Projekta

Jūras aizsargājamās
teritorijas Baltijas jūras
austrumu daļā (2005-2009)
KOPSAVILKUMS
Projekta Nr.LIFE05NAT/LV/000100

www.balticseaportal.net
www.visitbalticsea.net

1. Ievads
LIFE-Daba projektu “Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ieviesa biedrība
“Baltijas Vides forums” sadarbībā ar 20 partnerorganizācijām no 7 valstīm laika posmā no 2005.
gada 1. augusta līdz 2009. gada 30. novembrim. Projekta kopējais budžets bija ~3 miljoni eiro, un to
līdzfinansēja Eiropas Komisijas LIFE programma, Latvijas, Igaunijas un Somijas Vides ministrijas un to
vides aizsardzības fondi, Lietuvas Nacionālā Aizsardzības ministrija un visi projekta partneri. Projekta
īstenošanā piedalījās vairāk nekā 160 cilvēku, un tiem bija nepieciešamas vairāk nekā ~23 000 darba
dienu.
Projekta mērķis bija sekmēt jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu dabas resursu
izmantošanu Baltijas jūras austrumu daļā, vienlaicīgi izveidojot Eiropas Savienības aizsargājamo
teritoriju tīklu Natura 2000 jūrā.
Projekta galvenie uzdevumi bija: iegūt vairāk informācijas par Eiropas nozīmes aizsargājamām sugām
un dzīvotnēm Baltijas jūras austrumu daļā; novērtēt galveno apdraudējumu ietekmi; sagatavot
priekšlikumus jaunu aizsargājamo jūras teritoriju izveidošanai, kas papildinātu Natura 2000 tīklu
jūrā; kā arī izstrādāt aizsardzības un apsaimniekošanas plānus atsevišķām teritorijām. Vienlaikus ar
pētījumiem veicām plašus sabiedrības un iesaistīto pušu informēšanas pasākumus par jūras dabas
vērtībām un skaidrojām to aizsardzības nepieciešamību.
Baltijas valstu Vides ministrijas, kas ir vistiešākās projekta īstenošanas ieguvējas, ir atzinīgi izteikušās
par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem.
Šajā īsajā publikācijā mēs vēlamies lasītājiem sniegt pārskatu par projekta aktivitātēm un to galvenajiem
rezultātiem. Plašāka informācija par projektu ir atrodama projekta mājas lapā (www.balticseaportal.
net). Projekta laikā ir izveidots arī interaktīvs interneta portāls (www.visitbalticsea.net) par dabas
vērtībām Baltijas jūrā, kurā ir iespējams noskatīties projekta laikā tapušos 20 videoklipus „Ieraugi
jūru” un lejuplādēt grāmatu „Ieraugi Baltijas jūru: mūsu vienīgo un kopīgo”. Videoklipi ir ievietoti arī
populārajā video failu apmaiņas vietnē YouTube (http://www.youtube.com/user/BEForumLV#p/u), bet
grāmatu ir iespējams iegūt arī visos Baltijas Vides forumu (BEF) birojos un Baltijas Dabas fondā St.
Pēterburgā Krievijā.
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2. Kāpēc šāds projekts?
Baltijas jūrā ir unikāla, taču trausla ekosistēma. Tajā ir sastopamas vairākas Eiropas un pat
pasaules nozīmes retās sugas un dzīvotnes, kuras nopietni ietekmē un apdraud Baltijas jūras
piesārņojums un nesabalansēta saimnieciskā darbība. Lai sekmīgi aizsargātu jūras ekosistēmu
Baltijas jūras austrumu piekrastē, Baltijas valstīm līdz šim nepietika informācijas par sugu un
dzīvotņu izplatību un blīvumu jūrā. Tāpēc trūka arī metodoloģiskas un zinātniski pamatotas
pieejas jūras aizsargājamo teritoriju izvēlē, aizsardzībā, apsaimniekošanā un monitoringā. Ar
šo projektu gribējām iegūt kvalitatīvus trūkstošos datus par sugām un dzīvotnēm, izmēģinot
dažādas to izpētes un novērtēšanas metodes, kā arī novērtēt galvenos antropogēnas izcelsmes
apdraudējumus.
Laikā, kad gatavojām projekta pieteikumu LIFE programmai, pieejamā informācija liecināja,
ka putnu un roņu piezveja zvejnieku tīklos ir nozīmīgākais jūras populāciju apdraudējums.
Turklāt zvejniecību uzskatījām par galveno saimniecisko sektoru, kas apdraud dabas vērtības
jūrā. Par nopietnu apdraudējumu pieņēmām arī dzīvotņu fizisku izpostīšanu gadījumos, kad,
piemēram, tiek būvētas ostas, tilti un vēja parki, vai arī tiek izgāzta grunts, padziļinot un uzturot
ostu kanālus un akvatorijas. Tāpat uzskatījām, ka ir nepieciešams veikt pētījumus par to, kā jūrā
esošās bīstamās vielas ietekmē jutīgās sugas un dzīvotnes, un kādu ietekmi nākotnē varētu
radīt kuģu satiksmes un rekreācijas aktivitāšu pieaugums.

3. Ko mēs pētījām?
Pētījumus veicām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
teritoriālajos ūdeņos 13 dažādās teritorijās.
Vērienīgākās projekta aktivitātes bija Eiropas
nozīmes jūras putnu, zivju un zīdītāju sugu un
dzīvotņu izplatības izpēte un to apdraudējumu
novērtējums.
Jūras dzīvotnes pētījām ar mērķi iegūt vairāk
informācijas par zemūdens dzīvotņu izplatību,
it īpaši jūras dibena pacēlumos, kas klasificējami
kā smilšu sēkļi vai rifi. Rifiem ir augsta ekoloģiskā
vērtība un tie ir svarīgas dzīvotnes dažādām augu
un dzīvnieku sugām. Zemūdens izpētes darbi
notika vasaras sezonās 2006. un 2007. gadā.
Projekta laikā jūras dzīvotnes ir izpētītas plašās
jūras teritorijās: Igaunijā - 2387 km2, Latvijā - 1772
km2 un Lietuvā - 1849 km2. Zinātnieki veica gan

Zivju sugu sastopamības un izplatības izpēti
veicām laika posmā no 2006.-2008. gadam siltā
un aukstā ūdens periodos. Pētījumā tika aptvertas
gan saimnieciski, gan ekoloģiski nozīmīgas zivju
sugas. Pirmo reizi visu triju Baltijas valstu vēsturē
tika aptvertas tik plašas teritorijas, izmantojot
standartizētas metodes un ievācot datus par
visām no dabas aizsardzības viedokļa nozīmīgām
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Projekta laikā pētījām trīs Eiropas nozīmes jūras
zīdītāju sugas: cūkdelfīnus, pelēkos roņus un
pogainos roņus. Cūkdelfīnu izpētei četrās vietās
tika uzstādītas tā saucamās „pasīvās akustikas
monitoringa ierīces” (T-PODi), kam vajadzēja
reģistrēt cūkdelfīnu kustību. Roņu izpētei sešiem
pelēko roņu īpatņiem un četriem pogaino roņu
īpatņiem tika piestiprināti satelītraidītāji (Fastloc
GSM), ar kuru palīdzību varējām izsekot to kustību
viena gada garumā, līdz raidītāji nokrīt, kad roņi
maina kažoku. Pogaino roņu izpētei zinātnieki
papildus veica arī sistemātisku uzskaiti no gaisa.
Šo pētījumu mērķis bija iegūt datus par jūras
zīdītāju barošanās vietām un roņiem nozīmīgām
teritorijām jūrā dažādās sezonās.
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Ūdensputnu sastopamības un izplatības izpēti
veicām ziemošanas, migrācijas un ligzdošanas
sezonās visās projekta teritorijās. Šādi pētījumi
bija nepieciešami, lai uzzinātu par ūdensputniem
nozīmīgām ligzdošanas un koncentrācijas
vietām un izvērtētu esošos un nepieciešamos
putnu aizsardzības pasākumus. Iegūtos datus
izmantojām par pamatu jau esošo Natura 2000
vietu robežu pārskatīšanai un jaunu Natura
2000 vietu ierosināšanai. Projekta laikā putnu
pētījumos izmantojām dažādas uzskaites
metodes: putnu skaitīšana no krasta, no kuģa
un no lidmašīnas. Igaunijā veicām arī ligzdojošo
putnu uzskaiti uz salām.
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novērojumus, gan ievāca paraugus vairāk nekā
3000 vietās, kam sekoja ilgstoša izpētes materiāla
analīze laboratorijās.

Otrs lielākais projekta aktivitāšu bloks bija
pētījumi par to, kā dažādas saimniecības un
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zivju sugām (arī nekomerciālām). Pētījumos
izmantojām galvenokārt trīs metodes: a) zveja ar
žaunu tīkliem, kam ir dažāda linuma acu izmēri,
b) zveja ar vadiņu ļoti seklās piekrastes teritorijās,
3) plēsīgo zivju barības analīze (jo mazākās zivis
bieži ir lielo plēsīgo zivju upuri).
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rekreācijas aktivitātes ietekmē jūras dabas vērtības. Projekta laikā zinātnieki veica pamatīgu dažādu
esošo un potenciālo apdraudējumu novērtējumu, izmantojot šī projekta pētījuma rezultātus un citu
valstu pieredzi un pētījumu rezultātus.
Par prioritāti bijām sev izvirzījuši novērtēt, kā
zvejniecība ietekmē ūdensputnu un jūras
zīdītāju populācijas Baltijas jūras austrumu
daļā, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt
priekšlikumus ietekmes mazināšanai. Igaunijā
papildus arī pētījām, kā roņi ietekmē zvejniecību.
Pētījuma datus par zvejnieku tīklos nonākušām
sugām ievācām ciešā sadarbībā ar zvejniekiem.
Lai nodrošinātu datu objektivitāti, zvejnieki
strādāja ar saviem zvejas rīkiem tādos pašos
zvejas laikos un apstākļos, kā savā ikdienas darbā,
un zinātnieki reizēm zvejoja paralēli zvejniekiem.
Kā nākamo nozīmīgāko apdraudējumu pētījām
grunts pārvietošanās raksturu un ietekmi
uz jutīgām dabas vērtībām jūrās. Visās projekta
teritorijās, kurās notiek ostu padziļināšanas
darbi un atrodas grunts deponēšanas vietas,
ar hidrodinamiskās modelēšanas metodi tika

noteikts grunts pārvietošanās raksturs un apjoms. Analizējot modelēšanas un jūras sugu un dzīvotņu
pētījumu rezultātus, zinātnieki novērtēja, kā un kādos apjomos grunts pārvietošanās ietekmē dabas
vērtības.
Zinātnieki analizēja un novērtēja arī citu antropogēnas izcelsmes traucējumu avotu ietekmi (tādu, kā
kuģu satiksme, vēja parki, militārās mācības, rekreācija u.c.) uz ūdensputniem un roņiem. Darbā tika
izmantoti citās valstīs veiktu zinātnisku pētījumu rezultāti par ietekmi. Novērtējumā ir analizēti gan
esošie, gan potenciālie traucējumu avoti, ņemot vērā reģionu un vietējo pašvaldību atbildīgo institūciju
plānus un vīzijas, nozaru regulējošos normatīvos aktus, stratēģijas un plānošanas dokumentus,
ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumus un citu saistītu pētījumu rezultātus.
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Tā kā vairākās projekta teritorijās vai to tuvumā
atrodas potenciālie piesārņojuma avoti - naftas
pārkraušanas termināli, ostas un kuģu ceļi, visās
projekta teritorijās noteicām arī piesārņojuma
līmeni. Lai arī ir zināms, ka bīstamās vielas, kas
nonāk jūrā ar kuģu balasta ūdeņiem un tehnisko
telpu notekūdeņiem, iekļūst jūras organismu
barības vielu aprites ķēdē un pie intensīvas kuģu
satiksmes var izraisīt kādas sugas bojā eju, tomēr
to pašreizējās ietekmes projekta teritorijās bija
maz pētītas. Tādēļ pētījuma laikā tika ievākti
gliemju un sedimentu paraugi gandrīz visās
projekta teritorijās. Visos paraugos tika noteikts
un analizēts smago metālu un poliaromātisko
ogļūdeņražu (PAH) saturs.
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Projekta ieviešana ļāva iegūt vairāk informācijas
par ūdensputnu sugu sastāvu, sastopamību un
izplatību gan ligzdošanas sezonā, gan migrācijas
un ziemošanas sezonās visās projekta teritorijās
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Atklājām gan līdz šim
vēl nezināmas putniem nozīmīgas ligzdošanas
vietas, gan apdraudētām putnu sugām nozīmīgas
koncentrācijas vietas. Pamatojoties uz pētījuma
rezultātiem, mēs uzskatām, ka Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas teritoriālajos ūdeņos ir putniem
nozīmīgas teritorijas Eiropas un pat pasaules
mērogā, kurām ir jānodrošina atbilstoša
aizsardzība. Par ūdensputniem visnozīmīgākajām
teritorijām tika noteiktas Igaunijas arhipelāgs,
Veinameri jūra, Rīgas līcis, Irbes šaurums un Kuršu
kāpu piekrastes ūdeņi.

Igaunijas Jūras institūts,
Taru universitāte

Zemūdens dzīvotņu pētījumu rezultāti liecina
par to, ka Baltijas jūras austrumu daļā smilšu sēkļu
un rifu dzīvotnes ir sastopamas reti, taču tajās ir
liela bioloģiskā daudzveidība. Tā kā pētījumos
atklājās, ka lielākā daļa no rifu dzīvotnēm atrodas
ārpus jau esošām jūras aizsargājamām teritorijām,
to aizsardzības nodrošināšanai Baltijas valstīm ir
jāveido jaunas aizsargājamās jūras teritorijas.
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4. Ko mēs atklājām?
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Saskaņā ar jūras zīdītāju pētījumu rezultātiem
mēs uzskatām, ka cūkdelfīni Baltijas jūras
austrumu piekrastē ir ļoti reti sastopami.
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Visa pētījumā laikā netika notverts neviens
cūkdelfīns, un zinātnieki secināja, ka to atrašanās
Baltijas valstu teritoriālos ūdeņos ir nejauša un
tāpēc to aizsardzībai nav nepieciešams veidot
aizsargājamas teritorijas. Pelēko roņu Baltijas
jūras populācija neietilpst apdraudēto sugu
sarakstā, un to skaits projekta pētījumu laikā ik
gadu pieauga par 7%. Visas nozīmīgākās pelēko
roņu atpūtas vietas Baltijas jūras austrumu
piekrastē tiek jau aizsargātas un jaunas
aizsargājamās teritorijas nav nepieciešams veidot.
Izņēmums ir teritorijas, kuras projekta laikā tika

atklātas arī kā nozīmīgas pelēkajiem roņiem to kažoka maiņas laikā. Savukārt pogaino roņu populācija
projekta reģionā ir apdraudēta. Pēdējo 10 gadu laikā tās atgūšanās Rīgas un Somu līcī nav novērota.
Galvenais cēlonis pogaino roņu sliktajām vairošanās sekmēm ir klimata pasiltināšanās, jo pogaino
roņu mazuļu drošībai ir vajadzīgs ledus to dzīves sākumposmā. Tie ir jutīgi arī pret traucējumiem
vairošanās un atpūtas vietās. Piezveja ir galvenais cilvēku radītais pogaino roņu mirstības cēlonis, taču
tas ir maznozīmīgs attiecībā pret iepriekš minētajiem.
Projekta pētījums nepierādīja zvejniecības pastiprinātu negatīvu ietekmi uz piekrastes zivju sugām.
Projekta eksperti secināja, ka piekrastes zveja pēdējo 10 gadu laikā ir ievērojami samazinājusies, tās
ietekme uz zivju sugām ir niecīga un jaunus zivju aizsardzības pasākumus nav nepieciešams ieviest.
Galvenais zivju sugu apdraudējums ir eitrofikācija un piesārņojums, kurus nav iespējams samazināt ar
konkrētiem pasākumiem kādas noteiktas jūras teritorijas robežās. Tādēļ visnozīmīgākais instruments
reto un apdraudēto zivju sugu aizsardzībai ir saglabāt piekrastes dzīvotnes jūrā.
Projekta pētījuma rezultāti parādīja, ka putnu un roņu piezvejai nav tik lielas nozīmes, kā tas
šķita, gatavojot projekta pieteikumu. Ne pelēko, ne pogaino roņu populācijas pieaugumu piezveja
neietekmē, lai gan kaut viena roņa bojā eja zvejas tīklā ir ētiski grūti pieņemama. Putnu piezvejas
gadījumu skaitam ir tendence samazināties, jo samazinās gan zvejniecība, gan ziemojošo putnu
skaits. Ziemojošo putnu skaita samazināšanās ir skaidrojama ar maigāka klimata iestāšanos ziemas
periodā un ar ūdensputnu populāciju samazināšanos kopumā. Visās trijās valstīs kā galvenais cēlonis
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putnu piezvejai tika konstatēta tīklu izmantošana ar lielām linuma acīm (>50 mm), un šādu tīklu
izmantošanas ierobežojumi tika iekļauti Lietuvas jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības un
apsaimniekošanas plānos.
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Galvenais mūsu secinājums pētījumā par
mehānisko aktivitāšu ietekmi uz jūras vidi
ir tāds, ka jūras dibena padziļināšanas darbos
izsmeltās un izgāztās grunts ietekme uz bentosu
un dzīvotnēm ir zema. Tomēr šādu aktivitāšu
intensitātes pieaugums nākotnē var izraisīt
dzīvotņu kvalitātes samazināšanos atsevišķās
projekta teritorijās.
Pētījums par dažādu cilvēku aktivitāšu radītu
traucējumu ietekmi
uz
ūdensputniem
un roņiem parādīja, ka ietekme ir zema un
jauni ierobežojumi nav nepieciešami. Plašās
teritorijas ir uzskatāmas kā pozitīvs faktors
putniem, jo tie var droši izvairīties no zemas
intensitātes traucējumiem. Izņēmums ir Rīgas
līča rietumu piekraste un teritorija iepretī Kuršu
kāpām. Rīgas līča rietumu piekrastē gaigalu
(Bucephala clangula) spalvu maiņas laikā vietām
ir ierosināti sezonāli ierobežojumi braukšanai ar
ūdensmotociklu un nodarboties ar kaitbordu.
Savukārt teritorijā iepretī Kuršu kāpām ir izteikti
priekšlikumi par militāro mācību ierobežojumiem
ūdensputnu ziemošanas laikā to koncentrācijas
vietās. Turklāt visām jaunām aktivitātēm nākotnē,
kas var traucēt putnus un roņus, ir nepieciešams
veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).

Pētījumā par piesārņojuma draudiem nonācām pie secinājuma, ka nevienā projekta teritorijā
nepastāv piesārņojuma draudi. Lai arī dažās paraugu ņemšanas vietās atsevišķu smago metālu
saturs bija ievērojami augstāks, nekā citās stacijās, kopumā tas ir zems un nepārsniedz citur Baltijas
jūrā noteiktos rādītājus. Uzskatām, ka nākotnē, attīstoties intensīvākai kuģu satiksmei un citām
saimnieciskām aktivitātēm Baltijas jūrā un rūpniecībai Baltijas jūras sateces baseinā, ir nepieciešams
periodiski atkārtot smago metālu un naftas savienojumu piesārņojuma draudu novērtējumu.

5. Ko mēs ierosinām?
Vērtīgo dzīvotņu un sugu aizsardzība:
Pamatojoties uz bioloģisko pētījumu un apdraudējumu novērtējumu rezultātiem, esam sagatavojuši
un atbildīgajām institūcijām iesnieguši priekšlikumus par jaunu aizsargājamo jūras teritoriju
veidošanu vai par jau esošu jūras aizsargājamo teritoriju robežu maiņas nepieciešamību.
Igaunijā uzskatām, ka nav nepieciešams nedz mainīt esošo aizsargājamo teritoriju robežas, nedz
dibināt jaunas aizsargājamas jūras teritorijas. Tomēr projekta laikā esam precizējuši un ieguvuši
jaunus datus par teritorijās esošām dzīvotnēm un sugām. Esam atklājuši arī jaunas retu putnu sugu
ligzdošanas vietas.
Latvijā, kur pirms projekta nebija nevienas Natura 2000 jūras teritorijas, esam ierosinājuši veidot trīs
jaunas aizsargājamās jūras teritorijas putnu aizsardzībai, divas - dzīvotņu aizsardzībai un divas – putnu
un dzīvotņu aizsardzībai.
Lietuvā esam ierosinājuši mainīt esošas aizsargājamās jūras teritorijas robežas, pamatojot to ar
nepieciešamību nodrošināt aizsardzības statusu paledes (Alosa fallax) migrācijas ceļam, kas ir ļoti
reta, taču ekoloģiski vērtīga zivju suga. Iepretī Kuršu kāpām ierosinājām veidot arī jaunu aizsargājamo
jūras teritoriju putnu aizsardzībai, jo teritorijā projekta eksperti novēroja augstas ziemojošo putnu
koncentrācijas vietas.
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Projekta laikā izstrādājām dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānus sešām teritorijām,
pa divām katrā Baltijas valstī. Plānos esam iestrādājuši detalizētus priekšlikumus teritoriju apsaimniekošanai. Atšķirībā no sauszemes aizsargājamām teritorijām, kur parasti var ieviest tiešus
apsaimniekošanas pasākumus (piemēram, pļavu nopļaušana vai noganīšana), jūras teritoriju
apsaimniekošanu var regulēt tikai ar teritorijas
zonēšanu un ierobežojumu noteikšanu katrā
zonā noteiktām saimnieciskām aktivitātēm.
Lietuvā dažās vietās ierosinājām jaunus nelielus
ierobežojumus zvejniecībā nekomerciālo zivju
sugu aizsardzībai, nosakot, ka zvejniecībā
ir nepieciešams izmantot tīklus ar lielākām
linuma acīm, un aizliedzot zveju noteiktā
laika periodā pavasarī. Dabas aizsardzības
un apsaimniekošanas plānu izstrādē aktīvi
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iesaistījām visas ieinteresētās puses un
sabiedrību, lai uzklausītu un apkopotu visu
ieinteresēto pušu viedokļus un ierosinājumus,
un nodrošinātu gan sabiedrības izpratni, gan
procesa atklātību.

Nevienai no esošām saimnieciskajām aktivitātēm
papildus ierobežojumus neesam ierosinājuši
nevienā teritorijā. Tomēr nākotnē lielu
infrastruktūras projektu (piemēram, vēja parki, ostu paplašināšana, tilti) ieviešanai aizsargājamās
jūras teritorijās būs nepieciešams veikt kvalitatīvus ietekmes uz vidi novērtējumus, lai novērstu
vērtīgo dzīvotņu izzušanu.
Alternatīvās zvejas metodes:
Viens no projekta mērķiem bija modelēt, konstruēt un izmēģināt dažādus zvejas rīkus, ar kuriem
varētu izvairīties no putnu un roņu piezvejas. Projekta laikā izgatavojām, izmēģinājām un pielāgojām
vietējiem apstākļiem trīs dažādus zvejas rīkus.
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Lietuvā izmēģinājām un pārbaudījām mencu zvejas rīku - āķu jedas, lai aizvietotu žaunu tīklus un
tādējādi izvairītos no putnu piezvejas. Reņģu, vēja zivju un citu zivju sugu zvejai Lietuvā izmēģinājām
reņģu murdu, lai samazinātu putnu piezveju. Lai izvairītos no roņu radītiem zvejas rīku bojājumiem
un līdz ar to palielinātu zvejas efektivitāti, Igaunijā testējām pārveidotu „roņu drošu” zivju murdu.
Visus izmēģinājumus un testus veica zvejniecības komercuzņēmumi projekta ekspertu vadībā.

Visus izmēģinātos zvejas rīkus zvejnieki atzina par noderīgiem un efektīviem. Zvejnieki pat ir uzsākuši
darbu pie jaunu „roņu drošā” murda un reņģu murda izgatavošanas par saviem līdzekļiem. Tas pierāda,
ka projekta laikā mūsu izstrādātajiem zvejas rīkiem ir augsta praktiskā vērtība un tie tiks izmantoti
arī nākotnē. Igaunijas atbildīgā institūcija ir jau izlēmusi, bet Latvijā un Lietuvā vēl plāno nākamajos
gados iekļaut šo zvejas rīku iegādi kā atbalstāmo pasākumu Eiropas zivju fonda līdzekļu apguvei. Tas
nozīmē, ka projekta laikā izmēģinātie zvejas rīki tiks plaši izmantoti zvejniecībā arī nākotnē un līdz ar
to viens no projekta galvenajiem mērķiem ir sasniegts.

6. Gūtās atziņas
Ieviešot projektu, izmantojām visas projekta pieteikumā paredzētās putnu uzskaites, dzīvotņu un zivju
izpētes metodes, kas nodrošināja kvalitatīvu datu iegūšanu. Vienīgi pelēko roņu izpētei nācās izmantot
neparedzētu izpētes metodi, jo mainījās satelītraidītāju tehnoloģijas kopumā, ar kurām zinātniekiem bija
iespēja iegūt daudz precīzākus un labākus rezultātus. Par laimi tehnoloģijas mainījās projekta sākuma
periodā, un projekta eksperti varēja laicīgi iegādāties jaunajām tehnoloģijām atbilstošu aprīkojumu.
Veicot novērtējumu par potenciālo traucējumu ietekmi uz putniem un roņiem, atklājām, ka kopumā
ir ļoti maz zinātnisku pētījumu publikāciju par to, kā dažādi antropogēnas izcelsmes traucējumu avoti
(piemēram, dažādas militārās, rekreācijas un kuģošanas aktivitātes) ietekmē jūras organismus. Plaši
sastopami ir vienīgi pētījumi par vēja ģeneratoru ietekmi. Tāpēc, lai varētu veikt kvalitatīvu traucējumu
ietekmes novērtējumu, nepietiek tikai ar teorētiskiem pētījumiem, nākotnē atbalstām tikai zinātniskus
pētījumus dabā.
Lai panāktu ekonomiski ieinteresēto pušu (zvejnieki, ostu pārstāvji) atbalstu dabas aizsardzības
pasākumu ieviešanā, nepieciešams labi argumentēts pamatojums par dabas vērtībām un novērtējums
skaitļos par ieviešamo pasākumu ietekmi uz ekonomiku. Pretējā gadījumā ekonomiski ieinteresētās puses
ir cieši pārliecinātas par to, ka, izveidojot aizsargājamo teritoriju, viņu bizness tiks iznīcināts. Šim nolūkam,
veidojot jaunas aizsargājamās teritorijas, ieteicams izmantot jaunu, Eiropā jau plaši pazīstamo, instrumentu
- ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu. Šis novērtējums ļauj labāk vizualizēt ekonomiskos ieguvumus
un zaudējumus, ja tiek saglabātas vai iznīcinātas esošās dabas vērtības.
Projekta laikā ieguvām arī „praktisku” atziņu: pētījumu iespējas jūrā ir daudz vairāk atkarīgas no laika
apstākļiem nekā uz sauszemes. Tā, piemēram, putnu un roņu uzskaites ir iespējams veikt tikai no kuģiem
vai lidmašīnām, kad jūra ir mierīga. Arī zivis nevar ķert, kad jūrā ir vētra. Turklāt dažkārt laika apstākļi ir tik
slikti, ka nemaz nav iespējams nokļūt uz pētījuma vietu. Šo iemeslu dēļ gandrīz par gadu aizkavējās arī
mūsu projekta pētījumi un ar tiem saistītās citas projekta aktivitātes (priekšlikumu izstrāde aizsargājamo
jūras teritoriju dibināšanai, dabas aizsardzības plānu izstrāde u.c.). Tāpēc nākotnē pētījumiem jūrā iesakām
projektu pieteikumos paredzēt laika rezervi.
Lai arī projektam bija piešķirts ievērojams budžets, tomēr putnu un dzīvotņu pētījumiem finanšu līdzekļu
pietrūka. Tā kā pirms šī projekta nevienā no trijām Baltijas valstīm tik plaši pētījumi jūrā nebija veikti,
pētījumu izmaksas nevarējām aprēķināt, balstoties uz iepriekšēju pieredzi. Šī iemesla dēļ projekta laikā
dažas teritorijas palika neizpētītas. Visvairāk finanšu trūkums ietekmēja pētījumus Latvijā, jo, atšķirībā no
Igaunijas un Lietuvas, Latvijā dzīvotņu pētījumi tika veikti pirmo reizi un nebija pietiekamu zināšanu par to
sastopamību. Tāpēc projekta komandai vajadzēja rast kompromisus par pētījumu veikšanas vietām. Bija
jāņem arī vērā to, ka, jo pētījuma vieta būs dziļāk jūrā, jo lielākas būs ceļa un ekipējuma izmaksas.
Visbeidzot mēs gribētu pievērst uzmanību aizsargājamo jūras teritoriju noteikšanas procesam.
Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka, ka to robežu noteikšanai jānotiek, balstoties tikai un vienīgi
uz zinātniski pamatotiem bioloģisko vērtību datiem, bet ieinteresēto pušu iesaistīšana šajā procesā
netiek paredzēta. Tajā pašā laikā, izstrādājot dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānus un nosakot

saimniecisko aktivitāšu zonējumu potenciālajām aizsargājamām teritorijām ir nepieciešama kopēja visu
ieinteresēto pušu izpratne. Īpaši gadījumos, kad ir nepieciešama to iesaistīšana turpmākajās teritoriju
apsaimniekošanas un monitoringa aktivitātēs. Tāpēc komunikācija ar ostām, vietējām pašvaldībām un
ekonomiski ieinteresētām pusēm visas piekrastes garumā ir nepieciešama jau līdztekus dabas vērtību
pētījumiem.

7. Nākotnes plāni
Lai izpildītu visas dzīvotņu un putnu direktīvu prasības par aizsardzības statusa noteikšanu visām
direktīvās noteiktajām dabas vērtībām jūrā, visās trijās Baltijas valstīs ir nepieciešami papildus
pētījumi. Vislielākās vēl neizpētītās jūras teritorijas ir Igaunijas teritoriālajos ūdeņos. Visu triju
Baltijas valstu tā saucamajās Ekskluzīvajās Ekonomiskajās zonās pētījumi līdz šim nav veikti vispār.
Tas nozīmē, ka šo valstu atbildīgajām vides institūcijām priekšā vēl ir milzīgs darbs, kas ietver arī
finansiāli efektīvas un mērķtiecīgas monitoringa sistēmas izveidi, ar kuru būtu iespējams noteikt
gan sugu un dzīvotņu izmaiņas, gan potenciālo traucējumu ietekmes sekas.
Izstrādājot projektu visās Baltijas valstīs, esam saskārušies ar vairāku uzņēmēju interesi, kas ir zināma arī
dažādām atbildīgajām institūcijām, būvēt vēja parkus jūrā. Taču nevienā no valstīm nav izstrādātas
attiecīgās likumdošanas bāzes nedz par būvniecības projektu iesniegšanas, nedz būvniecības atļauju
izsniegšanas kārtību. Tāpat ekspertiem trūkst pieredzes un zināšanu vēja parku ietekmes uz vidi
novērtējuma un ar to saistīto pētījumu veikšanā.
Lai nākotnē sabalansētu aizvien pieaugošās dažādās saimnieciskās intereses un dabas vērtību
saglabāšanu jūrā, ir nepieciešams ieviest sistemātisku jūras telpisko plānošanu.

