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Pratarmė

Mielas	skaitytojau,

Tikriausiai	ne	kartą	lankeisi	prie	Baltijos	jūros	ir	džiaugeisi	galimybe	pasimaudyti,	pasideginti	
saulėje,	atsipalaiduoti	romantiško	saulėlydžio	metu	ar	netgi	pažvejoti.	O	galbūt	jūrą	matai	kiek-
vieną	darbo	dieną,	jei	veikla	yra	susijusi	su	jos	išteklių,	kurie	visiems	mums	yra	tokie	svarbūs,	
naudojimu.	Gyvenimas	prie	jūros	virė	daug	šimtmečių	ir	buvo	svarbus	ne	vien	dėl	ekonominių	
priežasčių,	bet	tapo	ir	ilgalaikių	tradicijų	dalimi.	Kai	kurios	jų	išlikusios	ligi	dabar,	tad	dar	galime	
jas	stebėti	ir	patirti.	

Baltijos	jūra	šiandien	yra	viena	iš	judriausių	pasaulio	jūrų	su	intensyviu	laivų	eismu	ir	itin	tankiai	
apgyventomis	pakrančių	teritorijomis.	Į	ją	suteka	didelės	upės	iš	išsivysčiusių	šalių,	o	daugelis	
žmonių	džiaugiasi	ja	poilsiaudami.	Baltijos	jūroje	vyksta	daugybė	ekonominių	veiklų	ir	suteikia	
uždarbį	tiems,	kurie	dirba	joje	ir	prie	jos.

Bet	tuo	pačiu	Baltijos	jūra	yra	ir	unikali	ekosistema.	Tą	lemia	ypatingos	geografinės	bei	hidro-
morfologinės	sąlygos.	Mat	Baltijos	jūra	su	Atlanto	vandenynu	susisiekia	per	itin	siaurus	Danijos	
sąsiaurius,	kurie	stabdo	vandens	mainus.	Taigi,	skirtingai	nuo	daugumos	kitų	vandenynų	ir	jūrų,	
druskingumas	Baltijos	jūroje	yra	labai	nedidelis,	sudarantis	sąlygas	išskirtinei	jūrinių	ir	gėlavan-
denių	rūšių,	prisitaikiusių	gyventi	 tokiomis	ypatingomis	sąlygomis,	 įvairovei.	Trumpai	 tariant,	
Baltijos	jūra	yra	trapi	ekosistema,	kuriai	reikalingas	mūsų	dėmesys	ir	apsauga.

Deja,	Baltijos	jūra	yra	viena	labiausiai	užterštų	pasaulio	jūrų.	Jau	daugiau	nei	30	metų	taikomos	
priemonės,	 skirtos	kuo	 labiau	 sumažinti	 taršą	dėl	dabartinės	 ir	būsimos	žmonių	veiklos	 ir	per	
ilgą	laiką	atsiradusį	užterštumą.	Nors	pažanga	šioje	srityje	vyksta,	pagrindiniu	uždaviniu	išlieka	
poreikis	atrasti	pusiausvyrą	tarp	šios	trapios	ekosistemos	apsaugos	ir	gausių	bei	įvairių	ekono-
minių	jūros	naudojimo	būdų.	Vis	dėlto	visos	šios	pastangos	neduos	pageidaujamo	rezultato,	jei	
visuomenė	nesuvoks	mūsų	jūros	gamtinės	vertės,	jai	kylančių	pavojų	ir	reikalingų	apsaugos	prie-
monių.	

Šia	knyga,	iš	dalies	finansuojama	Europos	Komisijos	LIFE	programos	ir	įvairių	rėmėjų	bei	part-
nerių	iš	septynių	šalių,	norime	informuoti	visuomenę	apie	Baltijos	jūros	būklę	ir	padėti	suvokti	
šios	ekosistemos	ypatingumą.	Nors	ši	knyga	atspindi	tik	mažą	fundamentalaus	mokslinio	darbo,	
atlikto	projekto	metu,	dalį,	tikimės,	kad	ji	suteiks	skaitytojui	išsamią	Baltijos	jūros	įvairovės	ir	
verdančio	joje	gyvenimo	apžvalgą.	

Malonaus skaitymo. Pamatykime jūrą kitaip!

Heidrun Fammler
Projekto	vadovė
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jūrą”	ir	įkvėpusiam	knygos	stilių.	

Ne	ką	mažiau	esame	dėkingi	savo	kolegoms	iš	Estijos,	Latvijos	ir	Lietuvos	BAF	už	palaikymą	ir	
supratingumą	knygos	rašymo	metu.
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Įžanga

Šioje	knygoje	į	Baltijos	jūrą	žvelgiame	įvairiais	aspektais,	norėdami	supažindinti	skaitytoją	su	
jos	ypatingomis	vertybėmis	ir	didžiausiais	pavojais,	bloginančiais	jos	būklę.	Ir	nors	mes,	knygos	
autoriai,	apie	Baltijos	 jūrą	kalbame	kaip	apie	unikalią,	sudėtingą	 ir	 tarpusavio	ryšiais	persipy-
nusią	 ekosistemą,	knygoje	daugiau	dėmesio	 skyrėme	 rytinei	Baltijos	 jūros	daliai.	Pagrindinės	
knygos	temos	kilo	iš	tyrimų,	kuriuos	„LIFE–Nature“	projekto	„Jūrinės	saugomos	teritorijos	ryti-
nėje	Baltijos	jūroje“	metu	atliko	Baltijos	šalių	mokslininkai.	Performulavę	mokslinių	tyrinėjimų	
atradimus	į	suprantamesnę	kalbą	ir	iliustravę	kiekvieną	temą	nuotraukomis	bei	įdomiais	faktais,	
sudėjome	viską	į	knygą	(ji	–	dar	viena	ką	tik	minėto	projekto	dalis)	ir	dabar	kviečiame	Jus	ati-
džiau	pažvelgti	į	Baltijos	jūrą.

Pirmajame skyriuje	skaitytojas	susipažins	su	Baltijos	jūros	formavimosi	istorija,	rytinės	dalies	
pakrančių	įvairove	bei	Baltijos	jūros	ekosistemos	trapumo	ir	unikalumo	priežastimis.

Antrasis skyrius	atskleis	toliausiai	keliaujančių	Baltijos	jūros	gyventojų	–	paukščių	–	gyvenimo	
paslaptis.	Skaitytojas	sužinos	apie	jų	migravimo	maršrutus,	mitybos	ypatybes,	kelionių,	poilsio	ir	
perėjimo	vietose	tykančius	pavojus.	

Norėdami	suprasti,	kodėl	paukščiai	mieliau	 renkasi	vienas	 jūrines	vietoves,	o	ne	kitas,	 turime	
pažvelgti	į	vandens	telkinio	gelmes,	todėl	kitame, trečiajame,	skyriuje	žvelgiama	į		povandeninį	
Baltijos	jūros	pasaulį	ir	ten	gyvenančius	jūrinius	organizmus.	Šis	skyrius	apie	dugne	aptinkamas	
įspūdingas	buveines	paneigs	bendrą	įsitikinimą,	kad	Baltijos	jūra	negali	pasiūlyti	nieko	patrauklaus	
nardytojams.

Baltijos	jūra	suteikia	prieglobstį	keturioms	jūrinių	žinduolių	rūšims.	Ketvirtajame	skyriuje	pri-
statomos	trys	rūšys,	gyvenančios	rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje:	dviejų	rūšių	ruoniai	–	pilkasis	ir	
žieduotasis,	bei	paprastoji	jūrų	kiaulė	(ketvirtoji	rūšis,	paprastasis	ruonis,	gyvena	Danijos	sąsiau-
riuose).	Suaugę	jūriniai	žinduoliai	yra	didžiausi	Baltijos	jūros	gyventojai,	tad	jie	mitybos	grandi-
nėje	užima	aukščiausią	vietą.	Vieninteliai	plėšrūnai,	galintys	jiems	pakenkti,	yra	žmonės.	Tačiau	
šių	nuostabių	jūros	gyvūnų	tyko	ir	kiti	pavojai.	

Neįmanoma	kalbėti	apie	jūrą	nepaminint	žuvų.	Penktasis	skyrius	suteiks	žinių	apie	Baltijos	jūros	
žuvų	bendrijas	 ir	kai	kuriuos	 įdomiausius	 jų	 atstovus.	Skaitytojas	 sužinos,	kad	Baltijos	 jūroje	
gyvena	ne	tik	šprotai,	strimelės,	menkės,	plekšnės	ir	lašišos,	bet	ir	žuvų	rūšys,	neturinčios	komer-
cinės	vertės,	tačiau	gyvybiškai	svarbios	jūros	ekosistemai.

Apžvelgus	įvairius	Baltijos	jūros	gyventojus,	šeštasis	skyrius	paaiškins	jų	tarpusavio	ryšius,	mi-
tybos	tinklus	bei	atskirų	mitybos	grandžių	svarbą.	

Paskutiniai trys skyriai	skirti	žmogaus	ir	jūros	ryšiui,	analizuojamos	su	jūra	susijusios	veiklos.	
Senosioms	tradicijoms	skirtame	skyriuje	aprašoma	Baltijos	jūros	rytinių	pakrančių	gyvenviečių	
istorija	ir	gyvensena	nuo	vikingų	laikų	iki	XX	amžiaus.	Skyriuje	„Išnaudojant	jūrą“	daugiausiai	
dėmesio	skiriama	šiuo	metu	augančiai	jūrinei	veiklai,	apimančiai	laivybą	ir	uostų	plėtrą,	turizmą	
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ir	rekreaciją,	jūroje	vykdomą	naftos	gavybą	ir	vėjo	energijos	panaudojimą,	ir	atkreipiamas	dė-
mesys	į	su	tuo	susijusius	pavojus	aplinkai.	Paskutiniame	skyriuje	apžvelgiamos	iniciatyvos	dėl	
Baltijos	jūros	apsaugos:	veiksmai,	kuriuos	pakrantėse	gyvenantys	žmonės	gali	ir	turi	atlikti	mūsų	
bendros	Baltijos	jūros	gyvajai	gamtai	išsaugoti.

Daugiau	informacijos	šiais	klausimais	ieškokite	žiniatinklyje	www.balticseaportal.net,	kur	galite	
rasti	ir	20	knygą	papildančių	vaizdo	klipų	apie	Baltijos	jūrą.				
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1.	 Baltijos	jūra	–	jauna,	dinamiška	ir	trapi	

Baltijos	jūra	–	antras	pagal	dydį	pasaulyje	druskėto	(mažo	druskingumo)	vandens	telkinys,	kurio	
bendras	plotas	 siekia	apie	415	000	km2.	 Jos	 teritorija	 suskirstyta	 į	 šiaurinę,	 centrinę	 ir	pietinę	
dalis.	Šiaurinės	dalies	vakaruose	yra	Botnijos	jūra	ir	Botnijos	įlanka,	tarp	kurių	yra	Kvarkas,	o	
šiaurės	rytuose	–	Suomijos	įlanka	(1.1 pav.).	Šiaurinę	Baltijos	dalį	nuo	centrinės	skiria	salomis	
ypač	gausios	Archipelago	ir	Alando	jūros.	Centrinėje	Baltijos	jūroje	išskiriama	jos	šiaurinė	dalis	
ir	Rygos	įlanka,	rytų	ir	vakarų	Gotlando	rajonai,	o	jos	pietuose	–	Gdansko	įlanka,	Bornholmo	ir	
Arkonos	rajonai.	Jūros	pietvakarinėje	dalyje	yra	Kylio	ir	Meklenburgo	įlankos,	o	su	Šiaurės	jūra	
Baltija	jungiasi	ties	Kategatu,	kurį	nuo	pietinės	dalies	skiria	siauri	slenkstėti	Zundo,	Didžiojo	ir	
Mažojo	Belto	sąsiauriai,	dar	vadinami	Danijos	sąsiauriais.

Rytinei	Baltijai,	apie	kurią	kalbama	knygoje,	priklauso	šiaurinėje	dalyje	esanti	Suomijos	įlanka,	
Rygos	įlanka	ir	rytų	Gotlando	rajonas.

1.1 pav. Baltijos jūros ir jos dalių žemėlapis

BotnijoS 
įlanka

SkageRakaS CentRinė 
Baltija

RygoS
įlanka

SuomijoS 
įlanka

kategataS
Zundo

SąSiauRiS

DiDžiojo Belto SąSiauRiS

Mažojo Belto SąSiauRiS

Sausuma
Vanduo

BotnijoS
jūRa

gDanSko 
įlanka

alanDo jūRa

kVaRkaS

aRChipelago 
jūRa
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Baltijos jūros formavimasis

Geologiniu	požiūriu	Baltijos	jūra	yra	jauna	ir	vis	dar	kintanti.	Pagal	dabartinę	savo	raidos	būklę	ji	
yra	tik	maždaug	4	000	metų	amžiaus,	nors	iš	tiesų	ši	jūra	formavosi	daug	ilgesnį	laiko	tarpsnį.1

Plokščia	kristalinių	pamatinių	uolienų	įduba,	sudaranti	Baltijos	jūros	guolį,	yra	maždaug	dviejų	
milijardų	metų	amžiaus,	o	dabartinė	jūra	pradėjo	formuotis	maždaug	prieš	100	000	metų.	Prieš	
paskutinį	ledynmetį	(prieš	130	000–115	000	metų)	šioje	vietoje	egzistavo	jūra	vadinamas	van-
dens	telkinys	–	Emija	(Eemia),	bet	kadangi	paskutinio	ledynmečio	ledynai	nusinešė	beveik	visus	
ankstesniųjų	geologinių	periodų	nuosėdų	likučius,	seniausia	Baltijos	jūros	teritorijos	istorija	nėra	
gerai	žinoma.	

Po	paskutinio	 ledynmečio	pabaigos	 šiandien	Baltijos	 jūros	 apsemtoje	 teritorijoje	 įvyko	kelios	
transformacijos.	Nuo	sunkios	 ledo	dangos	 išsivadavusi	Žemės	pluta	pradėjo	kilti,	panaikinda-
ma	arba	sukurdama	jungtis	su	Šiaurės	jūra	ir	Atlanto	vandenynu	per	Danijos	sąsiaurius	arba	tas	
vietas,	kur	dabar	telkšo	didieji	Švedijos	ežerai,	taip	pat	su	Baltąja	jūra	ir	Arkties	vandenynu.	Per	
tūkstantmetį	ji	ir	didėjo,	ir	mažėjo.	Poledynmetyje	išskiriami	šie	Baltijos	jūros	formavimosi	eta-
pai (1.2 pav.):

• Baltijos ledyninis ežeras (prieš 12 600–10 300 metų) nesijungė su pasauliniu 
vandenynu, taigi buvo gėlo vandens telkinys. jo plotas buvo daug mažesnis už 
dabartinės Baltijos jūros plotą. 

• Joldijos jūra (prieš 10 300–9 500 metų) susiformavo, kai Baltijos ledyninis 
ežeras užliejo Vidurio Švediją ir susijungė su Šiaurės jūra. Vandens druskin-
gumo skirtumas sukėlė druskingo vandens pritekėjimą iš Šiaurės jūros, su-
kurdamas joldijos jūroje papildomas druskingas zonas, kuriose suklestėjo 
dvigeldis moliuskas – Yoldia artica (šiam moliuskui reikalingas šaltas ir sūrus 
vanduo). Šiek tiek vėliau (maždaug prieš 10 000 metų) per Daniją susiformavo 
kita jungtis su Šiaurės jūra – pirmasis Didysis Beltas (šiuo metu tai didžiausias 
iš Danijos sąsiaurių), tuo metu nesiekęs nei kilometro pločio.

• Anciliaus ežeras (prieš 9 500–8 000 metų) buvo gėlo vandens baseinas, at-
siskyręs nuo Šiaurės jūros dėl vis stiprėjančių žemės plutos poslinkių Skan-
dinavijoje. nors jungtis per Vidurio Švediją visiškai nenutrūko, sūrus vanduo 
nebegalėjo pateikti į ežerą, kadangi ežeras atsidūrė aukščiau jūros lygio. 
ežeras pavadinimą gavo nuo Ancylus fluviatilis – nuosėdose aptikto pilvakojo 
moliusko. Vis kylant ežero lygiui, buvo užtvindytos aplinkinės teritorijos, kol 
galų gale (maždaug prieš 9 200 metų) atsivėrė naujas vandens kelias netoli 
tos vietos, kur dabar driekiasi Didžiojo Belto sąsiauris. 

• Litorinos jūra (prieš 8 000–4 000 metų) susiformavo, kai jungtis su Šiaurės 
jūra tapo platesnė ir padidėjo vandens apykaita su vandenynu, lėmusi ir van-
dens telkinio druskingumo padidėjimą. jūra pavadinta pagal paprastąją litoriną 
Littorina littorea – tuo metu Baltijos vandenyse vyravusią moliuskų rūšį. Šiltes-
nio atlantinio periodo metu (maždaug prieš 4 500 metų) jūra pasiekė aukščiau-
sią druskingumo lygį savo istorijoje, turėjo dvigubai daugiau vandens ir 26,5 % 
didesnį paviršiaus plotą nei dabartinė Baltijos jūra. 

• Limnėjos ir Mijos, arba politorininio laikotarpio, jūros – tai, ką dabar vadi-
name Baltijos jūra, savo dabartinę formą įgijo maždaug prieš 4 000 metų.
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1.2 pav. Baltijos jūros formavimosi etapai

Skirtingi	Baltijos	jūros	baseino	formavimosi	etapai	paliko	savo	pėdsakus	pakrančių	teritorijose.	
Daug	dabartinių	pakrantės	ežerų	kildinami	iš	įlankų,	susiformavusių	traukiantis	Litorinos	jūros	
vandenims.	Kai	kuriose	pakrančių	kraštovaizdžio	vietose	dar	galima	pastebėti	buvusias	Anciliaus	
ežero	ir	Litorinos	jūros	kranto	linijas.	

ledas 
Sausuma
Vanduo

ledas 
Sausuma
Vanduo

ledas 
Sausuma
Vanduo

Sausuma
Vanduo

Baltijos ledyninis ežeras joldijos jūra

anciliaus ežeras litorinos jūra
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Gintaras – vienas garsiausių Baltijos regiono lobių, 
pateikiantis įrodymų apie priešistorinius laikus, kai 
Baltijos jūra dar net nebuvo pradėjusi formuotis. 
Baltijos gintaras – tai natūralūs suakmenėję sakai, 
kuriuos išskyrė keletas rūšių pušų, augusių maž-
daug prieš 50 milijonų metų. upės išplovė sakus 
iš miškų ir nunešė juos į jūrą. Bėgant laikui, sakai 
pavirto į gintarą. Daugelyje gintaro gabalėlių liko 
suakmenėjusių augalų ir gyvūnų fragmentų, vadi-
namų inkliuzais. jų tyrinėjimas – būdas rekonstruoti 
gintaro miškų gamtinę istoriją. 

gintaras buvo vienas pirmųjų prekybos tarp Baltijos 
ir Viduržiemio regionų objektų. Senaisiais laikais 
įvairūs „gintaro“ keliai jungė Romos imperiją su 
„barbariškąja“ Šiaure. antikinėje graikijoje gintaras 
buvo vadinamas elektronu – „Saulės substancija“. 
gintaro savybė įsikrauti ir pritraukti mažas daleles 
atvedė iki pavadinimo „elektra“.

Jūros tarakonas (Saduria entomon) – reliktas iš 
vėlyvojo ledynmečio periodo – yra vienas didžiausių 
Baltijos jūros vėžiagyvių, kurio ilgis siekia 8 cm. jis 
paplitęs šiaurinėje japonijos jūros dalyje ir arkties 
vandenyno priekrantės vandenyse. Baltijos jūroje ši 
rūšis aptinkama rytinėje dalyje. 

Manoma, kad jūros tarakonas į Baltijos regioną 
iš Baltosios jūros atkeliavo joldijos jūros periodu 
maždaug prieš 10 000 metų.

Šis vėžiagyvis minta kitais dugno gyvūnais ir 
nugaišusiomis žuvimis, o jį patį medžioja tokios 
žuvys kaip menkės, plekšnės ir ragiai.
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Dinamiška rytinės Baltijos jūros dalies pakrantė

Bendras	Baltijos	jūros	kranto	linijos	ilgis	sudaro	apie	8	000	km,	iš	kurių	1	847	km	driekiasi	Lie-
tuvoje,	Latvijoje	ir	Estijoje.	Dėl	dinamiško	formavimosi	pakrančių	įvairovė	kiekvienoje	Baltijos	
šalyje	skiriasi	–	čia	rasi	ir	pustomų	kopų,	ir	smėlio	paplūdimių,	ir	uolų,	ir	moreninių	bei	klintinių	
skardžių.	

Kranto linija	–	tai	dviejų	skirtingų	aplinkų	–	sausumos	ir	jūros	–	sąveikos	vieta.	Tai	itin	dinamiš-
ka	zona,	kur	nuolat	vyksta	kranto	atsinaujinimo	procesai:	ardymas	ir	akumuliacija.2	Pagrindinės	
šios	sąveikos	priežastys	–	vėjas,	bangos	ir	srovės,	kurie	lemia	plukdomų	nešmenų	kiekį	ir	kryptį.	
Kiti	svarbūs	veiksniai	–	kranto	linijos	forma	ir	jūros	dugno	reljefas	bei	nuosėdų	tipas:	povande-
ninių	srovių	ir	nuosėdų	srauto	kryptis	priklauso	nuo	to,	kiek	kranto	linija	yra	atvira	vyraujančių	
vėjų	poveikiui.	Visų	šių	veiksnių	derinys	ir	lemia,	kokie	procesai	vyraus	atitinkamame	pakrantės	
ruože.	

• Erozija – procesas, kurio metu smėlėti paplūdimiai arba uolėtos pakrantės nuo-
lat ardomi, o kranto linija vis labiau traukiasi į sausumos pusę. erozija labiausiai 
veikia smėlėtus krantus, o smiltainis ir akmenys su molio priemaišomis šiam 
procesui yra atsparesni. yrančias medžiagas išskirsto bangos – akmenys lie-
ka paplūdimyje, smėlis nuplaunamas į seklias priekrantės vandenų zonas arba 
įtraukiamas į nešmenų srautus, o pačios smulkiausios molio arba dumblo dale-
lės nunešamos į gilesnes vietas. erozijos paveiktoms krantų linijoms būdingas 
vaizdas – skardžiai arba gana siauri akmenuoti paplūdimiai. 

• Akumuliacija – procesas, būdingas tiems pakrantės ruožams, kur bangos ir 
povandeninės srovės praranda savo galią ir palei krantą nešamas smėlis išplau-
namas iš jūros. Šis smėlis suformuoja plačius paplūdimius, palaipsniui aukš-
tėjančius nuo jūros. Sausu ir vėjuotu oru smėlis nešamas į sausumos pusę ir 
suformuoja priešakines kopas. priešakines kopas dengianti augmenija neleidžia 
smėliui judėti tolyn į žemyną.

Didžiojoje	pakrančių	dalyje	erozijos	ir	akumuliacijos	procesai	yra	vienodai	intensyvūs,	tad	kranto	
linija	išlieka	gana	stabili.	Tačiau	stebėjimai	rodo,	kad	per	pastaruosius	dešimtmečius	krantų	ero-
zija	ženkliai	padidėjo	ir	ją	sukelia	tokie	veiksniai:2

• vis dažniau kylančios stiprios vėtros – uraganai (kai vėjo greitis viršija 30 m/s 
arba vandens lygis pakyla daugiau nei 1 m nuo vidurkio);

• techninės konstrukcijos, tokios kaip uostų įplaukos vartai arba prieplaukos, 
trukdančios nuosėdų judėjimui ir priverčiančios smėlį kauptis tokių konstrukcijų 
priekyje bei sustiprinančios eroziją už jų;

• sumažėjęs nešmenų papildymas upėmis dėl jų užtvenkimo;
• nepakankama ledo danga pakrantėse, žiemą apsauganti krantus nuo erozijos;
• pasaulinio vandenyno vidutinio vandens lygio kilimas.
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Kitas	kranto	linijos	pokyčius	lemiantis	procesas	yra	lėtas	Žemės	plutos	svyravimas	kaip	kad	po	
ledynmečio	tebevykstantis	Žemės paviršiaus kilimas.	Ledynmečiu	dideli,	sunkūs	ledo	skydai	
skirtingu	svoriu	slėgė	įvairias	Žemės	paviršiaus	vietas	ir	sugebėjo	šiek	tiek	įspausti	Žemės	plutą.	
Ledui	ištirpus	ir	jo	svoriui	nebespaudžiant,	Žemės	paviršius	pamažu	pradėjo	kilti.	Šis	procesas	
iki	šiol	dar	vyksta	nuo	Botnijos	įlankos	iki	pat	Estijos	pakrančių.	Šiuo	metu	Žemės	paviršius	čia	
pakyla	apie	4–10	mm	per	metus.	Prognozuojama,	kad	tai	tęsis	dar	10	000	metų	ir	kad	maždaug	
po	2	000	metų	dėl	kylančio	Žemės	paviršiaus	tarp	Suomijos	ir	Švedijos	susiformuos	sausumos	
tiltas,	o	Botnijos	įlanka	taps	ežeru.	Tipinį	Žemės	paviršiaus	kilimo	vietų	kraštovaizdį	sudaro	iš	
tūkstančio	salų	sudaryti	archipelagai	ir	palaipsniui	iš	jūros	išnyrančios	mažos	salelės.1

Lietuvai priklauso trumpiausias pakrantės ruožas	–	tik	apie	90	km,	kuriam	būdingi	smėlio	
paplūdimiai	ir	akumuliacinės	kopos.	Išskirtinė	Lietuvos	pakrantė	yra	ties	Kuršių	nerija	–	97	km	
ilgio	(iš	kurių	51	km	priklauso	Lietuvai)	ir	iki	3,8	km	pločio	lenktas	pusiasalis	su	didžiausiomis	
Europoje	pustomomis	baltosiomis	kopomis.	Aukščiausia	 jų	siekia	60	m,	nors	daugumos	kopų	
viršūnių	 dengia	miškai.	 Pusiasalis	 skiria	 jūrą	 nuo	Kuršių	marių	 –	 didžiausių	marių	Baltijoje,	
seklaus	 ir	 beveik	 gėlo	 vandens	 telkinio,	 su	 jūra	 susisiekiančio	 per	 labai	 mažą	 sąsiaurį	 ties	
Klaipėda.	Kuršių	marios	yra	vienas	produktyviausių	vandenų	telkinių	Šiaurės	ir	Rytų	Europoje,	
kuriame	gyvena	apie	50	žuvų	rūšių.1	Siekiant	apsaugoti	unikalią	Kuršių	nerijos	ir	Kuršių	marių	
ekosistemą,	1991	metais	buvo	įkurtas	Kuršių	Nerijos	nacionalinis	parkas,	o	vėliau	–	ir	Natura	
2000	teritorija.

Eroduota jūros pakrantė Lietuvoje ties Karkle
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Baltosios Kuršių nerijos kopos
Baltųjų kopų slinkimas prasidėjo XVi a., kai nerijoje dėl intensyvaus ganymo ir medie-
nos ruošimo laivų statybai buvo iškirsti miškai. Dėl to smėlis užpylė neriją ir palaidojo 
ištisus kaimus. Šiam procesui sustabdyti nuo 1825 metų prūsijos valdžia rėmė didelio 
masto miškų atsodinimo projektus, kopas apsodinant nevietine rūšimi – kalninėmis 
pušimis pinus montana. Šiais laikais miškai dengia 89 % nerijos, nors kai kuriuose 
vietose dar galima pamatyti pustomas kopas.

Lietuvos	pakrantės	dalis	šiauriau	Klaipėdos	–	tai	iki	300	m	pločio	smėlėtos	pakrantės.	Čia	per	
paskutinius	dešimtmečius	akumuliacijos	procesus	akivaizdžiai	pakeitė	krantų	erozija,	ir	Lietuvos	
pakrantės	pastoviai	plaunamos	į	jūrą.	Ypatinga	šio	pakrantės	ruožo	vieta	yra	Olando	Kepurė	–	25	
m	aukščio	erozinis	moreninis	skardis,	dar	vadinamas	klifu.	Pakrantės	teritorija	nuo	Klaipėdos	iki	
Palangos	įeina	į	Pajūrio	regioninį	parką.

Latvijos pakrantė	driekiasi	maždaug	497	km,	skirtingose	jos	atkarpose	erozijos	procesus	keičia	
akumuliacija,	todėl	kranto	linija	yra	gana	tiesi.	Tačiau	didžioji	Latvijos	pakrančių	dalis	vis	tik	yra	
eroduojama	–	daugiausiai	vakariniame	krante,	kuris	labiausiai	veikiamas	stipraus	vėjo	ir	bangų.	
„Karščiausi“	erozijos	taškai	yra	netoli	Bernatų	gyvenvietės,	kur	per	pastaruosius	15	metų	buvo	
nuplauta	64	m	paplūdimio,	ir	Kolkos	rage,	kuris	prarado	50	m.3	Intensyvios	erozijos	zonos	glūdi	
žemiau	užtvankų,	pavyzdžiui,	netoli	Liepojos,	Pāvilsostos	ir	Ventspilio.	Nuo	erozijos	kenčia	ir	
kelios	Rygos	įlankos	pakrantės	vietos.	Erozija	ne	tik	pasiglemžia	krantą,	bet	ir	grasina	pakrančių	
gyvenvietėms	bei	namams,	kurie	praeito	šimtmečio	viduryje	dar	buvo	gana	atokiai	nuo	 jūros.	
Dėl	 erozijos	 procesų	 susiformavo	 ir	 įspūdingi	moreniniai	 arba	 smiltainio	 skardžiai.	 Ilgiausias	
ir	aukščiausias	Latvijoje	moreninis	skardingas	(iki	20	m	aukščio)	krantas–klifas	driekiasi	netoli	
Jūrkalnės,	o	įspūdingiausius	smiltainio	skardžius	galima	pamatyti	Vidžemės	akmeningame	pa-
plūdimyje	–	gamtiniame	draustinyje.
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Gamtinis Vidžemės akmeningų paplūdimų draustinis
jis įkurtas vienoje iš vaizdingiausių ir gamtos įvairove labiausiai išsiskiriančių vietų 
latvijos pakrantėje 1957 metais. 2004 metais ši vietovė buvo įtraukta į Natura 2000 
teritorijų sąrašą. ją sudaro daugybė buveinių: rifai, akmeningos ir smėlėtos pakran-
tės, daugiamečių augalų bendrijos akmeninguose krantuose, medžiais apaugusios 
kopos, drėgnos tarpkopės, miškapievės, žemumų šienaujamos pievos. ir tai vienin-
telė vieta prie Baltijos jūros, kur pajūryje galima pamatyti 350–380 milijonų metų am-
žiaus devono smiltainio atodangas.

Latvijos	 pakrantėje	 yra	 ir	 plačių	 smėlėtų	 paplūdimių	 su	 skirtingos	 raidos	 fazės	 kopomis,	 tarp	
kurių	yra	slenkančių	pustomų	kopų.	Ilgiausi	ir	plačiausi	(70–100	m)	paplūdimiai	driekiasi	netoli	
Liepojos,	išilgai	Irbės	sąsiaurio	bei	pietinėje	Rygos	įlankos	pusėje.	Keliose	Rygos	įlankos	vietose	
akumuliacinė	pakrantė	pradėjo	užaugti	pievomis	arba	nendrynais,	pavyzdžiui,	netoli	sienos	su	
Estija,	kur	buvo	įkurtas	gamtinis	Randu	pievų	draustinis	Latvijos	pakrančių	pievoms	ir	lagūnoms	
apsaugoti.	

Iš	trijų	Rytų	Baltijos	šalių	ilgiausią pakrantę turi Estija	–	1240	km	žemyne	ir	2540	km	salose.	
Be	to,	ji	yra	sėte	nusėta	įvairaus	dydžio	bei	formos	salomis.	Estijai	priklausančiuose	Baltijos	van-
denyse	iš	viso	priskaičiuojama	maždaug	1500	salų,	iš	kurių	apie	80	%	sudaro	mažos	salelės.4

Estijos	pakrantė	išsiskiria	didžiausia	aplinkos	sąlygų	bei	kranto	procesų	įvairove.	Šiaurės	vakarų	
Estijoje	ypač	svarbus	vaidmuo	tenka	Žemės	paviršiaus	kilimui,	kuris	paaiškina	gausų	salų	bei	
salelių	atsiradimą.	Pietinėje	Estijos	dalyje	lygios	ir	nedaug	virš	jūros	lygio	iškilusios	pakrantės	
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gali	būti	stipriai	pakeistos	klimato	kaitos,	pavyzdžiui,	kylančio	jūros	lygio	ir	dažnėjančių	audrų,	
kurie	sustiprina	erozijos	procesus.	Tačiau	kylantį	jūros	lygį	Estijoje	šiek	tiek	atsveria	Žemės	pa-
viršiaus	aukštėjimas.			

Estijos	pakrantė	pasižymi	 labai	didele	 aplinkos	 sąlygų	 įvairove.	Pietinėje	dalyje,	netoli	Pärnu	
įlankos,	galima	išvysti	plačius	smėlėtus	paplūdimius.	Smėlėti	krantai	ir	kopos	taip	pat	būdingos	
Suomijos	įlankos	bei	Saaremos	ir	Hiiumos	salų	pakrantėms.	Vakarų	Estijoje	–	ir	salose,	ir	pa-
krantėse	ties	Väinameri	sąsiauriu	–	gana	įprasti	uždumblėję	krantai	su	nendrynais.	Čia	–	didžiausi	
Estijos	pakrančių	pelkynai,	 sudaryti	 iš	Kassari	 deltos,	Matsalu	 įlankos	 ir	 aplinkinių	pakrantės	
ežerėlių,	seklių	fiordų	ir	įlankėlių,	pakrančių	pievų	bei	nendrynų.	Moreniniai	krantai	su	ledynų	
suneštais	rieduliais	išsidėstę	Šiaurės	ir	Vakarų	Estijoje.	Įspūdingiausia	Estijos	pakrančių	vieta	yra	
statūs	skardžiai,	išsidėstę	palei	šiaurinę	pakrantę	ir	Saaremos	saloje.

Šiaurės Estijos glintas – klinčių 
plynaukštės  skardis, besiribo-
jantis su pakrantės lyguma. įspū-
dingiausi skardžiai yra vakarinė-
je harju plynaukštės dalyje, Väi-
ke–pakri saloje (13 m aukščio), 
pakri iškyšulyje (24 m), türisalu 
(30 m) ir Rannamõisa (35 m). 
Skardis po vandeniu leidžiasi 
stačiai arba keliomis terasomis 
iki 100 m gylio. Bendras skardžio 
aukštis siekia apie 150 m.

Pakri iškyšulys
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Trapi ekosistema

Specifines	ekologines	sąlygas	Baltijos	jūroje	daugiausiai	lemia	lėta	vandens apykaita su kitomis 
Pasaulinio	vandenyno	dalimis.	Kaip	minėta	anksčiau,	Baltijos	jūra	su	Šiaurės	jūra	susisiekia	per	
Danijos	sąsiaurius,	kurie	yra	ganėtinai	siauri	ir	seklūs.	Sekliausioje	Beltų	sąsiaurių	vietoje	gylis	
tesiekia	18	m,	o	Zunde	–	tik	8	m.	Todėl	sūraus	vandens	prietaka	paprastai	būna	gana	ribota	–	apie		
475	km³	per	metus.	O	kasmetinis	druskėto	vandens	nuotėkis	iš	Baltijos	į	Šiaurės	jūrą	yra	didesnis	
ir	siekia	apie	940	km³.	Taip	pat	Baltijos	jūra	yra	nuolat	aprūpinama	gėlu	vandeniu	(apie	660	km³	
per	metus),	atitekančiu	daugiau	nei	iš	250	upių,	iš	kurių	didžiausios	yra	Oderis,	Vysla,	Nemunas,	
Dauguva	ir	Neva.	Dalis	gėlo	vandens	į	jūra	patenka	ir	kritulių	pavidalu.	Taip	sukuriama	druskėto	
vandens, kurio vidutinis druskingumas	yra	maždaug	6–8	‰,	aplinka.	Toks	druskingumas,	paly-
ginus	su	apytiksliai	35	‰	vandenyne,	yra	labai	mažas.	Taip	pat	svarbu,	kad	pusiau	uždarose	jūros	
įlankose,	kur	yra	pagrindinių	upių	žiotys,	pavyzdžiui,	Suomijos	įlankoje,	į	kurią	įteka	Neva,	arba	
Rygos	įlankoje,	į	kurią	atsiveria	Dauguvos	žiotys,	vandens	druskingumas	yra	dar	mažesnis.

Sūraus	Šiaurės	jūros	vandens	prietaka	ir	druskėto	Baltijos	vandens	ištekėjimas	–	nuolatiniai,	tuo	
pačiu	metu	vykstantys	procesai.	Druskėtas	vanduo	plūsta	paviršiumi,	kai	sūresnis	vanduo	juda	
priešinga	 kryptimi	 gilesniame	 sluoksnyje.	To	 rezultatas	 –	 skirtingų	vandens	masių	 –	 sūresnio	
apatinio	bei	mažiau	sūraus	paviršinio	sluoksnių	susidarymas,	kuriuos	skiria	vadinamasis	halo-
klinas	su	jam	būdinga	ryškia	druskingumo	kaita.	Stratifikacija	vyksta	ir	tarp	šaltesnio	apatinio	ir	
šiltesnio	paviršinio	vandens	sluoksnių	–	čia	susiformuoja	barjeras,	vadinamas	termoklinu, itin 
išryškėjantis	vasarą	ir	ankstyvą	rudenį,	bet	išnykstantis	žiemos	metu,	kai	paviršinis	vanduo	atvės-
ta.	Haloklinas	ir	termoklinas	izoliuoja	apatinį	vandens	sluoksnį,	neleidžia	jam	maišytis	su	deguo-
nies	praturtintu	paviršiniu	vandeniu,	ir	gilesniuose	sluoksniuose	sukuria	anoksines	(bedeguones)	
sąlygas.	Be	to,	maistinės	medžiagos	ir	teršalai	„įkalinami“	dugno	nuosėdose,	dėl	ko	Baltijos	jūros	
dugne	formuojasi	iki	100	000	km2	siekiančios	„mirties zonos“.

Daugumai	jūrinių	organizmų	tokiomis	atšiauriomis	sąlygomis	išgyventi	yra	itin	sudėtinga.	Tik	
ribotam	skaičiui	rūšių	pavyko	kolonizuoti	šią	specifinę	aplinką,	nes	druskingumo	lygis	yra	per	
žemas	daugumai	Atlanto	vandenyno	bei	Šiaurės	 jūros	 rūšių	 ir	 per	 aukštas	gėlavandenėms	 rū-
šims.	Nepaisant	to,	dalis	jūrinių	ir	gėlavandenių	rūšių	prisitaikė	prie	druskėto	vandens.	Tokioje	
jaunojoje	ir	nestabilioje	ekosistemoje,	kokia	yra	Baltijos	jūra	su	savo	ribota	biologine	įvairove,	
kiekviena	rūšis	atlieka	tam	tikrą	vaidmenį	palaikant	visos	sistemos	struktūrą	ir	dinamiką.	Vienos	
rūšies	išnykimas	gali	sukelti	nepataisomą	žalą	visai	sistemai,	kadangi	nebus	kitų	rūšių,	galinčių	
ją	pakeisti.1

Šie	veiksniai	paaiškina	Baltijos	jūros	kaip	ekosistemos	unikalumą	ir	pažeidžiamumą.	Ji	itin	neat-
spari	pokyčiams	ir	užterštumui,	bet,	deja,	garsėja	kaip	viena	iš	labiausiai	užterštų	jūrų.

Užterštumas – didžiausia grėsmė Baltijos jūrai

Pati	 svarbiausia	ekologinė	Baltijos	 jūros	problema	–	eutrofikacija,	 arba	vandens	ekosistemos	
būklė,	 kai	 didelės	 maistinių	 medžiagų	 koncentracijos	 skatina	 dumblių	 augimą	 ir	 organinės	
medžiagos	 pertekliaus	 susidarymą,	 kuris	 pakeičia	 sistemos	 pusiausvyrą	 funkcionavimą.6 
Ryškiausias	eutrofikacijos	požymis	–	gausūs	smulkių	vandens	dumblių	„žydėjimai“	(dar	vadinami	
vandens	žydėjimu),	šiltomis	vasaromis	dengiantys	didelius	jūros	plotus.	Tai	sukelia	kitą,	ne	tokį	
akivaizdų,	 bet	 dar	 daugiau	 žalos	 pridarantį	 procesą	 –	 didėjantį	 deguonies	 suvartojimą,	 kuris	
sukelia	 ištirpusio	 vandenyje	 deguonies	 stoką	 ir	 dugno	 organizmų	 bei	 žuvų	 žūtį.	Tai	 smarkiai	
paveikia	ir	tokių	komercinių	žuvų	kaip	plekšnės	ir	menkės	reprodukciją,7	o	taip	pat	yra	minėtųjų	
mirties	zonų	jūros	dugne	atsiradimo	priežastis.
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Nodularia – fotosintetinanti melsvabakterė. Melsvabakterės yra vieni seniausių žemė-
je gyvenančių organizmų. jų savybė išskirti deguonį pakeitė planetos atmosferos sudė-
tį, o tai smarkiai pakeitė egzistuojančias gyvybės formas žemėje. pietinėje ir centrinėje 
Baltijos dalyje Nodularia gyvuoja jau maždaug 7 000 metų. 

Vasarą masiškas Nodularia dauginimasis sukelia vandens „žydėjimą“. nuo jo vandens 
paviršius tampa panašus į tirštą, žalsvai geltoną žirnių sriubą. toks „žydintis“ vanduo 
gali būti toksiškas gyvūnams.

Pagrindinė	eutrofikacijos	priežastis	–	didelė	azoto	ir	fosforo	prietaka	į	vandens	ekosistemas	iš	įvai-
rių	taršos	šaltinių	sausumoje.	Apie	75	%	azoto	ir	95	%	fosforo	į	Baltijos	jūrą	atkeliauja	upėmis.	Pusė	
to	kiekio	susidaro	išplovus	trąšas	iš	dirbamų	laukų,	kai	jiems	tręšti	naudojami	per	dideli	trąšų	kiekiai	
ar	kai	tręšiama	esant	įšalui,	ir	dirva	nesugeba	pasisavinti	trąšų.	Kiti	azoto	ir	fosforo	šaltiniai	yra	miš-
kininkystė,	pramoninės	ir	miestų	nuotekos,	tarša	iš	laivų	ir	automobilių.	Apie	25	%	azoto	patenka	
iš	atmosferos,	o	skalbiklių	ir	ploviklių	junginiai	sudaro	iki	24	%	į	jūrą	patenkančio	fosforo.7 Nuo 
XX	a.	8–ojo	dešimtmečio	pabaigos	fosforo	ir	azoto	patekimas	į	Baltijos	jūrą	stabilizavosi,	tačiau	jų	
koncentracijos	išliekos	labai	didelės,	ypač	tokiose	pusiau	uždarose	jos	vietose	kaip	Rygos	įlanka.8

Kita	nemažesnė	Baltijos	jūros	problema	–	tai	tarša	pavojingomis medžiagomis,	į	jūrinę	aplinką	
patenkančiomis	su	nuotekomis,	oru,	išplautoms	iš	dirbamų	laukų	(pesticiduose	esančios	pavojin-
gos	medžiagos),	dėl	laivybos,	ūkinės	veiklos	uostuose	ir	atviroje	jūroje.	Baltijos	jūroje	galite	rasti	
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didžiulę	pavojingų	cheminių	medžiagų	įvairovę	–	dioksinai,	polichlorbifenilai	(PCB),	bromintos	
degumą	mažinančios	medžiagos	(antipirenai),	DDT	ir	daug	kitų.	Pavojingos	medžiagos	jūrinėje	
aplinkoje	 išlieka	 ilgam	 ir	kaupiasi	 jūriniuose	organizmuose	pasiekdamos	 toksiškas	koncentra-
cijas,	 be	 to,	 neigiamai	 veikia	 reprodukcines	 jų	 (ypač	 aukščiausio	mitybos	 lygmens	 plėšrūnų)	
savybes.	Kai	kurių	rūšių	žuvyse,	sugautose	Baltijos	jūroje,	jau	yra	susikaupę	tiek	teršalų,	kad	jų	
koncentracija	gali	būti	žalinga	ar	net	toksiška	žmogaus	imuninei	ir	hormoninei	sistemai,	todėl	jas	
vartoti	yra	pavojinga.

Stebėjimai	parodė,	kad	kai	kurių	pavojingų	medžiagų	koncentracija	Baltijos	jūroje	gali	būti	net	
20	kartų	didesnė	už	jų	koncentraciją	kituose	vandenyse,	pavyzdžiui,	Šiaurės	Rytų	Atlante.	Nors	
nuolatinių	stebėjimų	rezultatai	rodo,	kad	tarša	kai	kai	kuriomis	pavojingomis	medžiagomis	per	
pastaruosius	 20–30	metų	 gerokai	 sumažėjo,	 dėl	 savo	 patvarumo	 ir	 bioakumuliacinių	 savybių	
(kaupimosi	gyvuose	organizmuose)	jos	vis	dar	kelia	aplinkai	didelį	pavojų.	Negana	to,	kai	kurių	
naujų	medžiagų	koncentracijos	didėja. 6

Nemažas	papildomas	grėsmes	kelia:

• tarša nafta ar jos produktais iš naftos tanklaivių ir/arba terminalų;
• invazinių rūšių, atkeliavusių iš kitų šalių balastiniame laivų vandenyje arba ant 

laivų korpusų, įsikūrimas;
• su intensyvia ūkine veikla ir laivyba susijęs jūros išteklių naudojimas.

Visi	šie	veiksniai	keičia	unikalią	ir	trapią	Baltijos	jūros	ekosistemą	bei	sudaro	dar	sudėtingesnes	
gyvenimo	 sąlygas	 jūriniams	 organizmams,	 taip	 lemdami	 dabartinę	 nepalankią	 Baltijos	 jūros	
būklę.	
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2.1. pav. Paukščių migracijos keliai
Šaltinis: © AEWA.9

Vakarų pusrutulio migracijos keliai 
Vakarų palearktikos afrikos–eurazijos

Centrinės azijos migracijos keliai 
azijos–Ramiojo vandenyno migracijos keliai

2.	 Keliautojai	jūra

Kelionės nepažymėtais takais

Laivyba	Baltijos	jūroje	yra	tikrai	intensyvi.	Tačiau	ne	tik	žmonės	ja	keliauja.	Paukščiai	taip	pat.	
Ir,	kaip	ir	žmonės,	jie	turi	savo	įprastus	maršrutus.	Karta	po	kartos	paukščiai	per	jūrą	skrenda	tais	
pačiais	keliais.	Iš	kur	jie	juos	žino?	Mokslininkai	dėl	šio	klausimo	suka	galvas	ištisus	amžius,	
bet	atsakymas	iki	šiol	nėra	aiškus.	Yra	žinoma,	kad	du	pagrindiniai	migravimo	keliai	eina	per	
rytinę	ir	vakarinę	Baltijos	jūros	dalis.	Abu	jie	priklauso	Vakarų	palearktiniam	migracijos	keliui,	
jungiančiam	Euraziją	su	Afrika	(2.1 pav.).	Paukščiai	traukia	per	rytinę	Baltijos	jūros	dalį,	įveik-
dami	tūkstančius	kilometrų	nuo	šiaurinės	Rusijos	dalies	ir	Skandinavijos	iki	šiltesnių	žiemojimo	
vietų.	Vienoms	paukščių	rūšims	Baltijos	jūra	yra	tik	kelias,	kitoms	–	kelionės	tikslas.	Kai	kurie,	
kaip	sibirinės	gagos	(Polysticta stelleri),	kasmet	skrenda	daugiau	nei	3	000	kilometrų	iš	Sibiro	
tundros,	kad	žiemą	praleistų	Baltijos	jūroje.

Migracija	–	sudėtingas	reiškinys.	Ji	priklauso	nuo	paukščių	rūšies,	oro,	laiko	ir	sezono.	Dienos	
metu	migruojantys	paukščiai	gali	skristi	palei	kranto	liniją,	o	naktį	ta	pati	rūšis	gali	keliauti	virš	
žemyno	plačiu	frontu,	kartais	sudarydama	tūkstantinius	būrius.

Dauguma	vandens	paukščių	keliauja	palei	atvirus	vandenis,	kad	nenutoltų	nuo	maisto	šaltinio	ir	prie-
globsčio,	kur	gali	pailsėti,	pasimaitinti	ir	atgauti	skrydžio	metu	prarastas	jėgas.	Milžiniški	paukščių	
būriai	koncentruojasi	tam	tikrose	vietose,	pavyzdžiui,	Matsalu	Vakarų	Estijoje.	Tokios	vietos	papras-
tai	turi	kelias	bendras	savybes,	dėl	kurių	paukščiai	apsistoja	jose,	–	seklius	vandenis,	užliejamus	arba	
sausus	laukus	su	gausiais	maisto	ištekliais,	mažai	plėšrūnų	ir	maža	trikdymo	tikimybe.	Žiemojimo	
vietose	vanduo	turi	būti	neužšalęs,	todėl	jos	dažniausiai	išsidėsčiusios	atviroje	jūroje.		
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Ausuotasis kragas vasariniu plunksnų apdaru

Juodakaklis naras vasariniu plunksnų apdaru

Pasirenkamo maisto įvairovė

Per	rytinę	Baltijos	jūros	dalį	migruojantys	ar	joje	žiemojantys	vandens	paukščiai	turi	tam	tikrų	
bendrų	bruožų.	Vienas	jų	grupavimo	būdas	–	pagal	tai,	kuo	jie	minta.

Žuvimis mintantys paukščiai (ichtiofagai).	Talentingiausiems	 žvejams,	 apsistojantiems	Bal-
tijos	 jūroje	per	migraciją,	priklauso	narai.	Juodakakliai narai (Gavia arctica) ir rudakakliai 
narai (Gavia stellata)	 yra	 reti	 vandens	paukščiai,	 saugomi	visame	pasaulyje.10	 Pagrindinis	 jų	
maisto	šaltinis	–	žuvis.	Ištikimi	savo	vardui,	jie	puikiai	nardo,	vaikydamiesi	mažas	ir	vidutinio	
dydžio	žuveles.	Narai	po	vandeniu	gali	išbūti	apie	minutę	laiko	ir	panirti	į	kelių	dešimčių	metrų	
gylį.	Jų	kūno	forma	šiek	 tiek	primena	torpedą,	o	pirštai	sujungti	plaukiojamosiomis	plėvėmis.	
Plaukiojamosios	plėvės	padeda	gerai	nardyti,	bet	dėl kūno	gale	esančių kojų sausumoje	jie	yra	
nerangūs.	Dėl	 to	narų	lizdai	paprastai	būna	nutolę	nuo	kranto	tik	kelis	metrus.	Dauguma	narų	
nesugeba	pakilti	nuo	žemės,	 todėl	kad	pakiltų,	 turi	 įsibėgėti	apie	dešimt	metrų	vandens	pavir-
šiumi.	Migracijos	metu	narai	paprastai	susiburia	į	nedidelius	būrius	iš	kelių	dešimčių	paukščių.11 
Perėjimo	sezonu	juodakaklio	ir	rudakaklio	naro	plunksnos	gan	aiškiai	skiriasi,	tačiau	žieminiu	
apdaru	juos	sunku	atskirti.

Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus)	–	kitas	entuziastingas	žvejys	su	gana	panašia	į	naro	kūno	
forma.	Jis	taip	pat	puikiai	nardo	ir	plaukioja,	bet	sausumoje	vaikščioja	sunkiai.	Šį	paukštį	lengva	
atskirti	iš	jo	laibo	kaklo,	nusmailėjusio	snapo	ir	ilgų	baltų	bei	rausvai	rudų	plunksnų	ant	galvos	
ir	kaklo	poravimosi	metu,	bet	žiemą	ši	spalvinga	„kaklajuostė“	pakeičiama	baltomis	trumpomis	
plunksnomis,	o	snapas	įgyja	rausvą	atspalvį.	Dauguma	kragų	toli	nemigruoja.	Jie	lieka	dideliuo-
se	 neužšalusiuose	 vidaus	 vandenų	 plotuose,	 nors	 dalis	 aptinkami	 žiemojantys	Baltijos	 jūroje.	
Ausuotieji	kragai	mieliau	renkasi	iki	10	m	gylio	pakrančių	vandenis,	kurie	geriausiai	atitinka	jų	
mitybos	poreikius.11
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Didžiojo dančiasnapio patelė ir patinėlis

Alka

Didysis dančiasnapis (Mergus merganser)	savo	ilgo	raudono	snapo	šonuose	turi	dantukus,	pa-
dedančius	sugriebti	 ir	 išlaikyti	slidžią	žuvį.	Besidairydamas	žuvies	dančiasnapis	plaukia	galvą	
panardinęs	į	vandenį	ir,	vos	pastebėjęs	grobį,	iš	karto	neria	paskui.	Vanduo	–	jo	maitinimosi	vieta	
ir	slėptuvė,	tad	pabaidytas	dančiasnapis	mieliau	ners,	o	ne	skris.	Dančiasnapis	yra	gana	didelis	
vandens	paukštis,	perintis	senų	medžių,	augančių	netoli	vandens,	drevėse.	Tai	riboja	jų	daugini-
mąsi,	kadangi	rasti	tinkamų	perėjimo	vietų	dažnai	būna	sunku.	Rudens	pabaigoje	kai	kurie	iš	jų	
persikelia	į	didelius	neužšąlančius	vandens	plotus,	o	kiti	–	į	jūros	pakrančių	vandenis.11

Bene	pats	įdomiausias	vandens	paukštis,	žiemojantis	rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje,	yra	alka (Alca 
torda).	Kodėl?	Nors	nėra	 jokios	galimybės	pamatyti	pingviną	Baltijos	 jūroje,	visada	atsiranda	
žmonių,	teigiančių,	kad	jie	jį	matė.	Greičiausiai	tai,	ką	jie	matė,	ir	buvo	alka.	Šis	paukštis	šiek	tiek	
panašus	į	pingviną	savo	kresnu	kūneliu	ir	baltai	juodu	„kostiumu“,	bet,	kitaip	nei	pingvinai,	alkos	
skraido	taip	pat	gerai,	kaip	ir	nardo.	Jie	–	tikri	 jūriniai	paukščiai,	beveik	visą	laiką	leidžiantys	
vandenyje,	kur	gaudo	žuvis,	tvarkosi	plunksnas	ir	net	miega,	o	į	sausumą	grįžta	tik	perėti.	Pajutę	
pavojų,	 jie	neria,	o	ne	skrenda,	dėl	 to	alkoms	didelį	pavojų	kelia	 išsiliejusi	nafta:	nardydamos	
naftos	išsiliejimo	vietoje	jos	labiau	susitepa	nei	tuo	atveju,	jei	nuskristų.	Alkos	peri	kolonijomis	
uolų	atbrailose,	kur	plėšrūnai	turi	mažai	galimybių	nugvelbti	jų	kiaušinių	ar	jauniklių.12	Pabaltijo	
šalyse	pavienės	poros	peri	tik	Estijoje,	o	žiemą	jų	čia	gali	būti	gausu.
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Jūros dugno gyvūnija mintantys paukščiai (bentofagai).	Kai	kurių	 rūšių	paukščiai	mieliau	
renkasi	tokius	jūrų	gėrybių	delikatesus	kaip	moliuskai,	vėžiagyviai,	vabzdžių	lervos,	kirmėlės	ir	
kiti	jūriniai	bestuburiai,	nors	kartais	nutveria	ir	kokią	žuvį	ar	krimsteli	augalinio	maisto.	Šiai	gru-
pei	priklauso	sibirinės	gagos,	nuodėgulės,	ledinės	antys	ir	klykuolės,	kurios,	ieškodamos	maisto,	
neria	iki	jūros	dugno.	

Sibirinė gaga (Polysticta stelleri)	–	viena	 iš	 rečiausių	 ir	 sparčiausiai	nykstančių	 jūrinių	ančių	
pasaulyje,	galbūt	jau	dabar	balansuojanti	ant	išnykimo	ribos.	Galimos	to	priežastys	–	nežinomos	
problemos	atokiose	 jų	perėjimo	vietose	bei	grėsmės	čia,	 jų	žiemojimo	vietovėse.	Baltijos	 jūra	
–	viena	svarbiausių	sibirinių	gagų	žiemojimo	vietų	Europoje.	Keletas	tūkstančių	šios	mažiausios	
gagų	rūšies	individų	susirenka	Estijos	ir	Lietuvos	pakrančių	vandenyse	ir	gali	būti	stebimi	nuo	
kranto.	Kadangi	jie	minta	dugno	organizmais,	labiausiai	mėgsta	seklius	vandenis,	kur	paprasčiau	
pasiekti	dugną	neriant.	Žiemodamos	šios	gagos	susiburia	į	kompaktiškus	būrius.11	Patinus	lengva	
atpažinti	iš	baltos	galvos	su	keliais	žalsvais	taškais,	juodo	kaklo	ir	kaštoninės	krūtinės.	Ir	patinų,	
ir	patelių	snapai	yra	melsvos	spalvos.

Nuodėgulės patelė

Sibirinės gagos patelė

Nuodėgulės patinėlis

Sibirinės gagos patinėlis
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Iš	 18	 rūšių	 ančių,	 žiemojančių	 rytinėje	Baltijos	 jūros	 dalyje,	 viena	 tamsiausių	 yra	nuodėgulė 
(Melanitta fusca).	Patinėliai	turi	charakteringą	baltą	„ašarą“	po	pat	akimi	ir	baltą	dėmę	ant	spar-
no,	matomą	tik	skrydžio	metu.	Po	perėjimo	tundroje	jos	dideliais,	iki	kelių	tūkstančių	paukščių	
būriais	atskrenda	į	Baltijos	jūrą	žiemoti.	Pomeranijos	įlanka,	vakarinis	Rygos	įlankos	krantas	ir	
Irbės	sąsiauris	–	pačios	svarbiausios	nuodėgulių	žiemojimo	vietos	visoje	Europoje.	Ši	plačiasna-
pė	antis	rankioja	moliuskus	ir	vėžiagyvius	iš	jūros	dugno	iki	30	metrų	gylio,	kartais	nugriebdama	
kokią	žuvelę.	11 

Iš	rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje	žiemojančių	ančių	rūšių	įspūdingiausia	uodega	su	ilgomis	laibo-
mis	centrinėmis	plunksnomis	gali	pasigirti	ledinės anties (Clangula hyemalis)	patinėliai.	Dalis	
šios	anties	apdaro,	kuris	skiriasi	priklausomai	nuo	lyties,	amžiaus	 ir	metų	 laiko,	keičiamas	iki	
trijų	kartų	per	metus,	nors	dauguma	kitų	ančių	keičia	plunksnas	tik	du	kartus.	Ledinė	antis	yra	
puiki	nardytoja,	besidairydama	moliuskų	ir	vėžiagyvių	dažnai	panerianti	10	metrų	ir	daugiau.11 
Dienos	metu	ji	daugiau	laiko	praleidžia	po	vandeniu	nei	jo	paviršiuje.	Žiemojimo	vietose	ledinės	
antys	laikosi	dideliais	būriais	iš	kelių	šimtų	ar	net	tūkstančių	paukščių,	ir	tuo	pat	metu	vieni	būrio	
paukščiai	neria	į	dugną,	o	kiti	ilsisi	vandens	paviršiuje,	todėl	juos	nesudėtinga	stebėti.	Pavasarį	
juos	lengva	pastebėti	pagal	gana	malonų	balsą.	Kai	jie	susiburia	į	grupes,	atrodo,	tarsi	pati	jūra	
dainuotų.

Mintantieji nuo paviršiaus.	Ne	visi	paukščiai	renka	maistą	vandenyje.	Kai	kurie	labiau	linkę	
pasinaudoti	sparnais	grobiui	susirasti.	Pavyzdžiui,	perėjimo	sezonu	mažasis kiras (Larus minu-
tus)	daugiausiai	minta	vabzdžiais:	laumžirgiais,	lašalais,	ankstyvėmis,	mašalais	ir	vabalais,	nors	
gaudo	ir	mažas	žuvis	bei	vandens	bestuburius.	Pabaltijo	šalyse	peri	tik	keli	tūkstančiai	porų,	ir	
virš	Baltijos	jūros	jie	dažniau	skraido	šiltuoju	metų	laiku,	o	ne	žiemą.10	Vasarai	baigiantis,	ne-
laukdami	šaltesnių	rudens	dienų,	dauguma	kirų	patraukia	į	pietus,	bet	kartais	nedaugelis	jų	lieka	
žiemoti	čia.	Migruodami	jie	vandens	paviršiuje	gaudo	mažus	bestuburius	ir	žuvis.	Mažasis	kiras	
–	tai	mažiausias	kiras	pasaulyje	ir	retas	paukštis	visoje	Europoje.10	Mažai	žinoma	apie	šią	kirų	rūšį	
ir	jos	retumo	priežastys	iki	šiol	nėra	nustatytos. 

Mažasis kiras

Ledinės anties patinas
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Mintantieji augalais (fitofagai).	Kai	kurie	migracijų	metu	Baltijos	jūrą	aplankantys	paukščiai	
mieliau	renkasi	vegetarišką	maistą.	Pabaltijo	šalyse	yra	kelios	vietovės,	kuriose	migruodama	il-
sisi mažoji gulbė (Cygnus columbianus).	Kartais	 keletas	 individų	 lieka	 visai	 žiemai	 sekliose	
įlankose,	nuo	vėjo	apsaugotuose	pakrančių	užutakiuose	ir	upių	žiotyse,	kur	maitinasi	 ir	miega	
atvirame	vandenyje.	Mažosios	gulbės	mitybą	sudaro	vandens	augalų	sėklos,	vaisiai,	lapai,	šaknys	
ir	stiebai,	ir	savo	žiemojimo	ar	poilsio	vietas	jos	renkasi	pagal	tai,	ar	ten	yra	reikiamų	mitybinių	
augalų.11

Didžiausi pavojai, tykantys paukščių jūroje

Gausūs	 paukščių	 būriai	 migruoja	 kiekvienais	 metais,	 bet	 ne	 visi	 paukščiai	 saugiai	 pasiekia	
žiemojimo	vietoves	ir	vėliau	grįžta	į	perėjimo	vietas.	Perėjimo	ir	šėrimosi	laikotarpiu	paukščiams	
pavojų	kelia	buveinių	naikinimas	ir	žmonių	veiklos	keliamas	trikdymas.	Migruojančių	paukščių	
išgyvenimas	 taip	 pat	 itin	 priklauso	 nuo	 sąlygų	 žiemojimo	 ir	 poilsio	 vietose.	 Migravimas	 ir	
žiemojimas	 –	 kritiniai	 paukščio	 gyvenimo	 laikotarpiai.	Migracija	 –	 sunkus	 išmėginimas.	 Per	
trumpą	 laiką	 paukščiai	 nuskrenda	 šimtus	 ar	 net	 tūkstančius	 kilometrų.	Skrydžiui	 jie	 išeikvoja	
energijos	atsargas,	sukauptas	per	intensyvų	maitinimosi	laikotarpį	prieš	kelionę.	Tad	paukščiams	
be	galo	svarbu	skirti	laiko	poilsiui	ir	atgauti	prarastas	jėgas	–	nuo	to	priklauso,	ar	jiems	pavyks	
išgyventi. 

Panašūs	pavojai	tyko	ir	žiemojančių	paukščių.	Kad	šaltą	žiemą	palaikytų	normalią	kūno	tempera-
tūrą,	paukščiai	privalo	reguliariai	maitintis.	Negalėdami	to	daryti,	jie	eikvoja	savo	kūno	atsargas,	
prarasdami	svorio	kiekvieną	dieną,	kai	neranda	pakankamai	maisto.	Jei	tokia	situacija	užsitęsia,	
paukščiai	išsenka	ir	miršta.	Taip	retai	atsitinka	vandens	telkiniuose	be	jokios	žmonių	veiklos,	bet	
intensyviai	eksploatuojamoje	Baltijos	jūroje	tai	yra	reali	grėsmė.	Vengdami	pavojų,	paukščiai	ne	
tik	be	reikalo	eikvoja	energiją,	bet	ir	neturi	laiko	pakankamai	pasimaitinti.	Išbaidžius	paukščius	
iš	jų	pamėgtų	mitybos	vietų,	paukščiai	yra	priversti	naudoti	savo	vidines	atsargas,	kurios	žiemą	
ir	taip	jau	būna	menkos.	 

Nevisada	įmanoma	išmatuoti	trikdymų	lygį.	Verslinės	žvejybos	poveikis	paukščiams	maitinimosi	
vietose	yra	gana	akivaizdus,	bet	to	negalima	pasakyti	apie	pakrantėse ir jūroje veikiančias vėjo 
jėgaines.	Iš	vėjo	energijos	gaminama	elektra	yra	daug	draugiškesnė	aplinkai	nei	iškastinio	kuro	
naudojimas.	Tačiau	reikia	atsižvelgti	ir	į	galimą	neigiamą	tokių	jėgainių	poveikį	migruojantiems	
paukščiams.	Kaip	minėta	 anksčiau,	 paukščių	migracijos	 keliai	 yra	 tarsi	 platūs	 koridoriai.	 Pri-
klausomai	nuo	oro	sąlygų,	laiko	ir	sezono,	ta	pati	paukščių	rūšis	gali	rinktis	skirtingą	maršrutą	
migravimo	kryptimi.	Todėl	neįmanoma	parengti	žemėlapio	su	tiksliais	migracijų	keliais	ir	pagal	
tai	suplanuoti	vėjo	turbinų	išdėstymą.	Vis	didėja	poreikis	vėjo	turbinas	statyti	santykinai	sekliuo-
se	vandens	plotuose,	kur	vėjas	daug	stipresnis	nei	žemyne,	o	montavimo	kaina	gerokai	mažesnė.	
Deja,	kai	kurie	virš	Baltijos	jūros	migruojantys	paukščiai	mieliausiai	renkasi	būtent	tuos	pačius	
vandens	plotus.	Paukščiams	įskridus	į	vėjo	jėgainės	zoną,	būrys	išsklaidomas,	o	kai	kurie	paukš-
čiai	gali	 žūti	nuo	susidūrimo	su	 turbinomis.	Tokios	kliūtys	 jų	 įprastame	kelyje	 sukelia	paukš-
čiams	stresą.	Ar	gali	jie	nuklysti	nuo	savo	migracinio	kelio?	Kadangi	paukščiai	pasižymi	stipriu	
migravimo	instinktu,	tai	yra	mažai	tikėtina,	o	papildomas	trikdymas	ir	jo	sukelta	sumaištis	verčia	
paukščius	eikvoti	ilgam	skrydžiui	taip	reikalingos	energijos	atsargas.	Skirtingų	rūšių	paukščiai	į	
vėjo	jėgaines	reaguoja	skirtingai.	Narai	bando	jų	išvengti,	o	kai	kurios	antys	sugeba	prisitaikyti.

Be	šių	trikdymų	egzistuoja	ir	platus	tiesioginių	pavojų	migruojantiems	ir	Baltijos	jūroje	žiemo-
jantiems	vandens	paukščiams	spektras:	išsiliejusi	nafta,	užteršimas	pavojingomis	medžiagomis,	
tokiomis	kaip	sunkieji	metalai	ir	pesticidai,	taip	pat	medžioklė,	įsipainiojimas	į	žvejų	tinklus	ir	
mitybos	šaltinių	mažėjimas. 
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Baltijos	jūroje	vykstant	tokiam	intensyviam	eismui,	naftos išsiliejimų	pasitaiko	gana	dažnai.	Ir	
tai	ne	vien	didelių	tanklaivių	katastrofos.	Kiekvienas	net	ir	mažas	naftos	nutekėjimas	–	siurbiant	
degalus,	atliekant	remontą	ar	netgi	įprastai	naudojant	laivą	–		yra	jūros	teršimo	naftos	produktais	
šaltinis.	Paukščiui	plaukiojant	užterštame	vandenyje,	nafta	permerkia	ir	sulipina	jo	plunksnas.	Jos	
praranda	izoliacines	savybes	ir	nebegali	palaikyti	reikiamos	kūno	temperatūros,	kas	savo	ruožtu	
nebeleidžia	paukščiams	nardyti	ir	gali	pasibaigti	mirtimi	nuo	šalčio,	karščio,	dehidratacijos,	bado	
ar nusilpimo. 

Visi	 paukščiai	 kasdien	 tvarkosi	 savo	 plunksnas.	 Jei	 plunksnos	 suteptos	 nafta,	 paukščiai	 sten-
giasi	 ją	pašalinti	 snapu	 ir	netyčiomis	 jos	nuryja.	Nafta	pažeidžia	 jų	vidaus	organus,	paukščiai	
ja	 apsinuodija.	Nors	 labai	 stengiamasi	 tokius	 paukščius	 išgelbėti	 nuvalant	 naftą,	 tačiau	 tai	 tai	
dažniausiai	neduoda	norimo	 rezultato.	 Išgyvenimo	galimybė	priklauso	nuo	daugelio	veiksnių:	
ant	paukščio	patekusios	naftos	kiekis,	kiek	laiko	jis	išbuvo	susitepęs	nafta,	valymo	metodas	ir	
priežiūra	atsigavimo	metu,	rūšis,	amžius,	buveinė,	maisto	šaltiniai	 ir	kiti	veiksniai.	Deja,	gana	
nemažas	skaičius	nuvalytų	paukščių	neišgyvena.	Priklausomai	nuo	paukščio	nurytos	naftos	kie-
kio,	net	ir	valymo	procesą	išgyvenę	paukščiai	gali	kentėti	nuo	funkcijų	pakitimų,	pavyzdžiui,	gali	
būti,	kad	jie	nebegalės	daugintis.	Kiekvienas	į	vandenį	nukritęs	naftos	lašas	atima	gyvybę	–	jei	
ne	iš	karto,	tai	vėliau.	

Žvejybos tinklai	–	kita	rimta	grėsmė	rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje	žiemojantiems	vandens	paukš-
čiams.	Nerdami	ieškoti	maisto,	paukščiai	įsipainioja	į	tinklus	ir	juose	žūsta.	Kai	kurie	paukščiai,	
pavyzdžiui,	ledinės	antys,	yra	gana	gausios,	tad	žuvimo	žvejų	tinkluose	problema	pavojaus	visai	
rūšiai	gali	 ir	nekelti.	Tačiau	kai	kurie	kiti	–	sibirinės	gagos,	narai	–	yra	reti	visame	pasaulyje.	
Kadangi	tokių	rūšių	populiacijos	yra	mažos	ir,	deja,	nykstančios,	kiekvienas	žvejybos	įrankiuose	
žuvęs	paukštis	yra	maža	mūsų	visos	biologinės	įvairovės	tragedija.	Be	to,	sibirinės	gagos	papras-
tai	laikosi	kompaktiškais	būriais	arti	viena	kitos,	ir	visas	būrys	neria	tuo	pačiu	metu.	Tad	jei	jų	
kelyje	pasitaikys	tinklas,	gali	žūti	visas	paukščių	būrys!

Nafta išsitepusi ledinės anties patelė
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Vandens	paukščiai	buvo	arba	tebėra	medžiojami maistui, sportui arba net dėl plunksnų galvos 
apdangalų pramonei.	Ausuotasis	kragas	ir	upinė	žuvėdra	(Sterna hirundo)	labai	nukentėjo	XIX	
amžiuje,	kai	jų	plunksnomis	buvo	puošiamos	skrybėlės.	Laimei,	galvos	apdangalai	su	plunksno-
mis	jau	nebemadingi,	bet	brakonieriavimas	vis	dar	kelia	grėsmę.	Priklausomai	nuo	veiklos	masto,	
šių	grėsmių	poveikis	gali	būti	tiek	didelis,	tiek	ir	mažas.

Tarsi	 nepakaktų	 šių	 pavojų,	 paukščiai	 ir	 žmonės	 dar	 konkuruoja	 dėl	 tų	 pačių	maisto	 šaltinių.	
Intensyvi verslinė žvejyba, jūros dugno organizmų ir moliuskų rinkimas taip pat skatina 
paukščių	populiacijų	nykimą.	Dėl	 to	kai	kurios	paukščių	 rūšys	–	 alkos,	narūnėliai,	mormonai	
–	žiemą	žūsta	nuo	išsekimo,	kadangi	nebesugeba	susigauti	pakankamai	žuvies,	kad	išgyventų.12 
Šis	reiškinys	buvo	pastebėtas	Šiaurės	jūroje,	bet	tai	gali	būti	aktualu	ir	Baltijos	jūroje.	Paprasčiau	
palaikyti	stabilias	populiacijas	nei	bandyti	atkurti	jas	iš	kelių	išlikusių	rūšies	atstovų	–	ar	tai	būtų	
paukščiai,	ar	žuvys,	ar	kiti	laukiniai	gyvūnai.

Kiekvienai	paukščių	rūšiai	ramybės	sutrikdymas	ir	žmogaus	keliama	grėsmė	yra	pavojinga.	Kai	
žūsta	vienas	paukštis	iš	milijono	rūšies	atstovų,	praradimas	yra	santykinai	mažas.	Tačiau	retų	ir	
nykstančių	rūšių	atveju	situacija	yra	kitokia.	Jei	pasaulinę	rūšies	populiaciją	sudaro	tik	100	000	
individų,	kiekvienas	paukštis	yra	svarbus,	o	kiekvienas	praradimas	–	milžiniškas.	Bet,	be	abejo,	
kiekvienas	žuvęs	paukštis	yra	praradimas.

Nuskendusi sibirinė gaga žvejų tinkluose
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3.	 Povandenės	pievos	–
	 Baltijos	jūrinių	buveinių	įvairovė

Turbūt	nedaug	žmonių	žino	apie	nuostabų	povandeninį	pasaulį,	slypintį	po	Baltijos	jūros	vandens	
paviršiumi,	nes	dėl	šalto	vandens	ir	gana	mažo	vandens	skaidrumo	nardymas	čia	nėra	populiarus.	
Tačiau	ir	čia	galima	rasti	įvairių	buveinių	su	skirtingomis	jūrinių	organizmų	bendrijomis.	Įvairo-
vę	lemia	nevienodos	aplinkos	sąlygos	–	gylis	ir	apšvietimas,	druskingumas	ir	bangų	poveikis,	taip	
pat	dugno	pobūdis	–	reljefas	ir	nuosėdų	tipas.	

Apibūdinant	erdvinę	aplinkos	sąlygų	ir	organizmų	įvairovę,	vartojami	tokie	terminai	kaip	buvei-
nės	arba	biotopai.	Skirtingu	metu	ir	skirtingame	kontekste	šie	terminai	buvo	vartojami	šiek	tiek	
kitokia	prasme,	bet	kartais	ir	kaip	sinonimai. Paprastai tariant, buveinė	gali	būti	apibūdinta	kaip	
aplinkos	sąlygų	visuma	arba	vieta,	kurioje	gyvena	augalas	arba	gyvūnas.	Biotopai	apibrėžiami	
kaip	ekosistemos	erdvinės	dalys	su	daugiau	mažiau	vienodomis,	tačiau	tik	tik	joms	būdingomis	
aplinkos	sąlygomis.13	Tačiau	šiuo	metu	biotopai	yra	aprašomi	pagal	jų	fizinės	aplinkos	savybes	ir	
dominuojančius	biologinius	požymius,	taip	pripažįstant,	kad	gyvieji	organizmai	ne	tik	reaguoja	į	
aplinkos	veiksnius,	bet	gali	ir	patys	keisti	aplinką.	Taigi	dabar	terminas	„biotopas“	nurodo	buvei-
nę	(specifines	gyvenimo	sąlygas)	ir	su	ja	susijusias	augalų	bei	gyvūnų	bendrijas	(tai	yra	biotopas	
=	buveinė	+	bendrija).14

Buveines	galima	skirstyti	pagal	gylį,	kuriame	jos	yra,	ir	atstumą	nuo	kranto	(3.1 pav.). Teritorija	
tarp	sausumos	ir	jūros	vadinama	litorale,	kuriai	priklauso	potvynių–atoslūgių	zona	ir	pakrantės	
dalis,	pasiekiama	bangų	ir	purslų.1	Pati	litoralė	tap	pat	gali	būti	skirstoma	į	kelias	zonas:	1)	ge-
olitoralę	–	pakrantės	juostą,	tik	retkarčiais	užliejamą	vandens;	2)	hidrolitoralę	–	zoną,	kuri	daž-
niausiai	yra	užlieta	vandens	(tarp	vidutinio	ir	žemiausio	vandens	lygio).	Nuo	litoralės	giliausios	
vietos	iki	pat	kontinentinio	šelfo	ribos	arba	maždaug	200	metrų	gylio	jūros	dugnas	vadinamas	
sublitorale.	Kadangi	Baltijos	jūros	gylis	tik	nedaugelyje	vietų	siekia	200	m,	daugumą	jos	plotų	
galima	apibūdinti	kaip	sublitoralinius.	Priklausomai	nuo	gylio,	skiriamos	dvi	zonos:	šviesos	arba	
fotinė	(nuo	graikiško	žodžio	„gerai	apšviestas“)	–	viršutinis	sluoksnis,	į	kurį	prasiskverbia	šviesa,	
ir	 tamsos	arba	afotinė	zona,	kurios	dienos	šviesa	nebepasiekia.	Jūros	dugne	esančios	buveinės	
vadinamos	bentosinėmis,	o	vandens	storymėje	virš	jūros	dugno	iki	paviršiaus	–	pelaginėmis	bu-
veinėmis.	Pelaginės	ir	bentosinės	buveinės	gali	būti	ir	afotinėje,	ir	fotinėje	zonoje.15
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3.1 pav. Jūrinių ir sausumos buveinių išsidėstymas
Šaltinis: Federacinė gamtos apsaugos agentūra, Vokietija, D. Boedeker, 1998.15

geolitoRalė

Jūrinės buveinės Sausumos buveinės

SuBlitoRalė hiDRolitoRalė

pelaginės šviesos
zonos buveinės

aukščiausias vandens lygis

Vidutinis vandens lygis

žemiausias vandens lygis

Bentosinės šviesos zonos buveinės

Bentosinės tamsos zonos buveinės

pelaginės tamsos
zonos buveinės

Jūros dugno buveinių įvairovė

Jūros	dugno	paviršinės	nuosėdos	–	kitas	svarbus	dugno	buveinės	savybes	apibrėžiantis	veiksnys.	
Centrinėje	Baltijos	 jūroje	 ir	 rytinėje	 jos	 dalyje,	 išilgai	 Pabaltijo	 šalių	 pakrančių,	 dugnas	 labai	
įvairus,	bet	mes	išskirsime	du	tipus	–	kietą	ir	minkštą	dugną.	

Kietam	dugnui	priklauso	kristalinė	pamatinė	uoliena,	kietos	ir	minkštos	nuosėdinės	uolos,	rie-
duliai,	žvyro	dugnas,	kieto	molio	dugnas	 ir	žvyringas	dugnas	su	kriauklėmis.	Minkštas,	purus	
dugnas	būna	iš	smėlio,	dumblo,	durpių	arba	mišrių	nuosėdų.1

Kristalinė	pamatinė	uoliena,	suformuota	daugiausiai	iš	granito	ar	gneiso,	yra	atsidengusi	aplink	
Archipelago	jūrą,	šiaurinėje	Suomijos	įlankos	dalyje	ir	Botnijos	jūros	bei	Botnijos	įlankos	pa-
krantėse.	Šiaurinėse	Estijos	pakrantėse	 ją	dengia	150–200	metrų	storio	nuosėdinės	medžiagos	
sluoksnis.	 Šio	 sluoksnio	 storis	 auga	 pietų	 kryptimi:	Rygos	 įlankoje	 jis	 siekia	 1	 km,	Lietuvos	
pakrantėse	–	2	km,	o	pietinėje	Baltijos	jūros	dalyje	–	iki	8	km.1

Nuosėdinės	medžiagos	sluoksnį	sudaro	 įvairaus	rūšiuotumo	ir	sudedamųjų	dalelių	dydžio	me-
džiagos,	tarp	jų:	rieduliai,	gargždas,	žvyras,	smėlis,	klintys	ir	molis	–	per	milijonus	metų	sufor-
muotos	erozijos,	vandens	slėgio	 ir	 įvairių	cheminių	procesų.	nuosėdinės	medžiagos	dabartinis	
pasiskirstymas	ir	formacijos	yra	išlikę	daugiausiai	nuo	ledynmečio.	
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Moreniniai gūbriai Lietuvoje

Kietos	nuosėdinės	uolienos	–	smiltainis	ir	klintys	–	susiformavo	prieš	ledynmetį.	Smiltainio	uo-
lienos	aptinkamos	Baltijos	jūros	rytinės	dalies	pakrantėse	ir	Rygos	įlankoje,	netoli	Tuja–Vitrupės,	
o	klintiniai	klifai	labiau	būdingi	Estijos	pakrantei.	Yra	ir	minkštų	nuosėdinių	uolienų,	sudarytų	
iš	kreidos,	morenos	arba	mergelio	 (uolienos,	kurios	 sudėtis	yra	 tarpinė	 tarp	klinties	 ir	molio).	
Moreninių	skardžių	galima	rasti	Lietuvos	ir	vakarinėje	Latvijos	pakrantėje.

Morena	–	nerūšiuotas	riedulių,	akmenų,	gargždo,	žvyro,	smėlio	ir	molio	mišinys,	kurį	suformavo	
tirpstantys	ledynai.	Šis	mišinys	buvo	sustumtas	išilgai	ledyno	krašto	ar	po	ledu,	taip	suformuoda-
mas	masyvias	gūbrių	sistemas	(arba	vadinamąsias	galines	morenas).	Neseniai	Lietuvoje,	netoli	
Palangos,	buvo	atrasti	įspūdingi	povandeniniai,	iki	5	metrų	gylio	kanjonai	tarp	lygiagrečių	more-
ninių	gūbrių.	Tai	didžiausia	iki	šiol	atrasta	moreninių	gūbrių	grupė,	užimanti	daugiau	nei	5	km2. 
Jūros	tyrinėtojai	mano,	kad	šie	gūbriai	–	senojo	Baltijos	ledyninio	ežero	krantų	liekanos.

Moreninis	dugnas	su	gūbriais,	akmeningo,	žvyruoto	ir	smėlėto	dugno	intarpais	prasideda	Lietu-
vos	vandenyse,	šiek	tiek	šiauriau	nuo	Klaipėdos,	ir	tęsiasi	iki	Pērkonės	Latvijoje.	Tokį	dugną,	ku-
riame	formuojasi	Baltijos	rifai,	galima	rasti	ir	kitose	Baltijos	jūros	rytinės	dalies	vietose,	pavyz-
džiui,	netoli	Hiiumos	ir	Saaremos	salų	bei	Rygos	įlankoje,	bet	čia	jį	dažniausiai	sudaro	smėlio,	
žvyro	ir	akmenų	mišinys.	Smėlėtas	dugnas	būdingas	Lietuvos	priekrančių	vandenims	prie	Kuršių	
nerijos	 ir	 kai	 kurioms	Latvijai	 priklausančios	 jūros	 dalies	 dugno	 vietoms.	Dumblu	 padengtas	
dugnas	daugiausiai	aptinkamas	Estijos	vandenyse.
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Pūslėtasis guveinis (Fucus vesiculosus) yra 
tipiškas Baltijos jūros priekrančių dumblis. tai ru-
dasis daugiametis makrodumblis, augantis 1–6 
metrų gylyje ant kieto uolinio dugno. jų sąžalynai 
yra pačios turtingiausios rūšių Baltijos jūros eko-
sistemos, kurias sudaro 10 dumblių ir 30 gyvūnų 
rūšių. pūslėtasis guveinis turi vyriškuosius ir mo-
teriškuosius daugialąsčius gniužulus. jis daugi-
nasi išleisdamas kiaušinėlius ir spermą į vandenį 
paprastai dvi dienos prieš pilnatį ir jaunatį.

pūslėtasis guveinis itin paplitęs Rygos įlankoje, 
Vakarų estijos salyne ir Suomijos įlankoje.

Tankios povandeninės jūros dumblių pievos

Kaip	minėta	anksčiau,	viena	iš	buveinės	ar	biotopo	sudedamųjų	dalių	yra	juose	gyvenančių	auga-
lų	ir	gyvūnų	bendrijos.	Sąveikaudamos	tarpusavyje	ir	su	juos	supančia	aplinka	jūrinių	organizmų	
grupės	taip	pat	formuoja	dugno	buveines.

Tipiška	dugno	buveinių	augmenija	–	tai	įvairūs	dumbliai:	jūriniai	andrai,	žalieji,	rudieji	arba	rau-
donieji	makrodumbliai.	Dumblių	sąžalynai	suteikia	maistą	 ir	prieglobstį	patiems	įvairiausiems	
jūriniams	organizmams	bei	nerštavietes	žuvims.	Dumbliai	taip	pat	vilioja	didelius	migruojančių	
paukščių	pulkus:	augalais	mintančias	gulbes,	nardančias	antis	ir	žąsis	bei	medžiojančius	paukš-
čius.	

„Povandeninėse	pievose“	rūšių	sudėtis	priklauso	nuo	aplinkos	sąlygų	–	substrato,	gylio,	druskin-
gumo	ir	pan.	Sausumos	augalai	paprastai	auga	minkštame	substrate,	pavyzdžiui,	dirvožemyje,	
dumble	ir	smėlyje.	Jūroje	–	atvirkščiai.	Įprastame	smėlėtame	dugne	auga	tik	keletas	augalų	rūšių,	
o	uolos	dažnai	yra	apžėlusios	 įvairiausiais	dumbliais. Povandeninius	 riedulius	 ir	uolas	mėgsta	
stambūs	makrodumbliai,	pavyzdžiui,	pūslėtasis	guveinis,	ir	sėsli	epifauna	(prie	jūros	dugno	pri-
sitvirtinę	gyvūnai).	Purus	smėlio	ir	dumblo	dugnas	labiau	tinka	keliems	induočiams	augalams,	
pavyzdžiui,	jūriniam	andrui,	ir	infaunai	(smėlyje	gyvenančių	gyvūnų	rūšims),	o	gargždas	ir	žvy-
ras	yra	per	rupus	daugumai	infaunos	atstovų,	bet	kartu	nepakankamai	stabilus	makrodumbliams	
ir	sėsliai	epifaunai	įsikurti.14

Rūšių	 įvairovė	 gerokai	 didesnė	 nuo	 bangų	 poveikio	 apsaugotose	 vietose,	 pavyzdžiui,	mažose	
įlankose	ir	užutekiuose,	nes	tik	nedaugelis	rūšių	gali	prisitaikyti	prie	atšiaurių	gyvenimo	sąlygų	
bangų	tiesiogiai	veikiamose	vietose.	Tad	Estijos	buveinės	yra	daug	įvairesnės	už	buveines,	išsi-
dėsčiusias	išilgai	tiesaus	Lietuvos	ir	Latvijos	kranto.		

Žaliadumblių,	 rudadumblių	 ir	 raudondumblių	 paplitimas	 priklauso	 nuo	 gylio.	 Žaliadumbliai	
linkę	gausiau	želti	 sekliame	vandenyje,	 rudadumbliai	klesti	 ir	 sekliose,	 ir	 gilesnėse	vietose,	o	
raudondumbliai	gausiausiai	auga	gilesnėse	jūros	dalyse.	Tai	paprastai	aiškinama	tam	tikrų	rūšių	
prisitaikymu	prie	vyraujančių	apšvietimo	sąlygų.	Vanduo	mažiausiai	absorbuoja	mėlyną	ir	žalią	
šviesą,	o	ilgesnių	bangų	raudoną,	oranžinę	ir	geltoną	šviesą	sugeria	labai	intensyviai.		
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Šakotasis banguolis (Furcellaria lumbricalis) yra rausvai rudos spalvos dumblis, galintis 
išaugti maždaug iki 30 cm. augimo metu kiekviena šakelė dalijasi į dvi. europoje jis aptin-
kamas teritorijoje nuo Šiaurės norvegijos iki Biskajos įlankos, Baltijos jūroje, taip pat prie 
italijos ir Sardinijos. Rytinėje Baltijos dalyje jis gausiai auga Rygos įlankoje, Vakarų estijos 
salyne ir Suomijos įlankoje, lietuvos ir latvijos priekrantėse. Daugumoje Baltijos jūros vie-
tų banguolis suformuoja ištisinį sąžalynų ruožą giliau pūslėtojo guveinio juostos. tačiau 
atvirose lietuvos ir latvijos priekrantėse, kur pūslėtasis guvesnis augti negali, tankius są-
žalynus banguolis formuoja 4–10 m gyliuose, nors pavieniai augalai randami iki 15–16 m 
gylio. Daug žuvų rūšių, tarp jų ir Baltijos strimelė, neršia šakotojo banguolio sąžalynuose. 

Jūrinis andras (Zostera marina) 
yra jūrinis augalas tamsiai žaliais, il-
gais ir siaurais, panašiais į kaspinus 
ir apvaliai užsibaigiančiais lapais, 
užaugančiais iki 20–50 cm. tai vie-
na iš labiausiai Šiaurės pusrutulyje 
paplitusių jūrinių augalų rūšių. jų 
gausu estijos pakrančių vandenyse 
bei Rygos įlankoje. jūrinio andro 
pievose prieglobstį ir namus randa 
22 gyvūnų rūšys. atvirose lietuvos 
ir latvijos smėlėtose priekrantėse 
jūrinis andras augti negali dėl stip-
raus bangų poveikio.
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Rifai

Įspūdingos buveinės rytinėje Baltijos jūros dalyje

Rifai	turbūt	yra	patraukliausia	ir	ekologiniu	požiūriu	svarbiausia	buveinė	rytinėje	Baltijos	jūros	
dalyje,	 tikros	oazės	 su	didele	žuvų,	paukščių,	bestuburių	 ir	augalų	 įvairove.	Rifai	būna	biolo-
ginės	(pavyzdžiui,	koraliniai	rifai)	arba	geologinės	kilmės.	Baltijos	jūros	rifai	susiformavo	ant	
moreninio	dugno	arba	iš	smėlėto	dugno	kyšančių	uolų.	Dauguma	rifų	aptinkami	iki	20	m	gylio.	
Priklausomai	nuo	specifinių	kiekvieno	regiono	aplinkos	savybių,	 jie	suteikia	unikalias	sąlygas	
ir	prieglobstį	daugeliui	specifinių	rūšių.	Būdingiausios	rifų	rūšys	yra	raudonieji,	rudieji	ir	žalieji	
makrodumbliai,	dugne	gyvenantys	gyvūnai,	pavyzdžiui,	samangyviai, moliuskai,	vėžiagyviai	ir	
bentosinės	žuvys.	Dauguma	verslinių	žuvų	rūšių	rifus	pasirenka	kaip	nerštavietes.	Rifai	yra	mai-
tinimosi	vietos	nardantiems	paukščiams,	kurie	minta	moliuskais	ir	vėžiagyviais.	Jie	pritraukia	ir	
žuvis,	paskui	kurias	atseka	ruoniai.	Taigi	rifai	atlieka	reikšmingą	vaidmenį	mitybos	grandinėje.	
Iš	viso	rifai	rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje	užima	daugiau	nei	8	000	km2,	kas	sudaro	beveik	pusę	
Rygos	įlankos	ploto.	Sunaikinus	rifus	visa	ekosistema	gali	ženkliai	pasikeisti.

Povandeninės smėlio seklumos,	kaip	rodo	pavadinimas,	siejasi	su	smėlio	dugnu.	Šios	buveinės	
būdingos	sekliems	priekrančių	vandenims	ar	jūros	dugno	pakilumoms	(iki	20	m	gylio)	gilesnėse	
jūros	vietose.	Bangoms	atvirose	priekrantėse	jokia	augmenija	negali	įsitvirtinti	ant	smėlio	dugno,	
nes	smėlis	čia	nuolat	plaunamas.	Todėl	daugelis	gyvūnų	–	kai	kurios	dvigeldžių	moliuskų	rūšys,	
kirmėlės,	vėžiagyviai	ir	kiti	–	turi	įsirausti	į	nuosėdas.	Labiau	apsaugotose	vietose	esantis	smėlė-
tas	dugnas	apauga	tokiais	augalais	kaip	jūrinis	andras	ir	suformuoja	rūšių	įvairove	turtingas	ben-
drijas.	Tai	taip	pat	svarbi	žuvų	neršimo	ir	vandens	paukščių	maitinimosi	bei	žiemojimo	vieta.	
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Specifines	buveines	formuoja	ir	didelių upių žiotys (dar vadinamos estuarijomis). Žiotys	visada	
sudaro	tarpines	zonas,	kuriose	gėlas	upių	vanduo	maišosi	su	druskėtu	jūros	vandeniu.	Jos	būna	
įvairių	formų,	pavyzdžiui,	įlankos	formos	žiotys,	deltos	arba	salynų	dalys.	Upių	žiočių	yra	visame	
Baltijos	jūros	regione.	Rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje	tipiškas	pavyzdys	būtų	Nevos	žiotys	Sankt	
Peterburge.	Žiočių	aplinką	veikia	ir	 jūros,	 ir	upės	ekosistemos,	tad	čia,	mažoje	zonoje,	galima	
rasti	labai	įvairių	biologinių	nišų.	Specifinį	žiočių	pobūdį	taip	pat	iliustruoja	ir	du	pagrindiniai	
fizikiniai	procesai.	Pirmiausiai,	gėlas	vanduo	yra	lengvesnis	už	druskingą	vandenį,	tad	vandens	
storymėje	gali	susiformuoti	du	sluoksniai.	Ypatinga	dviejų	krypčių	cirkuliacija	skatina	pirminę	
produkciją,	tokiu	būdu	sudarydama	palankesnes	sąlygas	planktonui	ir	žuvims.	Kita	žiočių	ypa-
tybė	ta,	kad	upės	paprastai	į	jas	atneša	daug	vandenyje	pakibusių	dalelių	ir	sukuria	vadinamąją	
didžiausio	drumstumo	zoną.	Žiotys	–	svarbios	vandens	paukščių	perėjimo,	poilsio	ir	maitinimosi	
vietos.

Pastangos aprašyti jūrines buveines

Aukščiau	 aprašytos	 buveinės	 –	 tai	 tik	 keli	Baltijos	 jūros	 povandeninio	 pasaulio	 įvairovės	 pa-
vyzdžiai.	Mokslinių	tyrimų	arba	gamtosaugos	tikslams	aprašyti	bei	klasifikuoti	jūrines	buveines	
buvo	bandyta	jau	ne	kartą.	

Europos	Komisija	1992	metais	patvirtino	labiausiai	pažeidžiamų	ir	ES	saugotinų	buveinių	tipus	
(Buveinių	direktyvos47	I	priedas).	Šiame	sąraše	taip	pat	įtraukti	ir	rytinėje	Baltijos	jūroje	esantys	
buveinių	tipai	–	rifai,	smėlio	seklumos,	lagūnos,	upių	žiotys,	plačios	seklios	įlankos	ir	užutekiai,	
priodiškai	 jūros	užliejamos	smėlingos	ir	dumblinos	seklumos.	Tačiau	šiame	sąraše	pagrindinis	
dėmesys	skiriamas	tik	kelių	rūšių	buveinėms,	kurioms	reikalinga	ypatinga	apsauga,	bet	visa	bu-
veinių	įvairovė	ir	jų	klasifikavimo	sistema	lieka	neaprašyti.

Baltijos	regione	vienos	iš	pirmųjų	iniciatyvų	sukurti	tarptautiniu	lygiu	pripažintą	jūrinių	buveinių	
klasifikacijos	sistemą	ėmėsi	Helsinkio	Komisija.	Šio	darbo	rezultatas	–	1998	metais	paskelbtas	
Baltijos	jūros	ir	pakrančių	biotopų	bei	biotopų	kompleksų	raudonasis	sąrašas	(„Red	List	of	Mari-
ne	and	Coastal	Biotopes	and	Biotope	Complexes	of	the	Baltic	Sea“).15	Tačiau	šiandien	šis	sąrašas	
jau	nėra	pakankamai	detalus	ir	neatskleidžia	Baltijos	jūros	buveinių	sudėtingumo.	

Europos	buveinių	klasifikaciją	pasiūlė	Europos	aplinkos	agentūra	(EAA),	kurdama	Europos	Są-
jungos	 gamtos	 informacijos	 sistemą	 (EUNIS).	 Iki	 šiol	 ji	 buvo	 per	 plati	 ir	 nepakankama,	 kad	
atskleistų	vietines	Baltijos	regiono	sąlygas.	Tačiau	sistema	yra	nuolat	atnaujinama,	taip	suteikiant	
galimybę	įtraukti	ir	regioninę	specifiką.  

Siekdami	 visapusiškai	 apibūdinti	 rytinę	 Baltijos	 jūros	 dalį	 ir	 turėti	 bendrą	 sistemą	 jungtinei	
mokslinei	veiklai	vykdyti,	Baltijos	 jūros	biologai	ES	„LIFE–Nature“	programos	finansuojamo	
projekto	„Jūrinės	saugomos	teritorijos	rytinėje	Baltijos	jūroje“	metu	aprašė	rytų	Baltijos	dugno	
klasifikavimo	sistemą.16	Joje	buveinės	pirmiausia	grupuojamos	pagal	bangų	poveikį	(apsaugotos,	
vidutiniškai	veikiamos	arba	stipriai	veikiamos),	dugno	nuosėdas	(minkštos	ar	kietos)	ir	būdingas	
augmenijos	ar	gyvūnijos	rūšis.

Bet	tai	tikriausiai	nėra	paskutinis	bandymas	aprašyti	ir	klasifikuoti	jūrines	Baltijos	buveines.	Kuo	
daugiau	sukaupiame	žinių	apie	jūros	ekosistemą,	tuo	tiksliau	ir	išsamiau	galime	pažvelgti	į	jos	
atskiras	dalis	ir	jų	tarpusavio	ryšius.
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Pūslėtasis guveinis, apaugęs siūliniais dumbliais

Pagrindinės grėsmės povandeninėms buveinėms

Mechaninis pažeidimas	–	pagrindinė	grėsmė	bentosinėms	buveinėms.	Tai	gali	 įvykti	gilinant	
dugną,	kai	kuriamos	nauji	laivybos	keliai,	arba	gramzdinamos	iškastos	medžiagas.	Buveinės	gali	
būti	 pažeistos	 jūroje	 atliekant	 bet	 kokius	 statybos	 darbus,	 pavyzdžiui,	 įrengiant	 vėjo	 jėgainių	
parkus	arba	kasant	naudingas	iškasenas.	Be	to,	hidrotechniniai	įrenginiai	(bangolaužiai,	molai,	
prieplaukos)	gali	pakeisti	nešmenų	transportą	ir	sustiprinti	akumuliacijos	procesus	rifuose	taip	
juos	sunaikindami.	Todėl	prieš	naujų	hidrotechninių	įrenginių	statybą	dažnai	privalomas	srovių	
ir	bangų	modeliavimas.	Tam	tikri	žvejybos	metodai,	kaip	kad	tralavimas	dugnu,	buveinėms	gali	
padaryti	labai	daug	žalos.

Jūrinės	buveinės	nubuvo	stipriai	pažeistos	eutrofikacijos, kuri	skatina	masinį	siūlinių	dumblių	
augimą	ant	buveines	formuojančių	daugiamečių	dumblių	rūšių,	tokių	kaip	pūslėtasis	guvesnis.	
Tankus	siūlinių	dumblių	kilimas	nepraleidžia	saulės	šviesos	arba	sukelia	po	juo	esančių	augalų	
„uždusimą“.	Taip	sumažėja	plotų,	tinkamų	jūrinio	andro,	pūslėtojo	guveinio,	šakotojo	banguo-
lio	ir	kitų	dumblių	paplitimui.	Pavyzdžiui,	 iki	eutrofikacijos	pūslėtasis	guveinis	Baltijos	jūroje	
augdavo	iki	8	metrų	gylio,	o	dabar	giliausiai	augantys	individai	randami	tik	maždaug	5	metrų	
gylyje.

Buveines taip pat veikia ir tarša nafta,	sumažinanti	stambių	makrodumblių	paplitimą	tose	vieto-
se,	kurios	kitais	atvejais	būtų	tinkamos	šiems	dumbliams	augti.	

Kadangi	 jūrinės	 buveinės	 yra	 gyvybiškai	 svarbios	 jūros	 ekosistemos	 dalys	 ir	 apima	 visas	 jos	
sudėtines	 dalis,	 jų	 apsaugos	 priemonės	 nukreiptos	 į	 bendrą	 jūrinės	 aplinkos	 būklę,	 pradedant	
vandens	kokybės	gerinimu,	 laivybos	 saugumo	 stiprinimu	 ir	 baigiant	 žiniomis	pagrįstu	 jūrinės	
aplinkos	planavimu.	Biologinės	įvairovės	apsaugai	taip	pat	svarbu	žinoti	buveinių	įvairovę	ir	jų	
pasiskirstymą	jūros	dugne,	tačiau	tokiems	tyrimams	reikia	daug	daugiau	laiko	ir	mokslinės	įran-
gos	lyginant	su	sausumos	buveinių	kartografavimo	darbais.
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Žieduotieji ruoniai poilsio vietoje ant uolų

4.	 Pažeidžiamas	žinduolių	gyvenimas

Baltijos	jūroje	gyvena	keturios	jūrinių	žinduolių	rūšys:	paprastoji	jūrų	kiaulė,	pilkasis,	žieduota-
sis	ir	paprastasis	ruoniai.	Pastaroji	ruonių	rūšis	aptinkami	tik	pietinėje	Baltijos	jūros	dalyje.	Tad	
dėmesį	sutelksime	tik	ties	kitomis	dviem	ruonių	rūšimis	ir	paprastąja	jūrų	kiaule,	kurių	galima	
aptikti	ir	Baltijos	šalių	vandenyse.

Žieduotasis ruonis – mažiausias ruonis pasaulyje

Baltijos žieduotasis ruonis (Phoca hispida botnica)	 –	mažiausias	 ruonis	pasaulyje.	 Jo	kūnas	
yra	130–150	cm	ilgio,	svoris	–	50–60	kg.	Svoris	kinta	priklausomai	nuo	metų	laiko:	rudenį	gali	
siekti	100	kg.	Žieduotajam	ruoniui	būdingas	kailiuko	piešinys:	šviesios	žiedo	formos	dėmės	ant	
nugaros	ir	tamsios	žiedo	formos	dėmės	ant	pilvo.	Žieduotieji	ruoniai	lytiškai	subręsta	3–6	metų	
amžiaus	 ir	gali	 išgyventi	 iki	40	metų,	nors	paprastai	gyvena	20–25	metus.	Baltijos	žieduotieji	
ruoniai	daugiausiai	minta	pelaginėmis	žuvimis,	pavyzdžiui,	strimelėmis	ir	stintomis,	bet	ėda	ir	
dugno	gyvūniją	–	kūjagalvines	žuvis	 ir	gyvavedes	vėgėles.	Vėžiagyviai	 irgi	 įeina	į	 jų	racioną,	
ypač	lygiakojai	vėžiagyviai	žiemos	metu.
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Žieduotojo ruonio jauniklis

Paplitimas ir gyvensena.	Žieduotieji	ruoniai	daugiausiai	gyvena	šiaurinėse	Baltijos	jūros	dalyse,	
sudarydami	 tris	 subpopuliacijas	Botnijos	 įlankoje,	Suomijos	 įlankoje	 ir	Vakarų	Estijos	 salyne.	
Neužšalusioje	jūroje	jie	paprastai	maitinasi	giliuose	vandenyse,	o	tarp	maisto	paieškų	žygių	susi-
buria	į	mažas	socialines	grupeles	(iki	10	gyvūnų),	susirenkančias	ant	rifų	ar	povandeninių	uolų.	

Žiemą	ruoniai	aptinkami	po	vieną	ar	poromis	ant	 ledo	 ir	dažnai	būna	agresyvūs	kitų	 individų	
atžvilgiu.	Jie	ieško	tam	tikro	tipo	ledo	(ledo	sangrūdų	ir	ledo	gūbrių),	tinkamų	įsirengti	lizdus	ir	
kvėpuoti	būtinas	ledo	properšas	lede.	Kiekviena	žieduotojo	ruonio	patelė	turi	kelias	kvėpavimo	
properšas	lede	ir	pabaidyta	juda	nuo	vienos	prie	kitos.	Ruoniai	sugeba	palaikyti	tokias	kvėpavimo	
skyles	lede,	net	kai	ledo	storis	siekia	kelis	metrus.	Ledas	labai	svarbus	šiai	arktinei	rūšiai,	kadangi	
ji	veisiasi	tik	ant	ledo	(skirtingai	nuo	pilkųjų	ruonių,	kurie	jauniklius	gali	atsivesti	ir	ant	ledo,	ir	
sausumoje).

Mieliausi jaunikliai pasaulyje	–	žieduotųjų	ruonių	jaunikliai	–	gimsta	vėlyvą	vasarį–ankstyvą	
kovą	 sutankėjusio	 ledo	 urvuose.	Ledas	 tiesiog	 būtinas,	 kad	 žieduotojo	 ruonio	 jaunikliai	 išgy-
ventų;	gimę	vandenyje	jie	žūna.	Paprastai	atvedamas	vienas,	maždaug	4,5	kg	svorio	jauniklis.	
Ruonės	motinos	pienas	yra	apie	38	%	riebumo,	tad	po	39	dienų	žindymo	ruoniukas	jau	sveria	
apie	20	kg.
 
Žieduotųjų	ruonių	naujagimiai	yra	labai	aktyvūs.	Pilkųjų	ruonių	jaunikliai	paprastai	būna	neju-
drūs,	o	žieduotųjų	jaunikliai	50	%	laiko	praleidžia	vandenyje	ir	gali	išbūti	panirę	iki	12	minučių.

Nykstanti rūšis. Žieduotasis	ruonis	istoriškai	buvo	labai	gausi	Baltijos	jūros	rūšis,	apgyvendi-
nusi	visas	žiemą	užšąlančias	šiaurines	ir	centrines	jos	dalis.	Manoma,	kad	XX	amžiaus	pradžioje	
buvo	iki	200	000	Baltijos	žieduotųjų	ruonių.	Tačiau	jų	skaičių	smarkiai	sumažino	intensyvi	me-
džioklė	ir	tarša.	Dabar	šios	rūšies	medžioklė	yra	uždrausta	visoje	Baltijos	jūroje.	Šiuo	metu	čia	
gyvena	apie	6	500–8	000	žieduotųjų	ruonių,	bet	jų	išlikimas	labai	priklauso	nuo	klimato	sąlygų	ir	
ledo	dangos	buvimo	ankstyvą	pavasarį,	kas	taip	svarbu	sėkmingam	šios	ruonių	rūšies	veisimuisi.	
Jei	ledo	danga	ištirpsta	anksčiau,	nei	ruoniukai	pasiruošia	savarankiško	gyvenimo	pradžiai,	jie	
neturi	jokių	galimybių	išgyventi.17	18	19
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Pilkieji ruoniai

Pilkasis ruonis – didžiausias Baltijos jūros ruonis

Pilkasis ruonis (Halichoerus grypus),	 dar	 vadinamas	 ilgasnukiu	 ruoniu	 –	 didžiausias	 iš	 trijų	
Baltijos	ruonių	rūšių.	Suaugę	patinai	gali	būti	daugiau	nei	trijų	metrų	ilgio	ir	300	kg	svorio.18	Eg-
zistuoja	didelė	pilkųjų	ruonių	kailio	spalvos	ir	atspalvių	įvairovė.	Patinai	dažniausiai	būna	tamsiai	
rudo	arba	pilko	kailio	su	keliais	šviesiais	lopais,	o	patelės	paprastai	būna	šviesiai	pilkos	spalvos,	
šviesesnės	priekyje,	su	tamsiais	taškais	ir	lopais.	Suaugę	patinai	ir	kai	kurios	vyresnės	patelės	turi	
lengvai	atpažįstamą	„romėnišką“	nosį	plačiomis	šnervėmis,	suteikusioms	šiai	rūšiai	„horsehead“	
pavadinimą	Kanadoje	ir	lotynišką	vardą,	verčiamą	kaip	„kumpanosė	jūros	kiaulė“.

Pilkieji	ruoniai	lytiškai	subręsta	4–6	metų	amžiaus.	Patelės	gali	išgyventi	iki	35,	patinai	–	iki	25	
metų	amžiaus.	Šie	ruoniai	daugiausiai	minta	strimelėmis,	šprotais,	sykais,	karpinėmis	žuvimis,	
gyvavedėmis	vėgėlėmis	ir	plekšnėmis,	bet	gali	ėsti	ir	kitų	rūšių	žuvis.	Ieškodami	maisto	jie	neria	
į	30–70	m	gylį	ir	gali	ten	išbūti	ilgiau	nei	20	minučių.17

Judrus gyvenimas. Būdami	aktyvūs	keliautojai,	pilkieji	ruoniai	gyvena	visoje	Baltijos	 jūroje.	
Jų	gulyklos	daugiausiai	išsidėsčiusios	vidurinėje	ir	šiaurinėje	jūros	dalyje.	Kitaip	nei	žieduotieji	
ruoniai,	pilkieji	ruoniai	yra	linkę	burtis	į	dideles	grupes	atvirose	vietose	veisimuisi,	šėrimuisi	ir	
poilsio	metu.	Šie	ruoniai	yra	atviros	jūros	rūšis,	kurios	pagrindinės	gulyklos	–	mažos	salelės	be	
augmenijos	ar	rifai	–	išsidėstę	toli	nuo	krantų	ir	žmonių	gyvenamųjų	vietų.	Jų	galima	pamatyti	ir	
sekliose	pakrančių	įlankose,	upių	žiotyse,	kartais	–	uostuose,	bet	paprastai	pavasarį	ir	rudenį,	kai	
jie	seka	paskui	į	nerštavietes	keliaujančias	žuvis.
 
Pagrindinis	pilkųjų	ruonių	veisimosi	sezonas	Baltijos	jūroje	trunka	nuo	vasario	iki	kovo.	Patelės	
atsiveda	jauniklius	dažniausiai	ant	ledo	lyčių,	o	šiltomis	žiemomis	–	ir	salelėse.	Paprastai	atve-
damas	vienas	10–12	kg	svorio	 jauniklis.	Ruoniukas	gimsta	su	baltai	kreminės	spalvos	 lanūgu 
–	pūkeliais,	kurie	nusišeria	po	2–4	savaičių,	palikdama	trumpesnį,	į	suaugusio	ruonio	panašų	kai-
liuką.	Per	18	dienų	žindymo	periodą	jauniklis	priauga	30–40	kg	svorio.	Po	atjunkymo	ruoniukai	
lieka	gimimo	vietoje,	kol	visiškai	išsišeria,	gyvendami	iš	savo	varvelio	(taukų)	atsargų.	Po	to	iš	
savo	gimimo	vietos	jie	pasklinda	įvairiomis	kryptimis	ir	yra	žinoma,	kad	nukeliauja	toli	–	neretai	
ir	virš	1000	km.	
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Poravimasis	vyksta	žindymo	periodo	pabaigoje.	Patinai	paprastai	 į	veisimosi	gulyklas	atklysta	
tuo	metu,	kai	patelės	pradeda	vaikuotis,	ir	stengiasi	užsitikrinti	išskirtinę	teisę	į	patelių	grupę.	Pa-
tinas	laimėtojas	sugeba	apvaisinti	2–10	patelių.	Nei	žindančios	patelės,	nei	dominuojantys	patinai	
veisimosi	sezonu	nesimaitina	–	patelės	paprastai	apie	3	savaites,	patinai	–	kartais	iki	6	savaičių.	
Po	poravimosi	ruoniai	išsiskirsto	ir	plačiai	pasklinda	atviroje	jūroje,	kad	galėtų	pasimaitinti.

Baltijos	jūros	pilkieji	ruoniai	šeriasi	sausumoje	arba	ant	ledo	balandį–birželį.17	20

Atgimstanti populiacija.	Pilkieji	ruoniai	istoriškai	buvo	gausiai	paplitę	Baltijos	jūroje.	XX	am-
žiaus	pradžioje	jų	populiaciją	sudarė	apie	80	000–100	000	gyvūnų,	bet	dėl	medžioklės	ir	taršos	
pilkųjų	ruonių	labai	sumažėjo,	7–ajame	XX	amžiaus	dešimtmetyje	jų	skaičius	buvo	nukritęs	iki	
žemiausio	lygio	–	maždaug	4	000	gyvūnų.	

Dėl	 apsaugos	priemonių	 ir	 pagerėjusios	Baltijos	 jūros	 aplinkos	būklės	baltiška	pilkųjų	 ruonių	
populiacija	sparčiai	atsistato	–	2008	metais	čia	buvo	apie	23	000	individų.	Dėl	to	neseniai	Suomi-
joje	ir	Švedijoje	buvo	atšauktas	jų	medžioklės	draudimas,	galiojęs	visoje	Baltijos	jūroje	nuo	1988	
metų.21	Didėjantis	pilkųjų	 ruonių	 skaičius	kelia	 rūpesčių	žvejams,	kurie	dabar	 turi	konkuruoti	
su	jais	dėl	žvejybos	laimikio.	Daugiausiai	tokių	atvejų	pasitaiko	Estijos	vandenyse,	bet	Latvijos	
žvejai	irgi	linkę	skųstis,	kad	greitai	nebebus	ko	žvejoti,	nes	ruoniai	suėda	visas	žuvis.	

Paprastoji jūrų kiaulė –
vienintelis Baltijos vandenyse gyvenantis banginis

Paprastoji jūrų kiaulė (Phocoena phocoena)	–	vienintelė	Baltijos	jūroje	besiveisianti	banginių	
rūšis.	Jos	pavadinimas	kilęs	iš	prancūziško	žodžio	pourpois,	kildinamo	iš	senosios	lotynų	kalbos	
žodžio	porcopiscus (porcus	–	kiaulė	+	piscus	–	žuvis).

Paprastoji	jūrų	kiaulė	–	vienas	iš	mažiausių	dantytųjų	banginių,	turintis	kresną	kūną	ir	suapvalė-
jusį	snukį	be	iškilios	nosies.	Patelės	paprastai	užauga	didesnės	nei	patinai,	pasiekdamos	vidutinį	
160	cm	kūno	ilgį	ir	60	kg	svorį,	palyginti	su	patinų	145	cm	ir	45–50	kg.	Manoma,	kad	jie	viduti-
niškai	išgyvena	iki	20	metų.

Plaukianti paprastoji jūrų kiaulė
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Paprastosios	jūrų	kiaulės	gyvena	sekliuose	priekrančių	vandenyse,	įlankose	ir	upių	žiotyse,	kar-
tais	įplaukdamos	net	į	upes	ar	kanalus.	Vandenyje	ši	jūrų	kiaulė	atrodo	tamsiai	pilkos	spalvos.	Į	
paviršių	ji	išnyra	sukamu	judesiu,	tad	galima	pamatyti	tik	mažą	trikampį	nugaros	peleką	bei	ne-
didelį	kūno	lopinėlį.	Viena	iš	paprastosios	jūrų	kiaulės	pravardžių	–	pūškuojanti	kiaulė	–	atsirado	
dėl	šnirpščiančio	garso,	kurį	išleidžia	iškilusi	į	paviršių	orui	įkvėpti.	Šis	garsas	primena	žmogaus	
čiaudėjimą	arba	pūškavimą.

Jos	paprastai	nesijungia	 į	dideles	grupes,	bet	dažniausiai	matomos	pavieniui	arba	mažose	2–6	
narių	grupėse.	Priešingai	nei	delfinai,	jos	yra	baikštūs	gyvūnai,	kurie	laikosi	atokiau	nuo	laivų	ir	
valčių	ir	tik	retkarčiais	iššoka	iš	vandens.	Kartais	jas	galima	pamatyti	plūduriuojančias	paviršiuje	
trumpos	pertraukos	tarp	dviejų	nėrimų	metu.

Jūrų	kiaulė	nėra	 labai	greita	plaukikė,	bet	gali	pasiekti	23	km/h	greitį.	Medžiodama	 ji	 išbūna	
panirusi	apie	keturias	minutes	 (iki	 šešių	minučių)	 ir	gali	panerti	giliau	nei	60	m.	Jūrų	kiaulės	
orientuojasi	ir	savo	grobį	aptinka	sonaru	(echolokacija).	Jos	minta	pačiomis	įvairiausiomis	pela-
ginėmis	ir	priedugnio	žuvimis	bei	jūriniais	bestuburiais.	Atrodo,	pagrindinį	grobį	sudaro	būriais	
plaukiojančių	žuvų	rūšys,	kaip	strimelės,	skumbrės	ir	tobiai.

Paprastosios	 jūrų	 kiaulės	 patelės	 kas	 vienerius–dvejus	metus	 veda	 po	 vieną	 jauniklį.	 Jaunikis	
gimsta	pavasarį	(po	10–11	mėnesių	nėštumo)	ir	maitinamas	7–8	mėnesius.	

XX	amžiaus	pradžioje	paprastosios	jūrų	kiaulės	buvo	įprastos	Baltijos	jūroje.	Tačiau	dėl	nusken-
dimo	tinkluose,	atšiaurių	žiemų,	medžioklės,	buveinių	nykimo	ir	taršos	jų	populiacija	dramatiškai	
sumažėjo,	ir	dabar	Baltijos	paprastosios	jūrų	kiaulės	laikomos	nykstančia	rūšimi.	Manoma,	kad	
šiuo	metu	bendrą	Baltijos	populiaciją	sudaro	tik	600	jūrų	kiaulių,	kurios	gana	reguliariai	pasirodo	
prie	Danijos	ir	Vokietijos	krantų,	bet	yra	retos	kituose	regionuose.

Pastebėjus	šį	gyvūną,	būtina	pranešti	artimiausiai	aplinkos	institucijai.	22	23	24	25

Penkios priežastys, kodėl nelengva
būti jūriniu žinduoliu

Plėšrūnai. Suaugę	ruoniai	Baltijos	jūros	mitybos	grandinėje	užima	aukščiausią	lygmenį	ir	neturi	
potencialių	priešų,	išskyrus	žmogų.	Tačiau	jaunikliams	gali	būti	pavojingi	kirai,	jūriniai	ereliai	ir,	
esant	nepalankioms	apledėjimo	sąlygoms,	tokie	sausumos	plėšrūnai	kaip	lapės,	vilkai	ir	šunys.	
Jūrinių	 žinduolių	medžioklė	Baltijos	 jūroje	 yra	 draudžiama,	 išskyrus	 ribojamą	 pilkųjų	 ruonių	
medžioklę	Švedijoje	ir	Suomijoje.	Tačiau	kartais	ruoniai	žudomi	nelegaliai.

Tarša. Mitybos	grandinės	viršūnė	–	šilta	vietelė,	kadangi	nekyla	pavojus	tapti	kieno	nors	kito	
maistu.	Antra	vertus,	visi	jūrinėje	aplinkoje	esantys	toksinai	kaupiasi	viršūninių	mitybos	gran-
dinės	 plėšrūnų	 organizmuose.	 Jūriniai	 žinduoliai	 labai	 nukentėjo	 dėl	 chlororganinių	 junginių,	
sukeliančių	ruonių	patelių	nevaisingumą,	ir	sunkiųjų	metalų,	pažeidžiančių	fermentines	reakcijas	
organizme	bei	turinčių genotoksinį poveikį.	Specifinė	cheminės	taršos	forma	–	galimas	cheminio	
ginklo,	nuskandinto	po	Antrojo	pasaulinio	karo,	medžiagų	nutekėjimas.	Tai	kelia	didelę	grėsmę	
jūriniams	žinduoliams,	kurie	dažnai	nardo	ir	maitinasi	gilesnėse	jūros	vietose,	netoli	ginklo	pa-
laidojimo	vietų.	

Naftos	 teršalai	 daug	 pavojingesni	 ruonių	 jaunikliams,	 kadangi	 nafta	 padengti	 ruoniukai	
gali	 sušalti	 ir	 žūti,	 ypač	 jei	motinos	 stengiasi	 juos	 išvesti	 iš	 taršos	 zonų,	 versdamos	 ilgai	
plaukti	šaltame	vandenyje.	Nafta	pažeidžia	jūrinių	žinduolių	akis	ir	kvėpavimo	organus	bei,	
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įtraukta	 į	plaučius,	 ir	kitus	audinius.	Užterštas	maistas	pažeidžia	kepenis	 ir	 inkstus,	naftos	
junginiai	kaupiasi	riebaliniame	sluoksnyje,	keldami	pavojų	badavimo,	pavyzdžiui,	veisimosi	
ir	šėrimosi,	laikotarpiais.		

Trikdymas. Laivyba	žiemos	metu	gali	būti	itin	pavojingas	trikdantis	veiksnys	ant	ledo	besidaugi-
nantiems	žieduotiesiems	ruoniams.	Laivų	trasos	suardo	vientisus	ledo	laukus	ir	sunaikina	ruonių	
įsirengtas	veisimosi	 vietas.	Pakartotinai	 užšalusios	 laivų	 trasos	yra	patrauklios	 žieduotiesiems	
ruoniams	dėl	dirbtinių	ledo	sangrūdų,	kurios	yra	tinkamos	buveinės	veisimuisi,	tad	pakartotinis	
užšalusių	laivybos	trasų	pralaužimas	yra	daug	pavojingesnis	ruoniams	nei	naujų	suformavimas.
  
Be	to,	per	ledą	plaukiančių	laivų	keliamas	hidroakustinis	triukšmas	trikdo	ruonius,	kadangi	jie	
garsą	naudoja	orientavimuisi,	mitybai	ir	bendravimui	po	vandeniu.	Ruonius	gali	sutrikdyti	ledu	
važinėjantys	sniego	motociklai	ir	automobiliai,	virš	jo	skraidantys	lėktuvai	ir	sraigtasparniai	ir	
netgi	ant	ledo	slidinėjantys	ar	vaikštantys	žmonės.	

Ne	žiemos	metu	pavojų	kelia	žmonių	veiksmai,	drumsčiantys	ramybę	prie	gulyklų	ir	migra-
vimo	keliuose.	Žieduotieji	ruoniai	yra	baikštesni	už	pilkuosius,	bet	atstumas	nuo	potencialaus	
pavojaus,	sukeliančio	jo	vengimo	reakciją,	priklauso	nuo	tokių	dirgiklių	–	triukšmo,	šviesos	ar	
kvapo	–	stiprumo.	Pavyzdžiui,	jei	laivas	artėja	prie	gulyklos,	kritinis	atstumas	siekia	apie	500	m,	
bet	triukšmingesnėms	transporto	priemonėms	tai	gali	būti	net	1,5–2	km.
 
Trikdymas	pavojingiausias	veisimosi	laikotarpiu,	kai	ruonė	motina	gali	būti	nubaidyta	nuo	jauniklio,	
arba	šėrimosi	metu,	kai	ruoniams	tenka	daugiau	laiko	praleisti	ne	vandenyje.	Tuo	metu	jie	dar	
nebūna	atstatę	žiemą	ir	veisimo	laikotarpiu	prarastų	energijos	išteklių.

Klimato pokyčiai. Dažnėjančios	šiltos	žiemos	daro	ypatingą	poveikį	žieduotiesiems	ruoniams.	
Per	Rygos	įlanką	eina	pietinė	jų	pasaulinio	paplitimo	riba.	Šios	rūšies	išlikimas	Baltijos	jūroje	
labai	priklauso	nuo	ledo	sąlygų	veisimosi	metu.	Nepalankios	veisimosi	sąlygos	labai	sustiprina	
kitų	grėsmių	poveikį	Baltijos	žieduotųjų	ruonių	populiacijai.	Pasaulinio	klimato	atšilimą	galima	
pristabdyti	tik	visuotiniu	mastu	vykdomomis	priemonėmis,	bet	mes	taip	pat	privalome	daryti,	kas	
tik	įmanoma,	kitiems	grėsmės	veiksniams	sumažinti.	

Priešingai	nei	ruoniai,	paprastosios	jūrų	kiaulės	nemėgsta	atšiaurių	žiemų	ir	gali	gyventi	tik	ne-
užšąlančiuose	vandenyse.	

Žvejyba. Žvejyba	jūriniams	žinduoliams	kelia	pavojų	trimis	būdais:	trikdo	ruonius	dauginimosi	
vietose	 ir	gulyklose,	sukelia	konkurenciją	dėl	maisto	 išteklių	 ir	grėsmę	įkliūti	 į	žvejybos	 įran-
kius. 

Intensyvi	žvejyba	gali	paveikti	ruonių	mitybos	pagrindą.	Kad	sukauptų	pakankamai	energijos,	jie	
priversti	intensyviai	maitintis	prieš	žiemos	ir	dauginimosi	sezoną.	Dėl	maisto	išteklių	sumažėji-
mo	stokodami	energijos	gyvūnai	pirmiausia	sunkiau	veisiasi,	o	dėl	to	mažėja	ir	jų	populiacija.
 
Įkliuvimo	į	tinklus	pavojus	didžiausias	jauniems	ruoniams.	Būdami	maži	ir	nepatyrę,	jie	greičiau	
nei	suaugę	ruoniai	įsipainioja	į	gaudykles	ir	žiauninius	tinklus.	Nemažai	ruonių	kiekvienais	me-
tais	žūsta	įkliuvę	į	žvejybos	tinklus	ir	įrankius.		

Savo	 ruožtu	žvejai	nepatenkinti	 tuo,	kad	 ruoniai	 sudaro	konkurenciją	dėl	 žuvų	 išteklių	 ir	gali	
sugadinti	žvejybos	įrankius.	Šios	problemos	sprendimas	būtų	ne	išnaikinti	visus	ruonius,	bet	nau-
doti	patobulintus	žvejybos	įrankius,	neleidžiančius	ruoniams	įkliūti	ir	atsparius	jų	atakoms.	Abi	
puses	patenkinantys	sprendimai	yra	įmanomi!
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Įkliuvimas	žiauniniuose	tinkluose	–	taip	pat	rimtas	pavojus	sumažėjusiai	paprastųjų	jūrų	kiaulių	
populiacijai.19	21	23

Jūrinių žinduolių apsauga

Abi	aprašytos	ruonių	rūšys	įtrauktos	į	Tarptautinės	gamtos	apsaugos	sąjungos	(IUCN)	Raudonąjį	
sąrašą	ir	saugomos	pagal	Europos	Bendrijos	gamtos	apsaugos	teisyną	bei	 įvairių	ES	valstybių	
narių	teisės	aktus.	

Paprastosios	jūrų	kiaulės	rūšis	saugoma	visame	pasaulyje.	Genetiškai	izoliuota	Baltijos	populia-
cija	Tarptautinės	gamtos	apsaugos	sąjungos	Raudonajame	sąraše	nurodoma	kaip	pažeidžiama	ir	
yra	saugoma	Europos	Bendrijos	įstatymų	kaip	rūšis,	kuriai	reikalinga	griežta	apsauga.	Paprastoji	
jūrų	kiaulė	taip	pat	saugoma	pagal	specialų	tarptautinį	susitarimą	–	Sutartį	dėl	mažųjų	banginių	
apsaugos	Baltijos	ir	Šiaurės	jūroje	(ASCOBANS).	

Jūrinių	žinduolių	apsaugos	nuo	atsitiktinio	įkliuvimo	problematika	atsispindi	ir	naujausiuose	ES	
žvejybos	strategijos	reglamentuose.	Per	ateinančius	kelerius	metus	Baltijos	šalys	privalės	atsi-
sakyti	naudoti	dreifuojančius	tinklus	lašišų	žvejybai,	 turės	įsileisti	nepriklausomus	stebėtojus	į	
žvejybos	laivus	ir	tam	tikruose	žūklės	rajonuose	naudoti	akustines	atbaidymo	priemones.17	20	23 
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Builis

5.	 Baltijos	žuvų	pulkai

Didelė gausa, bet maža įvairovė

Vienas	pagrindinių	Baltijos	jūros	lobių	–	žuvų	populiacija.	Tipinis	seklių	Šiaurės	Europos	jūrų	
bruožas	yra	labai	didelis	žuvų	populiacijų	produktyvumas.26	Tą	patį	galima	pasakyti	ir	apie	Bal-
tijos	jūrą,	turinčią	gausius	šprotų	ir	strimelių	išteklius.	Bet	kartu	čia	yra	gana	maža	rūšių	įvairovė	
(čia	gyvenančių	žuvų	rūšių	skaičius).	Dėl	jauno	jūros	amžiaus	ir	specifinio	druskingumo	tik	ma-
žas	žuvų	rūšių	skaičius	sugebėjo	sėkmingai	kolonizuoti	šį	vandens	telkinį.	Tad	čia	galima	aptikti	
tik	kelias	tipines	atlantines	rūšis	(pavyzdžiui,	menkes,	strimeles	ir	šprotus),	o	kitoms	rūšims	Bal-
tijos	jūros	vanduo	yra	per	gėlas.	Antra	vertus,	dėl	nedidelio	druskingumo	kai	kurioms	gėlavan-
denėms	rūšims	atsirado	galimybė	užkariauti	priekrančių	vandenis.	Mokslininkai	nustatė,	kad	čia	
gyvenančios	jūrinės	ir	gėlavandenės	rūšys	prisitaikė	prie	Baltijos	jūros	sąlygų,	pakeisdamos	dau-
gelį	gyvybinių	savo	biologijos	ypatybių.	Tad	jei	Baltijos	jūroje	įvyktų	katastrofiškų	pokyčių,	nėra	
ko	tikėtis,	kad	„nauja	menkė“	atplauks	čia	per	Kategatą.	Šiaurės	jūros	menkė	negalėtų	daugintis	
druskėtame	vandenyje,	ir	jai	prireiktų	tūkstančių	metų,	kol	prisitaikytų	prie	tokių	sąlygų.	
 
Komerciškai	svarbių	žuvų	rūšių	(strimelės,	menkės,	plekšnės	ir	lašišos,	gan	dažnai	atsiduriančios	
mūsų	 valgiaraščiuose)	 baltiškos	 populiacijos	 yra	 išsamiai	 ištirtos	 ir	 stebimos.	 Ichtiologai	 gali	
pateikti	detalią	informaciją	apie	jų	pasiskirstymą,	migravimo	maršrutus,	išteklius	ir	kitus	jų	gyve-
nimo	aspektus.	Bet	mažai	žinoma	apie	komercinės	vertės	neturinčių	žuvų	rūšis,	tarp	jų	ir	pačias	
rečiausias	ar	nykstančias	rūšis	–	builius	(Myoxocephalus scorpius), ragius	(Triglopsis quadricor-
nis)	ir	paprastuosius	kūjagalvius	(Cottus gobio).
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Baltijos strimelė (Clupea harengus membras) 
– tai atlantinės silkės ekologinė grupė, prisitai-
kiusi gyventi druskėtame Baltijos vandenyje. 
Strimelė yra vyraujanti žuvų rūšis Baltijos jūro-
je. ji dideliais būriais aptinkama visoje Baltijos 
jūroje, išskyrus labai gėlas vietas, pavyzdžiui, 
kuršių marios. Strimelės neršia gegužę ir birže-
lį. ikrus jos paprastai sudeda ant makrodumblių 
(guveinio ir banguolio). pagrindinės nerštavie-
tės yra pärnu įlankoje, prie Salacgrivos, prie 
latvijos nidos ir prie klaipėdos. Centrinės Bal-
tijos jūros strimelių ištekliai pastaruosius kelis 
dešimtmečius pastoviai mažėjo, bet dabar vėl 
pradėjo didėti. kad strimelių bendrija klestėtų, 
nerštaviečių saugojimas yra būtinas.27

Šprotas (Sprattus sprattus balticus), kartais 
dar vadinamas bretlingiu – atlantinio šproto 
ekologinė grupė, gausiai paplitusi visoje Balti-
jos jūroje (išskyrus apygėles įlankas). Šprotas 
suformuoja didelius būrius tose vietose, kur 
maišosi skirtingo druskingumo vanduo. Šprotai 
toli nemigruoja. žiemos metu jie laikosi 70–100 
m gylyje, pavasarį ir vasarą iškildami į šiltes-
nius viršutinius sluoksnius, rudenį sugrįždami 
į gilumą. Šių žuvų nerštas trunka nuo kovo iki 
rugpjūčio. jie paprastai minta pelaginiais vė-
žiagyviais.27

Žuvų bendrijos

Nepaisant	to,	kad	jūroje	nėra	aiškių	„sienų“,	Baltijos	jūros	žuvų	fauną	vis	tiek	įmanoma	suskirs-
tyti	į	tris	pagrindines	bendrijas:	pagrindinę	virš	apatinių	sluoksnių	esančią	vandens	storymės	dalį	
užimančią	pelaginę	bendriją,	bentosinėje	zonoje	(ekologinė	zona	pačiame	jūros	dugne)	gyvenan-
čią	priedugnio	bendriją	ir	litoralinę,	arba	priekrančių,	bendriją.	

Žvejybos	požiūriu	pati	 svarbiausia	yra	pelaginė bendrija.	Baltijos	 jūroje	vyrauja	 strimelės	 ir	
šprotai,	kurie	daugiausiai	minta	zooplanktonu	(vandens	storymėje	dreifuojančių	mažyčių	orga-
nizmų	rūšimis)	 ir	 laikosi	viduriniuose	vandens	sluoksniuose.	Žvejai	gali	 jas	gaudyti	 tralavimo	
būdu,	kuris	yra	efektyviausias	būdas	dideliems	žuvų	kiekiams	sugauti.	Pelaginė	bendrija	taip	pat	
yra	geriausiai	ištirta:	ichtiologai	gali	net	pasakyti	apytikrį	strimelių	ir	šprotų	skaičių,	suaugusių	
neršiančių	šių	žuvų	rūšių	populiacijų	dydį,	pasiskirstymą	pagal	amžiaus	grupes	ir	kitką.	
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Menkė (Gadus morhua callarias) – viena iš 5 atlantinės menkės porūšių, pri-
sitaikiusių prie druskėto Baltijos vandens. ji įprasta visoje Baltijos jūros teri-
torijoje, bet pasiskirstymas priklauso nuo bendro žuvų kiekio. Didelės gausos 
metais menkės paplinta ir įlankose bei šiaurinėje jūros dalyje, o tais laikotar-
piais, kai jų sumažėja, gausesnės pietinėje dalyje. Menkės gyvena iki 150 m 
gylyje. nerštas trunka nuo vasario iki spalio, daugiausiai neršia kovą–gegužę. 
pagrindinės nerštavietės yra Bornholmo, gdansko ir gotlando dubumose bei 
Slupsko vagoje. ieškodamos maisto ir nerštaviečių menkės paprastai nuke-
liauja didelius atstumus.27

Priedugnio žuvų bendrija	(taip	pat	vadinamos	bentosinėmis	arba	dugno	žuvimis)	žuvininkys-
tėje	užima	antrą	vietą	pagal	svarbą.	Šiaurinėje	Baltijos	jūros	dalyje	dvi	tipiškos	šios	grupės	rūšys	
yra	menkės	 ir	plekšnės.	Mažiau	žinomi,	bet	 taip	pat	būdingi	atstovai	būtų	kūjagalvinės	žuvys	
(pavyzdžiui,	ragys,	builis	ir	jūrų	buivolas).	

Viena	įdomiausių	priedugnio	žuvų	rūšių	yra	gyvavedė vėgėlė (Zoarces viviparus). Tai	vienintelė	
Baltijoje	gyvavedžių	žuvų	rūšis,	vadinamasis	arktinis	reliktas.	„Gyvavedis“	reiškia,	kad	embri-
onas	susiformuoja	motinos	kūne.	Priešingai	nei	dauguma	žuvų	rūšių,	išleidžiančių	tūkstančius,	
dešimtis	ar	net	šimtus	tūkstančių	ikrelių	ir	periodiškai	užpildančių	jūrą	galybe	žuvų	lervų,	gy-
vavedė	vėgėlė	dauginasi	panašiai	kaip	žinduoliai.	Patinai	apvaisina	pateles	ir	maždaug	po	trijų	
mėnesių	patelės	atveda	kelias	dešimtis	jaunų	žuvyčių,	jau	gana	panašių	į	suaugusias	žuvis.	Ta-
čiau	tai	nėra	„placentinė	gyvavedystė“,	būdinga,	pavyzdžiui,	žmonėms.	Žmonių	kūdikiai	vystosi	
gimdoje,	kurioje	augantis	vaisius	su	motina	būna	susijungęs	virkštele.	Gyvavedės	vėgėlės	patelės	
savus	vaikus	nešioja	ne	gimdoje,	o	kiaušidėse,	kur	iš	ikrelių	išsiritusios	lervos	laisvai	„plaukioja“	
maistingame	kiaušidės	skystyje	ir	juo	maitinasi.	Nėra	virkštelės,	reiškia,	nėra	ir	bambos.	Galite	
tai	patikrinti,	kai	pamatysite	šią	žuvį	kokiame	nors	mažame	žvejų	uoste.	Rūkytos	gyvavedės	vė-
gėlės	yra	tradicinis	ir	populiarus	skanėstas	Latvijoje.	
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Plekšnė (Platichthys flesus) – tai europinės upinės plekšnės Baltijos porū-
šis, gausiai paplitęs visoje Baltijos jūroje, išskyrus gilesnes nei 150 m vietas, 
šiaurinę Botnijos įlankos dalį, rytinę Suomijos įlankos dalį ir pietinę Rygos 
įlankos dalį, kur yra labai reta. egzistuoja dvi ekologinės grupės: gilumoje ir 
priekrantėse neršiančios plekšnės. plekšnė daugiausiai minta bentosiniais 
bestuburiais ir yra viena iš keletos rūšių, galinčių praryti ganėtinai didelius 
moliuskus. pirmuosius metus žuvys praleidžia sekliuose priekrančių vande-
nyse, kelių metrų gylyje.27

Litoralės, arba priekrančių, žuvų benrijos	labai	skiriasi	nuo	dviejų	ankstesniųjų.	Rūšių	skai-
čius	 litoralėje	 kinta	 priklausomai	 nuo	 buveinės	 tipo,	 atvirumo	bangų	poveikiui,	 dugno	 tipo	 ir	
augmenijos.	Paprastai	ši	zona	būna	apgyventa	mažų	žuvų	rūšių,	kaip	dyglė	ir	grundalai,	bet	apstu	
ir	kai	kurių	kitų	mažų	gėlavandenių	žuvų.	Čia	taip	pat	galima	rasti	jaunus	daugelio	komerciškai	
svarbių	rūšių	(pavyzdžiui,	strimelių	ir	plekšnių)	individus.	Komercinis	žuvų	faunos	eksploata-
vimas	Baltijos	jūros	litoralėje	yra	labai	apribotas.	Pirma,	dauguma	žuvų	yra	labai	mažos,	antra,	
įprasta	profesionali	žvejybos	įranga	šiai	zonai	nėra	tinkama.	Priekrančių	žuvų	bendrijos	yra	svar-
bi	Baltijos	jūros	ekosistemos	sudedamoji	dalis.	Keletas	jūrinių	arba	gėlavandenių	rūšių	priekran-
čių	vandenis	pasirenka	veisimuisi	ir	maitinimuisi.	Šios	rūšims	priklausytų	strimelė,	kuri	neršia	
sekliose	vietose,	ir	lašišinės	žuvys,	dažnai	ieškančios	maisto	mažiau	nei	pusės	metro	gylio	vietose	
netoli	krantų.	Tačiau,	nepaisant	jų	didelės	įvairovės	ir	ekologinės	vertės,	Baltijos	jūros	litoralės	
žuvų	bendrijos	yra	mažai	tyrinėtos.

Baltijos žuvų keliavimo ypatumai

Baltijos	jūroje	žuvys	migruoja	įvairiais	būdais.	Geriausiai	žinoma	vadinamoji	anadrominė	lašiši-
nių	žuvų	migracija.	Subrendusios	lašišos	ir	šlakiai	gyvenimą	praleidžia	jūroje,	bet	neršti	keliauja	
į	upes	ir	upelius.	Jaunos	žuvys	vienerius	arba	dvejus	metus	praleidžia	gėluose	vandenyse	ir	vėliau	
upėmis	nukeliauja	į	jūrą.	Panašią	gyvenseną	„propaguoja“	ir	perpelė,	kuri	daugiausiai	neršia	upių	
žiotyse	arba	žemupiuose.
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Perpelė (Alosa fallax) yra viena iš trijų silkinių šeimos rūšių, gyvenančių ry-
tinėje Baltijos jūros dalyje. ji gali užaugti didesnė už giminingas rūšis – Bal-
tijos strimelę ir šprotą. Baltijos rekordą pasiekė lietuvos perpelė, svėrusi 
1,5 kg. perpelė – vienintelė silkinių šeimos žuvis, migruojanti į upes neršti. 
Dauguma perpelių į gėlavandenes kuršių marias atplaukia gegužę. tai vie-
nintelė sėkmingai neršianti perpelių populiacija Baltijos jūros baseine. per-
pelės iš žvejų laimikio išnyko 5–ajame XX a.  dešimtmetyje tikriausiai dėl 
taršos. kai tarša 9–ajame XX a. dešimtmetyje sumažėjo, perpelė sugrįžo.

Mažiau	žinomas	faktas,	kad	tokia	pat	migracijos	schema	tinka	ir	kai	kuriems	sykams.	Baltijos	
jūroje	gyvenantis	sykas	(Coregonus lavaretus)	turi	dvi	formas	arba	porūšius:	neršiantį	upėse	ir	
neršiantį	 jūroje.	Tačiau	dėl	 eutrofikacijos	 istorinės	nerštavietės	 šiaurinėje	Baltijos	 jūros	dalyje	
tampa	vis	mažiau	tinkamos	sykams,	ir,	deja,	jūroje	neršiantys	sykai	dabar	gali	naudotis	vos	ke-
liomis	paskiromis	įlankėlėmis.	

Ungurys	yra	vienintelė	katadrominė	žuvų	rūšis	Baltijos	jūros	baseine.	Subrendę	unguriai,	sukau-
pę	pakankamai	energijos	išteklių	ilgai	kelionei	ir	reprodukcijai,	pradeda	ilgą	kelionę.	Druskėtoje	
Baltijos	jūroje	ar	gėlame	upių	ir	ežerų	vandenyje	gyvenantys	unguriai	keliauja	į	Sargaso	jūrą,	kur	
išneršia	ir	žūsta.	Išsiritusias	mažas	lervas	vandenyno	srovės	išsklaido	po	milžiniškus	plotus	ir	kai	
kurios	jų	atranda	kelią	atgal	į	Baltijos	jūrą.	Tačiau	dėl	ichtiologams	iki	šiol	dar	gerai	nežinomų	
priežasčių	per	pastaruosius	paskutinius	dešimtmečius	Europos	vandenis	pasiekiančių	jaunų	un-
guriukų	tolygiai	mažėjo.	Manoma,	kad	svarbiausios	priežastys	būtų	intensyvi	tiek	augančių,	tiek	
į	nerštavietes	keliaujančių	suaugusių	ungurių	žvejyba,	tinkamų	gyvenimui	vietų	praradimas,	tarša	
ir	klimato	pokyčiai,	galbūt	veikiantys	mažus	unguriukus	nešiojančias	vandenyno	sroves.	

Be	šių	dviejų	įprastų	migravimo	būdų,	kai	kurios	Baltijos	jūros	žuvų	rūšys	daugiau	mažiau	regu-
liariai	migruoja	tarp	skirtingo	druskingumo	zonų.	Šiaurinės	Baltijos	jūros	dalies	druskėtas	van-
duo	yra	„beveik	gėlas“.	Tai	reiškia,	kad	dauguma	gėlavandenių	rūšių	tokios	kaip	lydekos,	kuojos,	
ešeriai	–	suaugusios	gali	gyventi	tokioje	aplinkoje.	Tačiau	dėl	specifinių	embrionų	ir	lervų	porei-
kių	suaugusios	žuvys	dažniausia	plaukia	neršti	į	upes.	



50 Atrask Baltijos jūrą. Spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas

Didžiausias	keliautojas	Baltijos	jūros	žuvų	faunoje	–	vėjažuvė	(Belone belone).	Ši	rūšis	plačiajai	
visuomenei	nėra	gerai	žinoma.	Tačiau	ją	lengva	atskirti	pagal	ilgus	snapo	formos	žandikaulius.	
Žiemą	Baltijos	jūroje	vėjažuvės	nerasi,	o	pavasarį	jos	pradeda	migruoti	į	Baltijos	jūrą	per	Danijos	
sąsiaurius.	Balandį–gegužę	šią	rūšį	galima	aptikti	pietinėje	Švedijos	pakrantėje,	o	gegužę–birželį	
ji	atkeliauja	į	savo	nerštavietes	šiaurinėje	Baltijos	jūros	dalyje.	Tuo	metu	jų	gali	būti	sužvejojama	
dešimtimis	tonų.	Po	neršto	vėjažuvės	maitinasi	tikriausiai	atviroje	jūroje	ir	vėl	palieka	Baltijos	
jūrą	rugpjūčio	pabaigoje	arba	ankstyvą	rugsėjį.	Manoma,	kad	vėjažuvės	žiemoja	vakarinėje	Britų	
salų	pusėje.

Populiacijos tendencijos kintančioje aplinkoje

Kaip	rašyta	anksčiau,	Baltijos	jūra	yra	jauna	ir	dinamiška	ekosistema	su	dideliais	temperatūros	ir	
druskingumo	svyravimais,	vykusiais	nuo	ledynmečio	pabaigos.	Žinoma,	kintanti	aplinka	nulėmė	
ir	žuvų	faunos	pokyčius.	Dabar	natūralius	 faunos	pokyčius	spartina	antropogeniniai	veiksniai.	
Pastebimi	pokyčiai	Baltijos	istorijoje	paprastai	įvykdavo	per	šimtus	ar	net	tūkstančius	metų,	ta-
čiau	dabartinė	toksinė	tarša	ir	eutrofikacija	keičia	jūrines	ekosistemas	per	dešimtmečius.	

Baltijos	jūroje	didėjanti maistinių medžiagų koncentracija	–	viena	esminių	žuvų	rūšinės	sudė-
ties	pokyčių	priežasčių.	Oligotrofiniuose	vandenyse	(su	maža	maistinių	medžiagų	koncentracija)	
vyrauja	lašišinės	žuvys.	Kai	maistinių	medžiagų	(azoto	ir	fosforo)	koncentracija	padidėja,	įsivy-
rauja	ešerinės	žuvys,	o	eutrofiniuose	vandens	telkiniuose	įsigali	karpinių	šeima.	Žinoma,	maisto	
medžiagos	 tiesioginio	poveikio	neturi,	 tačiau	 jos	nulemia	fitoplanktono	biomasės	 augimą.	Šie	
fitoplanktono	pokyčiai	nuvilnija	per	visą	ekosistemą.	Galų	gale	išryškėja	ir	žuvų	faunos	pokyčiai,	
kilę	dėl	maistinių	medžiagų	kiekio	padidėjimo.	

Galbūt	geriausiai	šį	procesą	 ir	 jo	akceleraciją	Baltijos	 jūroje	 iliustruoja	 jūroje	neršiančio	syko	
(Coregonus lavaretus) likimas.	Dėl	savo	didelės	komercinės	vertės	sykas	buvo	pagrindinė	vers-
linė	rūšis,	žvejojama	dešimtimis	tonų.	Tik	prieš	penkiasdešimt	metų	šios	rūšies	žuvų	buvo	gausu	
vandenyse	aplink	Estijos	Saaremos	ir	Hiiumos	salas.	Jis	neršė	krištolo	skaidrumo	vandenyje	dau-
gybėje	įlankų	ir	įlankėlių	visoje	šiaurinėje	Baltijos	jūros	dalyje,	seklumose	ant	smėlėto	ar	žvyrin-
go	dugno.	Tačiau	dabar	pačiose	svarbiausiose	jo	nerštavietėse	smėlėtą	dugną	pakeitė	purus	dum-
blas,	jos	užžėlė	dumbliais.	Augmenija	pablogino	deguonies	sąlygas,	tad	apvaisinti	žuvų	ikreliai	
nebegali	vystytis	–	jie	žūsta.	Eutrofikacijos	procesą	būtų	įmanoma	sustabdyti	tik	tada,	jei	visos	
prie	Baltijos	jūros	gyvenančios	tautos	pradėtų	dirbti	išvien	mažinandamos	taršą.	Jūra	nepripažįsta	
sienų	ir	vienoje	vietoje	į	jūrą	patenkančios	nuotekos	galų	gale	aptinkamos	visose	jūroje.	
         
Kita	 svarbi	 žuvų	 populiacijų	 nykimo	 priežastis	 –	 pernelyg intensyvi komerciškai vertingų 
žuvų rūšių žvejyba.	Dar	prieš	penkiasdešimt	metų	vyravo	bendras	įsitikinimas,	kad	jūros	žuvų	
ištekliai	yra	milžiniški	ir	faktiškai	neišeikvojami.	Balsai	žmonių,	suvokusių,	kad	tai	gali	būti	ir	
netiesa,	nebuvo	pakankamai	garsūs.	Žuvų	ištekliai	–	bendras	turtas,	kuriuo	dalijasi	ne	tik	daugybė	
žvejų,	bet	ir	valstybės.	Tai	pablogino	populiacijų	būklę.	Miško	savininkas	gali	leisti	medžiams	
augti	tol,	kol	jie	bus	tinkami	kirtimui,	o	žuvininkystėje	situacija	yra	visai	kitokia.	Žuvis	priklauso	
tam,	kas	ją	pirmas	sugauna.	Kiekvienas	žvejys	jaučia	motyvaciją	sužvejoti	tiek,	kiek	tik	pajėgia.	
Ši	„bendros	nuosavybės	tragedija“	istorijoje	sunaikino	daug	populiacijų.	Per	daug	intensyvi	žve-
jyba,	žinoma,	ne	tik	išsėmė	anksčiau	gausių	ir	komerciškai	svarbių	žuvų	atsargas,	bet	ir	sukėlė	
žvejybos	laivynų	bankrotą.	Jei	nėra	žuvų,	pirmi	nukenčia	žvejai.	Tačiau	šiais	 laikais	valstybės	
sugebėjo	susitarti	dėl	žvejybos	kvotų.	Dar	svarbiau	–	šioms	kvotoms	egzistuojant	pastaruosius	
dešimtmečius,	dabar	jau	ryškėja	pirmieji	ženklai,	kad	šis	reguliavimas	yra	pakankamai	stiprus,	
kad	apribotų	per	daug	intensyvią	žvejybą.	
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Geriausias	 išteklių	Baltijos	 jūroje	pereikvojimo	pavyzdys	yra	menkė.	Kaip	vienos	iš	pigiausių	
žuvų	ir	 įprasto	patiekalo	mūsų	mityboje,	 jos	populiarumas	vis	augo.	Tai	sukėlė	didėjančią	pa-
klausą	ir	intensyvėjančią	žvejybą.	Be	to,	9–ajame	XX	a.	dešimtmetyje	natūralios	sąlygos	men-
kėms	nebuvo	geros	–	sūraus	vandens	prietaka		buvo	maža	ir	menkėms	pablogėjo	dauginimosi	
sąlygos.	Mokslininkai	perspėjo,	kad	populiacijai	gresia	pavojus,	bet,	kadangi	šimtai	žvejų	buvo	
priklausomi	nuo	šios	rūšies,	intensyvi	žvejyba	tęsėsi.	Galų	gale	menkių	beliko	apgailėtinai	mažai,	
ir	žvejybą	teko	ženkliai	riboti.	Tačiau	ir	po	kelerių	žvejybos	ribojimo	metų	populiacija	vis	dar	
nesugrįžo	iki	8–ojo	XX	a.	dešimtmečio	dydžio	ir	gausumo.	Todėl	menkė	ant	mūsų	stalo	kartais	
atkeliauja	net	iš	Šiaurės	jūros.	

Yra	pavyzdžių	ir	apie	tokias	rūšys,	kurios	visiškai	išnyko	dėl	žmogaus	veiklos.	Toks	būtų	atlanti-
nio	eršketo	(Acipenser sturio), dar vadinamo sturiu, atvejis.	Kažkada	jis	buvo	įprastas	priekrančių	
vandenų	gyventojas	visose	Europos	jūrose	ir	Atlante,	bet	dabar	yra	viena	sparčiausiai	šioje	pasau-
lio	dalyje	nykstančių	rūšių.	Eršketas	nebeneršia	Šiaurės	Europoje,	nors	kartais	čia	dar	aptinkami	
vyresni	individai.	Suomijoje	paskutinis	eršketas	buvo	sužvejotas 1930,	Latvijoje	–	1964	metais,	
o	Estijoje	buvo	aptiktas	gana	neseniai	–	1996	metais.27 Pagrindinės	eršketų	išnykimo	priežastys	
–	upių	užtvenkimas,	upių	vandens	užterštumas	ir	per	daug	intensyvi	žvejyba.
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Ką tik sugautos vėjažuvės
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6.	 Kas	ką	valgo?	

Kad	organizmai	išgyventų,	jiems	reikia	maisto,	kuriuo	paprastai	būna	kiti	gyvi	organizmai.	Bal-
tijos	jūros	ekosistemoje	egzistuoja	sudėtingi	mitybos	tinklai,	kuriuos	sudaro	gerokai	paprastesnės	
mitybos	grandinės.	Paprastas	Baltijos	jūros	mitybos	grandinės	pavyzdys:	vandenyje	plaukiojan-
čiais	mikroskopiniais	augalais	(fitoplanktono)	maitinasi	mažyčiai	vėžiagyviai	ir	kiti	fitofagai,	šiais	
minta	ančiuviai	ir	strimelės,	kuriuos	medžioja	menkės,	vėliau	patenkančios	ant	mūsų	stalo.28

Fitoplanktonas ir jūriniai dumbliai

Pradėkime	nuo	pirminių	gamintojų	–	pirmojo	mitybos	grandinės	lygmens.	Gamintojai	–	organizmai,	
naudojantys	saulės	energiją	tokių	cheminių	junginių	kaip	angliavandeniai	fotosintezei.	Jiems	nėra	
poreikio	maitintis	 kitais	 organizmais,	 kad	gautų	gyvybinės	 energijos.	Pirminiai	 gamintojai	 –	 tai	
fitoplanktonu	vadinami	vienaląsčiai	mikroskopiniai	dumbliai,	plūduriuojantys	paviršiniuose	jūros	
vandens	 sluoksniuose.	 Jų	 pagamintais	 angliavandeniais	 gali	 misti	 kiti	 organizmai,	 kad	 gautų	
energijos,	tad	šie	augalai	yra	jūrinės	biologinės	bendrijos	pagrindas.	Jie	visi	kartu	sudaro	apie	95	
%	pirminės	produkcijos	jūroje.	Fitoplanktonas	sudaro	pelaginės	mitybos	sistemos	pagrindą	ir	kartu	
maitina	bentosinius	organizmus.	Pagrindiniams	pirminiams	gamintojams	priklauso	titnagdumbliai,	
šarvadumbliai,	melsvabakterės	–	atskiros	mikroskopinių	vienaląsčių	dumblių	grupės.	Titnagdumbliai	
įprastai	būna	30	mikrometrų	dydžio,	bet	sudaro	apie	60	%	pirminės	produkcijos	jūroje.	Pabandykite	
įsivaizduoti,	kiek	vandenyje	 turėtų	būti	 šių	mažų	 ląstelių,	kad	susidarytų	 tokie	kiekiai!	Pavasarį	
titnagdumblių,	šarvadumblių ir	kai	kurių	kitų	fitoplanktono	rūšių	kiekis	padidėja	tiek,	kad	jų	masė	
tampa	pastebima	plika	akimi.	Tai	vadinama	dumblių	„žydėjimu“.	Kai	vasarą	jūros	vanduo	įšyla,	
anksčiau	minėtas	fitoplanktono	grupes	gausumu	pranoksta	melsvabakterės.29

Jūriniai	makrodumbliai	 taip	 pat	 yra	 gamintojai.	Kadangi	 saulės	 šviesa	 yra	 vienas	 svarbiausių	
veiksnių,	 reikalingų	 jų	 gyvavimui,	 jie	 auga	 tik	 tokiame	 gylyje,	 iki	 kurio	 prasiskverbia	 saulės	
spinduliai.	Jūriniai	dumbliai	taip	pat	yra	mitybos	grandinės	dalis,	bet,	palyginti	su	fitoplanktonu,	
jų	įnašas	į	bendrą	medžiagų	apykaitą	yra	mažas.	Nepaisant	to,	jie	suteikia	maistą	ir	prieglobstį	
didelei	kitų	organizmų	grupei.	

Zooplanktonas

Zooplanktonu	vadinami	vandenyje	plūduriuojantys	mažyčiai	gyvūnėliai.	Didžioji	jų	dalis	minta	
fitoplanktonu	ir	sudaro	antrąjį	mitybos	grandinės	lygmenį.	Šiems	„žolėdžiams“	priklauso	tokie	
mikroskopiniai	organizmai	kaip	irklakojai	vėžiagyviai	ir	šiek	tiek	didesni	gyvūnai,	pavyzdžiui,	
žuvų	 lervutės,	medūzos	 ir	kiti,	pasyviai	dreifuojantys	 jūroje.	Didesnis	zooplanktonas	gali	būti	
didesnių	gyvūnų	grupių,	tokių	kaip	jūriniai	žinduoliai,	maistas.	Gausiausią	zooplanktono	grupę	
sudaro	maži	irklakojai	vėžiagyviai.	Vien	dėl	savo	masiškumo	ir	vietos	mitybos	grandinėje	irkla-
kojai	vėžiagyviai	yra	pagrindinė	jungiamoji	grandis	tarp	pirminių	gamintojų	ir	likusios	jūrinio	
mitybos	tinklo	dalies.	Jie	sudaro	didžiausią	gyvūnijos	masės	dalį	jūroje.	Baltijos	jūroje	zooplank-
tonu	minta	tokios	pelaginės	žuvys	kaip	strimelės	ir	šprotai.28
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Žuvys

Trečiąjį	mitybos	lygmenį	sudaro	dvigeldžiai	moliuskai,	daugelio	žuvų	lervos,	šoniplaukos	ir	kiti	
vėžiagyviai	bei	mažos	žuvys.	Priklausomai	nuo	rūšies,	šios	žuvys	minta	fitoplanktonu,	zooplank-
tonu,	didesniais	vėžiagyviais,	 tokiais	kaip	šoniplaukos,	moliuskais	 ir	 jūriniais	dumbliais.	Plėš-
riosios	didelės	žuvys	dažniausiai	priskiriamos	ketvirtajam	mitybos	lygmeniui.	Pačios	žuvys	yra	
kitų	gyvūnų	–	paukščių,	žinduolių,	žmonių	–	maisto	šaltinis.	Žvejyba	–	pagrindinė	gausiausių	
žuvų	rūšių	suaugusių	individų	mirties	priežastis.	Daugelio	Baltijos	menkių	ir	lašišų	populiacijų	
biomasė	sumažėjo	tiek,	kad	populiacijos	nebegali	išsilaikyti.	Tikėtina,	kad	Rytų	Baltijos	menkių	
populiacija	ėmė	sparčiai	nykti	dėl	 intensyvios	žvejybos	 ir	 sumažėjusios	 reprodukcijos.	Šprotų	
ištekliai	–	priešingai	–	per	9–ąjį	XX	a.	dešimtmetį	išaugo	iki	buvusio	istorinio	lygio,	greičiausiai	
sumažėjus	juos	medžiojančių	menkių	gausumui	ir	dėl	sėkmingos	reprodukcijos.	Taigi,	jei	plėš-
rūnų	skaičius	mitybos	grandinėje	sumažėja,	medžiojamos	rūšys	tampa	gausesnės.	Antra	vertus,	
paaiškėjo,	kad	svarbi	šprotų	 ikrelių	žuvimo	priežastis	yra	kanibalizmas,	kuris	 reguliuoja	špro-
tų	jų	išteklius.	Strimelės	ir	šprotai	minta	irklakojų	vėžiagyvių	rūšimi, vadinama Pseudocalanus 
acuspes.	Sumažėjus	šių	irklakojų,	sumažėjo	strimelių	suvartojamo	maisto	kiekis,	sulėtėjo	jų	au-
gimas	ir	pablogėjo	strimelių	populiacijos	būklė.	

Jūriniai paukščiai

Baltijoje	kasmet	apsistoja	apie	10	milijonų	vandens	paukščių.	Narai,	narūnėliai,	 antys,	gagos,	
žąsys,	 gulbės,	 kirai	 ir	 dančiasnapiai	 lieka	 žiemoti	 arba	 keliauja	 toliau	 į	 pietus,	 traukdami	 per	
Baltijos	jūrą	dideliais	būriais.	Priklausomai	nuo	rūšies,	paukščiai	minta	jūrine	augmenija	ir	įvai-
riais	gyvūnais	–	žuvimis,	moliuskais,	vėžiagyviais,	kirmelėmiss	ir	kitais	maisto	šaltiniais.	Patys	
paukščiai	 turi	 priešų	 ir	 krante,	 ir	 vandenyje.	Natūralūs	 paukščių	 plėšrūnai	 yra	 lapės,	 audinės,	
usūriniai	šunys,	balnuotieji	ir	sidabriniai	kirai.	Nors	vandens	paukščiai	ir	nukenčia	nuo	jų,	dabar	
jau	akivaizdu,	kad	paukščių	populiacijų	mažėjimą	lemia	antropogeniniai	veiksniai.29

Jūriniai žinduoliai

Kaip	jau	minėta	ankstesniame	skyriuje,	Baltijos	jūroje	gyvena	keturios	jūrinių	žinduolių	rūšys.	
Visos	jos	daugiausiai	minta	žuvimi,	bet	kartais	renkasi	ir	kai	kuriuos	bestuburius.	Labai	sudėtin-
ga	nustatyti,	kiek	žuvų	išnaikina	ruoniai	ar	paprastosios	jūrų	kiaulės,	nes	į	tas	pačias	žuvų	rūšis	
nusitaikę	ir	žmonės.	Tačiau	būdami	dideli	jūros	plėšrūnai,	ruoniai	ir	paprastosios	jūrų	kiaulės	turi	
tam	tikrą	įtaką	žuvų	ištekliams.	Šiais	laikais	jūrinių	žinduolių	skaičius	Baltijos	jūroje	yra	paly-
ginti	mažas,	tad	jų	vaidmuo	irgi	atitinkamai	sumažėjęs.	Uždraudus	banginių	ir	ruonių	medžioklę	
Baltijos	jūroje,	šie	gyvūnai	dabar	tiesioginių	priešų	neturi.	Šiuo	metu	viena	dažniausių	visų	Baltijos	
jūros	žinduolių	mirties	priežastis	yra	jų	įsipainiojimas	žvejybos	įrankiuose.	Šis	pavojus	dažniausiai	
užklumpa	paprastąsias	jūrų	kiaules	bei	jaunus	ruonius.	

Bakterijos

Mažiausi	mitybos	sistemos	organizmai	–	bakterijos	–	yra	natūralus	visų	vandens	ekosistemų	kom-
ponentas,	atliekantis	svarbų	vaidmenį	ir	pelaginės,	ir	bentosinės	aplinkos	biogeocheminiuose	pro-
cesuose.	Bakterijos	atlieka	be	galo	reikšmingą	vaidmenį	anglies	ir	azoto	cikluose.	Jos	atsakingos	
už	tokius	procesus	kaip	anaerobinė	organinės	anglies	fermentacija	ir	atmosferinio	azoto	fiksavimas.	
Tačiau	net	ir	mažytės	pelaginės	bakterijos	turi	savo	priešų.	Jomis	minta	nanoplanktoniniai	žiuželi-
niai	dumbliai	–	vienaląsčiai	organizmai,	judėjimui	naudojantys	į	plaukus	panašius	žiuželius.	
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Bentosas

Bentosas	nėra	atskira	organizmų	grupė.	Tai	–	gyvūnų	ir	augalų	grupė,	gyvenanti	ant	jūros	dugno	
paviršiaus	arba	užsirausiančios	dugno	nuosėdose.	Bentosas	yra	gyvybiškai	svarbus	Baltijos	eko-
sistemai.	Daug	jau	anksčiau	minėtų	organizmų	grupių,	tokių	kaip	dumbliai	ar	vėžiagyviai,	turi	
ne	tik	planktoninę,	bet	ir	bentosinę	formas.	Kitaip	tariant,	kai	kurios	rūšys	yra	ypač	gerai	prisi-
taikiusios	gyventi	jūros	dugne.	Svarbią	bentosinės	bendrijos	dalį	sudaro	dvigeldžiai	moliuskai,	
kirmėlės	ir	kiti	organizmai.	Daugelis	paukščių,	žuvų	ir	jūrinių	žinduolių	minta	bentosiniais	orga-
nizmais.	Be	to,	bentosiniai	organizmai	suvartoja	didelę	iš	viršutinių	vandens	storymės	sluoksnių	
nusileidusio	mirusio	fitoplanktono	ir	zooplanktono	dalį.	Didelė	bakterijų	dalis	taip	pat	priklauso	
į	bentoso	organizmų	grupei.

Žinant	svarbiausias	jūrinių	organizmų	grupes,	galima	lengviau	suprasti	mitybos	tinklą,	kuriame	
viena	organizmų	grupė	būna	susijusi	su	keliomis	kitomis	grupėmis	(6.1 pav.). 

6.1 pav. Supaprastintas Baltijos jūros mitybos tinklas
Šaltinis: Encyclopædia Britannica30

pilkieji ruoniai paukščiai

Menkės

Bakterijos Midijos

Šprotai Strimelės

irklakojai vėžiagyviai

titnagdumbliai

Saulės energija

Mizidės

Šarvadumbliai
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Nepertraukiamas mitybos ciklas

Gamtoje	niekas	nedingsta	be	naudos.	Arba,	kitaip	 tariant,	viskas	 juda	 ratu	–	ne	 tik	 sezonai	ar	
paros	ritmas,	bet	ir	įvairiuose	junginiuose	saugoma	energija.	Tad	šiame	energijos	apykaitos	cikle	
dalyvauja	 ne	 tik	 gamintojai	 (jūriniai	 dumbliai,	 fitoplanktonas)	 ir	 vartotojai	 (įvairūs	 fitofagai,	
planktonofagai	ir	plėšrūnai),	bet	ir	skaidytojai.	Didžioji	skaidytojų	dalis	–	bakterijos	ir	grybai.	
Jie	minta	 tuo,	kas	 lieka	nuo	visų	kitų	organizmų,	daugiausiai	detritu	 ir	žuvusiais	organizmais.	
Kadangi	pastarieji	sudaryti	iš	organinių	junginių,	todėl	tampa	geru	energijos	šaltiniu	skaidytojams.	
Negyvą	organinę	medžiagą	bakterijos	ir	grybai	suskaido,	pasiimdami	sau	reikalingas	medžiagas	
ir	 išskirdami	 į	 aplinką	 maistines	 medžiagas,	 svarbias	 dumblių	 ir	 augalų	 augimui.	 Taip	 visas	
energijos	 ciklas	 prasideda	 iš	 naujo	 –	 dumbliai	 auga,	 fitofagai	 jais	 minta	 ir	 juos	 atitinkamai	
suvartoja	plėšrūnai.	

Mitybos piramidė arba kiek tonų dumblių
pasieks jūsų lėkštę žuvies pavidalu?

Aukštesnę	vietą	mitybos	piramidėje	užimantys	organizmai	paprastai	būna	didesni	 ir	 gausumu	
nusileidžia	žemesnių	lygmenų	organizmams.	Reikia	10	000	kilogramų	fitoplanktono	pamaitin-
ti	1	000	kilogramų	 irklakojų	vėžiagyvių,	 šie	 irklakojai	pamaitina	100	kilogramų	šprotų,	kurie	
pamaitina	10	kilogramų	menkės,	o	šios	menkės	pamaitina	vieną	kilogramą	plėšrūno,	stovinčio	
mitybos	piramidės	viršūnėje.	Tad	galima	sakyti,	jog	lėkštėje	atsidūrusi	menkės	filė	užbaigia	mais-
to	medžiagų	kelionę,	prasidėjusią	fotosintetinančiuose	vienaląsčiuose	dumbliuose	ir	vedusią	per	
daugelį	mitybos	 lygmenų	 iki	 sudėtingiausių	 organizmų	 (žinoma,	 žmogus	 šioje	 kelionėje	 nėra	
paskutinė	stotelė,	nes	juk	energija	juda	ratu).	Tad,	kad	šeima	būtų	pamaitinta	skaniu	žuvies	patie-
kalu,	kitame	mitybos	grandinės	gale	turi	būti	suvartota	kelios	dešimtys	tonų	dumblių.31

Savireguliacija ir Baltijos mitybos
sistemos pažeidžiamumas

Jūriniai	mitybos	tinklai	yra	sudėtingos	struktūros,	turinčios	nuo	bet	kurių	organizmų	pertekliaus	
saugančius	savireguliacijos	mechanizmus:	jei	padaugėja	vienos	rūšies	organizmų,	tuomet	suku-
riamos	palankesnės	sąlygos	jais	mintančiai	kitai	grupei.	Bet	šią	pusiausvyrą	gali	lengvai	sutrik-
dyti	žmogaus	veikla,	pavyzdžiui,	žvejyba,	tarša	ar	vandens	eutrofikacija,	dėl	ko	sumažėja	jūrinės	
laukinės	gamtos	individų	gausumas	ir	įvairovė.	Nekontroliuojamas	žmogaus	poveikis	dažnai	su-
kelia	neatitaisomus	mitybos	tinklų	pokyčius.	

Kaip	dažnai	pabrėžiama,	Baltijos	 jūra	 turi	unikalią	aplinką	ir	yra	neatspari	bet	kokiems	poky-
čiams.	Palyginti	su	kitomis	 jūrinėmis	ekosistemomis,	druskėto	vandens	Baltijos	 jūroje	gyvena	
mažai	 gyvūnų	 ir	 augalų	 rūšių.	Tačiau	 šioje	 nedidelėje	 įvairovėje	 randamas	unikalus	 jūrinių	 ir	
gėlavandenių	rūšių,	prisitaikiusių	gyventi	druskėtoje	aplinkoje,	derinys.	Nedidelis	rūšių	skaičius	
Baltijos	jūros	mitybos	tinkle	reiškia,	kad	kiekviena	rūšis	atlieka	nepakeičiamą	vaidmenį	palaikant	
visos	ekosistemos	sistemos	struktūrą	ir	dinamiką.	Todėl	net	vienos	svarbios	rūšies	išnykimas	gali	
sutrikdyti	visos	sistemos	funkcionavimą.
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7.	 Senosios	tradicijos

Jūra	visada	buvo	svarbi	pakrančių	gyventojams.	Ji	buvo	ir	 tebėra	maisto	 ir	pajamų	šaltinis,	 ja	
driekiasi	keliavimo	maršrutai,	su	ja	susijusi	ir	rekreacija.	Aplink	Baltijos	jūrą	esančių	šalių	laivy-
bos,	prekybos	ir	žvejybos	tradicijos	pradėjo	formuotis	viduramžiais	ar	net	dar	senesniais	laikais.

Archeologų	radiniai	mums	atskleidžia,	kad	žvejyba	buvo	įprastas	Baltijos	genčių	užsiėmimas	jau	
akmens	amžiuje	–	iš	pradžių	vidaus	vandens	telkiniuose,	pakrančių	lagūnose,	vėliau	ir	pačioje	
jūroje.	Pirmieji	įrodymai	apie	žvejų	gyvenvietes	rytinės	Baltijos	jūros	dalies	pakrantėse	yra	maž-
daug	5	000	metų	senumo.

Gyvenimas prie jūros

Iš	Baltijos	valstybių	 tik	Lietuva	neturėjo	daug	kultūrinių	 ir	ekonominių	 ryšių	su	Baltijos	 jūra.	
Iki	1921	metų,	kai	Klaipėdos	regionas	prisijungė	prie	Lietuvos	Respublikos,	vienintelį	priėjimą	
prie	 jūros	 sudarė	maža	 atkarpa	 dabartinės	 Palangos	 ribose.	 Praeityje	 jos	 dabartinės	 pakrantės	
buvo	apgyventos	kelių	tautų	–	daugiausiai	kuršių,	prūsų	ir	sembų.	XV	a.	pradžioje	į	dabartinę	
Lietuvos	teritoriją	iki	pat	prie	Palangos	esančios	Nemirsetos	įsikraustė	vokiečiai,	pakeitę	prūsus	
ir	sembus.32

Pažvelgus	į	Latvijos	gyvenviečių	žemėlapį,	į	akis	krinta	tai,	kad	vakarinė	Rygos	įlankos	pakran-
tė	daug	 tankiau	gyvenama	nei	kitos	Latvijos	pakrantės	vietos.	 Istoriškai	 tai	 lėmė	palankesnės	
geografinės	sąlygos.	Latvijos	pakrantėje	trūksta	natūralių	užuoglaudų,	tinkamų	gyvenvietėms	ir	
uostams.	Skandinavams	šiuo	atveju	teko	daugiau	laimės	–	tam	puikiai	tiko	fiordai.	Laikui	einant	
žmonės	pastebėjo,	kad	tinkamiausias	gyventi	buvo	vakarinis	Rygos	įlankos	krantas,	apsaugotas	
nuo	vyraujančių	vakarų	vėjų,	kurie	kėlė	daug	rūpesčių	tikrosios	Baltijos	jūros	ir	rytinės	Rygos	
įlankos	dalies	gyventojams.

Be	to,	regiono	plėtrą	skatino	ir	prekybos	kelias,	ėjęs	palei	Kolkos	kyšulį,	vakarinį	Rygos	įlankos	
krantą	iki	Dauguvos.	Vakarinis	Rygos	įlankos	krantas	iki	šiol	turtingas	su	laivyba	ir	žvejyba	su-
sijusių	istorinių	paminklų.	Čia	galite	atrasti	daugybę	daugelio	šimtmečių	senumo	laivų	nuolaužų	
ir	laivų	statyklų,	senos	žvejybos	įrangos	kiemuose	ir	pakrantėje,	daug	ką	pasakančios	apie	gilias	
laivų	statybos	ir	jūreivystės	tradicijas	šiame	regione.	

Estijos	 pakrančių	gyvenviečių	 istorijoje	 svarbų	vaidmenį	vadino	 švedakalbiai	 gyventojai,	 nuo	
XIII	a.	įsikūrę	vakariniame	žemyniniame	Estijos	krante	bei	vakarinio	salyno	salose. Švedų	ir	suo-
mių	gyvenama	Prangli	sala	ir	Naissaaras	kėlė	siaubą	Hanzos	pirkliams.	Iš	čia	piratai	puldinėdavo	
pro	šalį	praplaukiančius	krovininius	laivus.33	Švedai	su	estais	susimaišė	pirmiausiai	Saaremos	sa-
loje	dar	XVII	amžiuje.	Pagrindinis	Estijos	švedų	užsiėmimas	buvo	žvejyba	ir	gyvulininkystė,	bet	
jie	pragyvenimui	užsidirbdavo	ir	įdirbdami	žemes,	samdydamiesi	jūreiviais	bei	medžiodami	ruo-
nius.	Pastarasis	užsiėmimas	buvo	itin	paplitęs	tarp	mažos	Ruhnu	salos	gyventojų	Rygos	įlankoje	
dėl	palankios	geografinės	padėties	kranto	atžvilgiu	ir	mažo	salos	dirbamų	laukų	derlingumo.34 



�� Atrask Baltijos jūrą. Spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas

Käsmu	–	kaimas	šiaurinėje	Estijos	pakrantėje,	pirmą	kartą	paminėtas	1453	metais.	Iš	pradžių	tai	
buvo	vasarinės	žūklės	vieta,	bet	XVI	amžiuje	virto	nuolatine	gyvenviete.	Kadangi	dirvos	nebuvo	
labai	derlingos,	pagrindinį	Käsmu	gyventojų	pajamų	šaltinį	suteikė	jūra.	Tačiau	vien	žvejybos	
nepakako,	 tad	 gan	 greitai	 pradėjo	 plėstis	 prekyba	 su	 Suomija.	Vėlesniais	 šimtmečiais	Käsmu	
gyvenvietė	 sukūrė	 stiprias	navigacijos	 ir	prekybos	 tradicijas.	Aktyviausiai	 jūrinės	veikla	vyko	
XIX	amžiuje	ir	pirmojoje	XX	a.	pusėje.	Käsmu	buvo	dislokuotas	vienas	didžiausių	Rusijos	caro	
krovininių	laivynų.	Iki	Antrojo	pasaulinio	karo	buvo	registruoti	54	laivai.	Per	trumpesnę	nei	100	
metų	jūreivystės	istoriją	iš	Käsmu	kilo	64	kapitonai,	vienu	metu	kaime	jų	gyveno	net	25.	Balti	
kapitonų	namai	ir	aukšti	vėliavų	stiebai	buvo	(iki	šiol	tebėra)	būdingi	Käsmu.	Balta	spalva	buvo	
kapitonų	privilegija.	

Käsmu gyvenvietės pakrantė

Kadangi	alga	jūreiviams	buvo	išmokama	angliška	valiuta,	vietinėje	parduotuvėje	buvo	įmanoma	
atsiskaityti	 svarais.	Uždirbti	 pinigai	 buvo	 investuojami	 į	 laivus.	 Pirmieji	 didieji	Käsmu	 laivai	
buvo	nupirkti	už	pajamas	iš	nelegalios	prekybos	druska,	nors,	pagal	senąsias	pakrančių	tradicijas,	
visos	su	jūra	susijusios	pajamos	buvo	laikomos	legaliomis.	Trys	pagrindiniai	principai,	praturtinę	
Käsmu	kaimą,	buvo	neįsiskolinti,	nedėti	pinigų	į	banką	ir	nešvaistyti	jų	draudimui.		
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Käsmu	taip	pat	buvo	populiari	artistų,	rašytojų	ir	dėstytojų	vasaros	atostogų	vieta.	Tokia	ji	išliko	
ir	dabar.	Šiuo	metu	čia	gyvena	tik	100	vietinių	gyventojų	–	dauguma	pensininkų,	o	vasarą	kaime	
žmonių	padaugėja	dešimteriopai.35	Tai	taip	pat	turtingiausia	riedulių	vieta	Europoje.	Käsmu	pa-
krantėje	yra	„laimės	akmenų“	krūva,	į	kurią	kiekvienas	gali	padėti	po	akmenį	ir	sugalvoti	norą	
(kuris	turėtų	išsipildyti).	Tikima,	kad	pirmąjį	akmenį	čia	padėjo	Švedijos	karalius	Karlas	II	Gus-
tavas	XVII	amžiuje.	„Laimės	akmenų“	krūva	buvo	suardyta	1940	ir	atstatyta	1972	metais.

Pragyvenimas iš jūros turtų

Kuršių	 nerijos	 gyventojams	 žvejyba	 buvo	 pagrindinis	 užsiėmimas.	 Jie	 daugiausiai	 žvejodavo	
Kuršių	mariose.	Didžiausias	ir	seniausias	Kuršių	marių	laivo	tipas	(pirmą	kartą	paminėtas	XII	a.	
ir	aktyviai	naudotas	iki	Antrojo	pasaulinio	karo)	buvo	vadinamas	kurėnu.	Jis	buvo	naudojamas	ne	
tik	žvejybai,	bet	ir	šieno	(nerijoje	jo	trūko,	nes	šiltuoju	metų	laiku	žolę	nuėsdavo	ganomi	gyvuliai,	
ir	nebūdavo	ko	šienauti)	bei	kopoms	tręšti	(augalų	augimui	skatinti	ir	jais	kopų	judančiam	smėliui	
sutvirtinti)	skirto	dumblo	gabenimui	iš	žemyno.	Šie	laivai	buvo	pakankamai	tvirti	ir	plaukiojimui	
atviroje	jūroje.	Kiekvienas	kurėnas	turėjo	spalvingą	vėtrungę,	padėdavusią	iš	tolo	atskirti	laivą.	
Vėtrungės	 buvo	gaminamos	pagal	 nustatytą	 tvarką.	 Ją	 žinant	 buvo	galima	pasakyti,	 iš	 kurios	
gyvenvietės	yra	tas	kurėnas.32  

Kurėnas
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Pirmasis	rašytinis	žvejų	kaimo	Estijoje	paminėjimas	buvo	1295	metais.	Tai	buvo	Pärispea,	ap-
gyventa	 ne	 tiek	 vietinių	 estų,	 kiek	 švedakalbės	 populiacijos.	 Žvejyba	Estijoje	 buvo	 sezoninis	
užsiėmimas,	trunkantis	tol,	kol	žmonės	visiems	metams	apsirūpindavo	žuvų	atsargomis.	Po	to	jie	
grįždavo	prie	savo	įprastų	darbų	ūkiuose.	Kai	kuriose	vietose	žvejybos	įrankiai	išliko	nepakitę	
iki	XX	amžiaus	pradžios.	Dėl	naujos	ir	tobulesnės	žvejybos	įrangos	–	didelių	giluminių	tinklų	ir	
tinklinių	gaudyklių	–	žvejyba	tapo	visaverčiu	pragyvenimo	šaltiniu.	Didieji	tinklai	išpopuliarėjo	
XIX	amžiuje	dėl	Rusijos	žvejų	įtakos.	Suomių	pavyzdžiu,	buvo	pradėtos	naudoti	tinklinės	gau-
dyklės	Baltijos	strimelėms	gaudyti,	nes	jomis	naudotis	užtekdavo	mažiau	žmonių	nei	didiesiems	
tinklams.	Ankstesniais	 laikais	 saviems	poreikiams	nereikalinga	žuvis	buvo	keičiama	 į	grūdus.	
Vėliau,	XIX	amžiuje,	prasidėjo	prekyba	žuvimi.	

Lietuvos	pakrantėje	beveik	visiškai	nežinoma	ruonių	medžioklė	Latvijoje	ir	Estijoje	turėjo	gilias	
tradicijas.	Aktyviausi	medžiotojai	buvo	švedai	iš	Ruhnu	ir	Vormsi	salų	bei	Estijos	šiaurinės	pa-
krantės.	Estai	ruonius	medžiodavo	Kihnu	ir	Suomijos	įlankos	priekrantėse.

Gausiausi	ir	dažniausiai	medžiojami	Estijoje	ruoniai	buvo	žieduotieji	ruoniai	(Phoca hispida) – 
mažiausi	ir	sunkiausiai	sugaunami.	Pilkasis	ruonis	(Halichoerus grypus)	buvo	medžiojamas	daug	
rečiau.	Trečioji	rūšis	–	paprastasis	ruonis	(Phoca vitulina),	kurių	buvo	labai	daug	ir	kurie	buvo	
populiarūs	medžiojimo	objektai,	išnyko	iš	Pabaltijo	šalių	vandenų	prieš	prasidedant	XX	amžiui.	

Nuo	6–ojo	XVIII	amžiaus	dešimtmečio	iki	2–ojo	XIX	amžiaus		dešimtmečio	Estijos	švedai	ruo-
nių	medžioklei	naudodavo	 jaala	–	 iš	Ruhnu	salos	kildinamą	tradicinį	dvistiebį	burlaivį.	Jaala 
išsiskyrė	labai	savitu	siluetu	ir	galėjo	būti	atpažįstama	iš	toli	–	laivagalio	stiebas	buvo	laivo	centre	
ir	palinkęs	atgal,	o	trumpesnis	priekinis	stiebas	stovėjo	tiesiai.	Jaala	buvo	dažnai	naudojama	ir	
prekybinėms	kelionėms	į	Estijos	salas,	Rygą	bei	Suomijos	ir	Švedijos	pakrantes.36

Jūros kariai

Baltijos	jūrą	300	metų	(apie	800–1050	m.	e.	metus)	valdė	Skandinavijos	vikingai.	Kai	kurie	jų	
netgi	apsigyveno	Saaremoje	ir	Kuržemėje	(Latvija).	VIII	amžiuje	vikingai	pradėjo	puldinėti	Kur-
šių	nerijos	gyvenvietes,	tad	nerijos	gyventojai,	norėdami	apsisaugoti,	buvo	priversti	pasitraukti	
iš	pakrantės	 į	nuošalesnius	miškus	 tarp	kopų.	Didesnės	gyvenvietės	nerijoje	pradėjo	kurtis	 tik	
maždaug	X	amžiuje,	kai	puldinėjimų	sumažėjo.32

Antrojoje	XI	amžiaus	pusėje,	pasibaigus	Skandinavijos	vikingų	erai,	 antpuolių	Baltijos	 jūroje	
vykdymą	perėmė	baltų,	lyvių	ir	estų	vikingai.	Estai	ir	kuršiai	buvo	dažnai	sutinkami	Gotlande.	
Kuršiai	Danijoje	buvo	laikomi	labai	pavojingais	vikingais.	Danijos	karalius	net	buvo	priverstas	
pasirūpinti	nuolatine	jūros	apsauga,	kad	apsaugotų	savo	šalį	nuo	kuršių	ir	estų.37

Kasdienio	vikingų	gyvenimo	papročius	dabar	galima	pamatyti	Käsmu	Jūrų	muziejuje.	Nuo	2001	
metų	kasmet	gegužės	mėnesį	atkuriamas	vikingų	kaimelis	su	tradiciniais	amatais	ir	papročiais.	
Nors	nieks	netrokšta	vėl	pamatyti	teroru	grįstą	vikingų	viešpatavimą,	jų	tradicinių	laivų	kopijos	
visada	susilaukia	daug	dėmesio.		

Jūrų pirkliai

Seniausias	prekybos	kelias	iš	Vakarų	Europos	į	Rusiją	ėjo	Irbės	sąsiauriu,	palei	Kolkos	kyšulį,	
Rygos	 įlanka	 iki	pat	Dauguvos.	XII–XVII	amžiuje	krovininiai	Hanzos	sąjungos	 laivai	palaikė	
aktyvią	prekybą	tarp	daugiau	nei	100	miestų	ir	miestelių.	Jų	maršrutai	pasiekdavo	rytinę	Baltijos	



�1Atrask Baltijos jūrą. Spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas

jūros	dalį	 ir	Suomijos	 įlanką.	Ryga	buvo	viena	 iš	pagrindinių	prekybos	centrų	dabar	Pabaltijo	
valstybėmis	vadinamame	regione.	Bet	prekyba	nebuvo	vien	didmiesčių	privilegija.	

Prekybą	dažnai	lydėjo	piratavimas.	Piratai	naudojo	tokias	pavojingas	vietas	kaip	Kolkos	kyšulį,	
kad	įspraustų	prekybinius	laivus	į	kampą.	Tačiau	pavojai	tykojo	ne	tik	jūroje,	bet	ir	krante.	Sako-
ma,	kad	vietiniai	uždegdavo	laužus	krante,	kad	suklaidintų	jūreivius	ir	laivai	sudužtų	į	pakrantės	
uolas	ar	seklumas,	ir	juos	apiplėšdavo.	Darbas	jūroje	niekada	nebuvo	lengvas	gyvenimo	būdas.	

Kelionės per vandenynus

Jei	 pažvelgtume,	 kaip	 Latvijos	 teritorija	 atrodė	 XVI–XVIII	 amžiuje,	 vienas	 iš	 ekonomiškai	
stipriausių	 regionų	 tuo	 metu	 buvo	 Kuržemė.	 Kunigaikščio	 Jakobo	 (1642–1682)	 valdymo	
metais	pakrančių	kaimuose	klestėjo	laivų	statyba.	Laivų	kokybė	atitiko	aukščiausius	europinius	
standartus.	 Kuržemės	 laivai	 aplankydavo	 visus	 Europos	 uostus,	 skrosdavo	 vandenynus	 ir	
pasiekdavo	Afriką,	Pietų	Ameriką	 ir	 net	 Indiją.	 1651	metais	Kuržemės	 atstovai	 įkūrė	pirmąją	
koloniją	Afrikos	Gambijoje,	1654	metais	–	Tobago	saloje	netoli	Pietų	Amerikos.	XVII	amžiuje	
didžiulis	Kauguri	uostas	netgi	konkuravo	su	Ryga.

„Tamsioji“ jūros pusė

Navigacija	Baltijos	jūroje	gali	būti	labai	rizikinga.	Kolkos	kyšulio	apylinkės	žinomos	kaip	pati	
pavojingiausia	 jūreiviams	Baltijos	 jūros	 vieta	 –	 „laivų	 kapinės“.	Kronikose	minima,	 kad	 prie	
Kolkos	kyšulio	nuo	1812	iki	1915	metų	nuskendo	117	laivų.	Bet	jūra	prie	Kolkos	saugo	ir	dar	se-
nesnius	turtus.	1625	metais	poilsio	vietą	dugne	rado	trys	Švedijos	eskadrilės	laivai:	„Gustavus“,	
„Perseus“	ir	„Mars“.	

Kelionė į užmarštį ar naujos eros pradžia? 

Šiais	laikais	laivyba	ir	prekyba	jūroje	išlieka	esminiai	pakrančių	regionų	plėtros	veiksniai,	ypač	
didžiausiuose	miestuose,	kai	tradicinė	žvejyba	pamažu	nyksta	visose	Baltijos	valstybėse.	Žvejy-
bos	įrangos	modernizavimas	ir	senstantys	senųjų	tradicijų	besilaikantys	žvejai	nėra	vienintelės	
priežastys.	XX	amžiuje	nemažai	žvejų	miestelių	ir	kaimų	tapo	kurortais,	atnešusiais	miesto	kul-
tūrą	į	žvejų	gyvenimą.	Vieni	perėjo	prie	to,	kas	pasirodė	esąs	lengvesnis	ir	pelningesnis	verslas	
sausumoje,	išvis	pamiršdami	jūrą,	kiti	pradėjo	intensyviau	žvejoti	arba	siūlyti	turistams	rekrea-
cinę	žvejybą.	Pavyzdžiui,	Latvijos	žvejai	prie	Papės	(netoli	Lietuvos	sienos	esančio	kaimelio)	
siūlo	turistams	galimybę	išbandyti	tradicinius	žvejybos	metodus,	taip	sukurdami	sau	alternatyvų	
pajamų	šaltinį.	Europos	Sąjunga	dabar	skatina	žvejus	pasitraukti	iš	aktyvaus	verslo,	kad	sudarytų	
sąlygas	augti	likusioms	žvejybos	įmonėms,	tad	per	artimiausius	50	metų	tradicinės	žvejybos	pa-
saulis	greičiausiai	nukeliaus	į	užmarštį.
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pagrindiniai Baltijos jūros laivybos 
maršrutai eina per Danijos sąsiau-
rius, kirsdami tikrąją Baltijos jūrą į 
rytus nuo gotlando link Suomijos 
įlankos uostų – primorsko, Sankt 
peterburgo, porvoo, helsinkio ir ta-
lino, o į vakarus nuo gotlando esanti 
atšaka veda šiauriau į Botnijos jūrą. 
laivų eismas rytinėje Baltijos jūros 
dalyje yra truputį mažiau intensyvus, 
ypač latvijos ir lietuvos teritori-
niuose vandenyse, bet ir čia svar-
būs keliai veda į tokius uostus kaip 
klaipėdą, Ventspilį ir liepoją, o per 
irbės sąsiaurį pasiekia Rygą, pärnu 
bei kitus mažesnius Rygos įlankos 
uostus (8.1 pav.).

8.	 Išnaudojant	jūrą

Kaip	ir	praėjusiais	šimtmečiais,	Baltijos	jūra	išlaikė	savo	svarbą	aplink	ją	esančių	šalių	ekono-
minei	plėtrai	ir	gerovei.	Be	tradicinių	jūros	panaudojimo	būdų	–	laivybos,	prekybos	ir	žvejybos	
–	taip	pat	nauji	plėtros	procesai	daro	jūros	erdvę	beveik	tokią	judrią	ir	paklausią	kaip	ir	sausumą.	
Jūra	suteikia	naujas	energijos	gamybos	galimybes:	be	tokių	iškastinių	energijos	šaltinių	kaip	nafta	
ir	dujos	gabenimo	ir	gavybos,	jūrą	galima	panaudoti	kaip	alternatyvios	vėjo	ir	bangų	energijos	
šaltinį.	Ji	taip	pat	suteikia	daug	galimybių	rekreacijai	ir	turizmui.	Visi	dėl	jūros	erdvės	konkuruo-
jantys	ekonominiai	interesai	yra	svarbūs	plėtros	atžvilgiu,	bet	kartu	sukuria	papildomą	apkrovą	
pažeidžiamai	 jūros	 aplinkai.	Tad	 pagrindinis	 šio	 amžiaus	 iššūkis	 yra	 subalansuoti	 interesus	 ir	
jūros	išteklių	eksploatavimą.

Laivyba Baltijos jūroje ir uostų plėtra

Eismas	Baltijos	jūroje	yra	vienas	intensyviausių	pasaulyje	lyginant	su	kitomis	jūromis,	tad	Bal-
tijos	 laivyba,	 žinoma,	 daro	 įvairialypį	 poveikį	 aplinkai.	 Kiekvienais	 metais	 maždaug	 54	 000	
registruotų	 laivų	 įplaukia	 arba	 išplaukia	 iš	 Baltijos	 jūros	 per	 Skageną	 –	 kyšulį	 šiauriausiame	
Jutlandijos	taške,	tarp	Skagerako	ir		Kategato.	Bet	kurią	akimirką	Baltijos	jūroje	juda	apie	2	000	
registruotų	laivų.	

8.1 pav. Laivų eismo intensyvumas per vieną savaitę 2008 m. 
Duomenų šaltinis: Helsinkio Komisija AIS
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krovinių apyvarta didžiausiuose rytinės Baltijos jūros dalies uostuose (2008 metų duomenys)39

Uostas

primorskas
St.peterburgas
klaipėda
Ryga
talinas
Ventspilis
kaliningradas
Būtingė
liepoja

Šalis

Rusija
Rusija
lietuva
latvija
estija
latvija
Rusija
lietuva
latvija

Pagrindinis krovinių tipas

žaliavinė nafta (100%)
konteineriai (31 %), nafta (25 %), trąšos (10%)
nafta (31,3 %), trąšos (24,2 %), ro–ro kroviniai (12 %), konteineriai (11,7 %)
akmens anglys (47%), nafta (18%)
nafta (71%), ro–ro kroviniai (12%)
nafta (58 %), trąšos (9%)
nafta (48%), akmens anglys (10%)
nafta (100%)
grūdai (34%), nafta (19%), metalai (12%), mediena (11%)

Krovinių apyvarta
(mln. t. per metus)
75,58
59,95
29,88
29,57
29,08
28,57
15,38
9,07
4,19

Maždaug	pusė	Baltijos	jūra	plaukiančių	laivų	gabena	įvairius	krovinius,	pavyzdžiui,	konteine-
rius, ro–ro	krovinius	(tai	yra	traktorius,	autobusus	ir	sunkvežimius,	kurie	įrieda	ir	išrieda	iš	lai-
vo),	trąšas,	grūdus,	medieną,	metalus,	anglis	ir	taip	toliau.	Kitą	pusę	sudaro	naftos	tanklaiviai,	
keleiviniai	 ir	 kiti	 laivai.	 Per	 pastarąjį	 dešimtmetį	 augo	 ir	 laivų	 skaičius,	 ir	 dydis	 (ypač	naftos	
tanklaivių).	Prognozuojama,	kad	iki	2017	metų	konteinerių	ir	krovinių	krova	patrigubės,	o	naftos	
transportavimas	išaugs	40	%.39 40

Nepaisant	 fakto,	 kad	 laivyba	 laikoma	 vienu	 iš	 aplinkai	 palankiausių	 žmonių	 ir	 prekių	 	 trans-
portavimo	būdų,	egzistuoja	nemažai	klausimų,	susijusių	su	poveikiu	aplinkai.	Galima	įvardyti	
kelis	jų:	atsitiktinė	tarša,	teršimas	atliekomis	iš	laivų,	oro	tarša	ir	netyčinis	invazinių	organizmų	
išleidimas.

Sudužęs laivas
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Šakotaūsis vėžiagyvis (Cercopagis pengoi) 
– viena iš invazinių rūšių, atgabenta į Baltijos 
jūrą su balastiniais vandenimis. tai mažytis 
vėžiagyvis, kurio išskirtinis bruožas yra ilga 
spygliuota „uodega“, 3–7 kartus ilgesnė už 
kūną. Šakotaūsis vėžiagyvis natūraliai papli-
tęs kaspijos, juodosios ir azovo jūrose. 

pirmą kartą Baltijos jūroje jis buvo pastebėtas 
1992 metų vasarą. per dešimt metų jis užka-
riavo rytinę Baltijos jūros dalį, vasarą suda-
rydamas iki 50 procentų visos zooplanktono 
biomasės.

Šakotaūsis vėžiagyvis užteršia žvejybos tinklus 
suformuodamas lipnią drebutinę masę ir taip 
žvejams padarydamas ekonominių nuostolių.

Būtina	uosto	plėtros	ir	priežiūros	priemonė	–	upių	suneštų	ir	ant	jūros	dugno	susikaupusių	smul-
kiagrūdžių	nuosėdų,	mažinančių	 laivybos	 trasų	gylį,	 iškasimas	 ir	 pašalinimas.	Gilinant	 dugną	
iškastos	medžiagos	palaidojamos	jūroje	esančiuose	sąvartynuose.	Rytinėje	Baltijos	jūros	dalyje	
yra	daugiau	nei	20	tokių	medžiagų	laidojimo	vietų.	Dugno gilinimo ir medžiagų laidojimo prie-
monės	laikomos	vienomis	didžiausių	potencialių	grėsmių	jūrinėms	buveinėms	jūros	priekrančių	

Per	pastaruosius	metus	padaugėjo	laivų avarijų	Baltijos	jūroje	(2000–2004	metais	užregistruoti	
374	atvejai),	nors	dalį	to	galima	paaiškinti	patobulinta	pranešimų	sistema.	Pagal	oficialią	statis-
tiką,	8	%	avarijų	sukelia	vienokį	ar	kitokį	užteršimą.	Didžiausios	(daugiau	nei	100	tonų	teršalų	
išsiliejimas)	buvo	„Baltic	Carrier“	2001	metais	ir	„Fu	Shan	Hai“	2003	metais	avarijos.41

Bet	koks	naftos	 ir	 jos	produktų	 išleidimas	 į	Baltijos	 jūrą	yra	draudžiamas.	Nepaisant	griežtos	
įstatyminės	tvarkos,	2003–2004	metais	buvo	pastebėta	beveik	600	nelegalaus	išleidimo	atvejų.	
Manoma,	kad	 realus	nuotekų	 išleidimo	atvejų	kiekis	yra	dar	didesnis.	Dauguma	 iš	pastebimų	
nelegalių	išleidimų	yra	gana	nedideli	nuotėkiai	(mažiau	nei	1	m3),	bet	kai	kuriais	atvejais	gali	vir-
šyti	100	m3.	Nelegaliai	išleista	nafta	daro	įvairialypį	neigiamą	poveikį	gamtai,	kuriam	priklauso	
jūrinių	paukščių	žūtis	ir	krantų	bei	paplūdimių	užteršimas.	42

Intensyvėjanti	laivyba	veda	link	augančio	balastinio vandens	kiekio,	įleidžiamo	į	laivus	išvyki-
mo	uostuose,	kad	stabilizuotų	ir	subalansuotų	laivą.	Kai	laivas	pasiekia	paskirties	vietą,	balastinis	
vanduo	išleidžiamas	kartu	su	visais	per	kelionę	išgyvenusiais	organizmais.	Tokiu	būdu	į	Baltijos	
regioną	patenka	naujos	gyvūnų	ir	augalų	rūšys.	 Įsibrovėliai	gali	žymiai	pakeisti	 jūrinę	ekosis-
temą.	Jie	gali	taip	pat	sukelti	kliūčių	ekonominiam	jūros	eksploatavimai	ar	netgi	sukelti	pavojų	
žmogaus	sveikatai.	Mokslininkai	aptiko	apie	120	Baltijos	jūrai	svetimų	rūšių.	Maždaug	80	iš	jų	
jau	sukūrė	aktyviai	besidauginančias	populiacijas.	Dauguma	šių	invazinių	rūšių	yra	kilusios	iš	
gėlo	arba	druskėto	vandens	aplinkos,	ypač	iš	Šiaurės	Amerikos	arba	Ponto–Kaspijos	regiono.	Kai	
kuriais	atvejais	svetimos	rūšys	buvo	sąmoningai	įveistos	žvejybai	arba	akvakultūrai,	bet	daugu-
ma	jų	atsitiktinai	atkeliavo	laivais.
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zonose.	Naujausi	 tyrimai	 rodo,	 kad	 poveikis	 gali	 būti	 daug	 didesnis	 nei	 prognozuota.	 Pirma,	
gilinant	dugną	į	vandens	storymę	gali	pasklisti	toksinės	cheminės	medžiagos,	glūdinčios	dugno	
nuosėdų	 sluoksnyje.	Antra,	 laidojamas	 smėlis	 gali	 plačiai	 pasklisti	 jūros	 dugne	 pakenkdamas	
jūrinėms	buveinėms.	Tai	reikalauja	tinkamai	įvertinti	šias	priemones,	modeliuoti	nuosėdų	sklaidą	
ir	atrasti	geriausias	vietas	sąvartynams.42

Laivyboje	suvartojami	degalai	sudaro	1,5–3	%	bendrosios	anglies dvideginio emisijos ir nema-
žai	prisideda	prie	pasaulinės	azoto ir sieros oksidų emisijų.	Numatoma,	kad	2020	metais	azoto	
ir	sieros	emisijos	iš	laivybos	visoje	Europoje	viršys	visus	ES	sausumos	šaltinius.	Baltijos	jūroje	
azoto	emisijos	milžinišku	įnašu	prisideda	prie	vandens	eutrofikacijos.

Turizmas ir rekreacija

Turizmo	srities	plėtra	glaudžiai	susijusi	su	uostais.	Turizmas,	kaip	vienas	iš	pagrindinių	Baltijos	
jūros	panaudojimo	būdų,	dar	turi	kur	plėsti	šiame	regione,	nors	ji	tikriausiai	niekad	netaps	tokia	
masinio	turizmo	traukos	vieta,	koks	yra	Viduržiemio	jūros	regionas.	Šiuo	metu	turizmas	rytinės	
Baltijos	jūros	dalies	pakrantėse	daugiausiai	reiškia	rekreaciją	paplūdimiuose.	Patys	populiariausi	
kurortai	yra	Jūrmala,	Palanga	ir	Pärnu,	kasmet	pritraukiantys	tūkstančius	turistų,	o	nuošalesnės	
pakrančių	gyvenvietės	labiau	tinka	poilsiniam	kaimo	turizmui.	Vis	didėja	susidomėjimas	su	jūra	
susijusiais	užsiėmimais,	tokiais	kaip	plaukiojimas	jachtomis,	jėgos	aitvarais,	burlentėmis	bei	nar-
dymas.	Nardytojai	ypač	domisi	laivų	nuolaužomis.	Žvejybiniai	uosteliai	transformuojami	į	jachtų	
klubus.	Žvejai	turi	naują	galimybę	siūlyti	turistams	rekreacinę	žvejybą,	paukščių	stebėjimus	iš	
laivo	ar	tiesiog	pasiplaukiojimus	palei	pakrantę.	

Turizmo	 augimas	 yra	 labai	 svarbus	 ekonominei	 pakrančių	 kaimų	 plėtrai,	 bet	 tam	 reikalingas	
infrastruktūros	 tobulinimas	bei	 rūpestingas	planavimas	 ir	koordinavimas	 su	gamtininkais.	Kai	
kurios	 rekreacinės	 priemonės,	 pavyzdžiui,	 vandens	 motociklai	 ir	 jėgos	 aitvarai,	 turėtų	 būti	
uždraustos	nuo	birželio	iki	rugpjūčio	vidurio	netoli	ančių	šėrimosi	vietų.

Naftos tranzitas ir gavyba

Nors	Pabaltijo	 šalys	 nėra	didelės	 energijos	 vartotojos	 ar	 gamintojos,	 jų	 vandenyse	vyksta	 pa-
grindinis	Rusijos	naftos	eksporto	 tranzitas.	Didžiausia	Rusijos	naftos	 tranzito	dalis	 (apytikriai	
¼	jos	naftos	neto	eksporto)	keliauja	vamzdynų	sistema,	sujungta	su	trimis	Baltijos	jūros	uostais:	
Ventspiliu	Latvijoje,	Būtinge	Lietuvoje	ir	Primorsku	Rusijoje.	Mažesni	žaliavinės	naftos	ir	naftos	
produktų	kiekiai	taip	pat	gabenami	geležinkeliais	į	Talino	ir	Kaliningrado	uostus.43

Baltijos	regiono	šalys	yra	naftos	neto	importuotojai,	priklausomi	nuo	Rusijos	dėl	jos	tiekiamos	
maždaug	90	%	visos	naftos.	Maži	naftos	telkiniai	buvo	atrasti	ir	yra	eksploatuojami	daugiausiai	
sausumoje,	naftos	taip	pat	aptikta	ir	Baltijos	jūroje,	netoli	Latvijos	ir	Lietuvos	sienos.	Nepaisant	
santykinai	mažo	kiekio	(360	milijonų	barelių,	kas	prilygintina	penkioms	visuotinio	naftos	suvar-
tojimo	dienoms),	susidomėjimą	naftos	 telkinių	žvalgyba	ir	gavyba	pareiškė	kelios	 tarptautinės	
bendrovės.	Latvijoje	keletas	leidimų	jau	yra	išduota.	2004	metais	Rusija	pradėjo	naftos	gręžimą	
atviroje	jūroje,	Kaliningrado	regiono	vandenyse.44

Nors	Baltijos	 jūroje	aptinkamos	naftos	kiekis	yra	santykinai	mažas,	galimas	poveikis	aplinkai	
gali	būti	didžiulis,	turint	omenyje	atitinkamą	Baltijos	jūros	ekosistemos	pažeidžiamumą	ir	pavo-
jus,	kuriuos	sukelia	naftos	gavyba	atviroje	jūroje.	Tam	priklauso	kietosios	ir	skystosios	gamybos	
atliekos,	dėl	gręžimo	padidėjęs	vandens	storymės	drumstumas,	jūros	laukinės	gyvūnijos	(žuvų,	
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paukščių,	žinduoliai	ir	kitų)	trikdymas	konstrukcijų	triukšmu	ir	vibracija	bei	statinių	jūroje	įren-
gimo.	Pačios	platformos	liks	kaip	problema,	kai	baigsis	jų	eksploatavimas.45

Vėjo energija

Priešingai	nei	nafta,	vėjo	energija	yra	švari	ir	neišeikvojama.	Vėjų	turbinoms	nereikalingas	joks	
kuras,	dėl	to	nekyla	pavojaus	aplinkai	ir	ji	nenukenčia	dėl	kuro	išteklių	paieškos,	gavybos,	gabe-
nimo,	krovimo,	apdorojimo	ar	pašalinimo.	Gamyba	ne	tik	vyksta	su	nuline	anglies	dioksido	emi-
sija	(operacinės	fazės	metu),	bet	taip	pat	neišskiriama	toksinių	teršalų	(pavyzdžiui,	gyvsidabrio)	
ar	įprastiniai	oro	teršalų,	tokių	kaip	azoto	ar	sieros	dioksidų.	Vėjo	jėgainėms	pastatyti	reikalingų	
medžiagų	gamybai	ir	transportavimui	suvartota	energija	prilygsta	naujai	energijai,	kurią	jėgainė	
pagamins	per	kelis	veikimo	mėnesius.	Galų	gale	vėjo	jėgainės	gali	turėti	ilgalaikį	teigiamą	povei-
kį	bioįvairovei	sumažindamos	klimato	pokyčių	pavojų	–	didžiausią	grėsmę	bioįvairovei.46

Nepaisant	potencialios	vėjo	energijos	naudos,	jos	naudojimas	kelia	namažai	problemų:	jos	gamy-
ba	tebėra	santykinai	brangi,	tad	reikalingos	valstybinės	subsidijos,	kad	vėjo	jėgainių	pagamintos	
elektros	 kaina	galėtų	 konkuruoti	 su	 įprastais	 būdais	 gaminama	 elektra.	Pradinės	 investicijos	 į	
vėjo	jėgaines	yra	didelės.	Pavyzdžiui,	kai	kuriuose	Baltijos	jūros	vėjo	jėgainių	projektuose	vien	
prijungimas	prie	energetikos	sistemos	kainuoja	beveik	trečdalį	viso	projekto	biudžeto.	

Atviros	jūros	vėjo	turbinų	statyba	ir	veikimas	gali	sukelti	potencialiai	neigiamą	lokalų	poveikį	
jūrinei	 aplinkai	 ir	 pakrančių	 kraštovaizdžiui.	 Geriausiai	 ištirtas	 atviros	 jūros	 vėjo jėgainių 
poveikis paukščiams	 –	 jam	 priklauso	 susidūrimų	 rizika	 (esant	 prastam	 matomumui	 didieji	
paukščiai	gali	atsitrenkti	į	vėjo	turbinas,	privilioti	jų	apšvietimo),	trumpalaikis	buveinių	praradimas	
statybos	 darbų	metu	 ir	 ilgalaikis	 buveinių	 praradimas	 dėl	 trikdymų.	Be	 to,	 vėjo	 jėgainės	 gali	
užtverti	migravimo	maršrutus	ir	netgi	atskirti	ekologinius	vienetus.	Tiek	statybos	darbų	keliamas	
triukšmas,	tiek	jau	įrengtos	turbinos	gali	pakenkti	ir	jūriniams	žinduoliams.

Be	aukščiau	aprašytų	jūros	panaudojimo	būdų,	yra	ir	tokių	su	jūra	susijusių	veiklų,	kurios	gal	nėra	
tokios	akivaizdžios,	bet	irgi	gali	smarkiai	paveikti	aplinką.	

Viena	iš	tokios	veiklos	rūšių	yra	naudingų iškasenų gavyba,	kol	kas	bent	jau	rytinėje	Baltijos	jū-
ros	dalyje	dar	smerkiai	neišsiplėtusi.	Lietuvoje	ir	Estijoje	iš	jūros	dugno	kasamas	smėlis	ir	žvyras	
paplūdimiams	papildyti	ir	keliams	tiesti,	o	Latvijoje	iki	šiol	tam	pakako	sausumos	išteklių.	Tačiau	
ateityje	gali	prasidėti	akivaizdi	šios	srities	plėtra	su	didėjančia	išteklių	paklausa.	Pavyzdžiui,	yra	
domimasi	mangano	rūdos	gavyba	vakarinėje	Rygos	įlankos	dalyje.	Naudingųjų	iškasenų	kasimas	
gali	fiziškai	sunaikinti	bentosines	buveines	ir	turėti	panašų	poveikį	kaip	dugno	gilinimas	–	ter-
šalų	išlaisvinimą	iš	dugno	nuosėdų	sluoksnio,	vandens	sudrumstimą,	kas	toliau	blogins	jūrinės	
ekosistemos	būklę.	

Yra	 ir	 įvairių	 infrastruktūros	 elementų	 kaip	 kabeliai,	 vamzdynai,	 kranto	 apsaugos	 sistemos	 ir	
panašūs,	sumontuotų	jūroje	ir	pakrantėse.	Jūros	erdvė	naudojama	kariniams	tikslams	ir	mokslo	
tyrimams.	Trumpai	tariant,	jūros	naudojimo	intensyvumas	vis	auga	ir	tampa	vis	sudėtingesnis.	
Tad	reikalingi	kūrybiški	sprendimai,	kurie	subalansuotų	visus	interesus	ir	apsaugotų	jūrinę	eko-
sistemą,	kuri	teikia	išteklių	ekonominei	veiklai.	
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Helsinkio Komisijos susirinkimas dėl Baltijos jūros veiksmų plano

9.	 Problemų	sprendimai

Gilios tradicijos ir patirtis

Baltijos	 jūra	 pripažinta	 kaip	 viena	 labiausiai	 užterštų	 ir	 ekologiškai	 jautrių	 jūrų	 pasaulyje	 –	
besaikės	maisto	medžiagų	ir	toksinių	chemikalų	emisijos,	augantis	jūros	panaudojimas	laivybai,	
naftos	transportavimui	ir	su	tuo	susiję	taršos	pavojai,	didėjantis	invazinių	rūšių	skaičius,	plataus	
masto	komercinė	žvejyba	ir	kita	atvedė	trapią	Baltijos	jūros	ekosistemą	į	pavojingai	jai	nepalankią	
būklę.	Bet	nerimą	kelianti	jūros	būklė	kartu	sustiprino	mokslininkų	ir	politikų	sąmoningumą	imtis	
veiksmų,	būtinų	apsaugoti	unikalią	Baltijos	jūros	ekosistemą,	teikiančią	mums	maisto	ir	energijos	
bei	 rekreacijos	 vietą.	Dėl	 to	Baltijos	 jūra	 tapo	 viena	 geriausiai	 ištirtų	 jūrų	 pasaulyje.	 Baltijai	
sukurta	vieną	pažangiausių	aplinkos	apsaugos	programų,	tarptautinė	bendradarbiavimo	sistema,	
taip	 pat	 siekiama	 tvarios	 plėtros	 bei	 ir	 padaryti	 Baltijos	 jūrą	 „gerosios	 praktikos“	 pavyzdžiu	
kitoms	pasaulio	šalims.	Baltijos	regionas	turi	ir	daugybę	įvairių	politinių	bei	techninių	programų,	
veikiančių	regioniniu,	nacionaliniu	ir	vietiniu	lygiu.	

Dar	1974	metais	Helsinkyje	Baltijos	šalys	kartu	pasirašė	Baltijos	jūros	aplinkos	apsaugos	kon-
venciją,	 žinomą	Helsinkio konvencijos	 pavadinimu.	 1980	 metais	 buvo	 įkurta	 Baltijos	 jūros	
aplinkos	apsaugos	komisija	(Helsinkio	Komisija,	dažnai	vadinama	HELCOM),	kad	dirbtų	taršos	
mažinimo	srityje.	Tai	 tarpvyriausybinė	organizacija,	kurioje	visos	Helsinkio	konvencijos	šalys	
turi	prisidėti	prie	valstybinių	institucijų	veiklos,	o	nevyriausybinės	organizacijos	dalyvauja	stebė-
tojų	teisėmis.	Helsinkio	Komisija	prižiūri	konvencijos	politikos	ir	visų	pasirašiusių	šalių	sutartų	
rekomendacijų	įgyvendinimą.	

Vieną	iš	Helsinkio	Komisijos	jūrinės	bioįvairovės	apsaugos	iniciatyvų	sudarė	pasiūlytas	saugomų	
Baltijos	jūros	teritorijų	tinklas,	į	kurį	įtrauktos	pačios	svarbiausios	Helsinkio	Komisijos	jūrinių	ir	
pakrančių	biotopų	bei	biotopų	kompleksų	raudonojo	sąrašo	ir	kitoms	svarbioms	jūrinės	floros	bei	
faunos	rūšims	apsaugoti	skirtos	teritorijos.	Baltijos	mokslininkai	nustatė	saugomų	Baltijos	jūros	
teritorijų	ribas	ir	ištyrė	jų	gamtos	vertybes.	Tačiau	šis	Helsinkio	Komisijos	pasiūlytas	teritorijų	
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tipas	neįgijo	oficialaus	saugomų	teritorijų	statuso,	kadangi	būtinos	apsaugos	priemonės	įeina	į	
jūrines	„Natura	2000“	teritorijas,	kurias	visos	ES	valstybės	narės	įsipareigojusios	įsteigti	pagal	
EK	buveinių	direktyvos	reikalavimus.

2007	metais	Helsinkio	 komisija	 patvirtino	Baltijos jūros veiksmų planą.6 Šiame dokumente 
išvardytos	 tikslai	 ir	 priemonės,	 kuriomis	 siekiama	pažaboti	 eutrofikaciją,	 sumažinti	 pavojingų	
medžiagų	kiekį,	pagerinti	jūrinės	bioįvairovės	būklę	ir	sudaryti	sąlygas	jūrinėms	veikloms	vyk-
dyti	aplinkai	nekenkiančiu	būdu.	Jame	taip	pat	yra	rekomendacijų	įvairiais	aplinkos	ir	jūros	nau-
dojimo	aspektais.

Europos	Sąjungos	aplinkosaugos	politika	daug	nulemia	kuriant	teisinę	Baltijos	jūros	bioįvairovės	
apsaugą.	Direktyvose	pateikti	ES	reikalavimai	yra	privalomi	visoms	valstybėms	narėms.

Svarbiausias	 ES	 gamtos	 apsaugos	 įrankis	 yra	Buveinių direktyva47.	 Jos	 reikalavimu	 valsty-
bės	narės	privalo	sukurti	buveinių	apsaugai	svarbių	teritorijų	(BAST)	tinklą,	vadinamą	„Natura	
2000“,	skirtą	Bendrijai	svarbioms	rūšims	ir	buveinėms	apsaugoti.		Direktyvos	I	priede	išvardytos	
buveinės,	o	II	priede	–	augalų	ir	gyvūnų	(žinduolių,	roplių,	varliagyvių,	žuvų	ir	bestuburių)	rūšys,	
kurioms	apsaugoti	 kuriamos	„Natura	2000“	 teritorijos.	 IV	priede	 išvardytos	 rūšys,	 kurios	 turi	
būti	saugomos	ir	už	„Natura	2000“	tinklo	ribų.	„Natura	2000“	priklauso	ir	vadinamosios	paukš-
čių	apsaugai	svarbios	teritorijos	(PAST),	skirtos	paukščių	apsaugai	pagal	Paukščių direktyvą48  
–	seniausią	gamtos	apsaugos	ES	direktyvą,	priimtą	1979	metais.	

Jūrinių	„Natura	2000“	teritorijų	kūrimas	yra	santykinai	naujas	procesas	–	valstybės	narės	buvo	
įpareigotos	savo	pasiūlymus	dėl	jūrinių saugomų teritorijų	(JST)	pateikti	iki	2008	metų	pabai-
gos.	Tačiau	daugelyje	valstybių	narių,	tarp	jų	ir	kai	kuriose	Pabaltijo	valstybėse,	procesas	nebuvo	
užbaigtas	dėl	nepakankamų	žinių	apie	svarbiausias	jūrines	gamtos	vertybes	ir	jų	paplitimą.

Baltijos	 jūros,	kaip	 ir	kitur	ES,	vandens	kokybė	 ir	būklė	 turėtų	pagerėti	 įdiegus	 tokius	Europos	
teisės	aktus	kaip	Bendroji vandens politikos direktyva	(BVPD)49 ir Jūrų strategijos direktyva 
(JSD)50.	VPD	nustato	tikslą	iki	2015	metų	užtikrinti	gerą	vandens	kokybę	visuose	šalies	vidaus	ir	
pakrančių	vandens	telkiniuose.	Šiam	tikslui	buvo	parengti	upių	baseinų	valdymo	planai	su	įvairio-
mis	priemonėmis	maisto	medžiagų	apkrovai	upėse	ir	kituose	vandens	telkiniuose	mažinti,	vandens	
telkiniams,	kurie	buvo	stipriai	modifikuoti	dėl	užtvankų,	upių	vagų	ištiesinimo,	atkurti.	Jei	šalys	
sugebės	sėkmingai	įvykdyti	šiuos	uždavinius,	į	jūrą	patenkanti	upių	tarša	žymiai	sumažės	ir	padės	
išspręsti	eutrofikacijos	problemą.	2008	metais	išleista	nauja	JSPD	yra	kitas	nuoseklus	žingsnis	dėl	
jūrinės	ekosistemos	aplinkos	grėsmių	mažinimo,	skirtas	valstybių	narių	teritoriniams	vandenims	ir	
priekrantėms	atsižvelgiant	į	aspektus,	neįtrauktus	į	VPD.	Direktyva	numato	iki	2020	metų	pasiekti	
gerą	jūrinės	aplinkos	būklės	lygį.	Šiam	tikslui	valstybės	narės	turi	parengti	aplinkos	strategijas,	at-
likti	pirminį	esamos	aplinkos	būklės	ir	žmogaus	veiklos	poveikio	jai	įvertinimą,	nustatyti	aplinkos	
tikslines	grupes	ir	būklės	indikatorius	bei	sukurti	ir	įgyvendinti	priemonių	programą.

Kita	svarbi	ES	politikos	priemonė,	ypač	nukreipta	į	Baltijos	jūros	regioną,	bus	Baltijos jūros regio-
no strategija44.		Ji	sieks	Baltijos	jūros	regioną	panaudoti	kaip	modelį	ir	bandomąjį	regioną	ES	aplin-
kos	politikai,	jūrinės	ekosistemos	apsaugai	ir	tvaraus	jūros	naudojimo	principams	įgyvendinti.

Politines	priemones	lydi	daugybė	tarptautinių	ir	nacionalinių	projektų,	padedančių	įgyvendinti	
politikos	 tikslius,	plečiančių	žinias	apie	Baltijos	 jūrą	 ir	 stiprinančių	Baltijos	 regiono	valstybių	
bendradarbiavimą.	ES finansavimo programos	suteikia	geras	galimybes	vyriausybinėms	orga-
nizacijoms,	vietos	institucijoms,	mokslo	įstaigoms	ir	nevyriausybinėms	organizacijosm	(NVO)	
sutelkti	jėgas	įdiegiant	praktines	priemones	ir	realizuojant	ambicingas	idėjas	Baltijos	jūrai	išsau-
goti.	
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Dėl	ES	ir	Baltijos	regione	įgyvendintų	iniciatyvų	jau	pasiekta	nemaža	pažanga	saugant	Baltijos	
jūros	aplinką.	Daugelis	sprendimų,	rekomendacijų	ir	susitarimų	sumažino	taršos	apkrovą,	gero-
kai	pagerino	aplinkos	būklę	ir	išplėtė	šalių	bendradarbiavimą.	

Bet	kai	kurie	klausimai	lieka	neišspręsti,	tam	reikalingos	tolesnės	pastangos	ir	nuolatinis	dėme-
sys.	Nuolat	iškyla	naujų	klausimų,	kurie	prieš	dvidešimt	metų	dar	nekėlė	susirūpinimo.	

Naujų iššūkių atrėmimas

Dabartinių	 aplinkos	 problemų	 įveikimas	 vis	 dar	 tebėra	 sudėtingas	 uždavinys,	 kadangi	 ekono-
minės	veiklos	intensyvumas	Baltijos	jūroje	stiprėja	kiekvienais	metais.	Galbūt	ateityje	dėl	pato-
bulintų	jūrinę	veiklą	reguliuojančių	įstatymų	pasitaikys	mažiau	avarijų,	bet	tokie	reiškiniai	kaip	
vandens	eutrofikacija,	naftos	ir	dujų	pramonė	atviroje	jūroje	niekur	nepasitrauks,	o	kai	kuriais	
atvejais	ir	kai	kuriose	vietose	dar	ir	išaugs.		

Tiriamas jūros užterštumas 

Reikalingi	gudrūs	sprendimai,	kuriais	būtų	įveiktos	problemos,	sukeltos	komercinio	žuvų	išteklių	
naudojimo,	ir	kartu	patenkinta	žuvies	paklausa.	Be	to,	be	galo	svarbu	išsaugoti	nedidelio	masto	
priekrančių	žvejybą	kaip	esminę	pakrančių	bendruomenių	gyvensenos	ir	tapatumo	dalį.	Žvejai	
jau	dairosi	naujų	metodų	žuvų	ištekliams	valdyti,	nes	tradicinių	žūklės	modelių	nebepakanka.
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Sudėtingas	klausimas	yra	klimato	pokyčiai,	keliantys	tokius	iššūkius	kaip	jūros	lygio	kilimas,	oro	
ir	vandens	temperatūros	augimas,	rūšių	plitimo	būdų	keitimasis,	blogo	oro	sąlygų	stiprėjimas	ir	
kitus.	Pastangos	spręsti	šiuos	klausimus	yra	pasaulinio	masto	uždavinys,	ir	kiekviena	šalis	turi	
prie	to	prisidėti.	Be	to,	dirbdami	išvien,	mokydamiesi	ir	paremdami	vieni	kitus,	keisdamiesi	ge-
rosios	praktikos	pavyzdžiais	apie	tai,	kaip	sušvelninti	klimato	pokyčių	poveikį	aplinkai,	gerokai	
padidinsime	sėkmingo	rezultato	tikimybę.	

Atsinaujinančioji	energija	 iškyla	kaip	viena	 iš	alternatyvų	imantis	žygių	dėl	sparčiai	kintančio	
klimato.	Vis	labiau	ir	labiau	populiarėja	vėjo	ir	bangų	jėgainės,	tačiau	labai	svarbu	užtikrinti,	kad	
jų	naudojimas	kiek	įmanoma	mažiau	kenktų	aplinkai.	

Ir	vis	dėlto	vien	naujų	išteklių	valdymo	technologijų	ir	jūrinės	aplinkos	apsaugos	priemonių	įdie-
gimas	greičiausiai	neduos	pageidaujamo	rezultato,	jei	aplink	Baltiją	išsidėsčiusių	šalių	piliečiai,	
kurie	ir	yra	galutiniai	daugelio	jūros	teikiamų	paslaugų	vartotojai,	nekeis	savo	nuostatų	į	tvares-
nius	gyvenimo	ir	išteklių	vartojimo	būdus.	

Nauji jūros erdvės ir išteklių valdymo modeliai

Kad	susidorotume	su	esamais	ir	būsimais	iššūkiais	Baltijos	jūroje,	pirmiausia	turime	daug	geriau	
pažinti	jūrinę	ekosistemą:	kaip	ji	veikia,	kokia	sąveika	vyksta	tarp	skirtingų	jos	komponentų	ir	
žmonių	veiklos,	kokį	poveikį	vandens	eutrofikacija	daro	rūšių	paplitimui	–	kurios	rūšys	nyksta	
ir	kurios	klesti,	nuo	ko	priklauso	saugomų	rūšių	paplitimas	 ir	būklė,	kokios	yra	 tendencijos	 ir	
daugelis	 kitų	klausimų,	 į	 kuriuos	 rasti	 atsakymai	padėtų	 išsaugoti	 gamtines	Baltijos	vertybes.	
Norint	juos	gauti,	reikalingi	išsamūs	tyrimai,	dažnai	reikalaujantys	daug	lėšų.	Jūros	tyrinėjimų	
prigimtis	 reikalauja	 laivais	ar	orlaiviais	atliekamų	 tyrimų	 ir	 įmantrių	 technologijų	kaip	vaizdo	
stebėjimai	po	vandeniu,	nardymas	mėginiams	paimti,	aeronuotraukų	ir	palydovų	vaizdo	analizė.	
Taigi	mokslininkai	vienija	jėgas,	kurdami	tarpdisciplinines	ir	tarpvalstybines	grupes,	kad	galėtų	
bendradarbiauti	kaupdami	duomenis,	kurtų	naujus	 arba	 tobulintų	 jau	esamus	 tyrimų	metodus,	
keistųsi	tyrinėjimų	rezultatais	ir	kartu	juos	vertintų.

Geresnės	žinios	apie	jūrinės	ekosistemos	biologinius	procesus	ir	vidines	sąveikas	tarp	jos	elemen-
tų	yra	labai	svarbios	planuojant	teritorijas,	skirtas	įvairiems	jūros	panaudojimo	būdams:	laivybai,	
žvejybai,	 turizmui,	vėjo	 jėgainėms,	naftos	gavybai,	 ir	 siekiant	kiek	 įmanoma	mažiau	pakenkti	
jūrinei	aplinkai.	Visų	jūros	naudotojų	interesų	ir	gamtinių	jūros	vertybių	apsaugos	subalansavimo	
priemonė	yra	jūrinės erdvės planavimas	(JEP).	Tai	labai	aktualu	ir	Baltijos	jūrai,	kur	stiprėja	
interesai	dėl	įvairaus	jūros	panaudojimo	ir	konkurencija	dėl	jūros	erdvės.	Pagal	ES	ir	Helsinkio	
Komisijos	rekomendacijas	JEP	sukurtas	taip,	kad	atsižvelgtų	į	jūrines	ekosistemas	ir	biologinius	
procesus	kaip	į	fundamentalų	jūros	planavimo	ir	valdymo	elementą.

Nors	žinių	ir	suvokimo	apie	jūrinės	ekosistemos	funkcionavimą	dar	nepakanka,	JEP	ir	apsaugos	
priemonių	įdiegimas	vis	dėlto	turi	būti	atliktas	nedelsiant.	Planavimas	ir	valdymas	atitinkamai	
turi	būti	lankstus	ir	prisitaikantis,	atsižvelgiantis	į	tokios	dinamiškos	sistemos	kaip	jūrinė	aplinka	
neapibrėžtumus.	Tai	vadinama	prisitaikomuoju valdymu.	Tai	lyg	nuolatinis	mokymosi	procesas	
–	valdymą	naudojant	ne	tik	kaip	įrankį	sistemai	pakeisti	ir	užsibrėžtiems	tikslams	pasiekti,	bet	ir	
kaip	įrankį	pačiai	sistemai	geriau	suprasti.	

Viena	iš	technologijų,	kurią	naudoja	jūrų	tyrėjai	planavimo	ir	valdymo	procesams	paremti,	yra	
modeliavimas	–	buveinių,	rūšių	ar	bet	kurios	kitos	aplinkos	komponento	paplitimo	prognozavi-
mas,	grindžiamas	žinomomis	aplinkos	sąlygomis,	apie	tam	tikrą	reiškinį	turimais	duomenimis	ir	
žinomais	priežastiniais	ryšiais	taip	aplinkos	veiksnių	ir	rūšies	paplitimo.
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Jūrinės	 aplinkos	 socialinė ekonominė 
analizė	 –	 kita	 svarbi	 priemonė,	 leidžiantis	
suvokti	 Baltijos	 jūrą	 kaip	 bendrą	 visumą,	
ugdyti	 suvokimą	 apie	 aplinkos	 apsaugos	
priemones	 ir	 pritarimą	 joms.	 Tai	 padeda	
apžvelgti	bendras	jūrinės	aplinkos	valdymo	
sąnaudas	 ir	 jos	 degradavimo	 kainą,	 taip	
pat	 sužinoti	 apie	 jūrinės	 aplinkos	paslaugų	
(gamtiniai	 ištekliai,	 vandens	 valymas,	
anglies	 saugykla)	 naudą	 bei	 tiesiogines	
pajamas	 įvairiuose	 verslo	 sektoriuose.	
Tokia	analizė	padeda	suvokti,	kad	uždarbis	
iš	 jūrinės	 aplinkos	 saugojimo,	 įvertintas	
pinigine	išraiška,	gali	būti	daug	didesnis	nei	
valdymo	išlaidos	ir	ekonomikos	nuostoliai.

Praktiniai sprendimai

Visų	tarptautinių	sutarčių,	direktyvų,	tarpvalstybinių	programų,	įvairių	tyrimų	ir	tyrinėjimų	vyk-
dymas	 veda	 link	 gyvybingos	 ir	 tvariai	 naudojamos	Baltijos	 jūros.	Kelias	 ilgas	 ir	 dažnai	 pats	
sunkiausias.	Be	minimalius	aplinkos	standartus	nustatančių	reikalavimų	laikymosi	yra	ir	keletas	
tiesioginių	priemonių,	kurias	 jau	gali	 taikyti	 jūrine	ekosistema	besinaudojantys	žmonės.	Viena	
tokia	savanoriška	priemonė	–	tai	alternatyvių žvejybos metodų	naudojimas,	padedantis	išvengti	
paukščių	ar	 ruonių	 įsipainiojimo	 į	žvejybos	 įrankius	 ir	 taip	prisidedantis	prie	gamtos	vertybių	
apsaugos.	

pavojus įkliūti į žvejybos įrankius paukščiams 
labiausia gresia migravimo ar žiemojimo laiko-
tarpiais, kai jie susiburia į didelius būrius ir minta 
ta pačia žuvimi, į kurią nusitaikę ir žvejai. tokiu 
metu alternatyva žiauniniams tinklams yra ūdų 
– tradicinio pakrančių žvejų metodo, šiuo metu 
nepelnytai praradusio savo populiarumą – nau-
dojimas. ūdą sudaro ilga virvė, prie kurios pri-
rišti kabliukai su jauku, tad čia nėra tinklo, į kurį 
paukščiai galėtų įsipainioti. gali prireikti daugiau 
pastangų ruošiant šiuos įrankius žvejybai, bet 
laikas bus sutaupytas, išvengus nemalonios 
procedūros, kuomet iš žvejybos tinklų išpai-
niojami negyvi ruoniai ar paukščiai. tuo pačiu 
bus apsaugotos ypač retos ir visame pasaulyje 
nykstančios paukščių rūšys, pavyzdžiui, ledinės 
antys ir sibirinės gagos.

Ūdos

Imamas vandens mėginys
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kita dažna problema Baltijos jūroje – ruonių, ypač pilkųjų, kurių populiacija pasta-
raisiais metais smarkiai padidėjo, įkliuvimas į gaudykles. Ruoniai taip pat yra linkę 
maitintis prie žvejybos tinklų, dažnai juos suplėšydami. paskutiniais metais ruoniai 
išmoko, kaip patekti į gaudyklę, suėsti ten esančią žuvį ir saugiai iš jo išsigauti, kas 
būtų visai puiku gamtosaugos požiūriu, bet žvejai praranda savo laimikius. Siekiant 
išvengti tokios problemos, sukurta speciali, nuo ruonių apsaugota gaudyklė: ties įė-
jimu uždėtas specialus tinklas, kad ruoniai negalėtų patekti į vidų, o pats gaudyklės 
tinklas pagamintas iš labai stiprios ir lengvos medžiagos, kurios ruoniai nesugeba 
suplėšyti. Šie patobulinimai apsaugo ruonius nuo nuskendimo pavojaus, o žvejus 
– nuo ruonių padaromų nuostolių. tokios gaudyklės kainuoja gerokai brangiau nei 
įprastinės, bet žvejai gali kreiptis dėl eS paramos kainos skirtumui padengti ir per 
ilgesnį laiką gauti didesnės naudos nei naudojant įprastines gaudykles.

Abu	šie	metodai	buvo	sėkmingai	išbandyti	ir	žvejai	su	jais	supažindinti	ES	finansuojamo	„LIFE–
Nature“	projekto	„Jūrinės	saugomos	teritorijos	rytinėje	Baltijos	jūroje“	metu.	Lietuvoje	žvejybos	
ūdomis	metodas	buvo	priimtas	žvejų	kaip	labai	tinkamas	menkių	žvejybai,	o	Estijoje	populiarėja	
patobulintos	ir	nuo	ruonių	apsaugotos	gaudyklės.

Ir	 čia	 yra	 tik	 vienas	 pavyzdys,	 kaip	 galima	motyvuoti	 pakrančių	 gyventojų	 bendruomenes	 ir	
įtraukti	jas	į	aplinkai	draugiškesnį	jūros	išteklių	valdymą.	Yra	ir	daug	kitų	galimybių,	pradedant	
tokiomis	plataus	masto	akcijomis	kaip	aplinkai	nekenkianti	žemdirbystė,	aukštais	aplinkos	stan-
dartais	grindžiama	uostų	plėtra	ar	 išmintingas	 turizmo	 ir	 rekreacijos	priemonių	planavimas,	 ir	
baigiant	paprastais	ir	lengvais	žingsneliais,	kuriuos	gali	žengti	kiekvienas	žmogus.

Nuo ruonių apsaugota gaudyklė
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• mažinti maistinių medžiagų apkrovą jūroje ribojant įvairių cheminių detergentų 
naudojimą namuose;

• vengti tiesioginio bet kokių valiklių nutekėjimo į jūrą ar bet kokį kitą vandens 
telkinį;

• jachtų ir laivų tualetų turinį ištuštinti tik į specialias uostuose esančias talpas;
• nenaudoti motorinių valčių ir vandens motociklų, ypač svarbiose paukščių po-

ilsio ir veisimosi vietose bei ruonių gulyklose ar netoli jų;
• nešiukšlinti ir prisidėti prie jūrinės aplinkos gerinimo surenkant šiukšles pakran-

tėse;  
• mokytis ir plėsti savo žinias apie sudėtingą Baltijos jūros ekosistemą ir jos uni-

kalias vertybes.

Keletas	pasiūlymų,	kaip	kiekvienas	gali	prisidėti	prie	Baltijos	jūros	būklės	gerinimo:

Kiekvienas	gali	ir	privalo	prisidėti	prie	mūsų	ypatingosios	Baltijos	jūros	išsaugojimo.
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