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RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā

••
 

PagPagāājujuššāā
 

gadsimta sgadsimta sāākumkumāā
 

Baltijas jBaltijas jūūrrāā
 

dzdzīīvoja voja 
ap 300 000 roap 300 000 roņņuu

••
 

IntensIntensīīvvāās meds medīības un jbas un jūūras ras ķīķīmiskais miskais 
piespiesāārrņņojums bija galvenie iemesli roojums bija galvenie iemesli roņņu u 
populpopulāāciju dramatiskam samazinciju dramatiskam samazināājumamjumam

••
 

KopKopšš
 

90.gadu s90.gadu sāākuma rokuma roņņu populu populāācijas Baltijas cijas Baltijas 
jjūūrrāā

 
atjaunojasatjaunojas

••
 

KonfliktsituKonfliktsituāācija ar zvejnieccija ar zvejniecīību, no kbu, no kāā
 

cieciešš
 

kkāā
 zvejnieki, tzvejnieki, tāā

 
ararīī

 
roroņņii



RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā

••
 

Plankumainais ronisPlankumainais ronis
••

 
GalvenokGalvenokāārt izplatrt izplatīīts ts 
Atlantijas okeAtlantijas okeāānnāā

••
 

Baltijas jBaltijas jūūrrāā
 

tikai dienvidu tikai dienvidu 
dadaļāļā

 
pie Zviedrijas un pie Zviedrijas un 

DDāānijas krastiem, kopnijas krastiem, kopāā
 

ap ap 
600 600 īīpatpatņņuu

••
 

DroDroššu ziu ziņņu par u par 
novnovēērojumiem Latvijas rojumiem Latvijas 
ūūdedeņņos navos nav



RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā

••
 

Pogainais ronisPogainais ronis
••

 
Baltijas jBaltijas jūūras ziemeras ziemeļļu u 
dadaļļa, Botnijas un a, Botnijas un 
RRīīgas lgas līčīči, 3 i, 3 
populpopulāācijas, kopcijas, kopāā

 apmapmēēram 6000 ram 6000 īīpatpatņņii
••

 
RRīīgas lgas līīccīī

 
galvenokgalvenokāārt rt 

centrcentrāālajlajāā
 

dadaļāļā



RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā

••
 

PelPelēēkais roniskais ronis
••

 
Baltijas jBaltijas jūūras ziemeras ziemeļļu, u, 
rietumu un centrrietumu un centrāāllāā

 dadaļļa, kopa, kopāā
 

apmapmēēram ram 
30000 30000 īīpatpatņņii

••
 

GalvenGalvenāā
 

suga, kas suga, kas 
sastopama Latvijas sastopama Latvijas 
piekrastpiekrastēē



RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā
••

 
PelPelēēko roko roņņu skaits palielinu skaits palielināājies no 6000 jies no 6000 īīpatpatņņiem iem 
2000.gad2000.gadāā

 
llīīdz 30000 rodz 30000 roņņiem 2011.gadiem 2011.gadāā

••
 

PPēēc roc roņņu pu pēētnieku domtnieku domāām pelm pelēēko roko roņņu populu populāācija cija 
sasniegusi savu maksimumusasniegusi savu maksimumu

••
 

Barojas tikai ar zivBarojas tikai ar zivīīm, galvenokm, galvenokāārt ar rert ar reņģņģi, i, 
brbrēētlitliņņu, mencu, piekrastu, mencu, piekrastēē

 
ararīī

 
pleksti, pleksti, 

lalaššveidveidīīgajgajāāmm
 

zivzivīīm, lucm, lucīīti u.c.ti u.c.
••

 
Pieaudzis Pieaudzis īīpatnis appatnis apēēd 7d 7--10kg zivju dien10kg zivju dienāā



RoRoņņi Baltijas ji Baltijas jūūrrāā

Ar satelītraidītājiem
 iezīmēto roņu 

migrācijas pusgada 
laikā



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju

••
 

RoRoņņi ir intelii ir inteliģģenti plenti plēēssēēji, kas spji, kas spēēj mj māāccīīties un ties un 
pielpielāāgoties dagoties dažāžāddāām situm situāācijcijāāmm

••
 

PierPierāāddīīts, ka rots, ka roņņi zvejas ri zvejas rīīkus jkus jūūrrāā
 

atrod patrod pēēc  c  
stoderiemstoderiem

 
un arun arīī

 
dzirdot laivu motoru skadzirdot laivu motoru skaņņuu

••
 

AtseviAtseviššķķi i īīpatpatņņi specializi specializēējas baroties pie zvejas jas baroties pie zvejas 
rrīīkiem, jo kiem, jo ššāādi iegdi iegūūt bart barīību ir daudz vieglbu ir daudz vieglāākk

••
 

““SpeciSpeciāālistulistu””
 

nonoššauauššana vai pana vai pāārvietorvietoššana ana 
problproblēēmu neatrisina, to vietmu neatrisina, to vietāā

 
nnāāk citik citi



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju

Kopējie roņu radītie zaudējumi piekrastes zvejā

Redzamie tiešie 
zaudējumi

Sabojāts loms

Saplēsti zvejas rīki

Neredzamie tiešie 
zaudējumi

Pilnībā
 

apēstās zivis

No zvejas rīka aizbaidītās zivis

Netiešie zaudējumi dēļ
 roņu bojātiem zvejas 

rīkiem

Mazāks loms dēļ
 

saplēsta zvejas rīka

Jaunu murda, tīklu materiālu iegāde

Laiks, kas jāpatērē
 

labojot bojājumus

Īsāks zvejas rīka kalpošanas laiks

Netiešie papildus 
zaudējumi

Lielāks laika un degvielas patēriņš biežāk pārbaudot 
zvejas rīkus

Zaudētas zvejas iespējas roņu pārāk biežo traucējumu 
rezultātā



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju
Neredzamie bojNeredzamie bojāājumijumi

Zivis, kas apēstas pilnībā, 
neatstājot pēdas



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju

••
 

Mencu zvejMencu zvejāā
 

ar tar tīīkliem uz katru bojkliem uz katru bojāāto zivi 4 zivis to zivi 4 zivis 
ir apir apēēstas pilnstas pilnīībbāā

••
 

ReReņņu zveju zvejāā
 

ar tar tīīkliem neredzamo bojkliem neredzamo bojāājumu jumu 
apmapmēērs var brs var būūt 15t 15--100%, vid100%, vidēēji ap 60% no ji ap 60% no 
kopkopēējjāā

 
lomaloma

••
 

LaLaššu, taimiu, taimiņņu, su, sīīgu zvejgu zvejāā
 

ar murdiem uz katru ar murdiem uz katru 
bojbojāāto zivi 1,1 to zivi 1,1 --

 
1,5 zivis (atkar1,5 zivis (atkarīībbāā

 
no sugas) ir no sugas) ir 

apapēēstas pilnstas pilnīībbāā
••

 
Zviedru pZviedru pēēttīījumu dati pilnjumu dati pilnīībbāā

 
atbilst Latvijatbilst Latvijāā

 novnovēērotiem rorotiem roņņu radu radīīto bojto bojāājumu apmjumu apmēēriemriem



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju

••
 

ZviedrijZviedrijāā
 

roroņņu radu radīīto kopto kopēējo zaudjo zaudēējumu jumu 
apmapmēērs ir virs 3,7 miljoni Eiro gadrs ir virs 3,7 miljoni Eiro gadāā

••
 

IgaunijIgaunijāā
 

apraprēķēķinināātais koptais kopēējais zaudjais zaudēējumu jumu 
lielums lielums ––

 
apmapmēēram 1 miljons Eiro gadram 1 miljons Eiro gadāā

••
 

LatvijLatvijāā
 

ššāādi aprdi aprēķēķini nav veiktiini nav veikti



RoRoņņu ietekme uz zvejuu ietekme uz zveju
Vidējais zvejas aktu skaits mēnesī

 

(septembris – novembris) pa pagastiem, zvejojot 
ar zivju murdu

1999. –

 

2001. g. 2009. –

 

2011. g.

Ainaži 7 9

Salacgrīva 108 24

Liepupe 76 21

Skulte 31 4

Saulkrasti 53 14

Carnikava 35 4

Rīga 243 45

Jūrmala 92 0

Lapmežciems 7 5

Engure 38 6

Mērsrags 0 4

Roja 41 22

Kolka 106 15

Kopā 837 179



RoRoņņu problu problēēmas risinmas risināājumijumi

••
 

RoRoņņu drou drošši zvejas ri zvejas rīīki (pontonu murdi, ki (pontonu murdi, 
mencu krmencu krāātitiņņi)i)

••
 

AkustiskAkustiskāās ros roņņu baidu baidīīššanas iekanas iekāārtas (rtas (AcousticAcoustic
 HarrasmentHarrasment

 
DevicesDevices, , SealSeal

 
ScarersScarers))

••
 

Kompleksi risinKompleksi risināājumijumi
••

 
RoRoņņu medu medīībasbas



RoRoņņu drou droššie murdiie murdi

••
 

ZviedrijZviedrijāā
 

un Somijun Somijāā
 

pamatpamatāā
 

izmanto tizmanto tāā
 saucamos saucamos ““pushpush--upup””

 
jeb jeb ““pontonu pontonu 

murdusmurdus””
••

 
Divi veidi Divi veidi ––

 
lalaššu, su, sīīgu murds (3,0m gu murds (3,0m āāmja mja 

diametrs) un salddiametrs) un saldūūdens zivju murds (1,5m dens zivju murds (1,5m 
āāmja diametrs)mja diametrs)

••
 

Cena sCena sāākot ar 7000 Lskot ar 7000 Ls



RoRoņņu drou droššie murdiie murdi
••

 
IgaunijIgaunijāā

 
pati svarpati svarīīggāākkāā

 
ir saldir saldūūdens zivju zveja dens zivju zveja 

vasaras periodvasaras periodāā
••

 
RoRoņņi galvenoki galvenokāārt bojrt bojāāja murdu linumuja murdu linumu

••
 

ĀĀmja linuma nomaimja linuma nomaiņņa ar iztura ar izturīīgo go DyneemaDyneema
 linumu probllinumu problēēmu atrisinmu atrisināājaja

••
 

Praktiski visi murdi IgaunijPraktiski visi murdi Igaunijāā
 

ir jau modificir jau modificēētiti
••

 
Murda pMurda pāārveidorveidoššanai iztanai iztēērrēēttāā

 
nauda atmaksnauda atmaksāājas jas 

gada laikgada laikāā
 

vai pat vai pat āātrtrāākk



Akustiskie roAkustiskie roņņu baidu baidīīttāājiji



Akustiskie roAkustiskie roņņu baidu baidīīttāājiji

••
 

Raida spRaida spēēccīīgu ultraskagu ultraskaņņas signas signāālu, kas rolu, kas roņņiem iem 
rada lielu fizisku diskomforturada lielu fizisku diskomfortu

••
 

NeregulNeregulāārs intervrs intervāāls 15ls 15--25 sign25 signāāli 2li 2--3 min3 minūūttēēs, s, 
kas apgrkas apgrūūtina pieltina pielāāgogoššanosanos

••
 

DarbDarbīības rbas rāādiuss ldiuss līīdz 300m, bet tas var maindz 300m, bet tas var mainīīties ties 
atkaratkarīībbāā

 
no konkrno konkrēēttāās vietas s vietas īīpatnpatnīībbāāmm

••
 

DarbinDarbināāms ar vismaz 75Ah akumulatoru, ar kuru ms ar vismaz 75Ah akumulatoru, ar kuru 
pietiek 2pietiek 2--3 dien3 dienāāmm

••
 

Var bVar būūt bt bīīstams cilvstams cilvēēkamkam



Akustiskie roAkustiskie roņņu baidu baidīīttāājiji

••
 

GalvenokGalvenokāārt izmanto jrt izmanto jūūras akvakultras akvakultūūrrāā
••

 
Ar labiem rezultAr labiem rezultāātiem ir testtiem ir testēēti arti arīī

 
zvejzvejāā

••
 

IevIevēērojami samazina rorojami samazina roņņu klu klāātbtbūūtni, bet tni, bet 
negarantnegarantēē

 
100% dro100% droššīībubu



Akustiskie roAkustiskie roņņu baidu baidīīttāājiji
Akustisko roņu baidītāju ražotāji un produktu informācija

Ražotājs Specifikācija Cena, bez PVN

1.

 

Lofitech

 

Seal

 Scarer, Norvēģija

2.

 

JT Electric

 Seal

 

Scarer, 
Dānija

3.

 

Proteus

 

S.A. 
Seal

 

Scarer, 
Grieķija

- elektrības patēriņš: 
apmēram 0.4A/12V
- skaņas signāls: 
apmēram 189dB/µP/m
- darbības rādiuss: 
apmēram 300 m
- darbības platība: 
280.000 m2

- strāvas avots: akumulators 12V; 75Ah

4060 USD

7900 USD

???

4. Bennex

 “Airmar

 

dB Plus 
II”, ASV

- signāla jauda: 1.8 kW RMS
- elektrības patēriņš apmēram 1.7 

Amps
- darbības rādiuss: 40 m
- iespēja vadības blokam pieslēgt 

vairākus raidītājus

Vadības

 

bloks: 
3941.00 GBP

Skaņas

 raidītājs: 1600.00 
GBP



Kompleksi risinKompleksi risināājumijumi

••
 

Uz doto brUz doto brīīdi kompleksu risindi kompleksu risināājumu jumu 
eksperimenti veikti Skandineksperimenti veikti Skandināāvijvijāā

••
 

RoRoņņu bru brīīvu piekrastes zonu izveide vu piekrastes zonu izveide 
izmantojot akustiskos roizmantojot akustiskos roņņu baidu baidīīttāājusjus

••
 

IespIespēējama norobejama norobežžotos lotos līčīčos vai os vai 
arhipelarhipelāāgosgos



Atbalsta pasAtbalsta pasāākumi piekrastes zvejaikumi piekrastes zvejai

••
 

ZviedrijZviedrijāā
 

pieejamas subspieejamas subsīīdijas 80% apmdijas 80% apmēērrāā
 

pirmpirmāā
 

roroņņu u 
drodroššāā

 
murda iegmurda iegāādei, kompensdei, kompensāācijas par rocijas par roņņu nodaru nodarīītiem tiem 

zaudzaudēējumiem lomiemjumiem lomiem
••

 
SomijSomijāā

 
pieejams ES lpieejams ES līīdzfinansdzfinansēējums 75% apmjums 75% apmēērrāā

 
roroņņu u 

drodroššo zvejas ro zvejas rīīku iegku iegāādei, dei, īīpapašši izveidots zvejas ri izveidots zvejas rīīku un ku un 
laivu apdrolaivu apdroššinināāššanas fonds, kas kompensanas fonds, kas kompensēē

 
90% ro90% roņņu u 

radradīītos zaudtos zaudēējumusjumus
••

 
IgaunijIgaunijāā

 
pieejams ES Zivsaimniecpieejams ES Zivsaimniecīības fonda atbalsts bas fonda atbalsts 

60% apm60% apmēērrāā
 

zvejas rzvejas rīīku modificku modificēēššanaianai
••

 
LatvijLatvijāā

 
llīīdz 2001.gadam bija pieejamas kompensdz 2001.gadam bija pieejamas kompensāācijas cijas 

50% apm50% apmēērrāā
 

zvejas rzvejas rīīku iegku iegāādei (tai skaitdei (tai skaitāā
 

ppēēc to c to 
bojbojāāejas vejas vēētrtrāā), ), ššobrobrīīd lield lielāāks atbalsts lai pamestu zveju ks atbalsts lai pamestu zveju 
neknekāā

 
lai to veicinlai to veicināātutu



Atbalsta pasAtbalsta pasāākumi piekrastes zvejaikumi piekrastes zvejai

••
 

KompensKompensāācijas par nozcijas par nozīīmmīīgiem rogiem roņņu u 
radradīītiem zaudtiem zaudēējumiemjumiem

••
 

IespIespēēja apdroja apdroššinināāt zvejas rt zvejas rīīkuskus
••

 
AdekvAdekvāāts finansts finansēējums rojums roņņu problu problēēmas mas 
risinrisināāššanaianai

••
 

RoRoņņu medu medīību atbu atļļauauššanaana



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!
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