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Baltijas jūrā uz saliņām dzimušie pelēko roņu mazuļi marta vidū jau ir paaugušies un nereti dodas jūrā vieni paši, līdz ar to baltie
un pūkainie ronēni jau ir sastopami arī Latvijas piekrastē.



Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka lielākoties liedagā redzamajiem ronēniem glābšana nav
nepieciešama un vislabākā palīdzība ir likt tos mierā un netuvoties.

Lai skaidrotu, kāda ir pareiza rīcība, liedagā pamanot roņu mazuli, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) daudzviet
piekrastē izvietojusi informatīvos plakātus, kā arī ir izveidota izzinoša animācijas filma par trim ronīšiem un viņu likteni, iznākot
krastā.
Sadarbībā ar “Animācijas brigādi” tapusī filmiņa "Roņu mazuļi pludmalē - apbrīno, bet neaiztiec!"
Iedzīvotājiem pludmalē atrastos ronēnus pašiem nav ļauts glābt, jo tā tiek apdraudēta gan ronēna, gan glābēja veselība. Palīdzība
nepieciešama tikai bīstami savainotiem ronēniem. Šādā gadījumā lūgums zvanīt Pārvaldei pa tālruņa numuriem:
Kurzeme - 28385025
Pierīga - 26424972
Vidzeme - 26329412



Tikai nepieciešamības gadījumā Pārvaldes speciālisti dosies pie roņu mazuļa un, pēc situācijas
izvērtēšanas, lems par turpmāko rīcību – roņa pārvietošanu vai nogādāšanu uz Rīgas Zooloģisko dārzu
atlabšanai.
Atrastu mirušu roņu gadījumā jāinformē vietējā pašvaldība, jo bojā gājušo dzīvnieku savākšana ietilpst
pašvaldību funkcijās.

Liedagā pamanīts roņu mazulis. Kā rīkoties?
Ronēni pie mums Latvijas piekrastē nonāk ziemās, kad Baltijas jūras līcis pilnībā nav aizsalis. Tad roņu mātēm mazuļi jādzemdē
ierobežotā platībā uz mazām saliņām (lielākoties Igaunijas teritorijā), nevis kā būtu ierasts – uz ledus. Saliņās burzmā pastāv ļoti
augsts risks roņu mazuļus pazaudēt. Šādā gadījumā pēc kāda laika roņu mazuļi, saprotot, ka ir palikuši vieni, dodas jūras
ūdeņos meklēt barību un tā rezultātā izklīst pa visu Rīgas jūras līci.
Lielai daļai šādu mazuļu iespējas izdzīvot ir nelielas. Viņi nav paspējuši ar mātes pienu uzņemt nepieciešamās uzturvielas
pienācīga taukādas slāņa uzaudzēšanai, kas palīdz aukstajā ūdenī izdzīvot. Tādēļ viņi piekrastē izlien sasildīties un uzkrāt
spēkus.
Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot spējīgus ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši, dažreiz
pat ievainoti un pašu spēkiem vairs nevar izdzīvot. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa
gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt.
Ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots, jāzvana uz Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālruni,
Pārvaldes speciālisti izvērtēs situāciju un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar Rīgas Zooloģisko dārzu. Iedzīvotājiem pašiem
pludmalē atrastos ronēnus nav ļauts glābt.
Būtiski atcerēties – ja pastaigā līdzi ir suns, tas jāved pavadā, un jāraugās, lai mīlulis netiek klāt pie ronēna. Suņi nereti
novārgušiem ronēniem rada vislielākos draudus, tos sakožot. Jāatceras arī, ka ronēns var būt slims ar kādu infekcijas slimību,
ar kuru tad var inficēties arī kodējs.

Informatīvais palkāts



Plakāts "Roņi liedagā - kā rīkoties?" (PDF) 

꣢

Plakāts "Roņi liedagā - kā rīkoties?" (JPG) 

https://www.daba.gov.lv/lv/roni-liedaga-ka-rikoties

