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Baltijas jūras ekosistēma
• Pasaules mērogā neliela jūra

• Ierobežota ūdens apmaiņa ar Ziemeļjūru

• Atsevišķi apakšbaseini

• Liels sateces baseins

• Neliels vidējais dziļums ~ 53 m

• Zems sāļums

• Eitrofikācija 

• Stratifikācija

• Ierobežota jūras sugu bioloģiskā
daudzveidība, taču sastopamas saldūdens 
zivju sugas HELCOM



Zivis Baltijas jūras ekosistēmā

Brētliņa

Reņģe

Plekste

Menca

Nozvejas piekrastē
Raksturīgākās zivju sugas:



Menca
Latvijai komerciāli nozīmīgāko zivju sugu krājumu 
stāvoklis Baltijas jūrā pēc Starptautiskās Jūras 
pētniecības padomes (ICES) vērtējuma 2012. gadā



Brētliņa
Latvijai komerciāli nozīmīgāko zivju sugu krājumu 
stāvoklis Baltijas jūrā pēc Starptautiskās Jūras 
pētniecības padomes (ICES) vērtējuma 2012. gadā



Baltijas jūras centrālās daļas reņģe
Latvijai komerciāli nozīmīgāko zivju sugu krājumu 
stāvoklis Baltijas jūrā pēc Starptautiskās Jūras 
pētniecības padomes (ICES) vērtējuma 2012. gadā



Rīgas līča reņģe
Latvijai komerciāli nozīmīgāko zivju sugu krājumu 
stāvoklis Baltijas jūrā pēc Starptautiskās Jūras 
pētniecības padomes (ICES) vērtējuma 2012. gadā



Trofiskās ķēdes Baltijas jūrā

C N P Biogēni – ogleklis, slāpeklis, fosfors
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1 Pirmproducenti - fitoplanktons

Sekundārie producenti –
zooplanktons

Zooplanktonēdājas zivis

Plēsīgās zivis

Dzīvnieki, kas pārtiek no zivīm



Trofisko ķēžu ietekmes veidi

C N P C N P

PLĒSĒJI

PLANKTONĒDĀJI

ZOOPLANKTONS

FITOPLANKTONS

BIOGĒNI



Zivju loma ekosistēmā

Modelēšana

• Modeļi ir visu mūsu zināšanu sintēze, kas sastāv no 
teorētiskajām zināšanām un novērojumiem

• Realitātes projekcija, kas pielietojama noteiktā
situācijā



ECOPATH modelēšanas pieeja

Nr

.

Funkcionālā

grupa

1. Reņģe

2. Stagars

3. Brētliņa

4. Zooplanktons 1

5. Zooplanktons 2

6. Fitoplanktons 1

7. Fitoplanktons 2

Nepieciešamā informācija par 

funkcionālajām grupām ekosistēmā

Biomasa (t/km2)

Barības objektu proporcijas

Produktivitāte/biomasa (P/B)

Patēriņš/biomasa (Q/B)

Imigrācija (t/km2/gadā)

Emigrācija (t/km2/gadā)

Biomasas akumulācija (t/km2/gadā)

Augšanas parametri zivju sugām

Starp visām funkcionālajām 
grupām ir jāpanāk masas balanss

3

2

1

Ekrānšāviņa princips



Rīgas līča modelis
Nr. Funkcionālā grupa

1. Pieaugusi reņģe

2. 1 gadu veca reņģe

3. Brētliņa

4. Stagars

5. Mizīdas

6. Cercopagis pengoi

7. Limnocalanus macrurus

8. Eurytemora affinis

9. Acartia spp.

10. Bosmina longispina

11. Rotatoria

12. Cits mezozooplanktons

13. Cianobaktērijas

14. Fitoplanktons

15. Detrīts ūdens slānī

16. Detrīts sedimentos

3

2

1

PLANKTONĒDĀJI

ZOOPLANKTONS

FITOPLANKTONS

“Rīgas līča ekosistēmas funkcionālā modeļa izstrāde
efektīvas nacionālās politikas Baltijas jūras 
aizsardzībai nodrošināšanai un ilgtspējīgas 
ekosistēmas izmantošanas veicināšanai”



Rīgas līča modelis

Herring adult
Herring age 1

Sprat Stickleback

Mysids

Cercopagis

Limnocalanus

Eurytemora Acartia Bosmina Rotatoria Other mesozooplankton

Cyanobacteria Phytoplankton Detritus water column Detritus sediment
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Rīgas līča modelis

Funkcionālo grupu biomasa 
ekosistēmā, tonnas/km2
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Rīgas līča modelis

Funkcionālo grupu barības patēriņš
ekosistēmā, tonnas/km2/gadā

Funkcionālo grupu loma vielu 
plūsmās



Rīgas līča modelis

Zivju patērētā zooplanktona 
daļa attiecībā pret 
zooplanktona produktivitāti, 
tonnas/km2/gadā



Starpsugu attiecības

Menca

Brētliņa

Reņģe (jūra)



Starpsugu attiecības
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Menca

Lucītis

Lucīša un mencas nozvejas Rīgas līcī, 1960 – 1997 (t)



Iekšsugas attiecības – Rīgas līča reņģe

Vidējais svars nozvejās pa vecuma grupām

Nārsta bara biomasa

Blīvuma atkarīgā
augšana



Storu populācijas atjaunošana Baltijas 
jūrā – eksperiments vai reālas iespējas?

Vēsture:

Atlantijas okeāna ziemeļu daļā sastopamas 2 ceļotājstoru  sugas:

Acipenser sturio – Eiropā (palikusi relikta populācija Francijas dienvidos)
Acipenser oxyrinchus – Ziemeļamerikā

A.sturio sāka apdzīvot Baltijas jūru pirms 3000 gadiem. Pirms 800 – 1200 
gadiem (Mazais ledus laikmets) notikusi plaša sugu sajaukšanās, sāk 
dominēt A.oxyrinchus, izspiežot vietējo sugu (spēj nārstot pie zemākām to)



Storu populācijas atjaunošana Baltijas 
jūrā – eksperiments vai reālas iespējas?

Stores ir bijušas Eiropas upju un piekrastes ūdeņu svarīgs faunas 
komponents. Baltijas jūras baseinā XX gs. otrās puses sākumā vēl tika 
reģistrēti Atlantijas stores (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Michill) 
nozvejas gadījumi, ko tajā laikā vēl sauca par Baltijas stori. Šai sugai XIX gs. 
beigās bija liela tautsaimnieciska nozīme, taču intensīvās vaislas zivju 
nozvejas un apkārtējās vides nelabvēlīgo izmaiņu rezultātā stores Baltijas 
jūrā tikpat kā izzuda.

Baltijas storu populāciju arheoloģisko materiālu ģenētiskā analīze un 
morfoloģisko pazīmju raksturojuma rezultāti pierāda, ka A. oxyrinchus 

oxyrinchus un Baltijas store neatšķiras un ir uzskatāmas par vienu sugu. 
Tāpēc Baltijas jūras populācijas papildināšanai tās pietekās atbilstošākā ir A. 

oxyrinchus oxyrinchus no Ziemeļamerikas upēm (Hudzonas, St. Džona un St. 
Lavrensa).



Storu populācijas atjaunošana Baltijas 
jūrā – eksperiments vai reālas iespējas?

Vairāk kā pirms 15 gadiem storu aizsardzība un resursu pavairošana 
Eiropā ir kļuvusi par svarīgu starptautisku jautājumu. 1996. gadā Vācijā tika 
aizsākts projekts par Eiropas un Atlantijas stores saglabāšanu un 
pavairošanu. Kopš Baltijas jūras storu krājumu atjaunošanas projekta 
plānošanas (HELCOM, Lēmums 18/97) ir veikti nozīmīgi pētījumi un sākta šī
projekta praktiskā realizācija.

Pašlaik lielākos darbus Baltijas storu pavairošanā ir veikusi Vācija, 
vairākus gadus programmā piedalās Polija un jau divus gadus stores tiek 
izlaistas Lietuvā. Vides pētījumi un ielaisto zivju monitoringa rezultāti, 
liecina par veiksmīgu projekta izdošanos un vērtīgu ieguvumu 
zivsaimniecības nozarei un dabiskajai ihtiofaunai.



Storu populācijas atjaunošana Baltijas 
jūrā – eksperiments vai reālas iespējas?

Storu resursu 
papildināšanas 
programma:

Pagājušajā vasarā ieprikti 
5000 gab. Atlantijas storu 
mazuļi izlaišanai upēs

Latvijā storu mazuļu ielaišanai piemērotākās upes būtu Daugavas lejtece 
(zem Rīgas HES), Lielupe, Venta, bet ir nepieciešami vēl papildus pētījumi.

Zemkopības un Vides ministrija pašlaik ir atbalstījusi Latvijas iesaistīšanos 
Baltijas stores resursu papildināšanas projektā.



Paldies par uzmanību!


