe Strait

Foto Juris Aigars

Foto Juris Aigars

Brūnaļģe Fucus vesiculosus 2 – 7 metru dziļumā veido nozīmīgas audzes
un ir nārsta vieta Rīgas līcī dzīvojošajai reņģei Clupea harengus membras un
citām zivju sugām, kuru nārstam nepieciešams akmeņains substrāts un bagāta
zemūdens veģetācija. „Zemūdens pļavas” apdzīvo dažādi organismi, kas pie
saista arī ūdensputnus.
Ieskaties: jūras krastā masveidā izskalotie aļģu lapoņi liecina par vērtīgu
zemūdens pļavu klātbūtni. Nepārdomātas cilvēka darbības rezultātā atsevišķās
piekrastes vietās brūnaļģu platība var strauji samazināties.

Divvāku gliemenes
Divvāku gliemenes Mytilus edulis, Mya arenaria, Dreissena polymorpha un
Macoma baltica ir nozīmīgas ūdens kvalitātes uzlabotājas. Piemērotās vietās
tās veido bagātīgas kolonijas. Kvadrātmetru lielā platībā var sastapt pat vairākus
tūkstošus šo īpatņu. Vienas stundas laikā šāda gliemeņu kolonijas izfiltrē vairākus
kubikmetrus ūdens. Tās ir nozīmīgas kā zivju un putnu barības objekts

Brown alge Fucus vesiculosus forms signifficant growthes in the depth of 2 – 7
meters and are important spawning area for herring Clupea harengus membras.
Such underwater meadows are inhabited by numbers of organisms and attracts
sea birds.
Look: washed ashore algea layers indicates presence of valuable underwater
meadows. During last decades due to pollution total area covered with algea
have signifficantly decreased.

Rīgas līcis
Gulf of Riga

Bivalves and Molluscs
Bivalves Mya arenaria, Dreissena polymorpha and Macoma baltica can
significantly improve water quality. In appropriate substrates they form colonies
with several thousands specimens in one square meter. During one hour such
colony filters and improves several cubic meters of water. Bivalves are important
feed source for fishes and birds.

Roņi

Seals

Rīgas līcī dzīvo 2 roņu sugas. Roņi pārtiek no zivīm.

The Gulf of Riga is inhabited by two seal species:

Apzīmējumi/ Legend
Natura 2000 teritorijas
Natura 2000 areas
EST-LV jūras robeža
EST-LAT marine border
Ūdens dziļums (m) / Water depth (m);

Jūs atrodaties šeit / You are located here

Rīga
Riga

Foto Jānis Urtāns

Foto Simmo Kikkas

Pelēkais ronis Halichoerus grypus sastopams visā Baltijas jūrā. Tā svars
sasniedz 150–300 kg. Pelēkais ronis var ienirt uz 20 minūtēm un niršanas laikā
sasniegt 120 metrus lielu dziļumu.

Pogainais ronis Phoca hispida
Svars 50 – 60 kg. Mazuļi dzimst uz ledus. Rīgas līcī uzturas piektdaļa no visiem
Baltijas jūrā sastopamajiem pogainajiem roņiem. Rīgas līcī uzturas 1000 līdz
1500 pogaino roņu.

Grey seal Halichoerus grypus
Grey seal is the biggest seal (weight 150–300 kg) in the Baltic sea. They are
travelling throughout the Baltic Sea and can dive for up to 20 minutes and reach
depth of 140 meters. There are about 24000 grey seals in the Baltic.

Stends izgatavots LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības projekta
“Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un
dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (projekta
akronīms – MARMONI, NR LIFE09 NAT/LV/000238) ietvaros ar Eiropas Kopienas
LIFE finanšu instrumenta atbalstu.
Plašāka informācija par projektu: http://marmoni.balticseaportal.net

Ringed seal Phoca hispida
Weight 50 -60 kg.The pups are born in lairs on the pack ice in the Gulf of Parnu.
Most frequently they can be observed washed ashore from Ainazi till the inflow
of River Gauja. The Gulf of Riga hosts 1000 - 1500 Ringed seals

The information stand has been prepared in the frame of LIFE+ Nature & Biodiversity
project “Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and
assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea” (Project
acronym – MARMONI, project NR LIFE09 NAT/LV/000238) with the contribution
of the LIFE financial instrument of the European Community.
For more information please visit: http://marmoni.balticseaportal.net

Lielā gaura Mergus merganser
Barība: zivis

Foto Vilnis Skuja

Goosander Mergus merganser
Food: fishes

Common scoter Melanita fusca
Food: bivalves
Notice inner side of the beak adapted for better shell
crashing

Paugurknābja gulbis Cygnus olor
Barība: bezmugurkaulnieki, aug

Foto Vilnis Skuja

Mute swan Cygnus olor
Food: marine invertebrates, aquatic plants

Jūras bioloģiskās daudzveidības monitorings

Monitoring of Marine biodiversity

Jūras labsajūtu zinātnieki novēro, izmantojot dažādas ķīmisko un fizikālo analīžu metodes. Taču vislabākie rādītāji ir mūsu ūdeņiem kādreiz raksturīgo sugu
skaits un sastopamība, kā arī no jauna ienākušo sugu izplatība.
Jūras organismu izmaiņas un pieejamība ietekmē arī putnus, kuri Rīgas līci izmanto par atpūtas vietu to migrācijā no dienvidiem uz ligzdošanas vietām Ziemeļos.
Šo dažādo organismu regulāru uzskaiti, to skaita un izplatības izmaiņu novērojumus sauc par monitoringu.
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultāti ir būtiski arī mums, lai varētu
saprast, vai mūsu rīcības krastā ir devušas kādu uzlabojumu arī Rīgas līcī.

Scientists regularly follows the state of the sea health applying different chemical
and physical methods. Nevertheless one of the best indicators are „native” Baltic
species diversity as well numbers and distribution pattern of new incoming
species.
Changes and availability of marine species influencies sea birds which for
generations uses the Gulf as resting site during their migration.
Regular obervation of species abundance and their distribution in time and space
is called monitoring. Monitoring of marine biological diversity is essential as
well for us to understand whereas our actions on land have improved the health
of the Gulf of Riga

Jaunie ienācēji – invazīvās sugas

Newcomers

Par invazīvām sugām sauc svešas sugas, kas cilvēku darbības rezultātā nejauši
vai speciāli pārvietotas ārpus savas dabiskās ģeogrāfiskās izplatības robežām.
Svešā suga tiek saukta par „invazīvu”, ja tā atzīta par ekoloģiski vai ekonomiski
kaitīgu.

Species that are introduced outside their natural range and outside their natural
dispersal potential are called alien species. Some of these species pose a
serious threat to the native biodiversity habitats and ecosystem functioning.
They may also cause damage to the economy or have impact on human health.

Adatainā ūdensblusa
Cercopagis pengoi
Dzimtene Melnā, Azovas un Arāla jūra. Pirmo reizi konstatēts tieši
Rīgas līcī. Pārdesmit gadu laikā
nomācis vietējās sugas un veido
ap 50% vasaras zooplanktona
biomasas. Plēsējs. Vidējais izmērs ap 5 milimetri. Masveidā savairojies, aizķepina un nosprosto
tīklus un rada zaudējumus zvejniekiem.

Predatory cladoceran Cercopagis pengoi
Predatory cladoceran Cercopagis pengoi is known from the Black, Aral and Azov
Seas
First time recordedd in the GoR in 1990. Introduced presumably by ballast waters
and by attachment to the hulls of fishing gears.
Massive distribution of species has caused disturbancies in food chain and
increased food competition.

Izpētes kuģa „Aranda” arhīvs
Sarkanais daudzsartārps
Foto Research vessel „Aranda” archive
Merenzellaria viridis
Domājams, ka sarkanā daudzsaru tārpa kāpura stadijas Baltijas jūrā nokļuvušas
ar kuģu balasta ūdeņiem no Ziemeļamerikas piekrastes. Pirmo reizi to konstatēja
pie Vācijas krastiem 1985.gadā, 1988./89. gadā Latvijas un Igaunijas piekrastē,
bet 1990.gadu beigās arī Botnijas līča ziemeļdaļā,
Šobrīd visaugstākais īpatņu blīvums konstatēts tieši Rīgas līcī - līdz pat 5000
indivīdiem uz kvadrātmetru. Irdinot grunts virskārtu, Sarkanais daudzsartārps
apgrūtina vietējo sugu eksistenci. Vienlaikus tas ir labs barības avots zivīm, kas
barojas ar dažādiem gruntīs dzīvojošiem organismiem.

Tūrisma informācija
Rīgas iela 10a, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, LV-4033
Tālrunis: +371 64041254
http://tourism.salacgriva.lv

Polychaete worm Merenzellaria
viridis
Introduced presumably by ballast
waters from Atlantic coast of North
America. First time recorded in the
Southern Baltic in 1985, quickly
spread and in 1993 was recorded
from the Gulf of Botnia.
Negatively
impacts
local
polychaete species, in the
same time improving aerobic
degradation of organic sediment.
Reaches up to 5000 individuals
Foto Jonne Kotta per sq/meter in the GoR.

