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Gids atbildīgam zivju un jūras velšu patērētājam

Lai saglabātu zivju un jūras velšu resursus, liela atbildība jāuzņemas mums, 
patērētājiem. Izvēloties zivis, ietekmējam ko vairāk par vakariņu ēdienkarti – 
mēs piedalāmies arī pasaules zvejas tendenču veidošanā. Šajā izdevumā snieg-
ta informācija par kritērijiem, saskaņā ar kuriem izvēlēties zivis, lai šī bagātība 
vēl ilgi nepazustu no mūsu galdiem un pasaules okeāni, jūras, ezeri un upes 
mudžētu dzīvības pilni.

Ēdiet uz veselību! (zaļā krāsā)
Pat intensīva zveja nerada draudus šo zivju sugu pastāvēšanai, tāpēc ar mierīgu 

sirdsapziņu pērciet un ēdiet zaļā krāsā apzīmētās zivis!

Uzmanīgi – painteresējieties un padomājiet! 
(dzeltenā krāsā)

Lai arī šo zivju sugu eksistence vēl vai vairs nav apdraudēta, ieteicams samazināt to 
iegādes un patēriņa apjomu, jo par šo sugu izplatību joprojām nav pietiekamu datu (to 
resursi varētu būt daudz nabadzīgāki, nekā tiek uzskatīts), vai arī to zvejošanas metodes 
nodara kaitējumu videi.

Atsakieties! (sarkanā krāsā)
Šīs zivis un jūras veltes ieteicams nepirkt. Sarkanā krāsā apzīmētajām zivju sugām 

draud iznīcība, un to ieguve rada lielu apdraudējumu apkārtējai videi. Tāpēc, nepērkot 
šīs zivis, jūs neatbalstīsiet šo zivju intensīvo zveju, jo tās jau šobrīd ir izzvejotas vairāk, 
nekā pieļaujams.

ZIVIS. KĀ IZVĒLĒTIES 
ATBILDĪGI?
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Tradicionālā tunzivs zveja Vidusjūrā.

Mēs dzīvojam tā, it kā jūras un okeāni, kā arī to dāvātās bagātības būtu neizsmeļamas. 
Taču pēdējās desmitgadēs, kad jūrās ienāk arvien vairāk un aizvien jaudīgāki zvejas kuģi, zivju 
resursi strauji samazinās. Paradoksāli, bet lielāka un jaudīgāka zvejas flote dzenas pēc arvien 
mazāka zivju daudzuma.

Pārzveju veicina ne tikai pieaugošā patērētāju apetīte, bet arī piešķirtās subsīdijas un 
atbalsts, kuru dēļ netiek samazināts nozveju apjoms pat tādā gadījumā, ja šī darbība ir 
neizdevīga. Zivju resursi tiek neracionāli izmantoti arī tādēļ, ka, veicot zvejas kvotu sada-
li, netiek ņemtas vērā zinātniskās rekomendācijas – kvotu sadale tiek veikta, vadoties no 
politiskiem motīviem. Tādā veidā cīņa par iespēju nodarboties ar aktīvu zveju kļūst sīva 
un nežēlīga, bet zaudētājs zināms jau iepriekš – tie ir zivju resursi.

Līdz ar zvejas intensitātes pieaugumu, zivju nozveja ir lielāka par zivju dabiskajām 
atražošanās iespējām. Lai arī zvejošana šobrīd tiek regulēta, zivju resursu pārtēriņu tas 
nav apturējis. 88% Eiropas komerciālo zivju sugu tiek iegūtas, pārsniedzot tā saukto 
maksimālo ilgtspējīgo nozveju (MSY – maximal sustainable yield). Gandrīz trešdaļa zivju 
sugu tiek nozvejotas tādā daudzumā, ka jāšaubās, vai to resursi vēl kādreiz atjaunosies 
pat gadījumā, ja to zveja tiktu pilnībā pārtraukta.

Arī citos kontinentos situācija nav iepriecinoša. ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija (FAO) ir aprēķinājusi, ka 52% no pasaules zivju resursiem ir izmantoti pilnā 
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apjomā, bet vēl 28% – pārzvejoti un ievērojami samazinājušies. Pasaules zivju resursu 
pētījumā, ko iniciējusi šī organizācija, tiek prognozēts – ja pašreizējās zvejniecības un zivju 
patēriņa tendences nemainīsies, rūpniecisko zivju sugu okeānos vairs nebūs jau 2048. gadā.

Ja vēlamies saglabāt to, ko vēl ir iespējams saglabāt, atsevišķu zivju sugu zveja un 
patēriņš uz laiku ir jāsamazina vai pat pilnīgi jāpārtrauc, lai zivju resursi spētu atjauno-
ties. Domājot, ka mūsu, patērētāju, loma šai procesā nav svarīga, kļūdāmies – mainot 
zivju lietošanas paradumus, mūsu spēkos ir mainīt arī zvejas tendences.

Katra okeāna, jūras, līču, ezeru vai upju zivju suga ūdenskrātuvē veic savu uzdevumu, 
tāpēc, iznīcinot to, mums ne tikai nebūs garda loma, bet tiks arī izjaukts ekosistēmas 
līdzsvars. Tādā veidā mēs nodarītu pāri gan dabai, gan sev.

Atbildīgs patēriņš un ilgtspējīga zveja
Zivis – vispirms tā ir ūdens ekosistēmas daļa. Tās ir arī garšīgs un vērtīgs pārtikas 

produkts (olbaltumvielu avots), kā arī zvejnieku iztikas avots. Neviens zvejnieks nevēlas, 
lai zivju vairs nebūtu. Taču tādēļ, ka zivju resursi ir kopēji, zvejnieki neizjūt personisku 
atbildību – nereti katrs domā, ka ir pārāk niecīgs, lai kaut ko spētu būtiski mainīt, un ka 
nav nozīmes pārtraukt iznīkstošo zivju sugu zveju, jo tās tāpat nozvejos kāds cits. Zve-
jas tendences diktē produktu pieprasījums, tāpēc, iznīkstošo zivju vietā savai maltītei 
izvēlēdamies tās zivis, kuru resursi ir bagātīgi, pamazām motivēsim arī zvejniekus mainīt 
zvejas paradumus. Šis Zivju gids palīdzēs Jums kļūt par atbildīgu patērētāju un piedalīties 
zivju un citu jūras velšu resursu saglabāšanā.

Vides aizsardzības marķējumi sniedz patērētājiem informāciju 
par to, kā viņu izvēle ietekmē vidi, kā arī rosina izvēlēties produk-
tus, kuru ražošana videi ir mazāk kaitīga. Šobrīd pasaulē visvairāk 
izplatīta ir zivju un jūras velšu marķēšanas sistēma MSC (Marine 
Stewardship Council). ASC savukārt ir akvakultūras pārvaldības 
sertifikāts. MSC marķējums norāda, kurā vietā un kādā veidā 
zivs ir nozvejota, un garantē to, ka zvejas laikā nodarīts minimāls 
kaitējums dabai. Ar šo zīmi marķēti zivju produkti šobrīd 
Latvijā nav plaši pieejami, tomēr to daudzums nākotnē varētu 
palielināties. Tas lielā mērā atkarīgs no mums, patērētajiem.
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Zvejas ietekme uz apkārtējo vidi
Zvejas ietekme uz apkārtējo vidi ir atkarīga no izvēlētās zivju ieguves 

metodes. Viena no galvenajām komerciālās zvejas problēmām ir tā 
saucamā piezveja – neplānoti nozvejotās zivis, tīklos notvertie putni 
vai citi dzīvie organismi, kas tiek izmesti atpakaļ jūrā un parasti iet 
bojā. Zivis tiek izgāztas atpakaļ jūrā, jo zvejas kuģim nav attiecīgo 
kvotu. Tieši tas pats notiek ar rūpnieciski mazāk vērtīgām vai tirgū 
nepieprasītām zivīm un arī zivju mazuļiem. Nereti tiek notverti putni, 
ūdens zīdītāji, kā arī citi rūpnieciski nevērtīgi ūdens dzīvnieki. Piezve-
jas apmēri jūrās ir milzīgi – tikai Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu 
daļā vien gada laikā jūrā tiek izmestas vairāk nekā miljons tonnu  
(1 332 000 t) jeb apmēram 13% no visām šajā teritorijā nozvejotajām 
zivīm. Zivju resursiem samazinoties, arvien lielāku nozvejas daļu 
veido jaunas, vēl nenārstojušas zivis. Latvijā piezvejā bieži nonāk 
mencu mazuļi, kas ievērojami samazina mencu atražošanos un zve-
jas iespējas nākotnē.

Atsevišķas zvejas metodes ir īpaši kaitīgas. Piemēram, tralējot tiek 
nodarīts kaitējums jūras gruntī mītošajām jūras organismu kopienām. 
Tralētās vietas bieži kļūst līdzīgas gandrīz neapdzīvotiem tuksnešiem. 
Pielietojot citas metodes, kas ir vairāk selektīvas, piemēram, zvejojot ar 
āķu jedām (ar garām auklām, pie kurām piesieti āķi ar ēsmu) un grunts 
tīkliem, tiek iegūts ievērojami mazāks nevēlamās piezvejas apjoms.

Nelegālā zveja
Nelegāla, nedeklarēta un neregulēta zveja ir problēma ne tikai 

Latvijā, bet gandrīz visā Eiropā un daudzviet pasaulē, jo lielās ūdens 
platībās ir grūti regulēt darbības, kā arī notvert pārkāpējus. Domājams, 
ka apmēram 30% zivju pasaulē tiek nozvejotas nelegāli. Nelegālā 
zveja neļauj nodrošināt ilgtspējīgu zivju resursu ekspluatāciju. Kad 
neapzināti vai apzināti iegādājamies nelegāli nozvejotas zivis, mēs 
piedalāmies zivju resursu iznīcināšanā. Neatbildīgi izvēlēdamies zi-
vis savai maltītei, ne tikai apkrāpjam valsti, atbalstīdami nelegālo 
zveju, bet arī ļoti nodarām pāri sev un nākamajām paaudzēm. Tāpēc 
izvēloties zivis un citas jūras veltes, īpaši svarīgi ir uzzināt, kur un kādā 
veidā zivs ir tikusi nozvejota.
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Informācija par produktu
Par zivju, jūras velšu vai to produktu pareizu marķējumu atbildīgs ir tirgotājs – viņa 

pienākums ir sniegt informāciju par to, kur zivs ir tikusi nozvejota. Kopš 2002. gada Eiro-
pas Savienībā ir stājusies spēkā prasība, kas nosaka, ka uz zivju un jūras velšu produktu 
iepakojuma ir jānorāda: a) zivs suga un tās nosaukums, uzrādot gan zinātnisko terminu 
latīņu valodā, gan parasto, patērētājam pazīstamo nosaukumu; b) informācija par zivs 
ieguves vietu – nozvejota ezerā, jūrā vai okeānā, kurā ūdenstilpes vietā; c) kādā veidā 
zivs ir tikusi audzēta – dīķsaimniecībā vai cita veida zivju audzētavā vai fermā. Diemžēl 
reizēm tirgotāji šo prasību neievēro, tāpēc aicinām pievērst lielāku uzmanību produktu 
aprakstiem un, ja nepieciešams, trūkstošo informāciju pieprasīt tirgotājam. 

Lai varētu kritiski izvērtēt tirgotāja sniegtās ziņas, Jums vispirms jāzina, kas aiz tām 
slēpjas. Šis Zivju gids sniegs Jums informāciju un ļaus izvēlēties zivis atbildīgi, neapdrau-
dot reto sugu eksistenci.

FAO zvejas rajoni pasaulē. 

Informācija par zvejas vietu uz iepakojuma reizēm norādīta kā FAO zona jeb rajons.
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© FAO 2013FAO 27. rajons – Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumi. 

© FAO 2013

Eiropas zvejas apakšrajoni.
© FAO 2013

Baltijas jūras apakšrajonu sadalījums.
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Vai zinājāt, ka...  
• Vairāk nekā puse no Latvijā 
nopērkamajām zivīm tiek importētas.
• Zvejas rīki, ko jūrā pazaudējuši zvej-
nieki, turpina „zvejot“ – tajos iekļūst zivis, 
jūras putni, roņi. 
• Pasaulē katru gadu tiek nozvejots 

apmēram 7,3 miljoni tonnu „nevēlamā“ 
loma – gan zivis, gan citi jūras dzīvnieki. 
Tie parasti tiek nedzīvi izmesti atpakaļ 
jūrā, lai izvairītos no soda par nelaikā noz-
vejotu vai neatļautu lomu.
• Aptuveni ceturto daļu no pasaulē noz-
vejoto zivju un jūras velšu apjoma lieto 
zivju eļļas un zivju miltu ražošanai.

Zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsa
Zivju gidā ir sniegta informācija par lielāko daļu Latvijā nopērkamo populāro zivju sugām. 

Tās apzīmētas atšķirīgās krāsās: zaļā nozīmē „Ēdiet uz veselību!“, dzeltenā – „Uzmanīgi! 
Painteresējieties un padomājiet!“, bet sarkanā – „Nepērciet!“. Vadoties pēc šī gida, Jūs 
varēsiet piedalīties zivju resursu saglabāšanā un veicināsiet likumīgu un resursus saudzējošu 
zvejniecību, kā arī varēsiet priecāties par zivju daudzveidību kā jūrās, tā arī uz sava galda. Ļoti 
ceram, ka pēc dažiem gadiem arvien vairāk zivju sugu varēsim apzīmēt ar zaļu krāsu.

Vispārīgi ieteikumi atbildīgam patērētājam
• Pievērsiet uzmanību tam, kur zivis vai citas jūras veltes ir audzētas vai nozvejotas.
• Nepērciet mazas zivis! Ir ļoti svarīgi ļaut zivij pirms nozvejošanas vismaz vienu reizi iznārstot. 
Ja pērkat jaunu, mazu zivi, visticamāk tā vēl nebūs ne reizi nārstojusi. Tāpēc meklējiet zivis, kas 
ir lielākas par šajā gidā rekomendētajiem minimālajiem izmēriem.
• Pamēģiniet kaut ko jaunu! Pērciet dažādas zivis, tādā veidā ļaujot atgūties iecienītākajām un 
visvairāk nozvejotajām zivīm – piemēram, tunzivīm.
• Izvairieties no dziļos ūdeņos mītošu zivju iegādes! Šīs zivis aug lēni, tāpēc to resursu 
atjaunošanās process ir ilgs, tās ir īpaši jutīgas pret pārzveju, bet pati zveja tiek nepi-
etiekami regulēta.
• Nepērciet zivis, kas ir iekļautas nacionālajās Sarkanajās grāmatās un IUCN (Starptautiskās 
dabas aizsardzības savienības) Starptautiskajā Sarkanajā grāmatā!
• Izvēlieties vietējās zivis, kuru sugu resursi ir bagātīgi! Tādā veidā atbalstīsiet vietējos 
uzņēmējus, savukārt zivis visticamāk būs svaigākas un kvalitatīvākas.
• Jautājiet pārdevējiem! Pat, ja nesaņemsiet atbildes, Jūsu jautājumi var mudināt 
zivsaimniecības biznesa pārstāvjus interesēties par zivju izcelsmi un uz veikaliem piegādāt 
vairāk to zivju sugu, kuru eksistence nav apdraudēta, bet zveja tiek īstenota ar zivju resursu 
ilgtspēju nodrošinošām metodēm.
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Zuši nārsto Sargasu jūrā, bet kāpuri Eiropā 
atgriežas, izmantojot Golfa straumi. Eiropu 
tie sasniedz tikai pēc trīs gadus ilga ceļojuma, 
un tobrīd jau tiek saukti par stikla zušiem – 
caurspīdīgā ķermeņa dēļ. Mātītes tad migrē 
uz iekšējiem ūdeņiem, bet tēviņi paliek 
jūru piekrastēs vai upju grīvās. Pēc 6–12 vai 
vairāk gadiem sākas ceļojums atpakaļ uz Sar-
gasu jūru. Mātītes mēdz būt vairāk nekā 1 m 
garas, savukārt tēviņi reti sasniedz 40 cm; 
tie iegūst sudrabotu nokrāsu, un migrācijas 
laiku pavada bez barošanās. 

IZPLATĪBA
Zuši sastopami Atlantijas okeāna 

ziemeļos, Baltijas jūrā un Vidusjūrā, no 
kurienes tie migrē uz upēm un strautiem, 
lai izaugtu un nobriestu.

ZVEJAS VEIDI
Zuši tiek zvejoti ar murdiem, zušu lamatām, 

āķu jedām un amatierzvejas piederumiem. 

RESURSU STĀVOKLIS
Šobrīd atlicis tikai aptuveni 1% no 

kādreizējās Eiropas zušu populācijas. Ka-
tru gadu Eiropas krastus sasniegušo stikla 
zušu skaits samazinās un sugai draud 
iznīcība. Eiropas zutis ir ierakstīts IUCN 
Starptautiskajā Sarkanajā grāmatā. Eiro-
pas Savienībā un arī Latvijā ir pieņemts 
Nacionālais Zušu krājuma pārvaldības plāns, 
kas paredz stikla zušu ielaišanu ūdenstilpēs, 
kas savienotas ar jūru. Rūpnieciskās zvejas 
un makšķerēšanas ierobežojumi papildus 
esošajiem plānoti netiek.

ZUTIS
Anguilla anguilla

Zušu dzīves cikls ir neparasts, un par tiem joprojām zināms ļoti maz. Tie dzīvo ļoti ilgi 
– ir dati, ka daži no zušiem sasnieguši pat 100 gadu vecumu. 

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet ne savvaļā, ne saim-

niecībās augušus zušus, jo tie visi pie-
der vienai un tai pašai – iznīkstošai – 
zivju sugai. 
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Pēdējos gados aizvien vairāk tiek 
audzēts Amūras sazāna, kurš ievests no 
apgabala ar daudz skarbākiem klimatis-
kajiem apstākļiem, un karpas hibrīds. 
Savukārt spoguļkarpas mazuļi audzēšanai 
dīķsaimniecībās lielākoties tiek ievesti 
no Lietuvas.  Karpa ir zivsaimniecībās 
visbiežāk audzētā zivs – gan Latvijā, gan 
visā pasaulē. Pasaulē katru gadu tiek 
izaudzēti apmēram trīs miljoni tonnu kar-
pu. Vairumā Eiropas valstu karpa pārtikā 
tiek lietota nepelnīti reti.

IZPLATĪBA
Savvaļas karpu jeb sazānu izplatības 

areāli ir nodalīti. Eiropas sazāns ir izplatīts 
Dienvideiropas ūdeņos un Āzijas vidienē, 
bet Amūras jeb Āzijas sazāns sastopams 
reģionā no Amūras upes līdz Mjanmai.

AUDZĒŠANAS VEIDS
Karpas tiek audzētas ūdens krātuvēs, 

dīķsaimniecībās un privātās ūdenstilpēs. Kar-
pu dīķi palīdz uzturēt bioloģisko daudzveidību, 
īpaši atsevišķu sugu ūdensputnus.

KARPA 
Cyprinus carpio

Karpa ir iegūta sazāna (savvaļas karpas) forma, kas mūsu pusē tiek audzēta kopš 
16.–17. gadsimta. Latvijā visās tirdzniecības vietās un veikalos nopērkamās kar-
pas ir audzētas dīķsaimniecībās.

REKOMENDĀCIJA
Karpas pērciet nešauboties! 

Tirdzniecības vietās atradīsiet tikai 
zivsaimniecībās augušas karpas. To 
kultivēšana dīķos ļauj efektīvi kontrolēt 
visu audzēšanas procesu. Karpas tiek 
audzētas, izmantojot ūdenskrātuvju 
dabisko produktivitāti, kā arī papildus 
piebarojot ar dažāda veida labību. Kar-
pas ir visēdājas, tāpēc to audzēšanai 
nepieciešams ļoti neliels daudzums 
dzīvnieku izcelsmes barības, kas ražota 
no jūrās un okeānos iegūtajām zivīm.
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Sibīrijas un Krievu stores ir pasludinātas par iznīkstošām sugām un iekļautas 
IUCN Starptautiskajā Sarkanajā grāmatā.

Latvijā tiek audzētas Sibīrijas stores, 
kuru reprodukcijas laiks ir viens no 
visīsākajiem visā dzimtā – tikai 7–8 gadi, 
kamēr citām sugām tas ilgst 15 gadus. 
Bez tam šīs zivis var tikt audzētas tikai 
saldūdenī, pretēji citām storu sugām, 
kas migrē starp jūrām un upēm. Veikalos 
iespējams atrast arī Krievu (Acipenser 
gueldenstaedtii) stores, kuras visvairāk 
tiek importētas no Polijas. Stores var tikt 
pārdotas dzīvā, filejas vai kūpinātā veidā. 
Patiesībā Eiropas iedzīvotāji šo zivi lieto 
diezgan maz. Storu saimniecības tiek vei-
dotas arī ikru ražošanai. Tas ir ļoti ienesīgs 
bizness, kurš attīstīts arī Latvijā, un 
nākotnē attīstīsies vēl straujāk, jo nesen 
tika izsludināts aizliegums eksportēt 
savvaļas storu ikrus, lai pasargātu šīs zivis 
no iznīcības pārāk intensīvās zvejniecības 
un vides piesārņojuma dēļ.

AUDZĒŠANA
Stores visbiežāk tiek audzētas slēgtās 

saimniecībās, retos gadījumos – arī 
dīķsaimniecībās.

STORES
Sibīrijas store (Acipenser baerii)

krievu store (Acipenser gueldenstaedtii)

REKOMENDĀCIJA
Vairums storu sugu ir iekļautas IUCN 

Starptautiskajā Sarkanajā grāmatā kā 
sugas, kurām draud iznīcība, tāpēc tās 
tiek aizsargātas starptautiskā mērogā 
(CITES konvencija). No slēgtajām 
saimniecībām vidē nokļūst ļoti maz vie-
lu, tāpēc to ietekme uz vidi ir minimāla. 

REKOMENDĀCIJA
No dīķiem, kuros audzē stores, dabisko 

ūdeņu ekosistēmās var nonākt nevēlami 
patogēni. Storu daudzums, kas atrodas 
dīķos, ir salīdzinoši neliels.
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Pangasijas ir tropu saldūdens samu kārtas 
zivis, kuras viegli audzējamas zivsaimniecībās 
Āzijā. Lielākā daļa audzēto pangasiju tiek 
eksportēta uz Eiropu.

RESURSU STĀVOKLIS
Pangasijas dabā sastopamas Dien-

vidaustrumāzijā, Mekongas upes deltā, taču 
vienkāršās audzēšanas un aprūpes dēļ šobrīd 
tās tiek audzētas vairumā Āzijas reģionu. 
Savvaļā mītošu pangasiju nav daudz.

AUDZĒŠANA
Pangasijas tradicionāli tiek audzētas 

dīķos, taču arvien populārāka kļūst to 
audzēšana arī upēs iegremdētos sprostos. 
Zivkopības saimniecības Āzijā tiek slikti 
kontrolētas, līdz ar to saimniecībās lietoto 
ķīmisko vielu dēļ tiek piesārņotas upes un 
apkārtējās teritorijas.

SVĪTRAINAIS SAMS (PANGASIJA)
Pangasius hypophthalmus

Oficiālais zivs nosaukums ir svītrainais sams, taču veikalos un restorānos šī zivs 
bieži tiek pārdota vai pasniegta kā pangasija vai Vjetnamas pangasija. 

REKOMENDĀCIJA
Šobrīd pangasiju saimniecībās notiek 

straujas pārmaiņas, daļa saimniecību 
cenšas samazināt negatīvo ietekmi 
uz vidi, kā arī iegūt Akvakultūras 
pārvaldības sertifikātu ASC (Aquacul-
ture Stewardship Council). Izvēlieties 
produktus ar ASC sertifikātu! 

REKOMENDĀCIJA
Pangasiju audzēšana ūdenskrātuvēs ir 

iemesls daudzām vides problēmām – or-
ganiskajam piesārņojumam, slimību un 
parazītu izplatībai, kā arī farmaceitiskās 
un ķīmiskās rūpniecības līdzekļu ietek-
mei uz apkārtējo vidi, tāpēc šādās 
saimniecībās augušas zivis neizvēlieties! 
Piedevām, lai izaudzētu 1 kg pangasiju, 
barībai nepieciešams aptuveni tāds pats 
apjoms savvaļas zivju.
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Tilapijas ir lielas, ātri augošas un garšīgas zi-
vis. Tās kopā ar karpām un lašiem veido gada 
produkcijas pirmo trijnieku pasaulē. Tilapiju 
izcelsme meklējama Āfrikā, saimniecībās 
tās tiek audzētas jau vairāk nekā 3000 gadu. 
Tās dzīvo saldūdenī vai iesāļā ūdenī un ir 
visēdājas.

AUDZĒŠANA
Tilapijas tiek audzētas Āfrikā un Āzijas 

tālajos austrumos, tiecoties apmierināt 
vietējo un strauji augošo ārzemju tirgu. 
Tropiskos apstākļos šo zivju audzēšana ir 
diezgan vienkārša, bet, audzējot bargākos 
apstākļos, ūdens ir jāsilda, un šim nolūkam 
nereti tiek izmantots arī rūpnieciski ražots 
siltums. Dabā mītošu tilapiju zveja šobrīd 
vairs nav ienesīga, tāpēc tās visbiežāk 
tiek audzētas mazās zivsaimniecībās, 
kurās tiek izmantoti augšanas hormoni 

un antibiotikas. Lai saglabātu zemas zivju 
audzēšanas izmaksas, tilapijas vaisliniekus 
reti pavairo saimniecībās, tos visbiežāk 
nozvejo dabiskajās ūdenstilpēs.

TILAPIJAS
Oreochromis sp.

Par tilapijām tiek sauktas nevis vienas zivju sugas zivis, bet gan visa zivju grupa, ko vei-
do apmēram 100 sugas. Veikalos visbiežāk tiek piedāvāta Nīlas tilapija (Oreochromis 
niloticus), zeltainā tilapija (O. aureus) un Mozambikas tilapija (O. mossambicus).

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties iegādāties Dien vi daus-

trumāzijā (FAO 05.) zivju sprostos vai 
ūdenskrātuvēs audzētas tilapijas, jo to 
audzēšana nodara kaitējumu vietējai 
faunai, palielinot ūdens piesārņojumu, 
bojājot dzīvotnes un izplatot slimības 
un parazītus.

REKOMENDĀCIJA
Tilapiju audzēšana saimniecībās ar 

slēgtām sistēmām vidi ietekmē daudz 
mazāk. Droši izvēlieties ar ekomarķējumu 
apzīmētas tilapijas un to produktus! 
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Laši dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļā, 
Baltijas jūrā, dažos Ziemeļeiropas ezeros un 
lielā daļā Ziemeļamerikas austrumos esošajos 
lielajos ezeros. Baltijas jūrā lašu krājumi ir 
samazinājušies, taču pēc aizlieguma zvejā iz-
mantot dreifējošos tīklus atsevišķās vietās tie 
pamazām atjaunojas. Lašu zveja, izmanto-
jot dreifējošos tīklus, Baltijas jūrā ir aizliegta 
kopš 2008. gada. Atklātā jūrā lašus var zvejot 
ar āķu jedām, bet piekrastē – ar murdiem. 
Tiek izmantoti arī stacionārie tīkli. Šodien  
laši atrodami tikai aptuveni ceturtajā daļā 
no upēm, kur šīs zivis iepriekš ir dzīvojušas. 
Gandrīz visi veikalos nopērkamie laši ir 
audzēti Skandināvijas, Britu salu un Dienvi-
damerikas (Čīles) zivsaimniecībās.

AUDZĒŠANA
Laši tiek audzēti speciālos jūrā vai upes 

grīvā iegremdētos sprostos. Eiropā visvairāk 
lašu tiek izaudzēti Skandināvijas valstīs

LASIS 
Salmo salar

Atlantijas lasis var izaugt līdz 150 cm garumā un svērt 45 kg, laši ir migrējošas 
zivis – katru rudeni tie ceļo no jūrām uz upēm, lai nārstotu.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet Atlantijas okeāna 

ziemeļaustrumu daļā un Baltijas 
jūrā (FAO 27.) iegūtus lašus, jo šajās 
teritorijās to resursi ir trūcīgi. 

REKOMENDĀCIJA
Padomājiet, pirms pērkat Norvēģijā, 

Īrijā vai Skotijā sprostos audzētus lašus, jo 
to barošanai izmanto ļoti daudz citu sugu 
zivju. Šī iemesla dēļ daudzviet arī mazu un 
mazvērtīgu zivju resursi ir pārtērēti.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties lašus, kas sertificēti ar MSC 

marķējumu. Tie tiek iegūti, izmantojot 
saudzējošas zvejas metodes, reģionos, 
kur šo zivju resursi ir bagātīgi. Iesakām arī 
audzētavās audzētu, ar ekomarķējumu 
apzīmētu laša gaļu.
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Kuprlaši vidēji sasniedz 45 cm garumu, 
savukārt ketlasis var izaugt līdz 55 cm. 
Upēs izšķīlušies, šo zivju kāpuri uzreiz do-
das uz jūru, bet nobriest un atpakaļ upēs 
atgriežas pēc pusotra gada.

IZPLATĪBA
Abu sugu areāli ir līdzīgi – Klusā okeāna 

ziemeļu daļa un austrumu un rietumu kras-
ti. Rietumos – no Ziemeļkorejas līdz Ļenas 
upei Krievijā. Austrumos – no Makenzi upes 
Kanādā līdz Kalifornijai ASV.

RESURSU STĀVOKLIS
Šobrīd dabā augošajiem kuprlašiem un 

ketlašiem, tāpat kā citām Klusā okeāna lašu 
sugām, klimata apstākļi ir labvēlīgi, un to 
resursiem briesmas nedraud.

KUPRLASIS UN KETLASIS
Oncorhynchus gorbuscha un Oncorhynchus keta

Tās ir vienas no mūsu veikalos visbiežāk piedāvātajām lašveidīgo kārtas zivīm. 

REKOMENDĀCIJA
Šo lašu zveja Aļaskā (FAO 67.) tiek 

vērtēta kā ilgtspējīga. Vairumam zvejas 
uzņēmumu, kas nodarbojas ar kuprlašu 
un ketlašu zvejniecību minētajos ūdeņos, 
ir MSC sertifikāts, taču Latvijā sertificēti 
produkti pagaidām atrodami reti.

REKOMENDĀCIJA
Kanādā (FAO 67.) šo lašveidīgo kārtas 

zivju zvejniecība noris ļoti intensīvi, 
atstājot ilgtermiņa ietekmi uz visu 
ekosistēmu, tāpēc iesakām atteikties no 
šajā reģionā iegūtajām zivīm. 

REKOMENDĀCIJA
Labāk neizvēlēties Klusā okeāna 

ziemeļrietumu daļā (FAO 61.) un Krievijas 
ūdeņos nozvejotos kuprlašus un ketlašus, jo 
par to zveju un resursiem ir zināms maz, kā 
arī, zvejojot lašus, tiek nozvejots un izmests 
atpakaļ jūrā liels daudzums citu zivju. 
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Atlantijas mencas dzīvo aukstā ūdenī 
ziemeļu akvatorijās 500–600 m dziļumā. 
Baltijas mencas dzīvo ievērojami seklākos 
ūdeņos, kuru dziļums ir 30–80 m.

Baltijas jūrā sastopamas divas men-
cu populācijas. Austrumu daļas resursi 
kopš 2006. gada ir palielinājušies gandrīz 
divkārtīgi. Situācija rietumu daļā joprojām 
ir kritiska, taču stabila. Baltijas jūras mencu 
resursi ir atkarīgi no nozvejas, kā arī no sāļa 
un ar skābekli piesātināta ūdens pieplūdes 
no Ziemeļjūras, kas rada labvēlīgākus 
apstākļus nārstošanai.

Atlantijas menca ir viena no svarīgākajām 
rūpnieciskajām zivju sugām Latvijā un 
vairumā Eiropas valstu. Ziemeļjūrā Atlan-
tijas mencas ir pārzvejotas un to resursi ir 
apdraudēti. Barenca jūras ziemeļaustrumu 
daļas resursi nepārsniedz bioloģiski drošas 
robežas; pie Norvēģijas krastiem šīs zivis ir 
pārzvejotas. 

ATLANTIJAS MENCA UN BALTIJAS MENCA
Gadus morhua morhua un Gadus morhua callarias

Baltijas menca ir Atlantijas mencas pasuga, kas pielāgojusies Baltijas jūras 
īpašajiem apstākļiem. 

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties mencas, kas nozvejotas 

pie Latvijas krastiem vai pārējā Baltijas 
jūras austrumu daļā (FAO 27., III 26, 28, 
29, 32). Lietojiet uzturā arī ar MSC logo-
tipu marķētās vai ZA Arktikā, Barenca un 
Norvēģijas jūrā (FAO 27., I un II) ar žaunu 
tīkliem vai āķu jedām noķertās zivis.

REKOMENDĀCIJA 
Izvairieties iegādāties zivis, kuru gar-

ums ir mazāks par 40 cm vai filejas garums 
ir mazāks par 30 cm. Padomājiet, pirms 
pērkat Baltijas jūras rietumu daļā (FAO 27., 
III 24, 25, 27), kā arī ZA Arktikā, Barenca un 
Norvēģijas jūrā (FAO 27., I un II) ar grunts 
traļiem zvejotas mencas.  

REKOMENDĀCIJA 
Izvairieties no visu citu mencu 

iegādes, kas zvejotas Atlan tijas okeāna 
ziemeļrietumu daļā (FAO 21., 27.), jo to 
krājumi ir pārzvejoti.
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Saidas veic salīdzinoši lielas nārsta 
migrācijas un šīs sugas zivis var sasniegt 
aptuveni 15 gadu vecumu.

Bagātīgākie saidu resursi atrodas 
Ziemeļjūrā, Barenca jūrā un ap Islandi. 
Tāpat saidas dzīvo Atlantijas okeāna rie-
tumu daļā no Hudsonas šauruma līdz 
Ziemeļkarolīnai (ASV).

RESURSU STĀVOKLIS
Tiek uzskatīts, ka saidu resursi kopumā 

ir stabili un šīs zivis nav pārzvejotas. 
Izņēmums ir daži rajoni.

Saidas tiek zvejotas ar riņķvadiem un  
t.s. dāņu vadiem, traļiem (grunts un pela-
ģiskajiem), āķu jedām un citām metodēm.

SAIDA
Pollachius virens

Lai arī saidas ir mencu dzimtas zivis, atšķirībā no Atlantijas mencām, tās dzīvo 
baros ūdens virsējos slāņos.

REKOMENDĀCIJA
Droši izvēlieties pie Islandes kras-

tiem (FAO 27. Va) ar tīkliem vai āķu 
jedām noķertu saidu. Tur tiek nozvejots 
vairākums šo zivju. Izvairieties no mazu 
zivju, kuru garums ir mazāks par 40 cm 
vai filejas garums – mazāks par 30 cm, 
iegādes, jo tādas zivis nozvejotas, pirms 
tās paspējušas iznārstot. Iesakām at-
teikties no zivīm, kas iegūtas citās At-
lantijas okeāna ziemeļaustrumu zvejas 
teritorijās, jo tur tās tiek zvejotas pārāk 
intensīvi.

REKOMENDĀCIJA
Pārējā Atlantijas okeānā saidas 

krājumu statusu, domājams, ir labs, 
taču grunts traļiem ir negatīva ietek-
me uz ekosistēmu. Tā vietā izvēlēties 
vietējās mencas.

REKOMENDĀCIJA 
Nepērciet ar traļiem ķertas saidas 

Barenca jūrā un blakus Farēru salām 
(FAO 27., I, II un Vb), kur krājumu 
pārvaldība nav ilgtspējīga.
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Tā ir salīdzinoši ātri augoša zivs, kas dabis-
ki spēj nodzīvot līdz 17 gadu vecumam. Min-
taji ir viena no rūpnieciski visnozīmīgākajām 
zivju sugām pasaulē. Visvairāk tie tiek iegūti 
Japānā, Korejā, ASV un Krievijā. Šīs zivis tiek 
zvejotas ar traļiem. Mintaju mātītes ikru 
dēļ bieži tiek zvejotas nārsta laikā. Gaļa tiek 
lietota zivju pirkstiņu, krabju nūjiņu un ātro 
uzkodu pagatavošanai.

IZPLATĪBA
Tie ir izplatītas un tiek zvejotas Klusā 

okeāna ziemeļu daļā.

RESURSU STĀVOKLIS
Tikai Klusā okeāna ziemeļos minta-

ju resursi ir stabili. Daļai no šī reģiona 
zvejniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas 
ar mintaju zveju, ir piešķirts MSC sertifikāts, 

kas norāda, ka zveja tiek veikta atbildīgi, 
domājot par zivju resursiem nākotnē.

MINTAJS JEB AĻASKAS POLLAKS
Theragra chalcogramma

Mencu dzimtas zivs, kas vairojas seklos ūdeņos – līdz 200 m dziļumam. Dienas 
laikā tai nepieciešama migrācija starp piegrunts ūdeņiem un ūdens virsējiem 
slāņiem, kur tā medī sīkākas zivis un bezmugurkaulniekus.

REKOMENDĀCIJA
Rūpīgi padomājiet, pirms izvēlaties 

mintaju, kas nozvejots Ohotskas jūrā 
vai Beringa jūras rietumos, kā arī Klusā 
okeāna ziemeļrietumu daļā (FAO 
61. rajons), kur to resursu stāvoklis 
nav zināms, bet resursu pārvalde 
nepilnīgu un pretrunīgu datu dēļ nav 
iespējama.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties mintaju, kas nozve-

jots Klusā okeāna ziemeļaustrumu 
daļā (FAO 67. rajons) ap Aļasku, 
vislabāk zivju produktus, kam ir MSC 
sertifikāts.
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IZPLATĪBA
Nozīmīgākie siļķu resursi atrodas 

Norvēģijas un Islandes ūdeņos, Ziemeļjūrā 
un Baltijas jūrā.

RESURSU STĀVOKLIS
Ziemeļjūrā un Atlantijas okeāna 

ziemeļos siļķu resursi ir bagātīgi. Pārāk 
intensīvi siļķes tiek zvejotas tikai pie Skoti-
jas un Īrijas krastiem. Reņģu (Baltijas siļķu) 
resursi Baltijas jūras centrālajā daļā, Bot-
nijas un Somu jūras līcī šobrīd ir zemā, bet 
stabilā līmenī. 

SIĻĶE UN REŅĢE (BALTIJAS SIĻĶE)
Clupea harengus harengus un Clupea harengus membras

Dažādās vietās siļķu augšanas ātrums, migrācijas raksturs un nārstošanas laiks 
atšķiras. Siļķe ir viena no vispopulārākajām zivīm Baltijas un Skandināvijas valstīs. 
Liela daļa no siļķu nozvejas tiek izmantota zivju miltu, barības un tauku ražošanai.

VAI ZINĀT, KA...   
Norvēģijas siļķu resursi pagājušā gadsim-
ta sešdesmitajos un septiņdesmitajos 
gados tika ārkārtīgi pārzvejoti to pava-
sara nārsta laikā, kad zivis migrēja uz 
fjordiem. Siļķu zvejošana šajās teritorijās 

iznīka. Lai šie resursi atjaunotos, bija 
nepieciešami vairāk nekā 20 gadi. Arī 
Ziemeļjūrā siļķes tika pārzvejotas, un 
1977. gadā to zvejniecību aizliedza. 
Resursu atjaunošanās ilga aptuveni 
10 gadus.

REKOMENDĀCIJA
Siļķes un reņģes pērciet droši! Ņemot 

vērā resursu patēriņa efektivitāti, labāk 
lietot pašu zivi, nevis pārstrādāt to 
mājdzīvnieku un zivju barībā.
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No citām brētliņu sugām Baltijas brētliņa 
atšķiras ar garšu un mazāku tauku dau-
dzumu. Brētliņas Baltijas jūrā tiek zvejo-
tas intensīvi, taču tikai dažās Baltijas jūras 
valstīs, proti, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un 
Zviedrijā, šī zivs tiek lietota uzturā. Vairums 
nozvejoto brētliņu tiek izmantotas zivju eļļas 
un zivju miltu ražošanai.

IZPLATĪBA
Brētliņas sastopamas visā Baltijas jūrā 

līdz pat Ālandu salām. Reizēm tās iepeld 
arī Botnijas un Rīgas jūras līčos. Brētliņas 
sastopamas arī Vidusjūrā un Melnajā jūrā. 
Tāpat kā siļķu, arī brētliņu resursu apjoms 
pa gadiem var būt ļoti mainīgs.

ZVEJAS VEIDI
Baltijas rietumu piekrastē brētliņas tiek 

zvejotas ar traļiem un velkamajiem va-

diem, Latvijas ūdeņos – ar pelaģiskajiem 
traļiem. Baltijas jūras rietumu piekrastē 
brētliņu zvejā tiek izmantota gaisma. Ja 
gaisma tiek lietota vietās, kur dziļums 
nesasniedz 50 m, tā pievilina citu sugu  
zivis un kļūst par piezvejas cēloni.

RESURSU STĀVOKLIS
Brētliņu resursi Baltijas jūrā ir ievērojami, 

un mencu populācijas samazināšanās dēļ 
pēdējo desmitgažu laikā tie palielinājušies 
vēl vairāk. Tomēr pēdējos piecos gados, 
mencu daudzumam Baltijas jūrā atkal 
pieaugot, novērojama brētliņu populācijas 
samazināšanās.

VAI ZINĀT, KA...   
„Šprotes”, „Baltijas anšovs” un „Ķilavas” 

nav zivju sugu nosaukumi – tās ir dažādi 
pagatavotas brētliņas

BALTIJAS BRĒTLIŅA
Sprattus sprattus balticus

Pieaugusi brētliņa ir līdzīga siļķei vai reņģei, tikai mazliet mazāka. 

REKOMENDĀCIJA
Brētliņas jau kopš seniem laikiem ir 

kļuvušas par tradicionālu produktu un arī 
turpmāk – ēdiet droši! 
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Meklēdams pārtiku, makreļu bars 
pārvietojas sinhroni – zivis peld vienādā 
ātrumā un vienlaicīgi maina virzienu. Tā kā 
makrelēm nav peldpūšļa, tās var strauji ie-
nirt dziļāk vai pacelties augšup. Makreles 
nobriest, būdamas 3–4 gadus vecas, kad 
sasniedz apmēram 30 cm  garumu.

IZPLATĪBA
Izplatītas visā Ziemeļjūrā līdz Vidusjūrai 

un Melnās jūras dienvidu daļai, kā arī ap 
Islandi un pie Ņūfaundlendas krastiem. 
Vasaras periodā iepeld Skageraka un Kat-
egata šaurumos, reizēm sasniedz pat Lat-
vijas teritoriālos ūdeņus.

RESURSU STĀVOKLIS
Makreļu zveja Atlantijas okeāna 

ziemeļaustrumu daļā, izmantojot 
selektīvas iekārtas, ilgi tika vērtēta kā 
ilgtspējīga, taču izveidotais ilgtermiņa 

resursu pārvaldības plāns netiek ievērots, 
un makreles tiek zvejotas lielākos apmēros, 
nekā pieļauts noteiktajās kvotās.

MAKRELE JEB SKUMBRIJA 
Scomber scombrus

Makreles ir ātras un izturīgas peldētājas. Tās peld tuvu ūdens virsmai, medīdamas 
zooplanktonu un mazās zivis, piemēram, brētliņas un siļķes.

REKOMENDĀCIJA 
Centieties neizvēlēties makreles, kas 

iegūtas Vidusjūrā (FAO 37.), jo makreļu 
zveja tur netiek regulēta, bet nozvejas 
apjoms katru gadu ļoti atšķiras, kas lieci-
na par pārāk intensīvu zveju.

REKOMENDĀCIJA
Ziemeļatlantijas (FAO 27. un 21.)  

makreles šobrīd tiek zvejotas, 
neievērojot starptautiskās saistības, 
tāpēc pastāv draudi, ka to resursi varētu 
tikt pārzvejoti.



23

Zilās tunzivis (Thunnus thynnus) izaug 
vislielākās – lielākā nozvejotā tunzivs svēra 
700 kg un bija 5 m gara. Diemžēl šodien tādi 
milzeņi ir retums.

IZPLATĪBA
Dažādas tunzivs sugas ir izplatītas Atlan-

tijas okeānā, Vidusjūrā, kā arī Indijas un 
Klusajā okeānā.

ZVEJAS VEIDI
Tunzivis tiek zvejotas ar riņķvadiem, 

dreifējošajiem tīkliem, āķu jedām un 
speciāli tunzivju zvejai pielāgotām 
makšķerēm.

RESURSU STĀVOKLIS
Zilās tunzivs resursi jau sen ir pārzvejoti, 

tomēr to zvejniecība turpinās. Arī ci-
tas iecienītas tunzivs sugas, piemēram, 
dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares) 
ir pārzvejotas. 

TUNZIVS UN TAI RADNIECĪGAS SUGAS
Thunnus sp.

Tunzivis dzīvo lielos (50 – 100 zivis) baros. Tās ir ātras un izturīgas peldētājas, tāpēc 
daudz laika pavada, meklējot mazāku zivju un kalmāru barus.

REKOMENDĀCIJA
Ja tomēr pērkat, centieties izvēlēties 

svītraino tunzivi (Katsuwonus pelamis) no 
Indijas okeāna (FAO 57.) vai Klusā okeāna 
austrumiem (FAO 77., 81., 87.). Šo tun-
zivju resursu stāvoklis ir nedaudz labāks kā 
citām tunzivīm. Vislabāk izvēlēties tunzivis, 
kas noķertas ar speciālām makšķerēm – 
jautājat pārdevējam!

REKOMENDĀCIJA
Pērciet tikai MSC sertificētu tunzivi. Ja 

tunzivij nav MSC marķējuma, tas nozīmē, 
ka tās resursi ir pārtērēti un šo zivi labāk 
neizvēlēties. 

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet zilo tunzivi, jo tā populācija 

ir ļoti apdraudēta. Citas tunzivis un tām 
radniecīgas zivis – dzeltenspuru un lielacu 
tunzivis, kā arī zobenzivis (Xiphias gladius) 
un marlīni (Istiompax indica, Makaira ni-
gricans) – arī tiek zvejoti pārāk intensīvi un 
nereti nelikumīgi. 
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Minimālais zvejošanai pieļaujamais 
akmeņplekstes garums ir 30 cm. Tēviņi 
reti izaug tik gari, tāpēc deviņas no desmit 
nozvejotajām akmeņplekstēm ir mātītes. 

Gan Baltijas jūrā, gan Ziemeļjūrā 
akmeņplekstes tiek zvejotas ar lielacu 
tīkliem. Zvejojot ar traļiem, tās tiek no-
tvertas galvenokārt kā piezveja citu grunts 
zivju zvejā. Šīs sugas zivis tiek audzētas arī 
zivsaimniecībās, visvairāk Spānijā.

Akmeņplekšu populācija Ziemeļjūrā un 
Dānijas jūras šaurumos strauji samazinās. 
Stāvoklis Baltijas jūrā ir nedaudz labāks – 
dažos Baltijas jūras reģionos akmeņplekšu 
resursi pamazām atjaunojas. Tomēr Latvijas 
piekrastē vairs nav iespējams nozvejot lielas 
akmeņplekstes, šeit dominē 30–35 cm garas 
zivis. Pēc akmeņplekšu specializētās zvejas 
lieguma ieviešanas, ir cerības, ka populācijas 

stāvoklis Latvijas piekrastē pamazām uzla-
bosies. Tomēr tam būs nepieciešams samērā 
ilgs laiks, jo akmeņplekstes atjaunojas lēni.

AKMEŅPLEKSTE JEB ĀTE
Scophthalmus maximus

Akmeņplekstes sastopamas jūrā uz smilšainas vai akmeņainas grunts, 20–70 m 
dziļumā. Nobriedusi āte var būt 1 m gara un svērt 25 kg. 

REKOMENDĀCIJA
Nākamā labākā izvēle ir ātes, kas 

ķertas Latvijas krastos vai ar žaunu 
tīkliem zvejotas Ziemeļjūrā un Rietum-
eiropas ūdeņos (FAO 27., IV, Vb, VI, VII, 
VIII, IX un X).

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties Eiropā akvakultūrā audzētu āti.

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties iegādāties akmeņplekstes no 

Ziemeļjūras un Rietumeiropas ūdeņiem 
(FAO 27., IV, Vb, VI, VII, VIII, IX un X), kas 
zvejotas ar grunts traļiem. 
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Zeltplekstes var nodzīvot līdz 50 gadu ve-
cumam, taču vairums tiek nozvejotas daudz 
agrāk. Eitrofikācijas un piesārņojuma dēļ 
20. gadsimta beigās ievērojami samazinājās 
zeltplekstēm piemērotu dzīvotņu daudzums. 
Jūras zeltplekstes ir sastopamas Skageraka 
un Kategata šaurumos, Ziemeļu jūrā un Balti-
jas jūrā līdz Gotlandes salai, kā arī ap Islandi 
un Eiropas rietumu piekrastē. Svarīgākās 
Jūras zeltplekšu nārsta vietas atrodas pretī 
Nīderlandes un Beļģijas krastiem. Latvijas 
piekrastē tās vairāk sastopamas tikai gados, 
kad ir lielie Ziemeļjūras ūdeņu ieplūdumi 
Baltijas jūrā. Ziemeļjūrā Jūras zeltplekšu resur-
si pamazām atjaunojas. Zeltplekšu resursi 
Baltijas jūrā ir ļoti atkarīgi no migrācijām caur 
Dāņu jūras šaurumiem. Latviešu zvej nieki šīs 
zivis iegūst nelielā daudzumā, galvenokārt 
zvejojot Rietumbaltijā.

JŪRAS ZELTPLEKSTE 
Pleuronectes platessa

Zeltplekste ir piekrastes zivs, kas dzīvo smilšainā vai mālainā jūras gultnē, parasti 
pārtiek no moluskiem, vēžveidīgajiem un daudzsartārpiem.

REKOMENDĀCIJA
Svarīgi nepirkt zivis, kas mazākas par 30 

cm, jo tās ir nozvejotas, pirms paspējušas 
iznārstot. Visas specializētās iekārtas, 
kas paredzētas zeltplekšu zvejniecībai, 
ietekmē ekosistēmu. Viskaitīgākā ir zveja 
ar grunts traļiem.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet zeltplekstes, kas zvejotas 

ar grunts traļiem Ziemeļjūrā (FAO 27., 
IV), jo šādi zivju resursi tiek ekspluatēti 
pārāk intensīvi.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties zeltplekstes no Ziemeļjūras 

(FAO 27., IV), kas zvejotas ar riņķvadiem 
vai žaunu tīkliem.
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Ar lielo izmēru paltusi atšķiras no 
visām plekstveidīgo kārtas zivīm – daži 
milzeņi var izaugt līdz pat 3–4 m garumā 
un svērt 300 kg.

IZPLATĪBA
Paltusi sastopami pie Norvēģijas, Skotijas, 

Īrijas, Grenlandes un Ņūfaundlendas kras-
tiem, kā arī Barenca jūrā. Šīs zivis tiek audzētas 
arī zivsaimniecībās Norvēģijā un Spānijā.

RESURSU STĀVOKLIS
Paltusi ir ļoti pārzvejoti un dabiska-

jai paltusu populācijai draud iznīcība. 
Paltusi aug lēni un nobriest vēlu, tādēļ 
suga ir īpaši jutīga pret intensīvu zveju. 
Lai uzzinātu, vai zivs ir tikusi audzēta 
vai nozvejota, izlasiet pārtikas produkta 
marķējumu – likums nosaka, ka zivs iz-
celsmei ir jābūt norādītai uz iepakojuma.

ATLANTIJAS PALTUSS UN MELNAIS PALTUSS
Hippoglossus hippoglossus, Reinhardtius hippoglossoides

Paltuss ir plēsējzivs, kas pārtiek no mencām un citām zivīm. 

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties Atlantijas paltusu, kas at-

bilst videi draudzīgas audzēšanas stan-
dartiem un ir marķēts ar kādu no atzītiem 
ekomarķējumiem.

REKOMENDĀCIJA
Veikalos visbiežāk sastopams mel-

nais paltuss, kas iegūts pie Grenlandes 
rietumu krastiem (FAO 21) vai Arktikas 
ziemeļaustrumos un Norvēģu jūrā (FAO 
27., I, II apakšrajoni). Tie tiek zvejoti 
intensīvi, tāpēc vērts meklēt alternatīvas.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet Atlantijas paltusu. Nepērciet 

arī melno paltusu, kas iegūts citos Atlantijas 
okeāna ziemeļrietumu reģionos (FAO 21.), 
Grenlandes austrumos, Islandes un Fēru salu 
ūdeņos (FAO 27., V, VI, XII, un XIV), kā arī Be-
ringa jūrā vai Aleutu salu reģionā (FAO 67.).
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Visbiežāk sastopamās: Eiropas paras-
tais heks (Merluccius merluccius), Dien-
vidrietumu Atlantijas heks (Merluccius 
hubbsi), Klusā okeāna heks (Merluc-
cius productus). Šo sugu zivis iespējams 
atrast arī citu produktu – zivju pirkstiņu 
vai krabju nūjiņu – sastāvā.

Heki ir radniecīgi mencām. Tie ir bentiskās 
zivis, kas dzīvo 50–1000 m dziļumā, izaug 
garāki par 1 m un var svērt 15 kg.

IZPLATĪBA
Heki tiek zvejoti mērenās klimata joslas 

ūdeņos, kontinentālajā šelfā, gan Atlanti-
jas okeāna ziemeļu un dienvidu daļās, gan 
Klusajā okeānā.

ZVEJAS VEIDI
Heki tiek zvejoti ar grunts traļiem un 

grunts āķu jedām.

HEKI JEB MERLŪZAS
Merluccius sp.

Latvijas veikalos iespējams iegādāties dažādas heka sugas.

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties no visu citu heku iegādes, 

jo pārējos reģionos tie tiek zvejoti pārāk 
lielos apjomos. Zvejošanai izmantojot 
traļus, tiek nozvejotas arī daudzas citas, 
ne tik vērtīgas zivis, kuras savainotas vai 
nedzīvas tiek izmestas atpakaļ jūrā.

REKOMENDĀCIJA
Padomājiet, pirms pērkat Eiropas heku 

(Merluccius merluccius), kas iegūts Atlanti-
jas okeāna ziemeļaustrumu daļā (FAO 27., 
IIIa, IV, VI, VII, VIII a,b,d), un dziļūdens heku 
(Merluccius paradoxus), kas izzvejots At-
lantijas okeāna dienvidaustrumu daļā (FAO 
47.), Namībijas ūdeņos – šajās vietās heku 
resursi ir bijuši pārzvejoti, un šobrīd lēnām 
atjaunojas. Eiropas heka zvejā ir liela heka 
mazuļu un citu apdraudēto zivju sugu pie-
zveja, īpaši Biskajas līcī un Ķeltu jūrā.
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Tie ir līdzīgi saldūdens asariem, bet pie-
der citai – skorpēnveidīgo kārtai. Sarkan-
asarus iespējams atpazīt pēc to ķermeņa 
sarkanās krāsas, izteiksmīgas ir arī lielās 
acis un uz priekšu izvirzītais apakšžoklis. 
Sarkanasaris var izaugt līdz 1 metra garu-
mam un svērt līdz 15 kg. Šī zivs nobriest 
tikai 10.–12. dzīves gadā, kad ir izaugusi 
līdz 30–40 cm garumam.

IZPLATĪBA
Visvairāk sastopams Atlantijas okeāna 

ziemeļdaļā no Špicbergenas salas līdz 
Ziemeļamerikas piekrastei. Tiek zvejots arī 
Skageraka šaurumā pretī Zviedrijas krastiem.

ZVEJAS VEIDI
Sarkanasari tiek zvejoti, izmantojot grunts 

traļus, kā arī nereti veido piezveju, kad ar 
traļiem tiek zvejotas citas zivju sugas.

RESURSU STĀVOKLIS
Sarkanasaru resursi ir pārtērēti.

SARKANASARI (JŪRAS ASARI) 
Sebastes marinus

Sarkanasari – dziļos ūdeņos mītošas zivis, kas sastopamas līdz pat 1000 m 
dziļumā, kur tie bieži uzturas lielās grupās (baros). 

REKOMENDĀCIJA
Sarkanasaru atjaunošanās galve na-

jās zvejas vietās noris lēni, tāpēc, pirms 
izvēlaties sarkanasari, kas nozvejots 
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā 
(FAO 27., V, VI, XII, XIV apakšrajonos), 
apdomājiet, vai to nav iespējams 
aizstāt ar citu zivi. Lēnās augšanas un 
nobriešanas dēļ šīs zivis ir īpaši jutīgas 
pret pārzveju.

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties iegādāties šīs dziļūdens 

zivis, ja tās nozvejotas Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu daļā (FAO 21. un 27.). 
Sarkanasaru resursi tur ir pārzvejoti, 
bet to pārvalde – neefektīva.
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Jūrasvelna pirmie trīs muguras spu-
ras stari ar ādas strēmeli virspusē ir 
izveidojušies par savdabīgu „makšķeri“, ar 
kuras palīdzību, izraisīdams vibrāciju virs 
savas lielās mutes, tas pievilina laupījumu 
– zivis, vēžveidīgos un citus, lielākus, jūras 
dzīvniekus. Reizēm jūras velna kuņģī tiek 
atrasti pat putni. Jūras velns šādas medību 
stratēģijas dēļ vairumā valodu tiek saukts 
par „zivi makšķernieci“. 

IZPLATĪBA
Jūrasvelns ir izplatīts visās Atlantijas 

okeāna piekrastēs, Vidusjūrā un Melnajā 
jūrā. Arī Baltijas jūras dienvidrietumu daļā 
– Skageraka, Kategata un Ēresunda jūras 
šaurumos. Jūrasvelnus visbiežāk notver kā 
piezveju, kad ar traļiem tiek zvejotas zivis 
un garneles, taču pēdējā laikā ir uzsākta 

mērķtiecīga jūrasvelnu zvejniecība.

RESURSU STĀVOKLIS
Pagaidām ziņas par jūrasvelnu resursiem 

un to ģeogrāfisko izplatību ir ierobežotas. 
Platās ķermeņa formas dēļ bieži tiek noz-
vejoti pārāk jauni jūrasvelni, kas vēl nav 
paspējuši sasniegt dzimumgatavību.

JŪRASVELNS JEB MAKŠĶERNIEKZIVS
Lophius piscatorius

Tā ir lēna un kustību ziņā kūtra bentiska zivs, kas uzturas 20–1000 m dziļumā. 
Pieaugusi var sasniegt 2 m garumu.

REKOMENDĀCIJA
Jūrasvelni aug lēni un 

dzimumgatavību sasniedz diezgan 
vēlu, tāpēc uz zvejniecības ietekmi to 
populācija reaģē īpaši jutīgi. Ieteicams 
atteikties no šīs zivs iegādes, un tās 
vietā izvēlēties vairāk izpētītu sugu zi-
vis, kuru resursi ir daudz bagātīgāki.
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Pēdējā laikā sākta intensīva labraku 
audzēšana jūrā iegremdētos sprostos. Labr-
akus ķer arī sagaidot, kad zivis ir iepeldējušas 
lagūnās un speciāli ierīkotajos rezervuāros, 
un aizsprostojot izeju. Iesprostotie labraki 
barojas dabiski, līdz tiek nozvejoti. Šādai 
audzēšanai ir arī trūkumi – zivis iztukšo 
lagūnas ekosistēmu, tāpēc rezervuārus nākas 
piepildīt ar nozvejotiem zivju mazuļiem.

IZPLATĪBA
Atlantijas okeāna austrumu piekraste 

no Marokas līdz Norvēģijai; tiek zvejoti 
arī Vidusjūrā un Melnajā jūrā. Baltijas jūrā 
labraks ir rets viesis.

Savvaļas resursu stāvoklis nav zināms.

LABRAKS JEB JŪRAS ASARIS
Dicentrarchus labrax

Labraki izaug līdz metram un sver 15 kg. Dzīvo piekrastēs un upju grīvās, kurās ir 
daudz mikroorganismi.

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties iegādāties ar citiem zve-

jas veidiem (nevis ar āķu jedām vai 
tīkliem) Vidusjūrā, Atlantijas okeāna 
ziemeļaustrumu un centrālajā austru-
mu daļā (FAO 34., 27., 37.) nozvejotus 
labrakus. Arī Vidusjūrā audzētie labraki 
nav alternatīva, jo tiem nepieciešama 
barība, kas tiek gatavota no citām 
zivīm. Labraku audzēšana sprostos 
rada dažādas vides problēmas.

REKOMENDĀCIJA
Labāk izvēlēties Atlantijas okeāna 

ziemeļaustrumos un Vidusjūrā ar 
tīkliem vai ar āķu jedām nozvejotus 
labrakus. Visi citi zvejas veidi nodara 
kaitējumu jūras videi.
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Jau senāk jūraskarūsas, izmantojot 
ekstensīvas metodes, ir tikušas audzētas 
piekrastes lagūnās un sālsūdens dīķos Itālijā 
un Dienvidspānijā. Kopš astoņdesmitajiem 
gadiem tiek lietotas intensīvas audzēšanas 
tehnoloģijas. Galvenais jūraskarūsu tir-
gus atrodas Dienvideiropā, taču arvien 
vairāk tas plešas arī uz ziemeļiem. Para-
sti jūraskarūsas tirdzniecībai piemērotu  
svaru (400–600 g) sasniedz pusotra gada 
laikā.

Neparasts ir šo zivju nonāvēšanas  
veids – tās tiek ieliktas ar ledaini  
aukstu ūdeni pildītās tvertnēs, kur  
piedzīvo termošoku. Tā tiek samazināts 
zivju ciešanu laiks, un tās uzreiz tiek 
atdzesētas. Galvenie jūraskarūsu ekspor-
tētāji pasaulē ir Grieķija, Itālija un  
Turcija.

IZPLATĪBA
Zeltainās jūraskarūsas ir izplatītas visā 

Vidusjūrā un tiek iegūtas arī Atlantijas 
okeāna ziemeļaustrumu piekrastē.

AUDZĒŠANA
Vidusjūras un Kanāriju salu reģionos 

jūraskarūsas tiek audzētas īpašos jūrā 
iegremdētos sprostos.

ZELTAINĀ JŪRASKARŪSA JEB DORADA
Sparus auratus

Šī zivs savu nosaukumu ieguvusi galvas spīdīgās krāsas dēļ. Jūraskarūsa ir viena no 
galvenajām zivju sugām, kas tiek audzēta Eiropas zivsaimniecībās.

REKOMENDĀCIJA
Nav ieteicams pirkt Atlantijas okeāna 

ziemeļaustrumu daļā vai Vidusjūrā (FAO 
27., 37.) iegūtas jūraskarūsas, jo to zve-
jas laikā tiek nozvejotas daudzas ne tik 
vērtīgas zivis, kuras bojā gājušas pār bortu 
izmet atpakaļ jūrā. Neizvēlieties arī zivju 
sprostos audzētas zivis, jo to audzēšana 
negatīvi ietekmē vietējās ekosistēmas.
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Tā ir neliela zivs, kas var sasniegt 25 cm 
garumu un nodzīvot līdz pat 15 gadu ve-
cumam. Sardīnes sastopamas dažādos 
ūdens slāņos, bet visbiežāk – starp virsējo 
ūdens slāni, kur tās barojas ar zooplanktonu, 
un 100 m dziļumu. Cilvēki diezgan daudz 
patērē sardīnes, īpaši Vidusjūras reģionos, 
kur tās tiek gatavotas visdažādākajos 
veidos, piemēram, apcepinātas, sālītas, 
kūpinātas vai konservētas. Sardīne ir lielis-
ka zivs, bet diemžēl bieži tiek lietota arī kā 
barība zivju audzētavās un mājdzīvniekiem. 

IZPLATĪBA
Eiropā sardīnes sastopamas Atlantijas 

okeānā no Rietumsahāras līdz Norvēģijas 
centrālajai daļai, kā arī Vidusjūrā.

ZVEJAS VEIDI
Visbiežāk sardīņu zvejā tiek izmantoti 

pelaģiskie traļi. 

SARDĪNE
Sardina pilchardus

Sardīnes ir pelaģiskās zivis (dzīvo ūdens vidējā slānī), kas pieder tai pašai dzim-
tai, pie kuras pieskaitāmas siļķes.

REKOMENDĀCIJA
Sardīnes tiek pārzvejotas lielākajā 

daļā no to apdzīvotajiem reģioniem – 
Vidusjūrā (FAO 37. rajons), Atlantijas 
okeāna ziemeļaustrumos (FAO 27. ra-
jons) un Marokā, Mauritānijas ūdeņos 
(FAO 34. rajons). Tās ir ātri augošas 
zivis, kas ir diezgan izturīgas pret 
intensīvu zvejniecību, tāpēc, ja tiktu 
sagatavots korekts resursu pārvaldes 
plāns, visticamāk, sardīņu resursi at-
jaunotos diezgan ātri.

REKOMENDĀCIJA
Neizvēlieties sardīnes no Vidusjūras 

(FAO 37.), par to krājumiem ir ļoti 
maz zinātnisku datu.
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Ķemmīšgliemeņu dzimta (Pectinidae) 
ietver aptuveni 30 sugas, no kurām dau-
dzas ir rūpnieciski nozīmīgas un sastopamas 
dažādās jūrās un okeānos. Parasti tās dzīvo 
smilšainās gultnēs līdz 100 m dziļumam. 

Ķemmīšgliemenes tiek iegūtas ne tikai 
savvaļā, bet arī audzējot. To audzēšana ir 
videi nekaitīga, jo gliemenes barojas, no 
ūdens izfiltrējot aļģes, kas patiesībā pat uz-
labo vides kvalitāti.

Latvijas patērētāju vidū ķemmīšgliemenes 
vēl nav ļoti populāras, bet pēdējā laikā gan 
restorānos, gan veikalos tās parādās arvien 
biežāk.

IZPLATĪBA
Ķemmīšgliemenes sastopamas jūrās 

visā pasaulē.

ZVEJAS VEIDI
Gultnes tralēšana, dragas un vākšana 

ar rokām.

RESURSU STĀVOKLIS
Vidusjūrā ķemmīšgliemenes ir 

ievērojami pārzvejotas, tomēr dati lieci-
na, ka situācija pamazām uzlabojas. 
Norvēģu jūrā ķemmīšgliemeņu resursi ir 
bagātīgi un spēka pilni.

ĶEMMĪŠGLIEMENES
Pectinidae

Ķemmīšgliemenes ir otri patērētāju iecienītākie jūras moluski aiz austerēm. 

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties no mehāniski zvejotu 

ķemmīšgliemeņu iegādes, jo šādu 
zvejniecības metožu pielietošana 
nodara lielu kaitējumu jūras gultnes 
ekosistēmai.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties ķemmīšgliemenes, kas 

nā k u šas no audzētavām vai ievāktas ar 
rokām. 
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IZPLATĪBA
Omāri sastopami plašos apgabalos 

Atlantija okeāna ziemeļaustrumu daļā. 
Norvēģijas omāri dzīvo Atlantijas okeāna 
ziemeļos no Islandes līdz Ziemeļāfrikai, 
sastopami arī Vidusjūrā.

ZVEJAS VEIDI
Norvēģijas omāru zvejniecībā dominē 

gultnes tralēšana, lai arī pastāv alternatīva, 
augsti selektīva omāru zvejas metode ar 
grozveida lamatām un murdiem.

RESURSU STĀVOKLIS
Padomājiet, pirms pērkat Norvēģijas 

omārus, jo par to resursu stāvokli precīzu 
datu nav. Norvēģijas omāru zvejniecībai 
vajadzētu būt ierobežotai, lai novājinātajai 
populācijai būtu iespēja atjaunoties.

NORVĒĢIJAS OMĀRS
Nephrops norvegicus

Omāri dzīvo dziļi jūras dzelmē un pārtiek gan no zivīm, moluskiem un citiem 
vēžveidīgajiem, gan no jūras augiem. Omāriem ir slikti attīstīta redze, bet labi attīstītas 
citas maņas. Norvēģijas omāri ir mazāka izmēra, un to populācija ir novājināta.

REKOMENDĀCIJA
Omāru zvejošanai ar traļiem 

raksturīga liela piezveja – līdz pat 
trešdaļai no loma. Piezvejā bieži 
nokļūst mencas kā arī citas nereti 
aizsargājamas un neizaugušas zivis. 
Piezvejā noķertās zivis tiek nedzīvas 
izgāztas atpakaļ jūrā.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties omārus, kas zvejoti ar 

grozveida lamatām un murdiem. Tādā 
veidā piezvejas apjoms tiek samazināts 
līdz minimumam un vēl neizaugušos 
īpatņus iespējams atbrīvot, nenodarot 
tiem kaitējumu.

© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
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Atlantijas lielgalvji aug lēni, dzīvo ilgi 
(līdz pat 150 gadiem) un to reproduktīvās 
spējas ir zemas, tādēļ pēcnācēju ir maz. 
Dzimumgatavību tie sasniedz tikai 30-35 
gadu vecumā.

RESURSU STĀVOKLIS
Lēnās augšanas un zemo reproduktīvo 

spēju dēļ šo sugu ir viegli pārzvejot. Su-
gas krājumi visos pasaules ūdeņos tiek 
uzskatīti par pārzvejotiem, tomēr šī suga 
arvien tiek intensīvi zvejota.

ZVEJAS VEIDI
Atlantijas lielgalvjus zvejo 800-1500 

metru dziļumā, izmantojot grunts traļus, 

kas tiek vilkti pa jūras gultni. Tādējādi tiek 
izpostīta jūras grunts un dzīvie organismi, 
piemēram, aukstūdens koraļļi. Pastāv 
bažas, ka Atlantijas lielgalvju zvejniecība 
atstās ilglaicīgu kaitējumu uz jutīgajiem 
dziļjūras biotopiem.

ATLANTIJAS LIELGALVIS 
Hoplostethus atlanticus

Atlantijas lielgalvis dzīvo dziļos, aukstos jūras ūdeņos un sastopams galvenokārt 
kontinentālajā šelfā. 

REKOMENDĀCIJA
Atlantijas lielgalvis ir pārzvejota 

suga, neiegādājaties to.

© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
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Zvejojot haizivis tropu ūdeņos, netīšām 
tiek notverti un ievainoti arī bruņurupuči, 
putni un jūras zīdītāji.

Haizivis vairojas vēlu, kad jau ir 
nobriedušas, un katru gadu tās rada ti-
kai dažus mazuļus. Šī iemesla dēļ pat 
neintensīva zvejniecība var ātri samazināt 
haizivju skaitu. Populācijas īpatņu skai-
tam samazinoties, to ir grūti atjaunot. 
Ziemeļjūrā haizivis šobrīd tiek nozvejotas 
ļoti reti.

Haizivju medības spuru dēļ ir reizē gan 
liels kaitējums populācijām, gan īpaši 
neētisks zvejas veids. Process ir nežēlīgs, 
jo tā laikā noķertajām haizivīm tiek 
nogrieztas spuras, bet zivs – bieži vēl dzīva 
– tiek iemesta atpakaļ jūrā, kur tā noslīkst 
vai tiek apēsta. Haizivju ķeršana spuru 

dēļ notiek visā pasaulē (tostarp Eiropā), 
lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc 
haizivs spuru zupas.

IZPLATĪBA
Haizivis dzīvo visos okeānos. Dažas su-

gas dzīvo arī saldūdenī.

RESURSU STĀVOKLIS
Par haizivju resursiem zināms ļoti maz. 

Populārāko sugu resursi pēdējo gadu laikā 
ir ievērojami samazinājušies.

HAIZIVIS UN RAJAS 
Apakšklase Elasmobranchii

Vislielāko apdraudējumu haizivju resursiem rada pārāk intensīvā zveja un haizivju 
medības spuru dēļ, bez tam miljoniem haizivju mirst, iepinušās tīklos, kas paredzēti 
citu zivju iegūšanai.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet haizivju gaļu, jo šo 

zivju resursi visā pasaulē ir ārkārtīgi 
samazinājušies!
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Ziemeļu garneles pārojas rudenī, un pēc 
tam mātīte apaugļotās olšūnas visu ziemu 
nēsā starp savām pakaļējām kājām. Pieau-
gusi garnele var sasniegt 16–17 cm garumu.

IZPLATĪBA
Sastopama Ziemeļjūrā, Barenca jūrā, 

Atlantijas okeānā, reģionos ap Islandi, 
Grenlandi un Ņūfaundlendu, kā arī Klusā 
okeāna ziemeļu daļā.

ZVEJAS VEIDI
Garneles tiek zvejotas ar grunts traļiem, 

kuri nodara kaitējumu auksto jūru 
dziļūdens koraļļu rifiem. Lai gan modernās 
tehnoloģijas sniedz iespēju no tā izvairīties, 
bieži tiek  iegūts arī liels piezvejas apjoms.

ZIEMEĻU GARNELE
Pandalus borealis

Ziemeļu garnele dzīvo uz mīkstām jūras gultnēm 50–500 m dziļumā. 

VAI ZINĀT, KA...  
Šīs garneles vienlaicīgi ir gan mātītes, 
gan tēviņi. Kamēr garneles ir jaunas, 

tās ir tēviņi, bet vēlāk to reproduktīvā 
sistēma pārveidojas, un tēviņi kļūst 
par mātītēm.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet garneles, kas iegūtas 

Ziemeļatlantijas okeāna (FAO 21. 
un 27.) pārējos reģionos, jo tur to 
zvejniecība balansē uz bioloģiski 
drošas robežas.

REKOMENDĀCIJA
Ziemeļu garneles no Barenca un 

Norvēģu jūras (FAO 27., I un II) tiek 
iegūtas ar metodēm, kas negatīvi 
ietekmē jutīgos biotopus un  jūras 
ekosistēmas. Resursi tiek pārmērīgi iz-
mantoti.
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Šīs garneles tiek audzētas saimniecībās 
vai zvejotas ar specializētu zvejas rīku 
palīdzību, taču abi minētie ieguves veidi 
nodara postījumu dabai.

Garneles tiek iegūtas ar traļiem, kuri 
nodara kaitējumu koraļļiem un citiem 
pie jūras gultnes un gultnē mītošajiem 
dzīvniekiem. Traļos kā piezveja iekļūst 
bruņurupuči un daudzu citu sugu dzīvnieki.

AUDZĒŠANA
Lai garneļu saimniecībām būtu vieta,  

kur izplesties, tiek izcirstas vērtīgās  
mangrovju audzes. Saimniecību attīstībā 
netiek domāts par ilgtermiņa perspektīvām 
un dabai nodarīto postījumu. Informāciju 
par to, kādā veidā garneles ir audzētas, 
uz produktu iepakojumiem tikpat kā nav 
iespējams atrast.

Veikalu plauktos iespējams atrast daudzas lielo, tropisko garneļu sugas. Latviski tās 
visbiežāk tiek sauktas par tīģergarnelēm vai vienkārši par lielajām garnelēm.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet Penaeidae dzimtai piede-

rošās tropiskās garneles (Penaeus 
monodon, P. vannamei, P. chinnesis, 
P. merguiensis, Metapenaeus spp 
un Macrobrachium rosenbergii), kas 
tikušas intensīvi audzētas vai iegūtas 
savvaļā, jo to resursi ir izsīkuši, bet 
saimniecības nodara kaitējumu 
Dienvidaustrumāzijas dabai.

TROPISKĀS GARNELES
Penaeus sp., Metapenaeus sp. un Macrobrachium sp.
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Veikalos iespējams atrast ne tikai 
parastās ēdamās mīdijas, bet arī Vidusjūras 
ēdamgliemenes (Mytilus galloprovincia-
lis), kuras lielākoties tiek audzētas Spānijā 
un Itālijā. 

Mīdijas garumā izaug līdz 10 cm. Baltijas 
jūrā mīdijām nav komerciālas nozīmes, jo 
tās ir nelielas. Taču tās ir svarīgs pārtikas 
avots zivīm un putniem. Mīdiju audzēšana 
ir vienkārša – tās barojas, no ūdens 
filrējot planktonu. Tādā veidā tās piedalās 
eitrofikācijas samazināšanā un jūru un 
okeānu attīrīšanā.

IZPLATĪBA
Ēdamās mīdijas sastopamas Atlantijas 

okeāna piekrastē, kā arī Baltijas jūras rietu-
mu daļā. Mīdijas tiek atrastas arī Latvijas 
piekrastē.

ZVEJAS VEIDI
Savvaļas mīdijas tiek zvejotas, skrāpējot 

jūras gultni ar dragām. Šis process iznīcina 
jūras gultnē mītošos dzīvniekus, kas nav 
paspējuši laikus aizmukt.

AUDZĒŠANA
Mīdijas tiek audzētas dažādos veidos, 

piemēram, lietojot speciālus, ar tīklu apvilk-
tus rāmjus, uz ūdenī iegremdētām virvēm un 
uz paisuma-bēguma zonās iedzītiem stabiem.

ZIEMEĻU ĒDAMGLIEMENES JEB MĪDIJAS
Mitylus edulis

Mīdijas dzīvo jūrā uz akmeņiem vai akmeņainas grunts vietās, kur ir spēcīgākas strau-
mes. Baltijas jūrā visbiežāk sastopamas, sākot no piekrastes, līdz 10 m dziļumam.

REKOMENDĀCIJA
Pērciet mīdijas, kas audzētas speciālās 

fermās. To audzēšana ne tikai nekaitē, bet 
pat piedalās jūru stāvokļa uzlabošanā. Iz-
vairieties no savvaļas mīdiju lietošanas, 
jo to zvejai tiek izmantotas iekārtas, kas 
iznīcina arī tajā dabiski mītošo jūras or-
ganismu kopienas.
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AUSTERES
Ostreidae

Austeres ir divvāku gliemenes, kuras tiek uzskatītas par delikatesi un visbiežāk 
ēd dzīvas.

VAI ZINĀT, KA...  
Austeres tiek uzskatītas par spēcīgu afrodīziju.

REKOMENDĀCIJA
Izvairieties iegādāties visos citos veidos 

zvejotas austeres, jo tā tiek iznīcinātas 
vietējo jūras organismu kopienas.

REKOMENDĀCIJA
Izvēlieties Eiropā audzētas vai ar 

rokām zvejotas austeres.

Dzīvai austerei čaula turas stingri ciet. 
Austere, izcelta no ūdens, turpina dzīvot  
aptuveni četras dienas. Austeres dzīves 
laikā maina dzimumu – tās vispirms no-
briest kā tēviņi, bet vēlāk kļūst par mātītēm. 
Tās barojas, filtrējot ūdeni. Lai austere iz-
augtu, nepieciešami aptuveni četri gadi.

IZPLATĪBA 
Eiropas austeres sastopamas no 

Vidusjūras līdz Norvēģijas centrālajai daļai.

AUDZĒŠANA 
Austeres tiek intensīvi audzētas Vidusjūrā. 

To audzēšanai nav nepieciešama barība 
vai ķīmiski līdzekļi, tāpēc jūras videi nekāds 
kaitējums netiek nodarīts. 

Austeru audzēšanas metodes ir atkarīgas 
gan no vides apstākļiem, gan vietējām 
tradīcijām. Lielāko daļu austeru mūsdienās 
iegūst tieši no akvakultūrām. Eiropā lielākā 
daļa austeru tiek ražotas un patērētas 
Francijā, kur ir īpašas austeru izmantošanas 
tradīcijas.
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