
RoRoņņu drou droššāā  murda izmantomurda izmantoššanas anas 
efektivitefektivitāāte te ––  rezultrezultāāti un ti un 

secinsecināājumijumi

Atis MindeAtis Minde

Saulkrasti 16.11.2012.Saulkrasti 16.11.2012.



DemonstrDemonstrēējuma uzdevumijuma uzdevumi

••
 

VienlaicVienlaicīīgi veikt zveju ar rogi veikt zveju ar roņņu drou droššo murdu o murdu 
un tradicionun tradicionāāllāās konstrukcijas murdus konstrukcijas murdu

••
 

FiksFiksēēt nozvejas pa sugt nozvejas pa sugāām katrm katrāā
 

zvejas rzvejas rīīkkāā
••

 
AtzAtzīīmmēēt rot roņņu saboju sabojāāttāā

 
loma apmloma apmēērusrus

••
 

AtzAtzīīmmēēt rot roņņu boju bojāājumus zvejas rjumus zvejas rīīkiemkiem
••

 
AtzAtzīīmmēēt pie zvejas rt pie zvejas rīīkiem novkiem novēēroto roroto roņņu u 
skaituskaitu



Zvejas vietaZvejas vieta

Lilaste



••
 

25.apr25.aprīīllīī
 

roroņņu drou droššais ais 
murds tika izlikts murds tika izlikts 
apskateiapskatei

••
 

26.apr26.aprīīllīī
 

murds murds 
ievietots jievietots jūūrrāā



DemonstrDemonstrēējuma rezultjuma rezultāātiti
••

 
Zveja no 27.04. lZveja no 27.04. līīdz 1.06.dz 1.06.

••
 

1.06. v1.06. vēētrtrāā
 

roroņņu drou droššais murds tiek ais murds tiek 
saplsaplēēsts!sts!
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DemonstrDemonstrēējuma rezultjuma rezultāātiti

Suga
Nozveja, %

TM RDM

Asaris 57,9 62,1

Karpa 0 1,2

Lasis 0 0,5

Līdaka 0,5 0,4

Plaudis 10,4 16,8

Rauda 12,1 9

Sudrabkarūsa 6,5 4,8

Taimiņš 0,5 0,3

Vimba 8,7 3,8

Zandarts 1,5 0,3

Zutis 1,8 0,7

Kopā

 

sugas: 9 11

Suga TM RDM

Asaris 27,6 26,0

Rauda 25,4 22,0

Plicis 11,9 15,0

Plaudis 11,9 12,3

Plekste 10,1 5,0

Sudrabkarūsa 4,7 10,0

Reņģe 3,1 1,0

Vimba 2,5 5,0

Lucītis 1,0 1,0

Taimiņš 0,7 1,5

Zandarts 0,6 1,2

Salaka 0,6 0,0

Kopā

 

sugas: 12 11

Nozvejas sastāvs Izmetumu sastāvs



DemonstrDemonstrēējuma rezultjuma rezultāātiti

••
 

Nozvejas lielums un sastNozvejas lielums un sastāāvs vs ļļoti loti līīdzdzīīgi abu tipu gi abu tipu 
murdosmurdos

••
 

RoRoņņu drou droššāā
 

murda ievietomurda ievietoššana nav sareana nav sarežģīžģīttāāka ka 
par tradicionpar tradicionāāllāā

 
murda ielikmurda ielikššanuanu

••
 

JJāāapgapgūūst darba nianses saistst darba nianses saistīībbāā
 

ar ar āāmja mja 
pacelpacelššanu un nogremdanu un nogremdēēššanuanu

••
 

RDM konstrukcija atvieglo zivju izbRDM konstrukcija atvieglo zivju izbēērrššanu, bet anu, bet 
saresarežģīžģī

 
loma loma ššķķiroiroššanu un zivju atlaianu un zivju atlaiššanuanu

••
 

Ja loms liels, tad pontonu tilpums par mazu lai Ja loms liels, tad pontonu tilpums par mazu lai 
pilnpilnīībbāā

 
izceltu izceltu āāmi virs mi virs ūūdensdens



DemonstrDemonstrēējuma rezultjuma rezultāātiti

••
 

Zviedru tipa roZviedru tipa roņņu drou droššāā
 

murda konstrukcijas murda konstrukcijas 
izturizturīība un rba un rūūpnpnīīcas rekomendcas rekomendēēttāā

 
murda murda 

noenkuronoenkuroššanas shanas shēēma varma varēētu nebtu nebūūt piemt piemēērota rota 
Latvijas atklLatvijas atklāāttāās piekrastes apsts piekrastes apstāākkļļiem, taiem, tačču u ššai ai 
jautjautāājumjumāā

 
nepiecienepiecieššama papildus izpama papildus izpēētete

••
 

RoRoņņu drou droššo murdu pielietojuma izpo murdu pielietojuma izpēēte iespte iespēējama jama 
tikai ar valsts finanstikai ar valsts finansēējumu vai kjumu vai kāāda projekta da projekta 
ietvarosietvaros



RoRoņņu ietekmes novu ietekmes novēērojumirojumi

••
 

LilasteLilaste
••

 
KolkaKolka

••
 

ĶĶesterciemsesterciems



RoRoņņu ietekmes novu ietekmes novēērojumirojumi

••
 

RoRoņņu sastopamu sastopamīība Rba Rīīgas lgas līčīča piekrasta piekrastēē
 

var bvar būūt t 
ļļoti mainoti mainīīgaga

••
 

KolkKolkāā
 

roroņņu uzbrukumi zvejas ru uzbrukumi zvejas rīīkiem vasarkiem vasarāā
 

un un 
rudenrudenīī

••
 

LilastLilastēē
 

roroņņu uzbrukumi pamatu uzbrukumi pamatāā
 

oktobra moktobra mēēnesnesīī
••

 
Dati no Dati no ĶĶesterciema tikai par oktobri, roesterciema tikai par oktobri, roņņu u 
uzbrukumi bieuzbrukumi biežžii

••
 

Daudz zaudDaudz zaudēējumu arjumu arīī
 

rereņģņģu zveju zvejāā
 

ar tar tīīkliemkliem



RoRoņņu ietekmes novu ietekmes novēērojumirojumi

••
 

LielLielāākie redzamie sabojkie redzamie sabojāāttāā
 

loma apmloma apmēēri ri 
zvejzvejāā

 
ar murdiem, vienlaicar murdiem, vienlaicīīgi argi arīī

 
vismazvismazāāk k 

zvejas rzvejas rīīku bojku bojāājumujumu
••

 
ZvejZvejāā

 
ar tar tīīkliem samkliem samēērrāā

 
maz redzamo maz redzamo 

loma bojloma bojāājumu, ievjumu, ievēērojami bojrojami bojāājumi zvejas jumi zvejas 
rrīīkiemkiem

••
 

JJāārrēķēķina klina klāāt neredzamo bojt neredzamo bojāājumu apmjumu apmēēriri



RoRoņņu ietekmes novu ietekmes novēērojumirojumi

••
 

ZaudZaudēējumu apmjumu apmēēri lomiem demonstrri lomiem demonstrēējuma juma 
ietvaros: no 200 Ls ietvaros: no 200 Ls ––

 
1100 Ls atkar1100 Ls atkarīībbāā

 
no zvejas no zvejas 

vietas, zvejas rvietas, zvejas rīīka un loma sastka un loma sastāāvava
••

 
ZvejZvejāā

 
ar tar tīīkliem: jkliem: jāāmaina puse no izmantoto tmaina puse no izmantoto tīīklu klu 

skaitaskaita
••

 
PPāārbaudot zvejas rrbaudot zvejas rīīkus reizi 1kus reizi 1--2 stund2 stundāās, s, 
ievievēērojami palielinrojami palielināās zvejas izmaksas, kas ars zvejas izmaksas, kas arīī

 pierpierēķēķinināāms kopms kopēējam zaudjam zaudēējumu apmjumu apmēēramram



TurpmTurpmāākie sokie soļļi...i...

••
 

NepiecieNepiecieššams valsts mams valsts mēēroga proga pēēttīījums par jums par 
roroņņu ietekmi uz zveju un kopu ietekmi uz zveju un kopēējiem jiem 
zaudzaudēējumu apmjumu apmēēriemriem

••
 

NepiecieNepiecieššams valsts atbalsts adekvams valsts atbalsts adekvāāta ta 
finansfinansēējuma formjuma formāā

 
lai mekllai meklēētu Latvijas tu Latvijas 

apstapstāākkļļiem piemiem piemēērotus risinrotus risināājumus rojumus roņņu u 
problproblēēmas mazinmas mazināāššanaianai



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!
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