
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Makrofītaļģu sastopamība 
Baltijas jūras Latvijas piekrastē 

un to nozīme dabā 
Maija	Balode		&	Solvita	Strāķe			

Seminārs “Piekrastes un kāpu ilgspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 
13.09.2018, Engures saieta namā, Jūras iela 114  

	



Makrofīti jeb makrofitobentoss 
Makroskopiski	augi,	kas	aug	ūdens	eifo2skajā	zonā,		nos2prinājušies	mīkstos	sedimentos	vai	pies2prinājušies	cietam	substrātam.				

1)  Jūraszāles	–	jūras	augstākie	ziedaugi;	2em	ir	saknes,	aug	mīkstos	sedimentos.	
	
2)  Makroaļģes	jeb	makro6taļģes	–	zemākie	augi,	kuriem	īstu	sakņu	vietā	ir	rizoīdi;		
																																																																			aug	uz	cieta	substrāta	vai	zemūdens		
																																																																			objek2em.	
	

Nozīme:														• 	Makroaļģes	veido	vienu	no	produkFvākajām	ekosistēmām	uz	
zemes	(uz	lauk.vien.).	Lielākā	daļa	(60-90%)	makroaļģu	primārās	
produkcijas	(C/O2)	2ek	eksportēta	uz	pelaģiāli	

• 	Primāra	nozīme	piekrastes	biotopu	veidošanā:	barošanās,	
nārsta,	patvēruma	vietas	dažādiem	ūdens	organismiem	(zivis,	
putni,	bezmugurkaulnieki)	

• 	Saimnieciskā	nozīme:	agars,	skaistumkopšana,	mēslojums......	



Baltijas jūras Latvijas piekrastē 
sastopamās makrofītaļģes:	

		Brūnaļģes	(Phaeophyceae)	
	Fucus	vesiculosus,	Pylaiella	li)oralis,	Sphacelaria	arc1ca,	Ectocarpus	siliculosus,	Elachista	
fucicola	
	

Sārtaļģes	(Rhodophyceae)	
Furcellaria	lumbricalis,	Polysiphonia	fucoides,		
P.	fibrillosa,	P.	stricta,	Ceramium	tenuicorne,	C.	virgatum		
	

Zaļaļģes	(Chlorophyceae)	
Cladophora	glomerata,	C.	rupestris	Enteromorpha	spp.	
	



Makrofītaļģēm ir nozīmīga loma jūras dzīvnieku attīstībā un barības ķēžu veidošanā.              

Ar sevišķu ekoloģisku nozīmi izceļas brūnaļģe pūšļu  fukus  Fucus vesiculosus un 
sārtaļģe Furcellaria lumbricalis.  

Brūnaļģes un sārtaļģes nodrošina nārsta,   patvēruma,  slēptuves un barošanās vietu 
dažādiem jūras iemītniekiem (nārsta vietas Baltijas reņģei Clupea harengus membras; 
barošanās vietas putniem, piem., lielajai gaurai Mergus merganser, gaigalai Bucephala 
clangula u.c.)  

Ja brūnaļģes un sārtaļģes izzūd no piesārņotiem jeb citādi iespaidotiem jūras 
rajoniem (piem. apgaismojuma trūkuma dēļ, ko izsauc eitrofikācija),   tas var radīt 
būtiskas izmaiņas visā  piekrastes ekosistēmā                         (nārsta vietu trūkumu, 
sugu daudzveidības izmaiņas utt). 



Šo bioloģiski vērtīgo audžu dēļ Latvijā nodibinātas AJT 

Selga	uz	R	
no	Tūjas	

Vitrupe-Tūja	

Ainaži-
Salacgrīva	

Nida-Pērkone	
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Rīgas	līča	R	
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• Makro^tu	izplaFbas	dziļuma	zemākā	robeža	
• Viengadīgo	(oportūnis2sko)	un	daudzgadīgo	makro^taļģu	a_ecība	

• Cladophora	(vai	citu	oportūnistu)	garums	

• Kopējais	makro^tu	pārklājums	pie	noteikta	substrāta	dažādos	dziļumos	

• Izskaloto	makro^tu	indekss	(SMI)	

Makro6taļģes	kā	bioloģiskās	daudzveidības	un	ūdens	kvalitātes	indikators	



Viengadīgo pavedienveida zaļaļģu (piem. Cladophora  spp) masveida attīstība  Baltijas jūras piekrastē 
liecina par augstu eitrofikācijas pakāpi  (augstu biogēno elementu N un P saturu)  
 



Ø   sākumā makrofītaļģes  atrodamas 
piegrunts slānī, noklājot jūras dibenu 
(g. k. akmeņus)  

Ø    vēlāk  dažādu iemeslu dēļ 
(viļņošanās rezultātā, skābekļa deficīta 
jeb vāja apgaismojuma rezultātā)             
tās atraujas no piegrunts slāņa, 
uzpeld ūdens virskārtā un skalojas uz 
krastu,  traucējot rekreācijai,  tūrisma 
attīstībai un radot iespējamas 
ekoloģiskas problēmas   

Makroaļģu	sanesumi	/	“jūras	mēsli”		



Makroaļģu sanesumi / “jūras mēsli”  

Makroaļģu sanesumi / “jūras mēsli” Baltijas 
jūras krastos pamatā izskalojas vētru laikā   

Ø   Liepājas un Ventspils jūrmalā izskalo 
sārtaļģes - furcelārijas 

Ø   Rīgas līča krastos izskalo brūnaļģes - 
fukusus  

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Virsrakstu	no	programmas		
	
	
	
	
	
	

Jūras aļģu sanesumu 
izvērtēšana Latvijas piekrastē                                           

2018. gada jūnijā/jūlijā  



Darba uzdevumi : 
  

   Identificēt izskaloto makroaļģu sanesumu veidošanās vietas Baltijas jūras 
atklātās daļas un Rīgas līča piekrastē, apsekojot vismaz 22 izvēlētās 
pilotteritorijas 

   Noteikt izskaloto jūras aļģu potenciālos apjomus  

   Norādīt un aprakstīt iespējamās jūras makroaļģu izskalošanas vietas 

   Izpētes periodā noteikt aptuvenus makroaļģu sanesumu  laika periodus  

   Noteikt izskaloto aļģu taksonomisko sastāvu, nosakot dominējošo 
taksonomisko nodalījumu un sugu īpatsvaru   

 



Metodika	

   Jūnija-jūlija ekspedīcijā tika apsekotas  28 pilotteritorijas                                         (22 
izvēlētās + 6 papildus) 

   Dažas no tām tika apsekotas atkārtoti, kā  piem. Liepājas pludmale 

   Pludmalēs, kas izcēlās ar nevienmērīgu aļģu sadalījumu, izskalojumu trūkumu jeb pārpilnību, 
tika apsekotas garākas teritorijas - 2km garumā  (Ainaži, Salacgrīva, Vitrupe, Kolka) 

   Izvēlētas  2 papildus pilotteritorijas:  Jaunķemeri, kur tika noteiktas augstākās Rīgas līča  
Rietumu piekrastes biomasas un blīvi apdzīvota kurorta teritorija - Majori      

   
 
	



Metodika	

Ø   Katrā no 28 pilotteritorijām 1 km garumā tika veikta aļģu sanesumu 
novērtēšana  

Ø   Pilotteritorija tika sadalīta 100 m posmos, katrā no tiem nosakot aļģu sanesumu 
aptuvenos apjomus (m3), veicot fotofiksāciju, nosakot laika apstākļus un GPS 
koordinātes  

Ø   Aļģu sanesumu aptuveno apjomu noteikšanai tika izmantota „pusinstrumentālā 
metode”- katrā 100 m posmā novērtējot izskaloto sanesumu joslu garumu, 
platumu un augstumu,  un aļģu masu izsakot kubikmetros (m3)  

	



Metodika	

Ø  Aļģu sanesumu taksonomiskai analīzei paraugi tika ievākti no 20 x 20 cm laukumiem 
(Suursaar et al, 2014)  
  
Ø  Izskaloto makroaļģu taksonomiskā sastāva noteikšanai, katrā pilotteritorijā tiks ievākti 
1-3 paraugi, nosakot dominējošo taksonomisko nodalījumu  (zaļaļģu, brūnaļģu un 
sārtaļģu) un sugu īpatsvaru, pēc sveršanas, to izsakot procentos  

 
    Suursaar U.,  Torn K.,  Martin G.,  Herkul K., Kullas T., 2014. Formation and species composition of 

stormcast beach wrack in the Gulf of Riga, Baltic Sea. OCEANOLOGIA, 56 (4),  pp. 673–695.   

  
 



Metodika	

   Lai noteiktu aptuvenus makroaļģu sanesumu uzkrāšanās periodus,    

   vienā no izvēlētajām pilotteritorijām (Mellužos)                                                       

no aprīļa veikta regulāra (1-3 reizes mēnesī)   aļģu sanesumu 

novērtēšana, veicot to fotofiksāciju.   

  
	



REZULTĀTI	



Aļģu	sanesumu	izkliede	
	

	Distribution	of	rinsed	seaweeds	



Eastern	part	of	the	Gulf	of	Riga		(macroalgae	m3/km)	
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Aļģu	sanesumu	izkliede	Rīgas	līča	Austrumu	piekrastē		



 		Izņemot Salacgrīvu un Saulkrastus, Rīgas līča austrumu piekraste raksturojas ar 
zemām izskaloto aļģu biomasām, svārstoties no 0,08 – 1,7 m3/km   
 

 	Jūras zāļu  maksimums konstatēts Salacgrīvas pludmalē, sasniedzot            112 
m3/km  

 								Ar salīdzinoši augstiem  izskaloto aļģu rādītājiem raksturojas arī Saulkrastu 
pludmale, uzrādot 11 m3/km 



Western	part	of	the	Gulf	of	Riga	(macroalgae	m3/km)	
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Aļģu	sanesumu	izkliede	Rīgas	līča	Kurzemes	piekrastē	



   Rīgas līča rietumu  piekraste izskaloto jūras aļģu maksimums konstatēts Jaunķemeru 
pludmalē -  62 m3/km 	
	

 	Rīgas līča rietumu  piekrastē izskaloto jūras zāļu apjomi pieaug virzienā uz līča 
dienviddaļu, sākot no Lapmežciema (Lapmežciemā, Mellužos, Majoros 6-13 m3/km)  

 						No Kolkas līdz Engurei izskaloto aļģu daudzumi nepārsniedz 0,1 m3/km      



Open	Part	of	the	Baltic	Sea		(macroalgae	m3/
km)	
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Aļģu	sanesumu	izkliede	Baltijas	jūras	atklātā	daļa	



 		Salīdzinot ar Rīgas līci, Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē  
izskaloto jūras zāļu  apjomi ir būtiski mazāki,  
maksimāliem rādītājiem nepārsniedzot   17 m3/km (Pāvilosta) 

 	Liepājas pludmalē sanesto aļģu kubatūra ir 0,4 m3/km,  
bet pārējā piekrastē svārstās no  0 - 0,005 m3/km.																																																			
No aļģu sanesumiem Liepājas piekrastē tiek veidoti milzīgi atkritumu kalni, kas 
vētru gadījumā varētu skaloties krastā jeb tikt ierauti atpakaļ jūrā, veidojot otrreizēju 
piesārņojumu, un veicinot smilšaino kāpu aizaugšanu 
 
 

									



Taksonomiskais	sastāvs		
	

Taxonomic		composition	



Eastern	part	of	the	Gulf	of	Riga		
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 		Rīgas līča austrumu piekrastā daudzviet dominē viengadīgās zaļaļģes,  kas ir  
eitrofikācijas rādītājs un liecina par pastiprinātu biogēno elementu (sevišķi slāpekļa) 
pieplūdi  

 	Gandrīz 100 % - īgs zaļaļģu īpatsvars  vērojams augstai antropogēnai slodzei 
pakļautajā Saulkrastu pludmalē (pēc vietējo iedzīvotāju liecībām,  jūras zāļu izskalojumi netiek organizēti 
aizvākti, radot smaku, un otrreizēju ūdens piesārņojumu;  neraugoties uz to Salacgrīva min Saulkrastu izvēlēto atkritumu 
apsaimniekošanas kompāniju kā nākotnes vēlamos sadarbības partnerus)	

  Zaļaļģes dominē arī Salacgrīvā, Tūjā, un Duntē (60 – 75 %), norādot uz Rīgas līča 
austrumkrasta augsto eitrofikācijas  pakāpi  

   Brūnaļģu un sārtaļģu izskalojumi (sanesumi) austrumu piekrastē ļoti mainīgi; 
100%īga brūnaļģu dominance vērojama tikai  Garciema piekrastē  



Western	part	of	the	Gulf	of	Riga		
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 		Rīgas līča rietumu piekrastē jūras zāļu sanesumu taksonomiskais sastāvs  
mainīgs:  
 
 Kolkā un Mellužos - dominē zaļaļģes  
 Rojā un Engurē - dominē sārtaļģes  
 Mērsragā un Lapmežciemā -  dominē brūnaļģes 
 Jaunķemeros - līdzīgās daļās visi minētie taksonomiskie nodalījumi             
(sanesumu biomasu līdzīgās daļās veido sekojošas aļģu ģintis - Fucus, Cladophora, 
Enteromorpha, Polysifonia) 



Open	Part	of	the	Baltic	Sea		
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 		Baltijas jūras atklātās daļas pilotteritoriju jūras aļģu  izskalojumos  
pārliecinoši dominē  sārtaļģes, posmā Liepāja – Pāvilosta sastādot 
gandrīz 100 % 

 	Zaļaļģu īpatsvars pieaug virzienā uz Baltijas jūras atklātās 
daļas dienviddaļu 

 	Brūnaļģu klātbūtne konstatēta  tikai Jūrkalnē  
	



Dominējošās	sugas	
		

Dominant	species		



Dominējošās	sugas	

  
	

	
 Taksonomiskais nodalījums Suga 

BRŪNAĻĢES	        Fucus vesiculosus 
       Pylaiella littoralis 
 

SĀRTAĻĢES	        Furcellaria lumbricalis 
       Ceramium spp. 
       Polysiphonia spp. 
 

ZAĻAĻĢES	        
       Cladophora glomerata 
       Cladophora rupestris 
       Enteromorpha spp. 
       Enteromorpha clathrata 
         
 



SECINĀJUMI	
  
   Latvijas piekrastē izskaloto aļģu sanesumu izkliede 2018. gada jūnijā - jūlijā ļoti nevienmērīga 

   Salīdzinot ar Rīgas līci, Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē izskaloto makroaļģu ir ievērojami mazāk  

  Maksimālie izskaloto makrofītaļģu apjomi Rīgas līča Austrumu piekrastē sastāda 112 m3/km; Rietumu piekrastē - 62 m3/
km, Baltijas jūras atklātā daļā - 17 m3/km; pārējās pilotteritorijās biomasas salīdzinoši nelielas 

   Taksonomiskais sastāvs liecina par zaļaļģu  dominanci  - Rīgas līča Austrumpiekrastē  un  sārtaļģu dominanci - Baltijas 
jūras atklātā daļā 

  No zaļaļģu sugām dominē Cladophora  spp. un Enteromorpha spp.ģints pārstāvji; no brūnaļgēm Fucus vesiculosus, no 
sārtaļģēm Furcellaria lumbricalis 

  Lai nepieļautu jūras otrreizēju piesārņojumu, un novērtu nepatīkamo aromātu,  rekreāciju zonās izmantojot atbilstošu 
tehniku nepieciešama izskaloto aļģu sanesumu aizvākšana no piekrastes, kā arī no ūdens; no rekreācijas, sanitārā un 
rekreācijas viedokļa  nav pieļaujama to atstāšana kāpu zonā  

  

 

	




