1. Įvadas
LIFE projektą „Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje“ nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. iki
2009 m. liepos mėn. įgyvendino nevyriausybinė organizacija „Baltijos aplinkos forumas – Latvija“ (BAF
– Latvija) bei 20 partnerių iš 7 šalių. Projektas, kurio biudžetą sudarė daugiau nei 3 milijonai eurų, buvo
finansuojamas Europos komisijos LIFE programos, Latvijos, Estijos ir Suomijos Aplinkos ministerijų
ir Aplinkos fondų, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos ir visų projekto partnerių. Daugiau nei 160
žmonių iš 20 projekto partnerių organizacijų paskyrė apie 23 000 darbo dienų, kad projektas būtų
sėkmingai įgyvendintas.
Projektu buvo siekiama prisidėti prie tinkamos gamtinių vertybių apsaugos užtikrinimo ir darnaus
jūrinės biologinės įvairovės resursų panaudojimo rytinėje Baltijos jūroje. Viena iš pagrindinių
priemonių tam – ES saugomų teritorijų tinklo, vadinamo „Natura 2000“, įgyvendinimas jūroje.
Pagrindiniai projekto tikslai buvo surinkti daugiau informacijos apie Europinės svarbos rūšis ir buveines
Pabaltijo šalių pakrančių vandenyse; įvertinti, ar yra grėsmių, galinčių joms pakenti; atsakingoms
valstybinėms institucijoms pasiūlyti naujų teritorijų, pasižyminčių specifinėmis gamtos vertybėmis,
įteisinimą kaip saugomas jūrines „Natura 2000“ teritorijas; parengti pasiūlymus šių teritorijų apsaugai
ir valdymui. Taip pat projektu buvo siekta skatinti visuomenės ir suinteresuotų tikslinių grupių
domėjimąsi saugomomis „Natura 2000“ teritorijomis bei jūros biologine įvairove Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje. Projektu norėta sustiprinti bendradarbiavimą su kolegomis ir ekspertais iš Rusijos šiaurinių
ir vakarinių Baltijos jūros regionų.
Projektas buvo įvertintas kaip pasiekęs daug vertingų Pabaltijo šalims rezultatų. Trijų Pabaltijo šalių
Aplinkos ministerijos, kurioms šis projektas suteikė daugiausiai naudos, projekto rezultatus įvertino
labai palankiai.
Šiame nedideliame leidinyje mes pristatome projekto veiklų bei svarbiausių rezultatų santrauką.
Daugiau detalios informacijos galima rasti projekto tinklalapyje (www.balticseaportal.net), projekto
metu sukurti trumpi klipai apie Baltijos jūrą yra pateikti YouTube svetainėje (http://www.youtube.com/
user/BEF0rumLIT), o knygą “Atrask Baltijos jūrą. Spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas” galima gauti
BAF ofisuose.
Tikimės, kad projektas Jus sudomins, ir nuspręsite labiau juo pasidomėti
pasinaudodami mūsų nurodytomis internetinėmis nuorodomis.

Heidrun Fammler
Projekto vadybininkė

2. Kodėl toks projektas buvo pasiūlytas?
Baltijos jūra yra unikali ir trapi ekosistema, turtinga retų rūšių ir buveinių, svarbių ne tik
Europos, bet ir pasauliniu mastu. Tačiau Baltijos jūrai kyla grėsmės, kurios kelia rimtą pavojų
jūrinei aplinkai. Neturint pakankamai informacijos apie skirtingų jūrinių rūšių ir buveinių gausą,
nebuvo galima užtikrinti jūroje gyvenančių gamtinių vertybių apsaugos. Buvo stokojama ir
metodinių žinių saugomoms teritorijoms išskirti, nustatyti tinkamą apsaugos lygį ir suplanuoti
bei įgyvendinti konkrečias gamtotvarkos priemones, taip pat vykdyti saugomų teritorijų
monitoringą rytinėje Baltijos jūroje. LIFE projektu buvo numatoma užpildyti duomenų bei rūšių
ir buveinių tyrimų metodologijų spragas, taip pat įvertinti jų apsaugos tam tikrose teritorijose
reikalingumą.
Projekto komanda, ruošdama paraišką LIFE programai, turėjo tik preliminarią informaciją apie
nepageidaujamą paukščių ir ruonių priegaudą žvejybos tinkluose, ir įtarė, kad tai tikriausiai
pagrindinė populiacijoms kylanti grėsmė, todėl žvejybos sektoriaus poveikį gamtinėms
vertybėms įvardino kaip galimą pagrindinį veiksnį, kelianti joms pavojų. Kitu rimtos grėsmės
šaltiniu buvo įvardintas fizinis buveinių ardymas statant uostus, tiltus, vėjo jegaines ir dugno
sąvartynų sukūrimas jūroje. Mes taip pat norėjome ištirti, ar mūsų vandenyse esančios tam
tikros pavojingos medžiagos skatina tolesnį pažeidžiamų rūšių ir buveinių naikinimą, ir ar
augantis laivų transportas bei rekreacija kelia pavojų rūšims, buveinėms ir atskiroms svarbioms
teritorijoms.

3. Kas buvo tirta?
Projektas buvo vykdomas trylikoje skirtingų
teritorijų Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritoriniuose
vandenyse. Intensyviausios projekto veiklos
buvo tyrimai, skirti išsiaiškinti, kurios Europinės
svarbos rūšys ar buveinės šiose teritorijose yra
gausios. Taip pat buvo nagrinėjama, kurios
žmonių veiklos gali joms kelti pavojų.
Mes atlikome povandenines inventorizacijas
siekdami gauti daugiau informacijos apie
povandeninių buveinių pasiskirstymą akcentuojant povandenines smėlio seklumas
bei rifus, laikomus svarbiomis buveinėmis
įvairioms gyvūnų bei augalų rūšims ir svarbius
ekologiniu požiūriu. Inventorizacijos buvo
aktyviai vykdomos 2006 ir 2007 metų vasaromis.
Projekto metu buvo ištirta 2387 km2 dugno
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Projekto metu taip pat buvo atliekami trijų
jūrinių žinduolių rūšių, kurios yra svarbios
Europos mastu, tyrimai. Tai – paprastosios jūrų
kiaulės (maža banginių rūšis), pilkieji ir Baltijos
žieduotieji ruoniai. Paprastosios jūrų kiaulės
tyrimams buvo naudojami „pasyvieji akustinio
monitoringo detektoriai“ (T-PODs), kurie buvo
panardinti keturios vietose. Jie turėjo užfiksuoti
praplaukiančių banginių skleidžiamus garsus
ir taip padėti išsiaiškinti, ar tose vietovėse jie
lankosi. Pilkųjų ruonių tyrimui prie šešių ruonių
(dviejų patinų ir keturių patelių) buvo pritvirtinti
„Fastlock GSM“ davikliai, skirti registruoti jų
judėjimą vienerius metus (ruoniams keičiant kailį
davikliai nukrenta). Žieduotojo ruonio tyrimų
metu 2006 m. buvo atliekamas jų gausumo
vertinimas skaičiuojant individus skrendant
virš jų poilsio vietų, taip pat panaudoti keturi
„Fastlock GSM“ davikliai judėjimui registruoti. Šie
tyrimai atskleidė mitybos vietas ir skirtingų jūros
teritorijų sezoninę svarbą.
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Kita veikla buvo vandens paukščių gausumo,
paskirstymo tyrimas ir jų apsaugos statusas
jūrinėse Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijose
žiemojimo, migracijos ir veisimosi sezonu. Šie
duomenys buvo pagrindiniai identifikuojant ir
parenkant naujas bei patikslinant jau pasiūlytų
„Natura 2000“ teritorijų, svarbių paukščiams
perėti ir reikšmingų neperinčių vandens
paukščių susitelkimams, ribas. Projekto komanda
taikė skirtingus paukščių tyrimo metodus:
paukščių skaičiavimus nuo kranto, stebėjimus iš
laivų, lėktuvų bei perinčių paukščių stebėjimus
salose (tik Estijoje). Šie metodai buvo taikomi
visose trylikoje projekto teritorijų, stebėjimai
buvo kartojami po keletą kartų visais tinkamais
tokiems tyrimams sezonais.

M.Haldin

Estijoje, 1772 km2 Latvijoje ir 1849 km2 Lietuvoje.
Tiesioginiai stebėjimai buvo atliekami daugiau
nei 3000 vietų, o pavyzdžiai dar daugelį dienų po
to buvo analizuojami laboratorijose.
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Dar viena inventorizacija buvo skirta žuvų
rūšims. Projekto metu pirmą kartą Pabaltijo
šalių mokslo istorijoje naudojant standartizuotus
metodus ir apimant dideles trijų šalių teritorijas
buvo surinkti duomenys apie žuvų, įskaitant ir
nekomercines mažo dydžio žuvų rūšis, kurios
yra svarbios gamtos apsaugos požiūriu, išteklius.
Visose 13 teritorijų šaltuoju bei šiltuoju metų
laikotarpiais 2006-2008 m. buvo naudojami trys

pagrindiniai metodai: a) įvairaus dydžio akimis tinklai b) rankiniai gaubiamieji tinklai labai negiliose
krantinėse teritorijose ir c) plėšriųjų žuvų mitybos analizė (nes mažo dydžio žuvys dažnai tampa
didesnių plėšriųjų žuvų grobiu).
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Kitos projekto veiklos buvo skirtos analizuoti
potencialias grėsmes projekto teritorijoms bei
siūlomoms saugomoms teritorijoms.
Vienas iš siekių buvo detaliai ištirti žvejybos
įtaką vandens paukščiams ir jūriniams
žinduoliams ryrinėje Baltijos jūroje ir, jei
reikia, pasiūlyti rekomendacijas reikšmingo
poveikio mažinimui. Estijoje papildomai
buvo tirta ruonių įtaka žvejybai. Duomenys
apie žvejybos metu pagautas žuvų rūšis
buvo gauti iš bendradarbiavusių pagal savo
grafiką įprastinėmis sąlygomis ir tradicinėmis
priemonėmis žvejojusių žvejų. Be to, taip pat
buvo vydoma eksperimentinė žvejyba siekiant
gauti nešališkos informacijos apie apie žuvų
priegaudą.
Kitas veiksmas buvo įgyvendintas siekiant
gauti išsamios informacijos apie grunto
sąvartynų poveikio išplitimą ir charakteristikas

arba kitus mechaninius poveikius jūrinių „Natura 2000“ teritorijose Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje ir
įvertinti skirtingų biologinių bendrijų ar buveinių pažeidžiamumą. Projekto metu buvo atliekamas
hidrodinaminis modeliavimas, siekiant apibūdinti nuosėdų iš projekto teritorijose esančių dugno
gilinimo ir grunto laidojimo vietų plitimą. Remiantis intentorizacijų projektų metu surinkta informacija
buvo atliktas poveikio dydžio įvertinimas.

Dar viena projekto veikla buvo įvertinti taršos
lygį projekto teritorijose ir, jei reikia, parengti
pasiūlymus valdymo planams, nes daugelis
projekto teritorijų yra išsidėsčiusios netoli
potencialių taršos šaltinių – naftos perdavimo
terminalų, uostų ir laivybos kelių. Intensyvi
laivyba kelia pavojų jūrinėms „Natura 2000“
teritorijoms dėl išpilamo balastinio vandenens
ir techninių tepalų. Dauguma pašalinamų
pavojingų medžiagų patenka į mitybos grandines
ir gali sukelti jūrinių organizmų išgyvenamumo
mažėjimą. Nors ši grėsmė gerai žinoma, tikroji
žala jūrinėms „Natura 2000“ teritorijoms yra
mažai ištirta. Norint tą išsiaiškinti, projekto
pradžioje visose projekto teritorijose buvo
renkami moliuskų ir nuosėdų mėginiai. Buvo tirta
ir analizuota sunkiųjų metalų ir poliaromatinių
angliavandenilių sudėtis bei naftos kiekis
nuosėdose.
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Trikdymo įtakos vertinimas buvo dar viena projekto veikla. Jos metu buvo vertinama ekonominių
veiklų, vykstančių projekto teritorijose ir šalia jų, trikdymo įtaka vandens paukščiams ir ruoniams. Ši
veikla buvo vykdoma ne kaip lauko tyrimai, o kaip literatūrinės medžiagos, susijusios su įvairių trikdymo
šaltinių (eismo, vėjo jėgainių, kariuomenės pratybų, triukšmo taršos, rekreacijos) poveikiais vandens
paukščiams ir ruoniams, apžvalga. Informacija apie esančius ir planuojamus plėtimosi darbus, kurie
gali būti priskirti potencialiems trikdymo šaltiniams, buvo surinkta iš įvairių šaltinių – savivaldybių
ir rajonų administracijų, įstatymų ir kitų teisinių dokumentų, strategijų, teritorinių ir kitokių planų,
galimybių studijų, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų.

S.Karalius,
Lietuvos Jūrų muziejaus kolekcija
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Estijos Jūrinis Institutas,
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Projektas padėjo pagilinti mūsų žinias apie
vandens paukščių rūšinę sudėtį, aptinkamumą
ir pasiskirstymą perėjimo, migracijos ir žiemojimo
sezonais pasirinktose projekto teritorijose
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto metu
buvo identifikuotos naujos retų ar nykstančių
paukščių rūšių perėjimo vietos ir stebėtos didelės
jų koncentracijos. Galime teigti, kad Baltijos
jūros pakrantės Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
yra paukščiams svarbios teritorijos Europos
mastu ir jos privalo būti išsaugotos. Nustatyta,
kad ypatingai vandens paukščiams svarbios
teritorijos yra Estijos Archipelage, Väinameri
jūroje, Rygos įlankoje, Irbės sąsiauryje tarp
Estijos ir Latvijos bei priekrantės vandenys palei
Kuršių neriją.
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Inventorizacijos atskleidė, kad tokios povandeninės buveinės kaip rifai ir smėlio seklumos
rytinėje Baltijos jūroje yra labai retos ir
pažeidžiamos, o jų egzistavimas palaiko didelę
biologinę įvairovę. Rifų buveinės apsauga yra
svarbi atieties užduotis Pabaltijo šalyse, nes dabar
didžioji šios buveinės dalis neįeina į saugomas
teritorijas, todėl naujos teritorijos turi būti
steigiamos, kad būtų garantuota šios buveinės
apsauga.
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4. Kas buvo rasta?
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Po jūrinių žinduolių tyrimo galime
pareikšti, kad paprastosios jūrų kiaulės yra
ypatingai retos rytinėje Baltijos pakrantėje.
Tirtose vietovėse nebuvo aptikta nė vienos
paprastosios jūrų kiaulės, tad nėra jokios
prasmės įkurti saugomų teritorijų rūšims,
kurios tik atsitiktinai aplanko Baltijos šalių
vandenis. Pavojaus pilkųjų ruonių populiacijai
jau nebėra ir tyrimo laikotarpiu jų populiacija
didėjo po 7 % per metus. Visos pagrindinės
pilkųjų ruonių ilsėjimosi vietos Rytų Baltijoje

yra saugomos. Buvo rastos kelios mažos šėrimosi vietos, tačiau nėra būtinybės taikyti naujų
specialios apsaugos priemonių, tik keliose teritorijose reikalingi minimalūs apsaugos pakeitimai.
Tačiau Baltijos žieduotųjų ruonių populiacija yra pavojuje: mes neaptikome jokių populiacijos
atsigavimo Rygos ar Suomijos įlankose požymių per paskutinius 10 metų. Gyvūnai yra jautrūs
trikdymui veisimosi ir ilsėjimosi teritorijose, o didžiausią neigiamą žalą veisimuisi kelia klimato
šiltėjimas. Gyvūnų priegauda žvejybos tinkluose taip pat smarkiai veikia šių ruonių populiaciją,
nors ir ne taip smarkiai, kaip aukščiau minėtos priežastys.
Projekto tyrimų rezultatai nepatvirtino plačiai paplitusios nuomonės, kad žvejyba turi stiprų neigiamą
poveikį pakrančių žuvims. Projekto komanda priėjo išvadą, kad žvejybos pajūryje intensyvumas
paskutiniu metu stabiliai mažėja ir dabar žvejyba kelia labai mažą žalą ar nekelia visai jokios toms
žuvų rūšims, kurioms reikalinga apsauga. Pačios svarbiausios grėsmės yra eurtofikacija ir tarša, kurios
negali būti panaikintos tik tam tikrose apribotose teritorijose. Todėl pati svarbiausia užduotis yra
apsaugoti retas ir esančias pavojuje žuvų rūšis išsaugant pažeidžiamas jūrų pakrantės buveines.
Remdamiesi įvykdytu grėsmių vertinimu galime teigti, kad ruonių ir paukščių priegauda žvejybos
tinkluose, kurią projekto pradžioje įvardinome kaip didžiausią grėsmę jūrinei aplinkai regione,
pasirodė nedaranti tokios stiprios įtakos kaip manyta abiems ruonių rūšims. Nors, žinoma, bereikalinga
ruonių priegauda yra etiškai nepriimtina. Vandens paukščiams priegaudos grėsmė turi tendenciją
mažėti dėl mažėjančio žvejybos intensyvumo daugelyje teritorijų, taip pat dėl mažėjančio žiemojančių
paukščių skaičiaus, kurį lėmė švelnios oro sąlygos kelių žiemų metu arba bendras vandens paukščių
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populiacijos sumažėjimas. Dažniausia paukščių priegauda visose trijose šalyse buvo didelės akies
(>50 mm) tinkluose. Lietuvoje priegaudos lygis buvo gana aukštas, todėl į Lietuvos saugomų
teritorijų gamtotvarkos planus įtrauktos šio poveikio švelninimo priemonės.

Ž.Morkvėnas
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Mechaninių veiklų poveikio vertinimo išvada
yra tokia: dabartinio grunto gilinimo ir laidojimo
lygio poveikis dugno bendrijoms ir buveinėms
daugumoje jūrinių „Natura 2000“ teritorijų
vietų yra žemas. Tačiau šių veiklų intensyvumo
didėjimas gali sukelti buveinių kokybės mažėjimą
keliose projekto teritorijose.
Apibendrinant, potencialus žmonių veiklų
keliamo
trikdymo
poveikis
vandens
paukščiams ir ruoniams įvertintas kaip
gana mažas (nors yra keletas išimčių) ir
nereikalaujantis imtis specialių priemonių
jam mažinti. Teigiamai veikiantis faktorius
šiuo atžvilgiu yra dideli daugumos teritorijų,
kuriose telkiasi paukščiai, plotai, nes tai padeda
paukščiams saugiai išvengti mažo intensyvumo
trikdymo. Rekreacinės veiklos (jėgos aitvarai
ir vandens motociklai) akivaizdžiai trikdo
antis klykuoles jų šėrimosi vietose vakarinėje
Rygos įlankos dalyje, todėl čia buvo pasiūlytas
sezoninis veiklos nutraukimas. Taip pat buvo
pasiūlyta reguliuoti karines pratybas prie Kuršių
nerijos, nes pratybų teritorijos persidengia su
žiemojančių paukščių susitelkimo vietomis.
Visų ateities jūrinės infrastruktūros vystymuisi,
galinčiam sukelti trikdymą ruoniams ir
paukščiams, rekomenduojama atlikti poveikio
aplinkai vertinimą.

Nors kai kuriose tyrimų stotyse buvo aptiktos daug didesnės sunkiųjų metalų koncentracijos nei
daugelyje kitų tyrimų stočių, bendras koncentracijos lygis yra žemas ir neviršija lygio, aptinkamo
kitur Baltijos jūroje. Todėl gan užtikrintai galima teigti, kad šiuo metu potencialiose jūrinėse „Natura
2000“ teritorijose ar netoli jų nėra didelės taršos grėsmės. Tačiau dėl intensyvaus Baltijos jūros
naudojimo laivybai ir kitoms veikloms tarša sunkiaisiais metalais ir naftos produktais išlieka kaip
potenciali grėsmė, kuri turi būti periodiškai įvertinama.

5. Ką mes siūlome?
Vertingų buveinių ir rūšių apsauga
Inventorizacijos ir grėsmių vertinimo rezultatas yra pasiūlymai keleto naujų jūrinių saugomų
teritorijų steigimui arba jau egzistuojančių modifikacijai:
Estijoje projekto komanda nusprendė, kad jau egzistuojančių jūrinių saugomų teritorijų ribų keisti
nereikia, tačiau jų funkcijos buvo patikslintos remiantis surinktais naujais duomenimis ir informacija
apie buveines ir rūšis. Pavyzdžiui, projekto metu buvo atrasta naujų retų paukščių perėjimo vietų.
Latvijoje, kur anksčiau jūrinių „Natura 2000“ teritorijų nebuvo, pasiūlytos naujos septynios jūrinės
saugomos teritorijos, iš kurių trys yra skirtos paukščių apsaugai, dvi – buveinių apsaugai, o dar dvi –
daugybei rūšių ir buveinių apsaugai.
Lietuvoje projekto komanda pasiūlė pakoreguoti egzistuojančių jūrinių saugomų teritorijų dydžius
ir ribas bei paskirtis. Turėtų būti įsteigta speciali teritorija apsaugoti perpelės (Alosa fallax), labai
retos ir ekologiškai vertingos žuvų rūšies, migraciją. Taip pat siūloma didelė paukščiams skirta
teritorija jūroje prie Kuršių nerijos, kur buvo stebėtos didelės žiemojančių paukčių santalkos.

I.Kalvāne

Projekto komanda paruošė gamtotvarkos planus šešioms teritorijoms, po dvi kiekvienoje šalyje.
Juose teritorijos yra detaliai aprašytos ir pasiūlytos gamtotvarkos priemonės. Skirtumas tarp
sausumos saugomų teritorijų, kur dažnai taikoma aktyvi gamtotvarka (pavyzdžiui, pievų šienavimas
ar ganymas) ir jūrinių teritorijų yra tas, kad pastarosiose zonavimas ir vietiniai ekonominių veiklų
apribojimai yra vienintelės taikomos priemonės.
Projekto Lietuvos teritorijose buvo pasiūlyti keli
nedideli apribojimai, skirti apsaugoti nykstančias
nekomercines žuvų rūšis naudojant didesnes
žvejybos tinklų akis arba prailginant draudimus
žvejoti tam tikru metu pavasarį. Gamtotvarkos
planai buvo ruošiami bendradarbiaujant su
suinteresuotomis grupėmis siekiant užtikrinti
pritarimą jiems ir skaidrumą parenkant
teritorijas.

I.Mägi, Meie Maa

Jokių
didelių
apribojimų
dabartinei
ekonominei veiklai nėra pasiūlyta nei vienai
projekto teritorijai, bet didelio masto ateities
infrastruktūros projektams (tiltams, uosto
plėtimui ar vėjo jėgainėms) be galo svarbu
atlikti geros kokybės poveikio vertinimus, kad
būtų išvengta vertingų buveinių, esančių šalia
įsteigtų saugomų teritorijų, praradimo.

Alternatyvūs žvejybos būdai
Vienas iš pagrindinių projekto siekių buvo sukurti ir išmėginti kelis skirtingus patobulintus žūklės
metodus ir įrankius, kurie sumažintų ruonių ir vandens paukščių priegaudą. Buvo išbandyti ir
specifinėms regiono sąlygoms pritaikyti trys skirtingi metodai:

M.Vetemaa

M.Vetemaa

Lietuvoje ūdos buvo testuojamos kaip galima pamaina tinklams, kuriuose dažna paukščių
priegauda gaudant menkes. Strimelinėmis gaudyklėmis buvo siekiama sumažinti paukščių
priegaudą vykdant strimelių, vėjažuvių ir kitų žuvų rūšių žvejybą Lietuvoje. Nuo ruonių apsaugotos
gaudyklės Estijoje buvo bandomos kaip žvejybos įrankis, galintis sumažinti ruonių priegaudą bei
ruonių ir žvejų konfliktą, padidindamas pastarųjų pelną ir sumažindamas ruonių daromą žalą
žvejybos įrankiams. Su projekte dalyvaujančių institutų mokslininkų priežiūra ir teikiamomis
rekomendacijas visus bandymus atliko pasamdyti komercine žvejyba užsiimantys žvejai.

Visi trys metodai pasitvirtino kaip tinkami naudojimui ir efektyvūs. Žvejai netgi pradėjo gamintis
papildomas nuo ruonių apsaugotas gaudykles ir strimelines gaudykles savomis lėšomis. Tai –
akivaizdus įrodymas, kad įrankiai pasiteisino, yra praktiški ir bus naudojami ir ateityje. Estijoje buvo
nuspręsta, kad ateinančiais metais komercine žvejyba užsiimantiems žvejams naujų, aplinkai
saugesnių įrankių įsigijimas bus paremiamas Europos Žvejybs Fondo. Analogiški planai yra
ruošiami ir Latvijoje bei Lietuvoje. Tai leidžia tikėti, kad naudojimasis šiais išbandytais įrankiais
taps gana dažnas ateityje, o projektas pasiekė vieną iš savo tikslų.

6. Išmoktos pamokos
Lauko tyrimų metodai, pasiūlyti paraiškoje, o projekto metu išbandyti ir pritaikyti, pasiteisino kaip
tinkami buveinių ir žuvų inventorizacijoms bei vandens paukščių skaičiavimams. Pilkųjų ruonių
tyrimui buvo naudota kiek kitokia nei buvo numatyta metodika – dėl pasikeitusių technologijų buvo
naudotas palydovinio ryšio GSM. Laimei, šis pasikeitimas įvyko pačioje projekto pradžioje, ir reikalinga
įranga buvo sėkmingai pritaikyta. Tyrimo pabaigoje naujoji technologija pasirodė esanti tikslesnė, ir
buvo pasiekti geri rezultatai.
Sužinojome, kad potencialios trikdymo įtakos vandens paukščiams ir ruoniams vertinimas yra
sudėtingas, nes sąlyginai mažai informacijos apie įvairius jūrinės gamtos trikdymo šaltinius yra
publikuota. Tik vėjo jėgainių įtaka yra kiek daugiau tyrinėta, o apie karinių pratybų, rekreacijos ir
laivybos poveikį tyrimų daryta labai mažai. Tam įvertinti reikėtų intensyvių, kelis sezonus apimančių
lauko tyrimų, nes literatūros nagrinėjimas trikdymo įtakos poveikiui įvertinti yra nepakankamas.
Projekto metu supratome, kad gamtosauginės priemonės priimtinos yra tik tada, kai yra gerai
argumentuojamas jų reikalingumas gamtos vertybių išsaugojimui bei parodoma ekonominė
jų vertė. Kitaip suinteresuotos grupės ginčija jų reikalingumą teikdamos, kad gamtosauginės
priemonės neleis jiems verstis savo veikla, ir kovos prieš bet kokį saugomų teritorijų įsteigimą.
Ekosistemų naudingumo vertinimas yra naujai pasirodęs visoje Europoje, ir turėtų būti integruotas
į saugomų teritorijų steigimo koncepciją, kad suinteresuotiems ekonomika pabrėžtų ir išryškintų
naudą, gaunamą iš gamtos vertybių apsaugos.
Viena praktinė pamoka, kurią teko išmokti projekto metu, buvo ypatingas jūrinių tyrimų jautrumas
oro sąlygoms. Paukščius ir ruonius iš laivų ir lėktuvų galima skaičiuoti tik tada, kai jūra yra daugmaž
rami. Žvejyba negali būti vykdoma audrų metu. O ir pačios teritorijos nėra lengvai prieinamos visomis
oro sąlygomis. Mes priėjome išvadą, kad projektams, kuriuose vykdomi lauko tyrimai, reikia skirti dar
vienerius metus atsargai, jei dėl netinkamų oro sąlygų nėra įvykdomi visi numatyti tyrimai.
Kita pamoka buvo ta, kad nors pinigų tyrimams buvo skirta gana daug, tačiau jų nebuvo pakankamai
norint atlikti nuodugnius buveinių ir paukščių tyrimus. Kadangi tai buvo pirmas kartas, kai ekspertai
iš trijų Baltijos valstybių planavo tokias visapusiškas buveinių ir rūšių inventorizacijas, sąmata buvo
apskaičiuota apytiksliai, o ne pagrįsta ankstesne panašių veiklų patirtimi. Projekto vykdymo metu
paaiškėjo, kad biudžetas nedengė visų norėtų veiklų – kai kurios teritorijos turėjo būti paliktos
neištirtos, ypatingai Latvijoje, kur jokie buveinių tyrimai anksčiau nebuvo daryti ir dėl to, kitaip nei
kitose dviejose šalyse, nebuvo jokių pradinių duomenų. Teritorijoms, esančioms toli nuo kranto ir
gilesniuose vandenyse, reikia didesnių laivų ir kitokios įrangos, o tam reikia daugiau lėšų, ir lauko
tyrimų komandos turi nustatyti pioritetus, kad būtų gauti reikalingi rezultatai, bei susitaikyti su
liekančiomis spragomis.
Galiausiai mes norėtume atkreipti dėmesį į proceso teritorijų pasirinkimo prieštaringumą,
pvz: Europos teisės aktai reikalauja, kad teritorijos būti grindžiamos moksliniais duomenimis
ir nereikalauja suinteresuotų grupių įtraukimo į teritorijų parinkimo procesą. Vis dėlto, kuriant

gamtotvarkos planus ir svarstant ekonominių veiklų zonavimą potencialiai parinktose teritorijose,
bendras sutarimas su suinteresuotomis grupėmis yra reikalingas, ypač kai norima ateityje juos
įtraukti į gamtotvarkinius veiksmus ar monitoringą. Bendradarbiavimas su uosto institucijomis,
savivaldybėmis ir ekonomistais pajūrio ruože yra nepaprastai svarbus ir turėtų būti pradedamas tuo
pačiu metu kaip ir moksliniai gamtos vertybių teritorijose tyrimai.

7. Ateities perspektyvos
Tolesnių jūrinės aplinkos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje tyrimų poreikis yra akivaizdus norint įvykdyti
Buveinių ir Paukščių Direktyvos reikalavimus, surasti gamtines vertybes jūroje bei pažymėti vertingas
teritorijas. Estijoje dėl ypač didelės jos jūrinės teritorijos daug teritorinių vandenų dar nėra ištyrinėta.
Visose trijose šalyse vadinamosios išskirtinės ekonominės zonos (toliau nei 12 jūrmylių nuo kranto)
vandenys yra višiskai netyrinėti, taigi aplinkosaugos institucijoms priešakyje – milžiniška užduotis,
kuri taip pat įtraukia tikslingo ir ekonomiškai naudingo monitoringo sistemos kūrimą ir vystymą, kad
ateityje būtų galima įvertinti pokyčius ir potencialios žalos dydį rūšims ir buveinėms.
Pabaltijo šalyse yra paskelbti planai statyti vėjo jėgaines atviroje jūroje, bet nei įstatyminė bazė yra
paruošta projektų paraiškų priėmimui ir leidimų išdavimui, nei turima pakankamai patirties tyrimams
atlikti. Tai yra spragos, kurias reikia užtaisyti kuo greičiau, nes poveikio aplinkai vertinimas ir susiję
jūriniai tyrimai ekspertams Pabaltijo šalyse yra nauji ir reikalauja naujų žinių. Net jei aprūpinimas
vėjo teikiama atsinaujinančia energija yra priimtina ir verta dėmesio idėja, vietovės tam turi būti
parenkamos atsižvelgiant į gamtos vertybių pažeidžiamumą.
Paskutinis, bet nemažiau svarbus yra sistemingas jūros panaudojimo planavimas ir potencialių
socialinių ekonominių veiklų, įtraukiant ir gamtos apsaugą, poveikio analizė yra reikalinga, kad būtų
rasta pusiausvyra tarp ekonominių veiklų ir gamtos apsaugos.

