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1. Veģetā ijas struktūras i dikators 

 

Veģetā ijas struktūras i dikators plā ot pielietot lai lielā du pja dzī otņu eģetā ijas struktūras 
iz aiņas. I dikatora izstrāde alstās uz iedru lī u a ērīju ie  u  ar tā palīdzī u plā ots o itorēt 
projekta laikā atjau otās dzī ot es to ikro ides lī e ī, kā arī o ērtēt eģetā ijas atjau oša ās 
pro esus pē  atšķirīgu apsai iekoša as pasāku u pielietoša as pie ēra , pē  sedi e tu 
izņe ša as, iedru pļaujas, rotokulti ēša as u  ka ālu iz eides . Šo i dikatoru paredzēts saistīt ar sugas 

iotopu iz ēles datie , kurus plā ot iegūt ar satelīraidītājie .   
Veģetā ijas struktūras i dikatora izstrāde alstās uz iedru lī u a ērīju ie , kas eikti  x  etra 
k adrātos parauglauku os  .  attēls .  

 

 
. . attēls. Niedru lī u a uzskaišu  x  etra parauglauku s k adrāts . 

 

Niedru parauglauku i ērīti . ja ārī attie i āša ai uz . gada eģetā ijas sezo u.  
Mērīju i plā oti atse išķi katrai o stratifikā ijas klasē  pē  apsai iekoša as : 

1. Ka āls – plā otā ka āla ieta pir s tā iz eides. Bufera platu s uz katru pusi o idus ass tā, lai 
kopējais platu s ūtu at ilstoši teču eksplikā ijā plā otaja  platu a . Mērīts pir s rakša as 
dar u eikša as, t.i., pos os, kur līdz . eigā  e ija uzsākts rakt.    

2. At ērt e - plā otā at ērt es ieta pir s ka āla iz eides. Šie ka āli paredzēti ar at ērt i a ās 
pusēs. Parauglauku i iz ietoti   platās joslās ka āla katrā pusē. Sākot ēji platu us ēģi āts 

difere ēt, et liekas, ka ūtiskas ozī es ta  a , jo da ā at ērt es ir ēl platākas. 
3.   joslā o rakša as ietek es o projektētās at ērt es ārējās alas .  

 

Pirms ērīju u eikša as katrai o startifikā ijas klasē  sagata ota parauglauku u ejaušas atlases 
kopa ar 30-40 punktiem. Nejaušas iz ēlēs pu kti da ā atrasti ar GPS palīdzī u. Te jāņe  ērā, ka GPS 
uzt ērēja dar ī as pre izitātes kļūdas  dēļ dažkārt ēroja as ie ēroja s o irzes starp ejauši iz ēlētā 
pu kta u  reāli uz ērītā parauglauku a atraša ās ietu. Parauglaukumu ro ežās, kas fiksētas ar sta ilu 
koka rā i, oteikts isu iedru stie ru skaits u  atse išķi skaitīts ik o tām ir iedres ar ziedkopā . 

Vietās, kur tas ija iespēja s, ērīts arī ūde s dziļu s parauglauku ā.  
Uzskaišu parauglauku u iz ietoju s orādīts . . u  . . attēlā.  



 
. . attēls. Niedru lī u a uzskaišu parauglauku u iz ietoju s plā otajā dzi otņu atjua oša as ietā й gures 

ezera zie eļu daļā. 
 



 
. . attēls. Niedru lī u a uzskaišu parauglauku u iz ietoju s plā otajā dzi otņu atjua oša as ietā й gures 

ezera Gre ja zie eļu daļā. 
 



Niedru lī u a uzskaišu etra parauglauku os kopējo iedru skaits ie ēroja i s ārstījās. Atse išķos 
gadīju os tika ko statēti parauglauku i ez iedrē  -  ar cita veida eģetā iju iežāk grīšļi ai 
sīkkrū i  ai atklāta ūde s platī ās. Maksi ālais iedru skaits ie ā parauglauku ā ija  stie ri. 
To ēr idēji (vid. + SD) šis rādītājs ija ,  + 76,41. 

 

 
. . attēls. Niedru stie ru skaita salīdzi ājums to lī u a uzskaišu parauglauku os й gures ezera zie eļu daļā u  

Gre ja pussalā. 
 

Salīdzi ot iedru lī u u starp parauglauku ie , redza s, ka й gures ezera zie eļu daļā tas ir ūtiski 
lielāks ,  + ,   ekā Gre ja pussalā ,  + 59,61). Šāda liku sakarī a zi ā ā ērā 
skaidroja a ar izteiktāku ozaīk eida struktūru Gre ja pussalā, kur niedru audzes iežāk ijas ar grīšļu 
audzē  ai atklāta ūde s elielā  platī ā . papildus ta  – ie s o ejauši iz ēlētajie  
parauglauku ie  atrodas uz Lielro as salas, kur sastopa a zālāju eģetā ija. Turpretī ezera zie eļu 
galā iz ietotie parauglauku i atrodas lielas u  salīdzi oši ie eidīgas iedru audzes asī ā.   
 

Niedru uzskaišu dati u  parauglauku u iz ietoju s tiek uzgla āts projekta kopējā ģeodatu āzē u  
telpisko datu eidā ūs pieeja s turp ākajā  a alīzē . 
 

2. Dzīvotņu telpiskās struktūras i dikators 
 

Ar dzī otņu telpiskās struktūras i dikatoru paredzēts o ērtēt atjau oša as pasāku u rezultātā 
otikušās dzī otņu strukturālās iz aiņas. I dikatoru paredzēts izstrādāt alstoties uz attālās izpētes 

datie , kas iegūti o jau ākajie  aero uzlidoju ie  u  GIS odelēša as, tai skaitā - ņe ot ērā ūde s 
dziļu a u  iedru /ūde s saskars es ekoto a  joslas garu s iz aiņas u  eiktās dzī otņu 
atjau oša as pasāku us. 
Pārskata periodā eikts й gures u  Papes ezeru u  piekrastes zo as eģetā ijas pētīju s, kura laikā o 
a iā ijas platfor as, alstoties uz . gada eģetā ijas sezo as datie , iegūti augstas izšķirtspējas 



ap idus aerofoto attēli, digitāls reljefa odelis, digitāls irs as odelis u  digitāls or alizētais irs as 
eģetā ijas  odelis. Turpi ās datu apstrāde eģetā ijas klasifikā ijai u  dar s pie uz ai a u etrikas 

i deksie  alstīta telpiskās struktūras a alīzes. 
 

3. Lielā du pja arī as āzes indikators 
 

Ar plā otajie  dzī otņu atjau oša as pasāku ie  paredzēts uzla ot lielo du pju aroša ās apstākļus 
u  arī as o jektu pieeja ī u. Projekta iet aros arī as o jektu o ērtēju s tiek eikts ar zi ju 
monitoringu. 

 

йlektroz ejā iz a toti līdzstrā as elektroz ejas aparāti ar  kW Honda ģe eratoru u  izejošo spriegu u 
līdz  V. Vides parametru O2, pр, te peratūras u  adītspējas ērīju ie  iz a tota WTW Multi i 
analyzer zonde.  

 

Zvejas vietu izvēle 

Zvejas ietu iz ēle oteikta saskaņā ar Projekta LIFE12 NAT/LV/000118 „Lielā du pja iotopa 
atjau oša a di os piekrastes ezeros Lat ijā” iet aros plā oto iotopu atjau oša as ietu iz ietoju u. 
 

 

 

3. .attēls )i ju paraugu ie ākša as ietas Papes 

ezerā
 

3.2.attēls )i ju paraugu ie ākša as ietas й gures ezerā 

 

 

Metodika 



Zivju paraugu ie ākša a eikta saskaņā ar sta dartu LVS йN :  "Ūde s k alitāte- Zivju paraugu 

ie ākša a ar elektroz eju". 

 

Zivju ioloģiskās a alīzes 

)i ju ioloģiskās a alīzes tika eiktas ga  lauka apstākļos, ga  la oratorijā. Zivis, kuru garums Lt> 50 mm 

iz ērītas u  os ērtas. )i is, kuru garu s L<  , fiksētas for alī ā u  a alizētas la oratorijā. 
)i ju suga oteikta saskaņā ar ispārpieņe tu etodiku, kas pieņe ta йiropā Kottelat, Freyhof, 2007). 

Ve u a oteikša ai ie āktas z īņu a alīzes pa zi ju garu a grupā . 
 

Apsekotās vietas 

йlektroz ejas ietu iz ēle ezeros atšķīrās. Papes ezerā apsekotas  vietas, kurās paredzēts eikt biotopu 

atjau oša as pasāku us. й gures ezerā apsekota teritorija, kas līdz . gada  zi ī  e ija pieeja a, 
lī i aizaugusi u  pārpur ota ezera litorāla josla, kas pār eidota padziļi ot 2013. gadā. Dati par 

apsekotajā  ietā  Papes un Engures ezeros apkopoti 1. un 2.ta ulā. 
й gures ezerā o ērota ļoti liela ūde s elektro adītspēja, ko a ī redzot otei a Rīgas jūras līča 
iesāļūde s ieplūdu s ezerā. 

1.tabula 

)i ju paraugoša as ietas Papes u  й gures ezeros 

Ezers/parauglaukums Koordi ātes Laiks 

z ejā 
(min) 

Parauglaukuma 

garums (m) 

No ērtētais1
 

laukums (m
2
) 

 Xsāk/X eigu Ysāk/Y eigu    

Pape      

1 317785/317716 6229137/6229096 22 310 620 

2 315999/315882 6230336/6230524 24 222 444 

3 315771/315841 6230813/6230716 13 126 252 

4 316695/317018 6234001/6233946 27 534 1068 

Engure 444348/445008 6354545/6353870 63 1340 2680 

     5064 
1
- parauglauku a platu s o ērtēts uz   

 

2.tabula 

Vides parametri apsekotajos parauglaukumos 

Ezers/parauglaukums T (°C) O2 (mg/l) pH Cond (µ 

s/cm) 

Vidējais 
dziļu s  

Pape      

1 22,17 4,47 7,51 428 0,3 

2 21,42 4,05 7,02 202 1,0 

3 21,93 4,88 6,62 196 1,0 

4 22,59 6,25 6,62 136 0,5 

Engure 14,83 6,91 8,13 8942
1
 0,5 

1- Rīgas jūras līča iesāļūde s ietek e 

 

Ihtiofauna 

Vēsturiskie dati 
Engures ezers 



Dažādos literatūras a otos, sākot ar . gs. uz й gures ezeru u  tajā ietekošajā  upē  attie i ātas  
zivju sugas. Vēlāk eiktos pētīju os ko statēta  zi ju suga: forele Salmo trutta, līdaka Esox lucius, 

plaudis Abramis brama, plicis Blicca bjoerkna, rauda Rutilus rutilus, rudulis Scardinius erythrophthalmus, 

lī is Tinca tinca, karūsa Carassius carassius, sudra karūsa Carassius gibelio, āla ts Leuciscus idus, īķe 
Alburnus alburnus, ausleja Leucaspius delineatus, spidiļķis Rhodeus amarus, ailīte Phoxinus phoxinus, 

asaris Perca fluviatilis, ķīsis Gymnocephalus cernua, ēdzele Lota lota, ārdai ais ak eņgrauzis 
Barbatula barbatula, platgalve Cottus gobio, trīsadatu stagars Gasterosteus aculeatus u  de iņadatu 
stagars Pungitius pungitius, kā arī upes ēģis Lampetra fluviatilis u  strauta ēģis Lampetra planeri. 

BIOR eiktajos pētīju os й gures ezerā o . gadie  ko statētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, 
pli is, āla ts rauda, rudulis, lī is, karūsa, sudra karūsas, īķe, ausleja, spidiļķis, asaris, ķīsis, de iņadatu 
stagars, trīsadatu stagars. 
Se ākajā atrastajā literatūras a otā par Kurze es zi ī , kas datēts ar . gadu, i ēta plauža, 
za darta, asara, u  salakas sastopa ī a й gures ezerā. Sa ukārt tai iņšattie i āts uz e osauktu 
strautu pie ezera (Kawall, 1858). 

Ka als, kas i ējis sa a sastopa ī u Puzes ezerā u  o tā iztekošajā Ri das upē, kurai iz a tojis 

līdzīgus nosaukumus, kā й gures ezera  "A ger", "A ger " . Atsaucoties uz Kavalu, uz Engures ezeru 

tikusi attie i āta sa a u  salakas ezera for as sastopa ī a S h eider, , kas ti a āk ija 
itēša as kļūda. Puzes ezerā ezera salaka u  sa s sastopa i arī ūsdie ās.   

Iespēja s, ka й gures ezerā ijusi sastopa a Rīgas jūras lī ī dzī ojošā salakas eļotājfor a, kas uz ezeru 
arēja igrēt zie ā u  agrā pa asarī, līdzīgi, kā tas o ēroja s Liepājas ezerā. Pagājušā gadsi ta 

trīsdes ito gadu aprakstā par й gures ezeru pie i ētas  zi ju sugas: līdaka, rauda, lī is, asaris, zutis u  
plekste (Transehe, 1937). 

Pē  pie des ito gadu pasportizā ijas datie  ezerā ijušas sastopa as  zi ju sugas: līdaka, rauda, 
rudulis, lī is, karūsa, āla ts, īķe, asaris, ķīsis, ēdzele u  zutis. 
Sa ukārt . gada й gures ezera li oloģiskajā raksturoju ā, gal e okārt atsau oties uz oz ejas 
statistikas datie , i ētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, rauda, rudulis, lī is, karūsa, āla ts, sapals, īķe, 
asaris, ēdzele, zutis, sīga u  de iņadatu stagars пу , . 
Septiņdes itajos gados Bioloģijas i stitūta dar i ieki ko statējuši  zi ju sugas: līdaka, rauda, rudulis, 

īķe u  asaris В д , Ле е те, е у , лок , . )i ju aizsardzī as inspekcijas darbinieki 

sešdes itajos līdz astoņdes itajos gados ko statējuši  zi ju sugas: līdaka, rauda, rudulis, lī is, karūsa, 
āla ts u  asaris. Iekšējo ūdeņu pro lē u la oratorijas . gadā eiktajā ko trolz ejā ko statētas  
zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, karūsa, āla ts, īķe, ausleja, asaris u  ķīsis. 
De iņdes ito gadu ko trolz eju rezultātā й gures ezerā kopā ko statētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, 

plicis, rauda, rudulis, lī is, karūsa, āla ts, īķe, ausleja, asaris, ķīsis u  trīsadatu stagars.  
Noz ejas statistikā o  gada līdz . gada  pie i ētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, 
rauda, rudulis, lī is, karūsa, karpa, āla ts, sapals, īķe, za darts, asaris, ēdzele, zutis, lasis, sīga u  

i a. Biežāk z ejotas: līdakas, raudas, ruduļi, līņi, karūsas, āla ti u  asari, et atse išķos gados: plauži, 
pliči, karpas, sapali, īķes, za darti, ēdzeles, zuši, laši, sīgas u  i as.  
Makšķer ieku lo u uzskaites statistikā o . gada līdz . gada  pie i ētas  zi ju sugas: līdaka, 
pli is, rauda, rudulis, lī is, karūsa, āla ts u  asaris. 

. gada, kad tika izstrādāti ezera zi sai ie iskās ekspluatā ijas oteiku i ko trolz ejā й gures 
ezerā tika ko statētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, karūsa, āla ts, īķe, 
ausleja, asaris u  trīsadatu stagars. 
Ar 12 –   tīklie  oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: asari –  %, ruduļi –  %, līņi – 9 %, 

karūsas – 5 % un raudas – 2 %. 

Ar 22 –   tīklie  oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: ruduļi – 54 %, asari – 38 %, raudas – 5 

%, pliči, līņi u  karūsas – pa 1 %. 



Ar 40 –   tīklie  oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: ruduļi –  %, līņi –  %, līdakas – 2 % 

u  karūsas – 1 %. 

Ar azuļu adu ezerā oķertas  sugu zi is: līdaka, pli is, rauda, rudulis, karūsa, īķe, ausleja u  trīsadatu 
stagars, et Dzedrupē pie ietekas ezerā ko statētas  zi ju sugas: plaudis, pli is, āla ts, asaris u  
trīsadatu stagars. 
Ar ēžu urdie  ēži etika oķerti. 
й gures ezerā ielaistas: līdakas . – ., . , karūsas .  u  sudra karūsas . . 
Spriežot pē  .gs. eigu u  . gs. pir ās puses pu likā ijā , o ezera ihtiofau as ir izzudušas tādas 
zi ju sugas kā salaka, sa s u  za darts. йzera salakas populā ijas pastā ēša a ezerā ir apšau ā a, 
ti a āk, ijusi jūras salakas igrā ija aur ezeru uz ārstu upēs Alekseje s, Birzaks, . 
й gures ezers ar tajā ietekošajā  upē  pēdējos di os gadsi tos piedzī ojis ūtiskas iz aiņas. Tā 
ekosistē u ietek ējuši gal e okārt a tropogē i faktori. 
Do āja s, ka ēsturiski lielākās ezera ihtiofau as iz aiņas sākās jau pē  . gada, kad pē  Mērsraga 
ka āla izrakša as ezera ūde s lī e is paze i ājās par ap ēra  ,  , et platī a sa azi ājās uz pusi. 
й gures ezera strauja aizaugša a eitrofikā ijas rezultātā u  sērūdeņraža uzkrāša ās a ī redzot arī 

otei a gal e ās iz aiņas ezera ihtiofau ā. 
йzers agrāk ijis zušie  agāts Tra sehe, . To daudzu s ija ie ēroja i sa azi ājies jau pagājušā 
gadsi ta pie des itajos gados пу , , et ūsdie ās zutis й gures ezerā praktiski a  
sastopa s. Neskatoties uz ūtisku zuša krāju u sa azi āša os isā йiropā, ieskaitot Rīgas jūras līča 
piekrastes ūdeņus, zuši ēl tiek z ejoti u  akšķerēti itos Lat ijas piejūras ezeros Ķīsezers, Juglas ezers, 

Lielais Baltezers, Līlastes u. . . Do āja s, ka zuša eksiste ei ela ēlīgus apstākļus osaka e ie  
skā ekļa defi īts zie ā, ezera elielais dziļu s u  augstā aizaugša as pakāpe, et arī sērūdeņraža 
uzkrāša as ezera ogulu os u  ūde ī. 
Līdzīga situā ija a ī redzot ir ar ak eņgrauzi, kura dzī es eids, tāpat kā zuti , ir saistīts ar ierakša os 
gru tī. 
Pagājušā gadsi ta trīsdes itajos gados o й gures ezera ihtiofau as esot izzudis plaudis, sa s u  
salaka. A ī redzot izzudis arī za darts, kas de iņpads itajā gadsi tā ijis sastopa s ezerā. Spriežot pē  
arheoloģiskajos izraku os atrastajie  kaulie , sa s u  za darts Lat ijā agrāk ijis ie ēroja i plašāk 
izplatīts ekā pagājušā gadsi ta idū Sloka, . Tāpē , iespēja s, ka šīs zi is й gures ezerā tiešā  
kādreiz ir dzī ojušas, eskatoties uz iespēja o ēsturiskās i for ā ijas epre izitāti. 
Neskaidrāks ir jautāju s par literatūrā Ka all, ; S h eider , pie i ēto salakas ezera for as 
populā ijas pastā ēša u tik seklā ezerā. Drīzāk ti a āka šķiet salaku igrā ija o Rīgas jūras līča 
piekrastes uz й gures ezeru, kas ga  ūsdie ās as eidā e otiek. Iespēja s ie kārši radies 
pārpratu s, kas saistīts ar atšķirīgu salakas u  tās for as ezera salakas latī isko osauku u 
iz a toša u. 
Arī itu eļotājzi ju lasis u  sīga  igrā ijā  uz ezeru ar ūt gadīju a raksturs, taču iespēja a arī 
tai iņa u  upes ēģa populā iju pastā ēša as й gures ezerā ietekošajās azajās upēs. 
йzerā ar o ākt arī zi is o ietekošajā  upē , kas ezerā pašatražojošas populā ijas e eido. 
Ļoti ozī īgs faktors й gures ezera ihtiofau as eidoša ā ir zi ju slāpša a zie as periodā. Tā sa ērā 
regulāri o ēroja a is az kopš . gada līdz ūsdie ā . й gures ezerā sastopa ie plauži 
a ī redzot ie eļo o Rīgas jūras līča, taču to atražoša ās ezerā ir eefektī a. Tādu sugu kā plaudis u  
pli is izplatī u ezeros ļoti ieži osaka tieši slāpša a. Taču й gures ezers ir aurtekošs, tāpē  ta  
raksturīga lielāka ioloģiskā daudz eidī a, salīdzi ot ar ez ote es ezerie , kur o ēroja a regulāra 
zi ju slāpša a. 
й gures ezera ihtiofau as attīstī u otei a gal e okārt tā lī eņa paze i āša a .gs. u  pastipri ošies 
eitrofikā ijas pro esi .gs. Iespēja s, ka ākot ē ezerā pieaugs sudra karūsas daudzu s, kuru skaits 
pēdējos gados strauji pieaug Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos u  ar tie  saistītajās upēs u  ezeros. 
Papes ezers 



йzera lī e is regulēts o . gada, kad izrakts ka āls uz Baltijas jūru u  tā iztekā o ezera ierīkotas 
slūžas. Vēlāk tās airākkārt pār ū ētas. Literatūras a otos i ēts, ka ezerā zi ju slāpša a o ērota . 
u  . gadā (Glazače a, ). 

)i āt isku pu likā iju par Papes ezera ihtiofau u a . BIOR eiktajos pētīju os Papes ezerā o 1990. 

gadie  ko statētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, karūsa, sudra karūsas, 
īķe, ausleja, spidiļķis, asaris, ķīsis, de iņadatu stagars, trīsadatu stagars. 

Pē  pie des ito gadu datie  ezerā ijušas sastopa as  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, 
rudulis, lī is, karūsa u  asaris. )i ju aizsardzī as i spek ijas dar i ieki sešdes itajos gados ko statējuši 

 zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rudulis, lī is, karūsa, āla ts u  asaris. Iekšējo ūdeņu pro lē u 
laboratorijas Liepājas reģio ālā ihtioloģe o . gada līdz . gada  eiktajās ko trolz ejās 
ko statējusi  zi ju sugas: līdaka, plaudis, rauda, rudulis, lī is, karūsa u  asaris. Iekšējo ūdeņu pro lē u 
la oratorijas . gadā eiktajā ko trolz ejā ko statētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, 
rudulis, lī is, karūsa, sudra karūsa, īķe, asaris u  ķīsis, et . gada ko trolz ejā – 10 zivju sugas: 

līdaka, plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, īķe, ausleja, asaris u  ķīsis. Papes ezera da as aizsardzī as 
plā a izstrādes iet aros . gada ko trolz ejā tika ko statēta arī salate u  pīkste. 
Iekšējo ūdeņu pro lē u la oratorijas . gadā, . gadā u  L)RA . gadā eikto ko trolz eju 
rezultātā Papes ezerā kopā ko statētas  zi ju sugas: līdaka Esox lucius), plaudis (Abramis brama), 

plicis (Blicca bjoerkna), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus , lī is Tinca tinca), 

karūsa Carassius carassius , sudra karūsa Carassius gibelio , īķe Alburnus alburnus), ausleja 

(Leucaspius delineatus), asaris (Perca fluviatilis  u  ķīsis Gymnocephalus cernuus). 

. Papes ezerā tika eikta ko trolz eja, iz a tojot tīklus ar li u a a u iz ēru , , , , , , 
, , , , , , , ,  u    u  ēžu urdus. Kontrolz ejā Papes ezerā tika ko statētas  

zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, īķe, asaris u  ķīsis. 
Ar 8 –   tīklie  . gadā oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: pliči – 76%, raudas – 16%, 

asari – %, ruduļi – %, īķes – % u  ķīši – 1%. 

Ar 20 –   tīklie  . gadā oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: pliči – 72%, raudas – 12%, 

asari – %, ruduļi – %, plauži – %, līdakas u  līņi – azāk par %. 
Ar 40 –   tīklie  . gadā oķertas  sugu zi is, o kurā  pē  skaita: līņi – 37%, asari – 22%, 

plauži – 21%, raudas – %, pliči – %, līdakas – % u  ruduļi – 2%. 

Ar ēžu urdie  ēži etika oķerti. 
Noz ejas statistikā o . gada līdz . gada  pie i ētas  zi ju sugas: līdaka, plaudis, pli is, 
rauda, rudulis, lī is, karūsa, za darts, asaris u  lasis. 
Makšķer ieku lo u uzskaites statistikā o . gada līdz . gada  pie i ētas  zi ju sugas: līdaka, 
plaudis, pli is, rauda, rudulis, lī is, karūsa u  asaris. 
Papes ezerā ielaisti sekojošu zi ju sugu kāpuri u  azuļi: līņi . , karūsas ., . , 
sudra karūsas ., ., ., ., .  u  asari . . 
 

Ezeru apsekoša as rezultāti lielā du pja ligzdoša as iotopu atjau oša as vietās 

йzeru apsekoša a . gadā eikta projekta COASTLAKй LIнй NAT/LV/  akti itātes D. .p 

ietvaros. 

Apsekoša as laikā Papes un Engures ezeros ko statētas  zi ju sugas: plaudis Abramis brama, īķe 

Alburnus alburnus, plicis Blicca bjoerkna, sudrabkarūsa Carassius gibelio, līdaka Esox lucius, ausleja 

Leucaspius delineatus, āla ts Leuciscus idus, asaris Perca fluviatilis, spidiļķis Rhodeus sericeus amarus, 

rauda Rutilus rutilus, rudulis Scardinius erythrophthalmus, lī is Tinca tinca. 

Pa isa  kopā oķertas  zi is, o tā   , %  garākas par  . Bioloģisko a alīžu rezultāti 
(zivju garums, svars un vecums  pa paraugoša as ietā , sugā , i di īdie  apkopoti pie ie otajā failā 
„Engure_Pape_data”.  



Dati par oz eju uz piepūli u  zi ju i i ālajie , aksi ālajie  u  idējie  garu ie  apkopti failā 
„N_CPUE”.   

1.tabula 

)i ju skaits pa garu a grupā  

Ezers, vieta N >50 mm N<50mm 

Engures ezers 338 136 

Papes ezers 1 109 178 

Papes ezers 2 93 130 

Papes ezers 3 30 6 

Papes ezers 4 47 1 

Grand Total 617 451 

 

2.tabula 

)i ju skaits pa garu a grupā  u  sugā  

 Engures ezers Papes ezers 

 L>50 mm L<50 mm L>50 mm L<50 mm 

Abramis brama   8   1 

Alburnus alburnus 10 134    

Blicca bjoerkna 1 90 15 12 

Carassius gibelio   2    

Esox lucius   1   8 

Leucaspius 

delineatus 1  109 11 

Leuciscus idus   24    

Perca fluviatilis   22 40 100 

Rhodeus sericeus 

amarus    114 17 

Rutilus rutilus 124 48 37 110 

Scardinius 

erythrophthalmus   7   19 

Tinca tinca   2   1 

 136 338 315 279 

 

3.tabula 

Noķerto zi ju io asa pa sugā  u  ezerie  

    

Suga Engures ezers Papes ezers Kopā 

Abramis brama 292,2 580,9 873,1 

Alburnus alburnus 408,9  408,9 

Blicca bjoerkna 455,1 150,8 605,9 

Carassius gibelio 662,5  662,5 

Esox lucius 93,0 2044,2 2137,2 

Leucaspius delineatus 1,0 86,7 87,7 

Leuciscus idus 1399,6  1399,6 

Perca fluviatilis 321,7 1199,4 1521,1 

Rhodeus sericeus amarus   101,7 101,7 

Rutilus rutilus 401,3 564,0 965,3 



Scardinius 

erythrophthalmus 140,0 270,5 410,5 

Tinca tinca 126,6 147,5 274,1 

Kopā 4301,9 5145,7 9447,6 

 

4.tabula 

)i ju sa iedrī u e u a sastā s apsekotajos ezeros 

Ūde stilpe Vecuma grupa (gadi) Summa 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Engures ezers           

Abramis brama  3 3 1  1    8 

Alburnus 

alburnus  129 5       134 

Blicca bjoerkna  46 21 19 4     90 

Carassius 

gibelio       1 1  2 

Esox lucius   1       1 

Leucaspius 

delineatus           

Leuciscus idus 2 3 2 15   2   24 

Perca fluviatilis 12 10        22 

Rutilus rutilus  22 20 4 2     48 

Scardinius 

erythrophthalmus   2 2 3     7 

Tinca tinca    1 1     2 

Summa 14 213 54 42 10 1 3 1  338 

Papes ezers           

Abramis brama         1 1 

Blicca bjoerkna  2 4 3 3     12 

Esox lucius   5 2  1    8 

Leucaspius 

delineatus    7 4     11 

Perca fluviatilis 59 40 1       100 

Rhodeus 

sericeus amarus    17      17 

Rutilus rutilus  56 35 15 4     110 

Scardinius 

erythrophthalmus  11 3 4    1  19 

Tinca tinca      1    1 

Summa 59 109 48 48 11 2  1 1 279 

Su a kopā 73 322 102 90 21 3 3 2 1 617 

 

5.tabula 

)i ju idējais garu s pa e u a grupā  
Ūde stilpe 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Engures ezers           

Abramis brama  69 113 166  271     

Alburnus 

alburnus  72 102        

Blicca bjoerkna  64 72 115 146      



Carassius 

gibelio       237 267   

Esox lucius   256        

Leucaspius 

delineatus           

Leuciscus idus 50 87 120 171   277    

Perca fluviatilis 64 136         

Rutilus rutilus  65 85 121 144      

Scardinius 

erythrophthalmus   79 110 148      

Tinca tinca    155 211      

Papes ezers           

Abramis brama         373  

Blicca bjoerkna  54 90 100 138      

Esox lucius   183 348  503     

Leucaspius 

delineatus    53 64      

Perca fluviatilis 77 118 175        

Rhodeus 

sericeus amarus    58       

Rutilus rutilus  58 86 105 129      

Scardinius 

erythrophthalmus  52 79 107    220   

Tinca tinca      238     

 

Rezultātu a alīze 

A i apsekotie ezeri pieder pie a tropogē i pār eidotā  ūde stilpē . й gures ezera platī a u  līdz ar to 
idējais dziļu s ūtiski iz ai īts . gs., to sa azi ot. Papes ezerā ūde slī eņa regulēša ai ierīkotas 

slūžas, taču literatūrā a  i ēts, ai ai īta tā platī a. Slūžas do āja s pārtrau  ai ūtiski ka ē zi ju 
igrā ijas starp piekrastes ūdeņie  u  ezeru. 

Šie  ezerie  raksturīgi i te sī i aizaugša as pro esi, kuru ie s o ēloņie  ir eitrofikā ija. йzeri ir 
līdzīgi pē  zi ju sa iedrī u sugu sastā a u  zi sai ie iskās u  ioloģiskās produkti itātes. Līdzīgi bija arī 
CPUй rādītāji.   
Put u iotopu "la iekārtoša a" eikta ezera litorāla joslā, kas pil īgi ai daļēji aizaugusi ar irsūde s 
augie  helofīti, Phrag itetea . )e a ūde s lī eņa apstākļos šīs ietas zi ī  a  pieeja as. Sa ukārt 
augstā ūde s lī e ī pa asarī u  asaras sāku ā tās arētu ūt ozī īgas dažu zi ju sugu ārsta . 
)i ā ā ērā eiktie pasāku i paplaši a zi ī  pieeja ās platī as Papes un E gures ezerā. 
Mūsu eiktajā ezeru apsekoša ā ezera litorālā ko statētas lielākā daļa o tajos iežāk sastopa ajā  
sugā , plaši pārstā ētas arī jau āko e u a grupu + zi is, kuru garu s azāks par   (x.tabula), 

kas eido airāk kā % o īpatņu skaita zi ju sa iedrī ās apsekoto ezeru litorāla joslā. Šāds lo u 
sastā s ir raksturīgs elektroz ejai, jo atšķirī ā o z ejā parasti iz a totajie  tīklie , tā ir azāk 
selektī a attie ī ā pret z ejas o jekta iz ērie . йlektroz eja o lai as faktiski dod iespēju o ērtēt zi ju 
sa iedrī u relatī o sastā u u  struktūru attie īgajā ietā u  laikā. Tās rezultāti parāda zi ju e u a 
grupu relatī o frek e i, t.i., jau āko e u a grupu zi is pē  skaita eido lielāko sa iedrī as daļu. 
Dziļākās ietās ai itās sezo ās zi ju sa iedrī u sastā s u  struktūra ūs atšķirīgi. 
Atšķirī ā o upē , kur z eju iespēja s eikt iero ežotā ai daļēji iero ežotā teritorijā, ezeros pē  
elektroz ejas rezultātie  par zi ju a solūto skaitu e ar oteikt. To arētu aprēķi āt, ja ko i ā ijā ar 
elektroz eju zi is tiktu iezī ētas ark- re apture ethod . Iespēja s ērtēt zi ju sa iedrī u relatī o 

lī u u. йlektroz ejas efekti itāti osaka daudzi faktori, kā zi s iz ēri, suga, z ejas ietas dziļu s, 



gru ts sastā s, ūde s T, perso āla k alifikā ijas u.c. йzerā faktiski e ar oteikt z ejas ietas platu u, 
t.i., a  zi ā s kādā attālu ā o lai as tā ir efektī a, taču pē  iz ēra lielāku zi ju oķerša ai 

epie ieša s azāks elektriskā lauka spriegu s, t.i., attie ī ā pret garākā  zi ī  elektriskais lauks ir 
efektī āks lielākā attālu ā o elektroda. Tāpē  ra io ālāk z ejas rezultātus o ērtēt CPUй nozveja uz 

piepūles ie ī u ai at h per u it effort . To izsaka kā zi ju skaitu ai io asu uz garu a ie ī u. CPUй 
ar arī izteikt kā oķerto zi ju skaits laika ie ī ā, pie,.  i ūtē. Būtisks faktors ir ūde s T, tai 

paze i oties sa azi ās zi ju fizioloģisko pro esu akti itāte, attie īgi arī elektroz ejas efekti itāte. 
йlektroz ejas efekti itāte strauji sa azi ās ūde s T sa azi oties ze āk par  °C.  

6. tabula 

CPUй rezultāti apsekotajos ezeros u  ietās . gadā 

Parauglaukums N_CPUE_1m B_CPUE_1m CPUE_1min 

 L<50 mm L>50mm Kopējais  L<50 mm L>50mm Kopējais 

Engure 0,252 0,101 0,354 3,2 5,365 2,159 7,524 

Pape1 0,352 0,574 0,926 1,4 4,955 8,091 13,045 

Pape2 0,419 0,586 1,005 5,3 3,875 5,417 9,292 

Pape3 0,238 0,048 0,286 6,3 2,308 0,462 2,769 

Pape4 0,088 0,002 0,090 2,4 1,741 0,037 1,778 

Vidēji Pape 0,234 0,264 0,498 4,3 3,244 3,663 6,907 

Vidēji_all 0,244 0,178 0,422 3,7 4,141 3,027 7,168 

  

Na  zi ā s, kā eiktie pasāku i arētu ietek ēt zi ju sa iedrī as ezerā kopu ā. Ņe ot ērā, ka kopējā 
pār eidotā platī a ir eliela, ti a āk tā eietek ēs kopējo zi ju daudzu u, to airoša ās u  aroša ās 
apstākļus. A os apsekotajos ezeros o ērota zi ju slāpša a. Tā reizē  orisi ās e isā ezerā, et daļēji 
slēgtos līčos ai litorāla daļā, kur a  ūde s ap aiņas. Paslikti oties skā ekļa apstākļie  zi i igrē uz 
itā  vietā  ezerā, ai uz tajā ietekošo upju grī ā . Taču parasti daļa o tā  paliek uz ietas u  iet 
ojā. No otras puses, й gures ezerā zi ju slāpša a o ēroja a regulāri, taču to ko pe sē zi ju 

paātri āta augša a turp ākajos gados. )i ju slāpša as rezultātā ezeros uz laiku izzūd plaudis u  pli is, 
et īsu laiku pē  tās o ēroja s īpatņu skaita pieaugu s asara populā ijā.  

Lai o ērtētu, ik efektī i ijuši put u dzī otņu "atjau oša as" pasāku i saistī ā a ī redzot jāiz ērtē 
sekojošais: 

 kādas zi ju sugas u  kāda iz ēra zi is attie īgā put u suga iz a to arī ā; 
 kādā teritorija, kādā attālu ā u. . ir opti āla, lai odroši ātu opti ālu putnu aroša os. 

Slēdzie i  
Apsekoto ezeru litorāla joslā ko statētas isas apsekotajos ezeros iežāk sastopa ās zi ju sugas. 
Tās pārstā ētas gal e okārt ar jau āko e u a grupu + u  + īpatņie . 
Apsekoto ezeru ihtiofau a, zi ju skaits u  io asa pē  CPUй_N un CPUE_B  ir līdzīgas u  ūtiski 

eatšķiras. Ja paredzēts eikt iotopu uzla oša as o itori gu, CPUй rezultātus ar iz a tot kā ie u 
o k a titatī ie  rādītājie .  

Nozī īgākais faktors, kas osaka zi ju sa iedrī u struktūru й gures u  Papes ezerā ir zi ju slāpša a. 
Jāatzī ē, ka tā ar ūt selektī a, parasti o eidzas lielāka iz ēra zi is. S ukārt pē  slāpša as o ēroja s 
zi ju krāju u "uzplauku s", ko odroši a starpsugu u  iekšsugu ko kure es sa azi āša ās par arī u 
u  dzī ot ē . 
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4. Lielā du pja iotopu izvēles i dikators 
 

Sagaidā s, ka šis i dikators ispre īzāk atspoguļos dzī otņu atjau oša as dar u efekti itāti to 
ikro iotopu lī e ī dažādās sugas dzī es ikla stadijās. Šī i dikatora izstrādi paredzēts alstīt uz 

satelītraidītāju datie . 
 

 
. . attēls. Spoguļuslazdu uzstādīša a.  

Šī ziņoju a pārskata periodā put u izsekoša a ar satelītraidītājie  a  uzsākta. Gal e ā ērī a 
pie ērsta put u ķerša as aprīkoju a apro ā ijai . . attēls  u  praktiskās pieredzes gūša ai šajā jo ā. 
 



5. Vokalizējošo lielā du pja tēviņu skaits 

 

. gada ligzdoša as sezo ā katrs no projekta ezeriem apsekots divas reizes. Teritorijas apsekoša a 
eikta pē  NATURA  teritoriju apsekoša as etodikas, to odifi ējot tā, lai iss ezers tiktu pē  

iespējas pil īgāk apsekots. 

 

  
. . attēls. . gada okalizējošo lielā du pja tē iņu skaits u  iz ietoju s Papes u  й gures ezeros 

 

Maksi ālais okalizējošo lielā du pja tē iņu skaits a ās teritorijās sastādīja  īpatņi papes ezerā u   
īpatņi й gures ezerā. 
 

Uzskaišu dati u  aršrutu iz ietoju s tiek uzgla āts projekta kopējā ģeodatu āzē u  telpisko datu eidā 
pieeja s turp ākajā  a alīzē . 
 

6. Eitrofikā ijas i dekss 
 

Eitrofikā ijas i dekss paredzēts ūde s k alitātes iz aiņu o ērtēša ai. Ar tā palīdzī u plā ots ērīt 
ūde s irkulā ijas u  sedi e tu iz ākša as pasāku u rezultātā otikušo iz aiņu ietek i uz ūde s 
k alitāti. 
  

 

 


	LIFE12 NAT/LV/000118 „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” - projekta monitorings Papes un Engures ezeros. 2014. gada ziņojums
	1. Veģetācijas struktūras indikators
	2. Dzīvotņu telpiskās struktūras indikators
	3. Lielā dumpja barības bāzes indikators
	4. Lielā dumpja biotopu izvēles indikators
	5. Vokalizējošo lielā dumpja tēviņu skaits
	6. Eitrofikācijas indekss

