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Jros ir vandenynai uÏima apie 71 proc. viso Îemòs
pavir‰iaus ploto, taãiau apie 90 proc. i‰ daugiau kaip
70 tkst. saugom˜ teritorij˜ yra sausumoje, o saugoma tik 0,7 proc. pasaulio jr˜ ir vandenyn˜ ploto.
iskusij˜ apie jr˜ ekologijà ir gam- Îmogaus veikla jroje
tosaugà pasigirsta vis daÏniau, taãiintensyvòja
au jrinò gamtosauga dar smarki-
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ai atsilieka nuo sausumos. Juk jr˜ paÏinimas, ypaã gilesni˜ rajon˜, yra
technologi‰kai sudòtingas ir brangiai kainuojantis. Kita vertus, didelò Ïmonijos dalis
nòra tiesiogiai susijusi su jra ir gyvena
toli nuo jos, tad sunku rpintis tuo, ko nematai ir nesupranti.
Pasak Klaipòdos universiteto Baltijos
pajrio aplinkos tyrim˜ ir planavimo instituto mokslininko dr. Dariaus Daunio,
jr˜ ir j˜ gyventojai yra ypaã svarbus
Îemòs komponentas. Pvz., ‰iandien gerai
Ïinoma, kad vandenyn˜ srovòs,
perne‰damos gaunamà saulòs energijà tarp
region˜ ir Ïemyn˜, yra svarbus klimatà
reguliuojantis veiksnys. Net smulks vandens pavir‰iuje plaukiojantys mikrodumbliai gamina daugiau nei pus´ deguonies,
kuriuo mes kvòpuojame, ir lòtina klimato kaità.
Kadangi dauguma svarbi˜ jrose vykstanãi˜ proces˜ nòra pastebimi plika akimi, vis daÏniau stengiamasi skaiãiuoti,
kiek vienos arba kitos jrinòs r‰ys arba
jr˜ teritorijos kainuoja. Pvz., apskaiãiuota, kad koraliniai rifai pasaulio
ekonomikai kasmet duoda 375 mlrd. JAV
doleri˜. Koraliniuose rifuose
arba gretimose teritorijose pagaunamomis Ïuvimis per metus
i‰maitinama maÏdaug milijardas Ïmoni˜.
"Kai kurios gamtosaugos
problemos ir su jomis susij´
gamtiniai procesai gali turòti
∞takos visos jros bklei ir
palaiko labai daug bendr˜ jros funkcij˜.
Pvz., povandenini˜ jrinio andro piev˜
per pastaruosius 50 met˜ Baltijos jroje
sumaÏòjo apie du kartus. ·ios pievos vis
dar labai svarbios kai kurioms dugno
gyvn˜ r‰ims, Ïuv˜ ner‰tui ir mailiaus
augimui. Jei tokios vertingos teritorijos
i‰nyksta, visa sistema pasikeiãia. Todòl
saugant ∞vairias jrines r‰is daÏniausiai
reikòt˜ nustatyti ne tik bkl´, bet ir kokios
teritorijos svarbios toms r‰ims", – ai‰kina
D.Daunys.
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Nors kalbama, kad didÏiausia gròsmò
pasaulio jr˜ aplinkai pastaruoju metu kyla
dòl klimato kaitos, vis dòlto kiekvienas regionas turi specifini˜ problem˜. ·iuo metu
Ïinoma, kad apie ketvirt∞ atogràÏ˜ jr˜ koralini˜ rif˜ yra i‰nyk´.
Baltijos jroje aktualiausia eutrofikacijos problema. Kalbòdamas apie
bendras tendencijas D.Daunys i‰skyrò
gausòjanãià Ïmogaus kin´ veiklà
jroje: "Tiesiami ∞vairs vamzdynai, statomi vòjo jògaini˜
parkai ir pan. Prie‰ de‰imt
met˜ vòjo jògaini˜ parkus sudarò iki 30 vòjo turbin˜, o
‰iame de‰imtmetyje didÏiausiame ·iauròs jros parke
j˜ yra 170. Taip pat sparãiai
didòja tanklaivi˜ tonaÏas, o kartu ir gabenam˜ produkt˜, tarp j˜
ir naftos, kiekiai. TolydÏio stipròja
ir nenumatyt˜ atvej˜ bei avarij˜ rizika".
Daugelio valstybi˜ koordinuotà jrin´
gamtosaugà pirmoji pradòjo ∞gyvendinti
Europa. Pa‰nekovas pripaÏ∞sta, kad jrinò
gamtosauga yra gana brangus uÏsiòmimas,
ypaã jei vykdoma neefektyviai. Todòl buvo
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metu visame pasaulyje
imta skirti daugiau dòmesio teritorijoms atviroje
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jroje, nes iki ‰iol daugiau nei
80 proc. jrini˜ saugom˜ teritorij˜ yra
vien prie kranto, ne daugiau kaip 12
jrmyli˜ nuo jo: "Ai‰ku, pakrantòms
dòmesio poreikis gerokai didesnis, taãiau ai‰kòja, kad labai daug teritorij˜ atviroje jroje yra vertingos, bet mes apie jas
neÏinome arba Ïinome labai
maÏai. Pvz., Baltijos jra yra
Dr. D.Daunys: “Vandenyn˜
viena labiausiai i‰tirt˜ jr˜
srovòs, perne‰damos gaunamà pasaulyje, taãiau kai kurios
saulòs energijà tarp region˜ ir unikalios vertybòs, tokios kaip
paskutinio ledynmeãio suforÏemyn˜, yra svarbus klimatà
muoti povandeniniai gbriai
reguliuojantis veiksnys.”
arba metanà burbuliuojantys rifai, rastos tik prie‰ keletà met˜".
i‰kelta idòja kurti ekologini˜ teritorij˜ tinklà NATURA 2000. Nuspr´sta, kad viena Baltijos jros ypatumai ir
vertybò negali bti saugoma tik vienoje problemos
teritorijoje, ji turi bti puoselòjama dauBaltijos jra yra viena didÏiausi˜ uÏgumoje aplinkini˜ teritorij˜. Taip pat Ïmogaus kinò veikla negalòt˜ sunaikinti vad- dar˜ jr˜ pasaulyje. Susisiekimas su vaninam˜j˜ mòlyn˜j˜ koridori˜, kuriais or- denynu vyksta per labai siaurus Danijos
ganizmai migruoja i‰ vienos teritorijos ∞ sàsiaurius, ir apykaita su vandenynu yra
kità, taigi tokiose vietose naftos terminalai labai lòta – praeina maÏdaug 25 metai, kol
ar intensyvios laivybos keliai bt˜ pavo- visas Baltijos jros vanduo pasikeiãia. Ø
jrà suteka vandenys i‰ Ïemòs kio lauk˜,
jingi.
Pa‰nekovas priminò, kad pastaruoju i‰plaudami ne tik maistingàsias, bet ir
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ms Baltijos jros ‰alims, tenka ypaã sunkus
uÏdavinys suderinti gamtosaugos, rekreacijos ir kio plòtros poreikius. Turòdama nedidel´ jros teritorijà ir tik apie 90 km
jrinio kranto bei tarpin´ Kur‰i˜ mari˜
dal∞, ∞ kurià vandenys patenka i‰ viso Nemuno baseino, Lietuva sprendÏia
papldimi˜ erozijos problemas, maitindama jros ruoÏus smòliu, planuoja statyti
maÏus rekreacinius uostelius, bando reguliuoti turist˜ srautus, rekreacinius poreikius derinti su uosto, Ïvejybos, naftos
terminalo, vamzdyn˜, laivybos bei gamtosaugos interesais.
Iki ‰iol Lietuva pakankamai sòkmingai
perkelia ∞vairias tarptautines direktyvas ir
rekomendacijas ∞ ‰alies teisòs aktus, taãiau ai‰kiais prioritetais paremtos savo gamtosaugos vizijos, kuri bt˜ suderinama su
regionui aktualios kinòs veiklos plòtra,
kol kas neturi. Bendradarbiavimas tarp
gamtosaugos tikslus formuluojanãi˜ valdymo institucij˜ ir mokslo i‰lieka fragmenti‰kas, todòl jrinis mokslas daÏniausiai
yra atsietas nuo specifini˜ vidaus poreiki˜ ir orientuojasi ∞ tarptautines programas.
Dòl ‰ios prieÏasties, pasak
D.Daunio, valstybò savo moksliniame arsenale neturi kai kuri˜
svarbiausi˜
‰iuolaikini˜
tar‰iàsias medÏiagas, o menka vanpriemoni˜, toki˜ kaip tiesioginòs
dens apykaita su vandenynu neleiokeanografinòs stebòjimo sistedÏia tokiai tar‰ai greitai
mos, palydovinòs informacijos
i‰sisklaidyti.
apdorojimo specialistai ir pan.
D.Daunys mini ir kità Baltijos
Tik pavieni˜ mokslinink˜ inicijros i‰skirtinumà – tai beveik gòlas
atyva plòtojami ir taikomi opvanduo ‰iaurinòje dalyje ties
eraciniai ekologiniai modeliai,
Suomija ir labai srus ties Danija.
leidÏiantys tirti ∞vairius gamtinius
"Einant i‰ piet˜ ∞ ‰iaur´ Baltijos
ir Ïmogaus kinòs veiklos
jroje keiãiasi organizm˜ grupòs –
poveikio scenarijus bei progi‰ jrini˜ ∞ gòlavandenius. âia yra
nozuoti jros bkl´. Valstybò
Pastaruoju
metu
visame
pasaulyje
imta
skirti
daugiau
ir ypatinga tarpinò organizm˜ grupò,
‰iandien dar neÏino atsakym˜ ∞
dòmesio
teritorijoms
atviroje
jroje
prisitaikiusi gyventi vandenyje, kudaugel∞ svarbiausi˜ klausim˜:
rio druskingumas – maÏdaug 5–8 g litre. tu ir jrà – skaiãiavimai rodo, kad iki 40 kokie tar‰i˜j˜ medÏiag˜ kiekiai patenka
Taip pat Baltijos jroje yra nuo paskutinio proc. azoto ∞ jrà patenka i‰ atmosferos.
∞ jrà i‰ Kur‰i˜ mari˜, kaip jie pasiskirsto
ledynmeãio i‰likusi˜ unikali˜ organizm˜
ir kur nusòda, kokie ‰i˜ medÏiag˜ ‰altinir‰i˜, gyvenanãi˜ daugiau nei 70 metr˜ Kada pakelsime akis nuo
ai, koks Kur‰i˜ mari˜ i‰tekanãi˜ vanden˜
gylyje. Visas unikalias ms˜ jros savybes popieri˜?
poveikis priekrantòs vandenims, gyvnams
lemia i‰ penki˜ didÏi˜j˜ upi˜, tarp j˜ ir
ir augalams. NeÏinant atsakym˜ ∞ ‰iuos
Nemuno, patenkantis gana didelis gòlo
·iuo metu Lietuvoje yra saugomos van- klausimus bet kokia gamtosaugos politivandens kiekis. Beje, daug kas neÏino, kad dens pauk‰ãiams svarbios vietos, taip pat ka bus tik pavir‰utini‰ka ir neefektyvi.
Baltijos jroje yra ∞vairi˜ form˜ rif˜. Svar- rifai. Lietuva vienintelò Baltijos jroje
Taigi Lietuvai dar reikòs apsispr´sti,
bu ir tai, kad ‰i jra viena jauniausi˜ jr˜ steigia perpeli˜ apsaugai skirtà teritorijà, kokià jrin´ gamtosaugà ji nori turòti, kaip
pasaulyje – dabartinòs bklòs ji yra apie nes ‰i˜ Ïuv˜ koncentracija gana didelò. ‰i bus suderinta su besikeiãianãiu jriniu
7,5 tkst. met˜", – pasakoja pa‰nekovas. Kur‰i˜ marios, viena didÏiausi˜ lagn˜ verslu ir kiek Ïmogus, gyvenantis ir ariEsminò Baltijos jros problema yra eu- Europoje, ∞trauktos ∞ Europos prioriteti- antis laukus kur nors ties Vilkavi‰kiu, Ïitrofikacija – azoto ir fosforo kiekio per- ni˜ saugom˜ objekt˜ sàra‰à – mariose nos, kaip ir kiek jis prisideda prie jrini˜
vir‰is jroje, dòl kurio labai stipriai didò- driekiasi praeivi˜ Ïuv˜ migracijos keliai, vertybi˜ i‰saugojimo. Juk jra yra daug
ja jros produktyvumas. Mokslininkas ner‰tavietòs, esama svarbi˜ vandens daugiau nei vanduo prie kranto, ∞ kur∞
paai‰kina, kad pradinòje stadijoje tai nòra pauk‰ãi˜ teritorij˜.
pasineriame kar‰tos vasaros dienomis vos
Vis dòlto Lietuvai, prie‰ingai nei kito- keletà kart˜ per metus. ■
blogas rei‰kinys – juk tai didesnis Ïuvies
kiekis, bet vòliau, kai susidaro organinòs medÏiagos produkcijos
perteklius, pati jra nebegali reguliuoti ‰ios organinòs medÏiagos
susidarymo ir skaidymo pusiausvyros. Dòl ‰io pertekliaus maÏòja ir vandens skaidrumas (per ‰imtà
met˜ sumaÏòj´s kone dvigubai), o
tai veikia dugno augalus, ner‰tavietes, be to, vandens skaidrumas
svarbus Ïmonòms. DidÏiàjà dal∞ organinòs medÏiagos suvartoja bakterijos, o jà skaidydamos jos pirmiausia eikvoja deguon∞, todòl
Baltijos jroje yra dideli˜ teritorij˜,
vadinam˜ jros dykumomis, – jose
nòra deguonies, tad ir gyvn˜.
Esama ir kit˜ problem˜. Pastaruoju metu labai intensyvòja laivyba. Ø Baltijos jrà kasmet ∞plaukia
ir i‰plaukia apie 58 tkst. laiv˜,
vienu metu jroje bna apie 1800
laiv˜, i‰ kuri˜ kartais ∞ aplinkà
patenka naftos produkt˜, daugòja
laivybos incident˜. Be to, laivai,
degindami degalus, azoto junginiais smarkiai ter‰ia atmosferà, o kar-
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