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1. PaSaUlINIS vaNdeNYNaS

Pasaulinis vandenynas (okeanas) – vieninga ir vientisa hidrosferos dalis (okeano sfera), 
vidutiniu 3795 m storio sluoksniu dengianti apie 71% planetos paviršiaus ir sudaranti apie 
361 mln. km2 plotą. Šis vandens apvalkalas pasižymi didesne už sausumos vandenyse 
ištirpusių druskų koncentracija ir sąlyginiu jų sudėties pastovumu (Žaromskis, 1996).

Pasaulinis vandenynas Žemės paviršiuje plyti netolygiai: Šiaurės pusrutulyje sau-
suma sudaro 39%, o Pietų – tik 19% viso Žemės ploto.

Į atskiras dalis Pasaulinį vandenyną skirtingais laikais žmonės skirstė įvairiai. Olandų 
geografas B.Waren 1650 m. pasiūlė skirti 5 vandenynus: Arkties, Atlanto, Indijos, Pietų ir 
Ramųjį. 1878 m. Vokiečių okeanografas O. Krummel skiria tik tris vandenynus: Atlanto, 
Indijos ir Ramųjį, o Arkties siūlo laikyti vidine Atlanto jūra. Tokios nuomonės laikosi ir 
daugumo šių laikų okeanologų. Svarbiausias jų argumentas: Arkties vandenyne okeaninė 
žemės pluta užima mažiau kaip 50% ploto, jo daug mažesnis nei kitų vandenynų gylis bei 
vandens tūris (Žaromskis., 1996). Dabar nusistovėjęs Pasaulinio vandenyno skirstymas į 
keturis atskirus baseinus: Arkties, Atlanto, Indijos ir Ramųjį. Šie vandenynai yra skirtingos 
morfologinės sudėties, svarbiausios morfologinės vandenynų charakteristikos pateiktos 1 
lentelėje.

1 lentelė. Svarbiausios morfologinės vandenynų charakteristikos (Žaromskis, 1996)

Vandenyno pava-
dinimas

Plotas be salų 
mln. km2

Didžiausias gy-
lis, m

Vidutinis gylis, 
m

Tūris, mln. 
km3

Salų plotas, 
mln. km2

Ramusis 178,7 11022 3957 707,1 3,9

Atlanto 91,7 9207 3602 330,1 1,1

Indijos 76,2 7450 3736 284,6 0,8

Arkties 14,8 5449 1131 16,7 3,8

Pasaulinis 361,3 11022 3704 1338,5 9,6

Šių vandenynų ribos nulemtos daugelio kriterijų: kranto linijos konfigūracijos, dugno 
ypatumų, vandens masės savybių, tradicijų.

Pasaulinį vandenyną sudaro 3 dalys:
•	 Vandenynai;
•	 Jūros;
•	 Estuarijos�

1.2. Pasaulinio vandenyno dugno reljefas
Pasaulinio vandenyno dugnas ir reljefas išryškėjo tik XIX a., pradėjus tiesti povan-

deninius transatlantinius ryšių kabelius, tačiau ir tada, ir iki echoloto išradimo dugnas 
pažintas tik fragmentiškai. Vėliau gylius registruoti echolotais buvo įpareigoti visi dideli 
prekybos laivai, o duomenys ėmė plaukti į keletą pasaulinių centrų. Taip pamažu ryškėjo 
Atlanto, o vėliau ir kitų vandenynų, dugno bruožai. Nors ir atlikta tūkstančiai stebėjimų, 
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Pasaulinio vandenyno dugne yra daug baltų dėmių. Mažiausiai pažįstamas pietinių 
platumų dugnas, kur mažiau uostų ir laivybos linijų, o vandenyno akvatorijos gerokai 
didesnės negu Šiaurės pusrutulyje.

Tačiau turimų duomenų pakanka išbraižyti Pasaulinio vandenyno ar jo dalių bati-
grafines kreives, arba viso žemės paviršiaus hipsografinę kreivę.

Echalaotas - tai gylio matavimo prietaisas paremtas garso atspindžio nuo dugno 
matavimu. Pasitelkę dugno žemėlapius XIX a., pabaigoje prancūzų ir vokiečių geogra-
fai A. Penkas, O. Kriumelis ir kiti išskyrė stambiausius mūsų planetos morfostruktūros 
ele mentus:

•	 Povandeninį žemyno kraštą;
•	 Pereinamąją vandenyno zoną;
•	 Vandenyno guolį;
•	 Vandenyno vidurio kalnagūbrius.
Svarbiausios morfologinės dalys užima labai skirtingas vandenyno dugno dalis, 

daugiau kaip pusę-vandenyno guolis, pereinamoji zona tik 10% (2 lent.).
Povandeninis žemyno kraštas su antrinėmis reljefo formomis užima gana didelę 

teritoriją ir yra ypač paplitęs Šiaurės pusrutulyje. Arkties vandenyne jis sudaro net 75%, 
o Ramiajame–10%. Šių trijų dydžių užimamas plotas ir nuolydžiai įvairiuose vandeny-
nuose skiriasi�

2 lentelė. Pasaulinio vandenyno dugno morfostruktūrinių elementų klasifikacija (Žaromskis, 1996)

Pagrindinės 
reljefo formos

Antrinės reljefo formos Plotas
mln. km2

Plotas proc.

Povandeninis 
žemyno kraštas

Šelfas
Kontinento šlaitas
Kontinento papėdė

73,6 20,3

Pereinamoji
zona

Pakraštinių jūrų įdubos
Vidiniai pakilimai
Salų lankai
Giliavandeniai loviai

360 10

Vandenyno
guolis

Abisalinės dugno lygumos
Povandeninės plynaukštės
Gujotai ir vulkaninių salų grandinės
Okeano dugno kalvagūbriai

200,3 55

Vandenynų vidurio 
kalnagūbriai

Riftiniai slėniai
Kalnagūbrių šlaitai

53,2 14,7
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3 lentelė. Povandeninio žemyno krašto morfostruktūrinių dalių ypatumai (Žaromskis, 1996)

Vandenynai
be pakraštinių
jūrų

Šelfas
(gyliai nuo 0-200 m)

Kontinento šlaitas Kontinento 
papėdė

viso
ploto
proc.

vid. plot-
is km

vid�
nuolydis

viso
ploto
proc.

vid. plot-
is km

vid�
nuolydis

viso
ploto
proc.

Atlanto 7 115 0º 23´ 7,6 260 1º19´ 6,2

Indijos 3,6 91 0º 23´ 4,7 182 1º35´ 5,7

Ramusis 1,6 52 0 º 49´ 5,2 139 3º13´ 1,6

Pasaulinis 12,2 86 0 º 33´ 17,5 194 2 º02´ 13,5

Kontinento šelfas – tai povandeninė žemyno tąsa, besidriekianti nuo atoslūgio van-
dens lygio linijos iki gylio, kuriame staiga keičiasi dugno nuolydis.

Šelfo zonos viršutine dalimi eina riba, skirianti pasaulinį vandenyną nuo sausumos, 
t.y., – kranto linija.

Išoriniu šelfo kraštu sąlygiškai laikoma 200 m gylio izobata, tačiau dugno nuolydis 
gali staigiai keistis įvairiausiame gylyje, pvz., Kongo ar Oranžinės upės deltose dugno 
nuolydis staiga pakinta nuo 20 iki 40 m gylyje. Šelfo zonos nuolydžiai nedideli ir svyruoja 
1–2 m/km. Šelfui pereinantį kontinento šlaitą, nuolydžiai gerokai padidėja, sudarydami 
apie 5 laipsnius t.y. 170–200 m/km.

Vienų mokslininkų teigimu, šelfas tai milžiniška vandens terasa, susiformavusi prieš 
18–20 tūkst. m. dėl jūros bangų sukeltos abrazijos. Kiti mano, jog jis susidarė klostantis 
iš kontinento suneštoms uolienoms. Šelfas tai dinaminė sistema, pasipildanti nuosėdomis, 
kurių didžiuma patenka iš kranto zonos, o energiją gauna per vandens storymę.

Šelfas susidarė dėl šių abiejų procesų. Neapseita ir be tektoninių procesų. Klaidinga 
pasirodė nuomonė, kad šelfą turi sudaryti kontinentinio tipo žemės pluta, tačiau yra vietų, 
kur šelfą sudaro okeaninė žemės pluta (Islandijoje visai nėra granitinio sluoksnio).

Nemažai šelfo plotai formavosi esant gerokai žemesniam pasaulinio vandenyno ly-
giui, jame liko labai daug kontinentinio reljefo formų: kalvų, apsemtų slėnių ir kt. Per 
okeano istoriją jo vandens lygiai nebuvo pastovus. Kai aukštėjantis ar žemėjantis okeano 
paviršius ilgesnį laiką išbūdavo tam tikro vienodo lygio, susidarydavo stambios terasos, 
kurios dabar gali būti ir po vandeniu, ir gana toli sausumoje. Kylant vandens lygiui ir 
veikiant hidrodinaminiams procesams, senasis reljefas persiformuoja. Susidaro nerijos, 
grotos, nišos, seklumos, povandeniniai kanjonai – jie daugiausia susidaro dėl bangų srovių 
ir būna viršutinėje šelfo dalyje, kur gyliai svyruoja 0–30 m.
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Kontinento šlaitas – tai Pasaulinio vandenyno dugno dalis, į kurią pereina šelfas, dug-
no nuolydžiams padidėjus iki 3–6 laipsnių. Šlaito paviršius daugelyje vietų išraižytas „V’’ 
raidės pavidalo povandeniniais kanjonais. Kontinento papėdė prasideda 2–4 km gylyje, 
kur nuolydžiai visai maži ir svyruoja 0,01–0,001% ribose. Prie vulkaninių arba koralinės 
kilmės salų kontinento šlaito nuolydžiai siekia net 40–50%. Jo plotis būna 20-100 km, o 
apatinė riba 1400–3200 m gyliuose. Kai kur kontinentinis šlaitas leidžiasi tolygiai, kai kur 
sudaro vieną arba kelias terasų pavidalo pakopas.

Kanjonų susidarymas siejamas su gravitaciniais procesais ir tektoniniais žemės plu-
tos judesiais. Kanjonai, esantys 2,5–3,5 km gylyje baigiasi išnašų kūgiais. Didžiausių 
kūgių skersmuo gali siekti net šimtus km. Gango kanjono išnašų kūgis Bengalijos įlankoje 
užima net 2 mln.km2�

Pereinamoji vandenyno zona užima didesnį dugno plotą negu kontinentinis šelfas, 
tačiau nesudaro ištisinės juostos. Pereinamojoje vandenyno zonoje prie kontinento papėdės 
šliejasi pakraštinių jūrų įdubos, kurias nuo atviro vandenyno skiria statūs kalnų grandinių 
šlaitai arba lankais nusidriekusių salų virtinės. Kitoje šių virtinių pusėje aptinkamos giliau-
sios pasaulinio vandenyno vietos – loviai.

Taip išsidėstę atskiri pereinamosios zonos elementai dažniausiai vakarinėje Ramiojo 
vandenyno dalyje: Kurilų Kamčiatkos, Japonijos, Filipinų regionuose. Vienas nuo kito jie 
skiriasi kalnų arba salų grandinių ilgiu ir pločiu, nuosėdų storiu pakraštinėse jūrose. Šiuos 
skirtumus lemia, pereinamosios zonos amžius.

Rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje pereinamosios zonos elementai kiek nukrypsta 
nuo ankstesnės schemos. Čia beveik nėra pakraštinių jūrų, nes vietoje salų driekiasi Andų 
kalnų grandinės. Tokios struktūros, tik su giliavandeniais loviais, vyrauja prie Pietų ir 
Centrinės Amerikos krantų: Peru, Čilė, Gvatemala.

Sudėtingiausios morfostruktūros yra Indonezijos bei Antilų salų rajonų pereinamo-
siose zonose. Čia skirtingo amžiaus salų grandinės sudaro įvairias kilpas, kurias net iš 
abiejų pusių supa giliavandeniai loviai. Tokį šių rajonų sudėtingumą lemia jų padėtis tarp 
slenkančių viena prieš kitą kontinentinių litosferos plokščių.

Ypatingą vietą pereinamojoje zonoje užima Viduržemio tipo rajonai, iš kurių būdingiausi 
yra Viduržemio jūra, Juodoji ir Kaspijos jūra. Tai reliktinės giliavandenės įdubos.

Pasaulio vandenyno dugne yra 35 giliavandeniai loviai iš kurių:
•	 28 - Ramiajame
•	 4 - Atlanto
•	 3 - Indijos vandenynuose
Pagrindiniais pereinamosios zonos požymiais reikia laikyti dideles nuosėdinės medžiagos 

storymes, kurios Juodojoje jūroje siekia 10 km, o Kaspijos - 25 km. Po nuosėdinėmis uolien-
omis slūgso okeaninio tipo žemės pluta, neturinti granitinio sluoksnio.

vandenyno guoliui būdingi šie elementai:
•	 lyguminio reljefo dominavimas;
•	 vidurio kalnagūbrio sistema;
•	 kalnagūbriai;
•	 atskiri kalnai;
•	 plynaukštės.
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Didžiausius Pasaulinio vandenyno dugno plotus užima vandenyno guolis. Jam 
būdingi visi paminėti elementai. Šioje zonoje vyrauja abisalinės, daugiausia kalvotos ir 
tik netoli kontinento papėdės visiškai plokščios lygumos, plytinčios 4–6 m gylyje.

Okeanų vidurio kalnagūbriai – tai globalinė sistema, aptikta visuose vandenynuose. 
Bendras vidurio okeaninių kalnagūbrių plotas – apie 55 mln. km2 o ilgis –7000 km.

Vandenynų vidurio kalnagūbrio pagrindinis elementas – tai gūbrys, kurio išilgine 
ašimi driekiasi stačiašlaitė įduba, vadinama riftiniu slėniu arba tiesiog rifu. Pačių riftų 
plotis svyruoja 200–2000 km, o aukštis 1–3 km. Riftai jauni o jų mikroreljefą sudaro išilgai 
plyšiais suskaidyti pagalvinės lavos dariniai. Seisminiu požiūriu šios sritys – tai beveik 
nenutrūkstama žemės drebėjimų sritis, kurioje per parą būna iki 200 smulkių seisminių 
smūgių. Mokslininkai apskaičiavo, kad iš Žemės gelmių kasmet išsilieja apie 60 mln. tonų 
šviežios lavos. Tai tris kartus viršija iš žemynų ir salų į Pasaulinio vandenyno dugną kas-
met sunešamų uolienų dulėsiuis.

Tarp kitų reljefo formų, paplitusių vandenyno guolyje, minėtini ir pavieniai vulkani-
niai kūgiai lygiai nuardytomis viršutinėmis dalimis. Šie vulkaniniai kūgiai vadinami gujo-
tais. Pavadinimas kilęs iš amerikiečių geomorfologo ir geologo A. Guyot pavardės.

Apibūdinant Pasaulinio vandenyno dugno reljefą, būtina akcentuoti tam tikrus atskirų 
vandenynų dugno ypatumus, priklausančius nuo jų amžiaus ir vystymosi skirtingumų.

Tipiškiausi vidurio kalnagūbriai yra Atlanto ir Indijos vandenynuose, o salų grandinės 
ir giliavandeniai loviai – Ramiajame.

Taigi geologiniai ir geofiziniai jūriniai tyrimai iš dalies atskleidė okeaninės Žemės 
plutos paslaptis. Ji nėra vienalytė, o sudaryta iš trijų skirtingų uolienų tipų sluoksnių. 
Viršutinį sluoksnį sudaro apie kilometro storio purių nuogulų (smėlio, molio, dumb-
lo) sankaupos. Vidurinį – apie 5 km. bazaltinių uolienų storymė. Mažiausiai ištirtas, ir 
įdomiausias yra 3 sluoksnis. Jį sudaro vadinamosios ultrabazinės, t. y. nedaug silicio 
turinčios uolienos (periodotitai ir serpentinitai), susikristalizavusios dėl karštos magmos 
ir vandens sąveikos.

1.3. Gyvybė Pasauliniame vandenyne
Vandenyno vandenyje yra visos gyvybei reikalingos medžiagos. Nuo paviršiaus 

iki pat dugno vandenynas gyvenamas gyvųjų organizmų. Tačiau gyvenimo sąlygos nuo 
ašigalio iki pusiaujo, nuo paviršiaus iki didžiausių gelmių labai kinta, todėl gyvybė vande-
nyne labai įvairi. Daugumos mokslininkų nuomone, vandenynas - mūsų planetos gyvybės 
lopšys. Vandenyje vystantis gyvybei, pasikeitė jo savybės (druskingumas, dujų sudėtis ir 
t. t.). Pavyzdžiui, išplitus vandenyne fotosintezuojantiems augalams, padidėjo deguonies 
kiekis vandenyje. Iš vandens deguonis išsiskiria į atmosferą, keisdamas jos sudėtį. Dėl 
padidėjusio deguonies kiekio atmosferoje susidarė palankios sąlygos vandenyne organiz-
mams keltis į sausumą.

Gyvybė vandenyne pasiskirsčiusi netolygiai. Diduma gyvųjų organizmų gyvena 
paviršiniame Saulės apšviestame šimto metrų vandens sluoksnyje. Ypač gausi gyvūnija 
vandenyno priekrantėse, kur lietūs, upių vandenys, bangų mūša, ardanti krantus, suneša 
daugybę maistingųjų medžiagų.
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Vandenyne gyvenantys jūrų organizmai skirstomi į tris grupes: 
•	 plūduriuojantys vandens paviršiuje bei storymėje ir nepajėgiantys įveikti srovių; 
•	 aktyviai judantys vandens storymėje; 
•	 gyvenantys dugne�
Organizmai, neturintys aktyvių judėjimo priemonių, vadinami planktonu� Tai bak-

terijos, vienaląsčiai dumbliai, smulkiausieji gyvūnai. Augalinis planktonas, arba fitoplank-
tonas, sudaro „ganyklas”, kuriose dauginasi zooplanktonas.

Paviršiniame ir tarpiniame vandenyno vandens sluoksniuose gyvena daug aktyviai 
judančių organizmų. Tai žuvys, jūrų žinduoliai (delfinai, banginiai, ruoniai ir kt.), kalma-
rai, jūrų gyvatės, vėžliai ir kt. Organizmai, gyvenantys jūros dugne tai: dumbliai ir įvairūs 
bestuburiai (koralai, vėžiagyviai, kirmėlės, moliuskai).

Gyvybės pasiskirstymas vandenyno paviršiniame sluoksnyje netolygus ir priklauso 
nuo geografinės platumos. Vandenyne gana ryškios platumos, kuriose daug planktono, 
ir platumos, kuriose jo mažai. Poliariniuose vandenyse dėl žemų temperatūrų ir ilgos 
poliarinės nakties planktono nedaug. Vasarą subpoliarinėse vandenyno platumose, esant 
ilgam apšvietimui, per trumpą laiką gausiai išsivysto planktonas, susikaupia daug žuvų, 
atplaukia atsiganyti banginiai; jų ypač daug Pietų pusrutulyje. Vasarą planktono gausu 
abiejų pusrutulių vidutinių platumų vandenyse. Smarkūs vėjai, srovės maišo ir iškelia gi-
luminius vandenis, pagausina juose maistingųjų  medžiagų ir deguonies. Vidutinėse platu-
mose susitelkia didžiuliai būriai silkių, menkių ir kitų žuvų. 

Vidutinės (40–60°) platumos – žuvingiausi vandenyno rajonai.
Subtropinėse ir tropinėse platumose gyvųjų organizmų mažiau dėl didesnio van-

dens paviršiaus druskingumo ir aukštesnės temperatūros, kas trukdo vandens maišymąsi. 
Tokiame vandenyje mažai deguonies, todėl planktonas menkai vystosi. Čia gyvena jūrų 
bestuburiai – koralai, sudarantys dideles koralinių rifų kolonijas, ištisas salas. Pusiaujo 
platumose planktono nedaug. Tačiau pasatinių srovių ir ekvatorinių priešsrovių veikimo 
ribose vyksta vandenų maišymasis, čia planktono pagausėja, todėl daug didelių žuvų (tunų, 
ryklių, kardžuvių ir kt.).

Pasauliniame vandenyne nemažai biologinių turtų. Čia medžiojami žinduoliai, gaud-
omos žuvys, bestuburiai gyvūnai, renkami dumbliai.

1.4. Paviršinės vandenynų srovės. ledas Pasauliniame vandenyne
Nenutrūkstamas judėjimas – viena iš Pasaulinio vandenyno vandens savybių. Van-

dens judėjimas vyksta visoje jo storymėje – nuo paviršiaus iki priedugnio sluoksnių. Van-
denyno vandens judėjimo priežasčių daug. Pagrindinė jų – netolygus Žemės paviršiaus 
įšilimas ir atšalimas ir dėl to susidarantis atmosferos slėgio skirtumas, kuris sukelia vėjus. 
Vėjai – pagrindinė horizontalaus paviršinio vandens judėjimo, t. y. vandenyno srovių su-
sidarymo priežastis. Srovės gali susidaryti ir dėl temperatūros, ir druskingumo skirtumo, 
dėl ko pasikeičia vandens tankis bei atsiranda srautai, išjudinantys visą vandenyno van-
dens storymę. Vandens lygio svyravimai vandenyne sukelia nuotėkines sroves.

Srovių kryptys priklauso ne vien nuo vėjų, bet ir nuo Žemės sukimosi kreipiamosios 
jėgos, vandenyno dugno reljefo, žemynų kontūrų.

Pagal vandens judėjimo trukmę skiriamos nuolatinės ir periodinės srovės, pagal 
priežastį – vėjinės ir nuotėkinės. Be paviršinių, yra giluminių ir priedugninių srovių. Srovių 
judėjimo schema pateikta 1 paveiksle.



11

1 pav. Paviršinių ir giluminių srovių judėjimas vandenyne

Bendra Pasaulinio vandenyno srovių schema. Pagrindinė paviršinių srovių atsi-
radimo priežastis yra vėjas, taigi bendra jų schema atspindi pastovių vėjų pasiskirstymą. 

Sugretinus žemėlapį, vaizduojantį pastovius vėjus, su Pasaulinio vandenyno srovių 
žemėlapiu, galima įžvelgti bendrą srovių schemą. Abipus pusiaujo pasatai sukelia pasat-
ines sroves, kurios plukdo vandenis iš rytų į vakarus

Prie rytinių žemynų krantų šios srovės šakojasi. Vienos šakos sudaro ekvatorines 
priešsroves, t. y, dalis vandenų grįžta į rytus tarp pasatinių srovių ir papildo nutekančius į 
vakarus vandenis. Kitos pasatinių srovių šakos pakelia vandens lygį prie rytinių žemynų 
krantų. Atsiranda nuotėkinės srovės.

Veikiamos Žemės sukimosi, Šiaurės pusrutulyje jos nukrypsta i dešinę, o pietų – į 
kairę: tai Golfo, Kurosijo ir kitos srovės. Jos atplukdo šiltus vandenis į vidutines ir polia-
rines platumas. Šiose platumose, veikiamos vakarų vėjų, srovės vėl perkerta vandenyną 
ir priartėja prie vakarinių žemynų krantų poliarinėse platumose. Pusiaujo platumose prie 
vakarinių žemynų krantų nuslūgusį, nutekėjusį vandenyno vandenį papildo atitekantys iš 
vidutinių ir poliarinių sričių, taip pat šalti vandenys, kylantys iš vandenyno gelmių. 

Taigi kiekviename vandenyne susidaro srovių sistema – Šiaurės pusrutulyje jos teka 
„pagal laikrodžio rodyklę“, Pietų – „prieš laikrodžio rodyklę“, tai aiškinama pastovių vėjų 
bei Žemės sukimosi kreipiamosios jėgos veikimu. Pietų pusrutulyje susidaro vakarų vėjų 
srovė – galingiausia Pasauliniame vandenyne.

Ledas Pasauliniame vandenyne. Druskingo vandenyno vandens užšalimo 
temperatūra 1–2°C žemesnė negu gėlo vandens. Atšalęs paviršinis vandenyno vanduo 
pasidaro sunkesnis ir grimzta gilyn, o į paviršių kyla šiltesni vandenys. Toks vandens 
maišymasis trukdo susidaryti ledui. Pasaulinio vandenyno vandenys pasidengia ledu tiktai 
arktinėse ir antarktinėse platumose, kur žiema ilga ir labai šalta. Ledu pasidengia ir kai 
kurios negilios jūros vidutinėje juostoje.
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Ledai skirstomi į vienmečius ir daugiamečius. Vandenyno ledas būna nejudantis (su-
sisiekiantis su sausuma) arba plaukiojantis (dreifuojantys ledai). Arkties vandenyne ledai 
dreifuoja ištisus metus. Ant dreifuojančių ledų įsikuria mokslinės stotys. 

Be ledų, susidariusių pačiame vandenyne, pasitaiko ledų, atskilusių nuo Arkties salų 
ir Antarktidos žemyno ledynų. Šie ledai vadinami ledkalniais (aisbergais). Nuo Grenlandi-
jos salos ledynų į vandenyną atlūžta kalnų pavidalo ledkalniai, o stalkalnių forma būdinga 
Antarktidos šelfinio ledyno atplaišoms, kurių ilgis – neretai net 150 kilometrų.

Ledas daro didžiulį poveikį visos Žemės klimatui, Pasaulinio vandenyno gyvybei. 
Ledas atspindi Saulės spindulius, vėsina orą, sukelia rūkus, apsunkina laivybą. Laivams 
kelią praskina ledlaužiai, ledus žvalgo lėktuvai.

1.5. Bangos
Jūros paviršius niekada nebūna visiškai ramus, netgi ramiu oru. Vėjai judina paviršių 

sukeldami mažas bangeles. Jeigu stiprus vėjas pučia be perstojo, bangelės išauga į bangas. 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad banga nėra vandens srovė, ji niekur neplaukia ir nejuda į 
priekį, ji visuomet lieka toje pačioje vietoje. Bangavimas priklauso ne tik nuo vėjo, bet ir 
nuo vandens ploto bei dugno paviršiaus. Bangos atsiranda dėl judančio oro (vėjo) trinties 
su vandens paviršiumi sąveikos. Pagal Džefrio teoriją, atsiradus pradiniam bangavimui, 
jis dar labiau stabdo oro judėjimą, sudarydamas oro sūkurius. Kai oro srautas spaudžia 
antvėjinę bangos pusę, o krisdamas nuo bangos – spaudžia pavėjinę bangos pusę priešinga 
kryptimi tuo dar padidindamas bangavimą.

Silpnai išjudintame vandens paviršiuje atsiranda mažos, trumpos bangelės, kurios 
išjudinimo priežasčiai išnykus yra slopinamos vandens kapiliarinės įtampos, todėl vadina-
mos kapiliarinėmis bangomis. Išoriniai jėgai stiprėjant kapiliarinė įtampa greitai pasidaro 
nereikšminga, ji viršijama gravitacijos, kuri stengiasi vertikalų vandens paviršių grąžinti 
į ramybės būseną arba kitaip – vienodo vandens tankumo lygį. Kai viršūnė pasiekia 120° 
– bangos viršūnė tampa nestabili ir lūžta.

Fizikai bangavimą aiškina orbitinių vandens dalelių judėjimu. Bangos energija susi-
deda iš potencinės ir kinetinės jėgų, kuri yra vandens dalelių judėjimas bangos viduje.

Toliau pagal Džefrio teoriją: sąveikaujant oro trinčiai į vandens paviršių palaipsniui 
bangos greitis tampa lygus 3/4 vėjo greičio. Bangų greitis randamas:

  v=3*P, m/s;

čia  v – bangų greitis (mazgais); 
 P – bangų periodas (sekundėmis – SI). 

Bangų periodas apskaičiuojamas į vandenį išmetus vėjo minimaliai veikiamą daiktą, 
skaičiuojant sekundžių kiekį, per kokį laiko tarpą daiktas pakils ant kitos bangos viršūnės. 
Laikas dalinamas iš pasirinktų laiko tarpų vidurkio ir taip gaunamas vidurkinis bangos 
periodas.

Artėdamos prie sausumos, bangos aukštėja ir stiprėja, kol galiausiai ištykšta klosty-
damos paplūdimyje nuosėdas arba ardydamos krantus. Bangos klasifikuojamos:

pagal kilmę: 
•	 vėjo sukeliamos; 
•	 potvynių ir atoslūgių; 
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•	 anobarinės (dėl staigaus atmosferinio slėgio pokyčio); 
•	 laivų sukeliamos; 
•	 dėl ledkalnio ar atitrūkimo lūžio; 

pagal jėgos poveikį: 
•	 kapiliarinės; 
•	 gravitacinės;

pagal bangos elementų pokyčius laike: 
•	 susiformavusios; 
•	 nesusiformavusios;

pagal bangų formą:
•	 taisyklingosios;
•	 netaisyklingosios;

pagal būvimą vandenyje: 
•	 išorinės (susikūrusios jūros paviršiuje); 
•	 vidinės (susikūrusios tam tikrame gylyje); 

pagal bangos ilgį ir jūros gylį: 
•	 trumpos (kai bangos ilgis daug mažesnis už jūros gylį); 
•	 ilgos (kai bangos ilgis didesnis už jūros gylį); 

pagal bangų santykį su išorinėmis jėgomis: 
•	 aktyviosios; 
•	 inercinės.

Bangų intensyvumas vertinamas balais. Bangos balas–B, aukštis metrais–0 m; 
Vėjas balais – 0°B, veidrodinis vandens paviršius;
0–0,25 m, rami jūra, vandens paviršius raibuliuoja; 
1–2°B; 2 B, 0,25–0,75 m, raibuliavimas, trumpa bangelė, keteros be putų; 
3°B; 3 B, 0,75–1,25 m, silpnas bangavimas, bangos ilgėja, atsiranda baltos keteros; 
4°B; 4 B, 1,25–2,0 m, smarkokas bangavimas, visur baltos keteros; 
5°B; 5 B, 2,0–3,5 m, žymus bangavimas, pradeda formuotis stambios bangos, baltos 

keteros; 
6°B; 6 B, 3,5–6,0 m., smarkus bangavimas, bangos lūžta, eina putų juostos pavėjui; 
7°B; 7 B, 6,0–8,5 m, stiprus bangavimas, bangos panašėja į kalnus, nuo keterų lekia 

putos; 
8°B; 8 B, 8,5–11,0 m, labai stiprus bangavimas, labai aukštos bangos, pan. į kalnus; 
9-10°B; 9 B, 11,0 ir daugiau m, ypač stiprus bangavimas, nieko nesimato per purslus. 

1.6. Faktai apie vandenyno gelmes
•	 Vandenyno gelmėse vandens temperatūra yra arti užšalimo ribos (tik 4ºC). 
•	 Net ir skaidriausiame vandenyje vidurdienį kas 75 m prasiskverbia tik 1/10 saulės 

šviesos. 
•	 500 m gylyje žmogus tik vos vos gali įžiūrėti šviesą. 
•	 Giliausioje Pasaulinio vandenyno vietoje – Marianų įduboje  (10912 m) – slėgis 

lygus 8 tonoms į kvadratinį colį (2,5 cm2). 
•	 Per dieną kai kurie greitai judantys ledynai gali nuslinkti iki 50 m. 
•	 Apie pusę viso deguonies kiekio pagamina mikroskopiniai dumbliai. 
•	 Per paskutiniuosius du dešimtmečius išnyko 1/3 mangrovių miškų. 
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•	 NASA apskaičiavo, kad iš „SEAWiFS” nuotolinio palydovo atliktų matavimų 
skaičius vandenyne per minutę lygus tam pačiam skaičiui matavimų, kurį mokslinių 
tyrimų laivas atliktų per 10 metų. 

•	 Apskaičiuota, kad vandenynuose yra net 99% pasaulio gyvenamosios erdvės, nes 
sausumos gyventojai gyvena ant žemės ar arti jos paviršiaus, o vandenynuose 
gyvybė egzistuoja visoje vandens storymėje, ant dugno ir jame. 

•	 Antarktidos ledyno plotas yra dukart didesnis už JAV plotą. 
•	 Jei ištirptų  poliariniai ledynai, Pasaulinio vandenyno lygis pakiltų apie 15-18 m, o 

sausuma tuomet sudarytų tik 10-15% žemės paviršiaus (dabartiniu metu ji sudaro 
29%). 

•	 90% veikiančių žemės ugnikalnių yra susitelkę vandenyne. 
•	 Didžiojo barjerinio rifo, esančio prie šiaurės – rytų Autralijos, ilgis siekia daugiau 

kaip 2,3 tūkst. km. 
Parengta remiantis Nacionalinės aeronautikos ir erdvės administracijos (National 

Aeronautics and Space Administration – NASA) informacija.
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2. Jūros

2.1. Jūrų savitumą lemiančios sąlygos

Kiekviena jūra turi tam tikrų individualių savybių, kurios ją išskiria iš kitų ir sudaro 
jos individualius požymius. Dėl to, prieš nagrinėjant tam tikras jūras ar jų grupes, aptar-
kime bendriausius jų požymių kompleksus. Daugybę įvairių požymių galima sujungti į 
penkis stambius kompleksus, susijusius su:

•	 jūros geografine platuma; 
•	 geografine padėtimi platuminėje zonoje; 
•	 jūros ryšiu su Pasauliniu vandenynu; 
•	 jūros morfologijos ir morfometrijos ypatumais; 
•	 gėlo vandens balansu.
Geografinė platuma – vienas iš svarbiausių rodiklių, gana tiksliai nusakantis daugelį 

jūros hidrologijos bruožų. Geografinė platuma lemia bendrą Saulės radiacijos kiekį bei 
jo pasiskirskirstymą metų sezonais. Pavyzdžiui, ekvatoriaus zonoje sezoninės radiacijos 
kiekio kaita visai nežymi. Tolstant nuo pusiaujo, radiacijos kiekis, tenkantis atskiriems 
metams kinta vis labiau. Tiesa, poliariniuose rajonuose ši kaita vėl mažėja. Kaip matyti 4 
lentelėje, radiacinio balanso reikšmės į šiaurę nuo ekvatoriaus mažėja maždaug tolygiai. 
Kitiems vandens masės požymiams toks tolygumas nebūdingas. Didesnėmis paviršinio 
vandens metinėmis temperatūrų amplitudėmis labai išsiskiria vidutinėse platumose 
esančios Japonų ir Šiaurės jūros. Jūrų paviršiaus druskingumo kaitos metinės amplitudės 
nuo geografinės platumos priklauso mažai, nes lentelė neatspindi daugelio kitų jūrų 
ypatumų ir ypač duomenų apie skirtingą šių baseinų ryšį su Pasauliniu vandenynu.

Pažymėtina, kad geografinė platuma, kurioje yra jūra, nulemia ne tiktai radia
cijos, bet ir garavimo bei kritulių balansą. Be to, garavimas priklauso ne tik nuo oro 
temperatūros, bet ir nuo vėjo greičio ir pasikartojamumo, t. y. nuo klimatinių platuminio-
zoninio pobūdžio veiksnių. Visa tai skirtingose platumose esančioms jūroms suteikia gana 
didelį individualumą.

4 lentelė. Radiacinio balanso reikšmių ir vandens temperatūros bei druskingumo amplitudžių kaita skirtingose 
platumuose esančiose jūrose 

Jūros pa-
vadinimas

Geografinė 
platuma

Plotas 
tūkst. km2

Vid. gylis
m

Tūris
tūkst.
km3

Radiacijos 
balansas
MDž/m2

per metus

Metinė 
temperatūrų 
amplitudė
°C

Metinė 
druskingumo 
amplitudė
‰

Molukų 0 274 1766 484 6500 1,3 0,2
Šiaurės 54° š. pl. 256 87 49 2500 10-12 0,3
Japonų 40° š. pl. 1062 1953 1630 3500 16 0,4
Bafino 73° š. pl. 530 804 426 1000 6 2,0

Nuo geografinės padėties platuminėje zonoje taip pat priklauso jūros hidrologinio 
bei klimatinio režimo savitumas. Ypatingas vaidmuo čia tenka didelių sausumos masyvų 
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artumui, atmosferos slėgio centrų išsidėstymui, kurie daro nemažą įtaką tų platumų oro 
masių cirkuliacijai, kritulių kiekiui bei pasiskirstymui, gėlo vandens prietakos ypatumams 
ir t. t. Jūrinių baseinų druskingumas labai skiriasi priklausydamas net nuo to, ar rytinia-
me, ar vakariniame vandenynų pakraštyje tie baseinai plyti. Tai gerai iliustruoja maždaug 
vienodoje platumoje esančių ir panašią temperatūrą turinčių Andamano jūros ir Adeno 
įlankos vandens druskingumo palyginimas. Stabilesnį ir aukštesnį druskingumą Adeno 
įlankoje lemia labai mažas kritulių kiekis ir didelis garavimas. Andamano jūros druskingu-
mas gerokai keičiasi net per metų sezonus, nes musoninio klimato zonoje labai netolygus 
metinis kritulių pasiskirstymas bei upių vandens prietaka.

Ryšys su Pasauliniu vandenynu yra vienas pačių svarbiausių kiekvienos jūros bruožų. 
Jeigu jūra gana gili ir su vandenynu siejasi plačiais bei giliais sąsiauriais, joje susidaro 
tokių pat savybių vandens masės, kaip ir vandenyne. Be to, jų vertikalus pasiskirstymas 
atitinka atviro vandenyno struktūrines zonas. Šiuo atveju naujas, tik tai jūrai būdingas 
savybes įgyja dažniausiai vien paviršinė vandens masė. Tokios sąlygos susidaro Arabijos, 
Beringo ir kt. jūrose.

Pasauliniame vandenyne yra nemažai jūrų, turinčių gana žemus slenksčius. Tai 
Karibų jūra ir Meksikos įlanka, tik žemais slenksčiais viena nuo kitos atskirtos Zondo 
salyno (Molukų, Seramo, Bandos ir kt.) jūros, Beringo, Ochotsko, Bafino ir kt. jūros. Tarp 
jų esantys slenksčiai yra nevienodame gylyje, bet visi viršija 1600 m gylį. Tai reiškia, kad 
minėtose jūrose nusistovi maždaug okeaninio tipo vandens masių stratifikacija. Į jas nepa-
tenka tik okeanų priedugninės vandens masės.

Bendraokeaninė vandens masių stratifikacija nusistovi tik tuo atveju, jei atskiroje 
jūroje neprasideda konvektyvus maišymasis, apimantis visą vandens storymę. Konvekci-
jos reiškiniai labai paplitę daugelyje pakraštinių jūrų. Taip susiformuoja tik toms jūroms 
būdingos vandens masės. Gilesnėse jūrose, tokiose kaip Ochotsko ar Beringo, konvek tyvus 
maišymasis neapima visos vandens storymės ir didesniame negu 500 m gylyje įsivyrauja 
Ramiojo vandenyno vandens masės. Tai gerai matyti pagal temperatūros ir deguonies 
vertikalų pasiskirstymą.

Daugelyje šiltųjų jūrų konvektyvus maišymasis neįmanomas dėl nuolat šilto 
paviršinio sluoksnio, o vidutinių ir poliarinių platumų jūrose – dėl didelio paviršinio sluok-
snio pagilėjimo. Abiem atvejais paviršiniame sluoksnyje susidaro mažo tankio vandens 
masė, kurios dažniausiai nesuardo net bangavimai bei kiti dinaminiai procesai.

Tam tikro baseino ryšiui su vandenynu įvertinti kartais pasitelkiamas specialus ro-
diklis – izoliuotumo koeficientas (K). Jis rodo visų sąsiaurių mažiausio skersinio pjūvio 
ploto (Ss ) santykį su vidutiniu visos jūros skersiniu pjūviu (Sj). 

Šis koeficientas parodo tik tai, kokia vandens apykaita apskritai galima sąsiauriais. 
Realų vaizdą turėtų parodyti vandens apykaitos greitis, t. y. per kiek laiko tam tikroje jūroje 
pasikeičia visa vandens masė. Nepaisant gana patikimų vandens balanso apskaičiavimų, 
visos vandens masės apykaitos greitį nustatyti gana sunku. Skirtingos jūros dalys šioje 
apykaitoje dalyvauja nevienodai aktyviai.

Jūros morfologiniai ir morfometriniai ypatumai – tai toks požymių komplek-
sas, kuris nusako jūros dydį, gylį bei daugelį kitų savybių. Hidrologai dažniausiai pa-
sitelkia šiuos morfometrinius rodiklius: bendrą jūros plotą ir plotą be salų, vidutinį ir 
didžiausią gylį, vandens tūrį ir kitus. Morfologiniams ypatumams priskiriama: kranto 
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linijos pobūdis bei krantų tipai, dugno reljefo ypatumai, lemiantys jūros suskaidymą į 
atskiras dalis, t. y. įlankas, sąsiaurius, ir daugelis kitų. Šie įpatumai paaiškina daugelį 
jūrose vykstančių reiškinių.

Didelę įtaką vandens masių formavimuisi turi baseino gylis. Seklios jūros vandens 
masė dažnai gali susimaišyti iki dugno, ji palyginti greitai įšyla ir atšąla. Joje neretai su-
sidaro homoterminis režimas, kai temperatūra visame vandens sluoksnyje beveik vienoda. 
Šias sąlygas puikiai atitinka Azovo jūra, kurioj vidutinis gylis yra 7,4 m, Geltonoji, kurioj 
vidutinis gylis 39 m, ir kitos. Giliose jūrose vienam vandens paviršiaus ploto vienetui ten-
ka daug didesnis vandens tūris negu sekliose. Dėl to visa jų vandens masė gerokai lėčiau 
įšyla ir atšąla. Tik į gilių jūrų dubenis gali priplūsti ir čia išlaikyti savo savybes okeaninės 
vandens masės. Tik giliose jūrose formuojasi temperatūros ir druskingumo šuolių sluok-
sniai, susidaro konvektyviniai srautai. Taip morfometriniai ypatumai daro poveikį jūrų 
vandens masės susiformavimui.

Jūrų dugno reljefas, ypač jei jame yra didesnių įdubų, povandeninių kalnagūbrių bei 
iškilumų, reguliuoja priedugninio vandens judėjimo trasas, skaido jūros dubenį į atskiras 
dalis, kurių gali skirtis dugno nuosėdos bei vandens masių savybės. Jei viena jūros dalis 
plyti šelfo, o kita – giliavandenėje zonoje, dažniausiai labai skiriasi šių dalių hidrologiniai 
ypatumai: druskingumas, terminis režimas, vandens dinamikos bruožai.

Nuo kranto linijos ir paties kranto pobūdžio gali priklausyti abrazijos ar akumulia-
cijos procesų, terigeninės medžiagos pernešimo iš sausumos pobūdis, dugno nuosėdų 
tipas.

Žinoti jūrų morfometrinius elementus visada labai svarbu praktiniams reikalams: 
navigacijai, žvejybai, naudingųjų iškasenų gavybai, povandeninių kabelių ir kitokių 
komunikacinių tinklų tiesimui bei kt.

Gėlo vandens balansas – tai upėmis atplukdyto ir iš kritulių gėlo vandens santykis 
su išgaravusio vandens kiekiu. Teigiamas arba neigiamas balansas turi įtakos visam hi-
drologiniam baseino režimui.

Kai gėlo vandens balansas teigiamas, viršutiniame vandens sluoksnyje druskingu-
mas ir tankis sumažėja, o jūros vandens lygis tampa kiek aukštesnis negu vandenyno. 
Jei jūra su vandenynu siejasi plačiais sąsiauriais arba yra atviro tipo, teigiamas balansas 
nesukelia esminių hidrologinių pokyčių, nors jos vandens druskingumas gali sumažėti 
1–2‰. Kai jūra su vandenynu jungiasi sekliais sąsiauriais kaip Juodoji, viršutinio vandens 
sluoksnio druskingumas sumažėja iki 17–18‰. Be to, kuo ilgesni ir seklesni sąsiauriai, tuo 
didesnę transformaciją patiria į jūrą plūstantis vandenyno vanduo. Jei įsivyrauja teigiamas 
gėlo vandens balansas, o sąsiauriai kaip Baltijoje ilgi ir seklūs, viršutinio vandens sluok-
snio druskingumas siekia tik 1‰. Be to, savitų ypatybių įgyja ir gilesni jūros vandens 
sluoksniai. Mažo druskingumo ir tankio viršutinis vandens sluoksnis ir po juo susidaręs 
tankio gradientas trukdo bet kokį vertikalų maišymąsi. Vandens perteklius sąsiauriu išteka 
į vandenyną. Teigiamas balansas nulemia ir greitesnį ledų susidarymą, nes gėlas vanduo 
palygint su druskingu užšąla esant aukštesnei temperatūrai. Pasaulinio vandenyno vidutinis 
druskingumas sudaro 35‰, panašus druskingumas stebimas ir Tasmano jūroje – 35,5‰. 
Pasaulinio vandenyno vandenyse (sūriuose) susidaro haloklina – staigus druskingumo 
padidėjimas tam tikrame gylyje. Baltijos jūroje šis gylie nevienodas, vienur tarp 20-40 m, 
o kitose vietose 60-80 gylio taškuose.
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2 pav. Druskingumo ir gylio ryšio kreivė

Gėlo vandens balansas neigiamas, viršutinis baseino vandens sluoksnis tampa 
druskin gesnis. Jei vasaros metu šis sluoksnis gerokai įšyla, jo apatinėje dalyje susidaro 
tankio gradientas ir vertikali sąmaiša sustoja. Žiemą šis padidėjusio druskingumo sluoks-
nis atšąla ir tampa tankesnis. Labiausiai jūrų vanduo atšąla arčiau krantų, t. y. šelfo zonoje, 
tai paviršinė vandens masė jūros dubens šlaitais leidžiasi prie dugno, iš giliausių įdaubų 
išstumdama šiltesnį ir lengvesnį vandenį. Taip jūros dubuo užsipildo savita tai jūrai būdinga 
padidėjusio druskingumo vandens mase. Tipiškiausi baseinai su neigiamu gėlo vandens 
balansu yra Raudonoji ir Viduržemio jūros. Jose nusistovi kiek žemesnis negu vandenyne 
vandens lygis, nuo kurio priklauso atitinkamas srovių režimas sąsiauriuose.

Kai kuriose jūrose susidaro nulinis vandens balansas. Jei jūrą nuo vandenyno skiria 
gana aukšti slenksčiai, o žiemą jos vanduo smarkiai atšąla, čia taip pat, kaip ir jūrose su 
neigiamu vandens balansu, gali susiformuoti savita vandens masė. Panaši situacija su-
sidaro Japonų jūroje, turinčioje labai nedideles teigiamo vandens balanso reikšmes.

Taigi gėlo vandens balansas lemia paviršinio vandens savybes, konkrečios jūros 
vandens lygį, vandens cirkuliacijos ypatybes sąsiauriuose, jis svarbus formuojantis jūros 
ekosistemai�

2.2. Pakraštinės jūros
Pakraštinės jūros: jų dubuo, vandens masės bei jų dinamika nedaug skiriasi nuo 

vandenyno. Nuo vandenyno jas riboja tik dugno iškilumai ir negausios salos. Kartais jų 
kontūrą nulemia net kranto linijos įlinkis. Nemažai atvirų jūrų: Koralų, Tasmano, Roso 
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ir kt. yra Ramiajame vandenyne. Atlanto vandenyne tipiškų atvirų jūrų beveik nėra. Dau-
guma atvirų jūrų pasižymi dideliais gyliais, jų dugnas būna sudarytas iš okeaninio arba 
pereinamojo tipo Žemės plutos. Šių jūrų druskingumą ir temperatūrinį režimą lemia ben-
draokeaniniai konkrečios akvatorijos dėsningumai ir tik labai nedaug artimiausi sausumos 
plotai. Mūsų klimato juostoje esanti Šiaurės jūra yra geriausias atviro tipo (pakraštinės) 
jūros pavyzdys. Šių jūrų dubuo, vandens masės bei jų dinamika nedaug tesiskiria nuo 
atviro vandenyno� 

tiesiog pakraštinės jūros dažniausiai glaudžiasi žemynų pakrantėse, o nuo atviro 
vandenyno jas skiria atskiros salos arba salų grandinės. Kai kurios iš šių jūrų plyti šelfo 
zonoje (Karos, Rytų Sibiro, Šiaurės, Geltonoji, Arafuros ir kt.), kitos (Beringo, Labra-
doro) nusidriekia ir už kontinentinio šelfo ribų. Šelfinėse jūrose gyliai svyruoja nuo kelių 
dešimčių iki kelių šimtų metrų, o plytinčių už šelfo ribų jūrų gylių kaitos amplitudės siekia 
net kelis tūkstančius metrų, nes šios jūros neretai nusidriekia iki pat vandenyno guolio zo-
nos. Tai jau minėta Labradoro, Norvegijos bei kai kurios Antarktidą skalaujančios jūros. 
Šios jūros išsiskiria tuo, kad plyti ir ant kontinentinio ir ant pereinamojo tipo Žemės 
plutos. Daugelis jų pasižymi reljefo kontrastingumu, dažnais žemės drebėjimais, gana 
intensyviais vertikaliaisiais judesiais. Gilios tektoninės tokių jūrų įdubos palyginti gre-
itai prisipildo terigeninių nuosėdinių medžiagų, kurios čia patenka iš kontinentų. Šelfo 
zonoje taip pat kaupiasi žvirgždas, gargždas ir kitos stambesnės terigeninių medžiagų 
dalelės, o įdubų centrinės dalys užsipildo smulkiaaleuritiniais dumblais. Šias jūras nuo 
atviro vandenyno skiriančios salos sudaro įvairaus aukščio slenksčius, t. y. tarp salų 
nusidriekiančias dugno pakilumas. Slenksčių pobūdis labai priklauso ir nuo salų genezės 
bei jas sudarančio Žemės plutos tipo. Ramiojo vandenyno vakariniame pakraštyje yra 
slenksčių, susiformavusių iš kontinentinio (Japonijos salos), subkontinentinio (Kurilų 
salų lanko pietinė dalis) bei subokeaninio tipo (Marijanų salos) Žemės plutos. Daugumą 
minėtų jūrų nuo vandenyno skiria ne pavienės salos, o jų grandinės su gana aukštais 
slenksčiais sąsiauriuose. Tarp šių sąlygų viena svarbiausių yra klimatas ir geografinė 
jūros padėtis platuminėje juostoje.

Viduržemyninės jūros – tai basenai, įsiterpę į vieną kurį nors žemyną, kaip Baltijos, 
Hudzono ir Persijos įlankos, arba plytintys žemynų sandūroje, kaip Raudonoji, Karibų, 
Viduržemio. Šių jūrų pagrindinis bruožas – ribotas ryšys su atviru vandenynu. Dėl to jos 
dar vadinamos tarpžemyninėmis. Pažymėtina, kad įvairios viduržemyninės jūros labai 
nevienodai iširtos. Geriausiai, žinoma, nuo seno ištyrinėta Viduržemio, Baltijos, Juodo-
sios, Karibų jūrų hidrologija, kiek mažiau - dėl atšiaurių sąlygų - ištirtos Baltoji jūra bei 
Hudzono įlanka, o Raudonoji jūra imta rimčiau tyrinėti tik antrojoje XX a. pusėje.

Visos viduržemyninės jūros, nors ir būdamos labai skirtingo dydžio bei gylio ir 
plytėdamos skirtingose geografinėse platumose, turi tik joms būdingų požymių, tarp kurių 
svarbiausias – ribotas ryšys su atviru vandenynu.

Vienos iš šių jūrų plyti ant stabilios Žemės plutos ir laikomos tipiškomis šelfinėmis. 
Tai, kaip jau minėta, Baltija arba Baltoji jūra. Tarp viduržemyninių jūrų mažumu išsiskiria 
Azovo, kuri pagal hidrologines sąlygas ir morfometrinius rodiklius būtų galima laikyti 
Juodosios jūros limanu, o jūra ji vadinama tik iš tradicijos. Viena iš didžiausių tarp šio 
tipo jūrų – Viduržemio. Nuo seno ji skirstoma dar į keletą didesnių ir mažesnių baseinų, 
turinčių gana skirtingą ryšį su centrine Viduržemio jūros akvatorija.
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Tarp būdingiausių šio tipo jūrų hidrologijos bruožų pažymėtina: 
•	 savita vandens masių stratifikacija, priklausanti nuo gėlo vandens ir apskritai van-

dens balanso; 
•	 autonomiškų apykaitinių sistemų susiformavimas; 
•	 komplikuotas potvynių ir atoslūgių bangos prasiskverbimas į šių jūrų akvatorijas; 

seišinio režimo susidarymas ir kt.
Viduržemyninių jūrų yra labai skirtingose geografinėse platumose: Baltoji jūra ir 

Hudzono įlanka priskiriamos subarktiniams, o Raudonoji ir Karibų jūros – tropiniams 
vandenims. Dėl to skiriasi ne tik šių jūrų klimatinės sąlygos, bet ir formuojasi skirtingos 
vandens masės.

Turint omeny geografinės platumos ir visos geografinės padėties nulemtas sąlygas, 
pažymėtina, kad dauguma nagrinėjamų jūrų plyti vidutinėje šiluminėje juostoje, todėl jų 
klimato sąlygas nulemia daugiau ar mažiau ryškūs metų laikai.

Tarpsalyninių jūrų akvatorijos atskirtos tik salų. Dažniausiai jos yra gilios, o jų hidrolo-
giniai bruožai nedaug skiriasi nuo atvirojo vandenyno. Tokių jūrų daug Sundos salyne.

3. Baltijos jūra
Baltijos jūra yra viena jauniausių jūrų pasaulyje, pradėjusi formuotis prieš 13 tūkst. 

metų iš paskutiniųjų ledynų tirpsmo vandens. Bėgant laikui, ši jūra, įgydama ir vėl pra-
rasdama ryšį su Atlanto vandenynu, perėjo keletą vystimosi stadijų, tapdama tai ežeru, tai 
jūra (Žaromskis, 1996). 

Iš pradžių jūra buvo gėlo vandens ežeras, susidaręs ištirpus milžiniškam ledynui. 
Beveik po tūkstančio metų įvyko gamtos katastrofa: ties šiaurės Gotlandu perlūžo sau-
sumos ruožas nuo žemyno iki Skandinavijos, ir ežero vanduo veržliai ištekėjo į vakarus, 
ežero vandens lygis nusileido 26 m. Atsiradus sąsiauriui, susijungusiam su vandenynu, į 
ežerą iš vakarų ėmė plūsti sūrus vanduo. 

Baltijos jūra pradėjo formuotis pasibaigus paskutiniam apledėjimui, kai palaipsniui 
ištirpo milžiniškas ledynas, dengęs visą Europos žemyną, vanduo ėmė plūsti į Baltijos 
jūros dubumą. Taip susiformavo Baltijos ledyninis ežeras, kuris įvairiais laikotarpiais susi-
jungdavo su Atlanto vandenynu�

3 pav. Baltijos jūros formavimosi stadijos

a) prieš 10500–10200 m.  b) prieš 10000 m.  c) prieš 8000 m. d) prieš 7000 m
a) Baltijos ledyninis ežeras;  b) Joldijos jūra;  c) Anciliaus ežeras;  d) Litorinos jūra
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Kiek vėliau ledynas pasitraukė nuo vidurio Švedijos žemumos. Susiformavo pro-
taka su Atlanto vandenynu. Vėl užslinkus ledynui, ledyninio ežero lygis pradėjo kilti, o 
jam pasitraukus – nukrito apie 40–50 metrų. Atsivėrė dideli sausumos plotai. Taip susi-
formavo Joldijos jūra, kuri savo pavadinimą gavo nuo joje gausiai aptinkamu moliuskų 
(lot. Yoldia arctica). Šios jūros krantai buvo keliasdešimt kilometrų toliau į vakarus nuo 
dabartinio Lietuvos pajūrio. Vykstant žemės plutos kompensaciniam pakilimui pietinėje 
Baltijos jūros baseino dalyje, Joldijos jūra neteko susisiekimo su Atlanto vandenynu. Upės 
greitai sumažino šio vandens baseino druskingumą ir pakėlė jo lygį. Taip prieš 9 tūkst. 
metų susiformavo Anciliaus ežeras (pavadinimas kilo nuo moliuskų rūšies lot. Ancylus 
fluviatilis). Jų nuosėdos išlikusios prie Nidos, 16–18 m gilumoje. Šioje Baltijos jūros sta-
dijoje klimatas buvo šiltas ir sausas. Prieš 7,5 tūkst. metų į Anciliaus ežerą įsiveržia drus-
kingas Atlanto vanduo ir susidaro Litorinos jūra (pavadinimas kilo nuo moliuskų rūšies 
(Littorina littoraea). Šios stadijos metu jūros lygis buvo labai nevienodas, pradėjo for-
muotis Kuršių nerija. Jos užuomazgos - moreninis gūbrys, kurio viršūnės buvo Šarkuvos 
ir Rasytės salos. Tuo metu Sambijos pusiasalis intensyviai ardomas jūros bangų. Susidariu-
sios sąnašos vyraujančių jūros srovių buvo nešamos išilgai kranto šiaurės kryptimi ir kau-
piamos ties Šarkuvos ir Rasytės salomis. Didėjanti Kuršių nerija greitai izoliavo Kuršių 
marių užuomazgas nuo jūros. Taigi, Kuršių nerijos, o kartu ir Kuršių marių formavimasis 
prasidėjo maždaug prieš 5 tūkst. metų. 

                                    

4 pav. Baltijos jūros baseinas 

Baltija plyti pačiame Europos žemyne, todėl yra priskiriama viduržemyninio tipo 
jūroms. Ši jūra skirstoma į penkias pagrindines dalis: Belto jūra – Kategatas, tikroji Baltija, 
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Rygos, Suomijos ir Botnijos įlankos. Dėl didelės gėlo vandens prietakos ir siauro ryšio su 
Pasauliniu vandenynu Baltija yra didžiausias apgėlinto vandens telkinys pasaulyje. Viduti-
nis Baltijos jūros vandens druskingumas yra tik 7–8 ‰, Pasaulinio vandenyno – 35‰. 

Maždaug 1940 m. Baltijos jūra dėl nedidelio biogeninių medžiagų kiekio buvo mažo 
biologinio produktyvumo, švarus ir skaidrus vandens baseinas. Akmenuotuose jūros bio-
topuose dėl pakankamai prasiskverbiančio šviesos kiekio gausiai augo pūslėtieji guveiniai, 
teikdami maistą ir prieglobstį įvairioms rūšims. Giliuose priedugniniuose sluoksniuose 
buvo užtektinai deguonies neršti menkėms. Jūros paukščiams ir žinduoliams, mintantiems 
žuvimis, nekilo pavojaus sveikatai.

3.1 Baltijos jūros ypatumai
Baltija yra žemyninė jūra. Dėl Baltijos jūros uždarumo vanduo joje atsinaujina tik per 

20–30 metų, dėl to ji yra ypač jautri taršai. Baltijos jūros rodikliai:
•	 Baltijos jūros baseine gyvena beveik 85 mln. žmonių (pakrantėje – 15 mln.). 
•	 Lietuvai priklauso mažiau nei 100 km Baltijos jūros pakrantės. 
•	 Baltijos jūros plotas 415 tūkst. km2;
•	 Baseino plotas 1,7 mln. km2;
•	 Kranto linijos ilgis 22 tūkst. Km;
•	 Vandens tūris 21–22 tūkst. km3;
•	 Giliausia vieta – Landsorto įduba –460 m;
•	 Vidutinis gylis 50–60 m;
Didžiausios salos: Zelandija – 7 tūkst. km2; Gotlandas – 3 tūkst. km2; Saremas – 2,7 

tūkst. km2; Elandas – 1,25 tūkst. km2� 

5 pav. Išilginis Baltijos jūros profilis

Baltijos jūros dugnas labai įvairus savo uolienų sudėtimi, ir reljefu. Čia yra ir 
kristalinių, ir nuosėdinių uolienų. Visas Baltijos dubuo patyrė ledyno poveikį, todėl 
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jame labiausiai paplitę pilki bei rusvi varviniai moliai. Giliavandenėje jūros dalyje juos 
dengia žalsvi, rudi arba juodi dumbliai. Baltijos dugnas labai įvairus, sudarytas iš kietų 
kristalinių ir minkštų nuosėdinių uolienų. Labiausiai paplitęs molis, giliavandenėje 
dalyje padengtas dumblu. Arčiau krantų vyrauja smėlis ir žvyras. Jūros dugną ties 
Lietuvos krantais dengia ir šiuolaikinės, ir reliktinės (ledynmečio ir jūros raidos stadijų 
metu susidariusios) nuogulos. Povandeninių plynaukščių paviršiuje vyrauja reliktinės 
nuogulos – moreninis priesmėlis, priemolis, molis ir iš jų išskalauti rieduliai, žvyras ir 
gargždas. Sunašaujamas dugno vietas dengia šiuolaikinės nuosėdos – smėlis, aleuritas, 
dumblas� 

Dar ankstyvaisiais viduramžiais Baltijoje prasideda gana intensyvi laivyba, o kartu 
ir praktinis domėjimasis šia jūra. XV a. padėti reguliarūs gylio matavimai kai kuriuose 
sąsiauriuose, uostų prieigose. Nepaisant to, tik XIX a. pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje 
buvo galutinai nustatytos svarbiausios dugno reljefo formos pakilumos ir dūburiai. Giliau-
sia Baltijos vieta yra Landsorto įduba, be jos, palyginti seklioje jūroje esama ir daugiau 
gilių duburių: Boteno – 294 m, Gotlando – 249 m, Kvarkeno – 233 m. ir kiti. Gausios 
dugno pakilumos iškyla virš vandens sudarydamos salas ir salynus. Tarp Suomijos ir 
Švedijos yra daug mažų salelių, kurių paviršių nugludino paskutinis apledėjimas. Jos va-
dinamos šcherais. Salų skaičiumi Baltijoje nepralenkiamas Alandų salynas. Čia į paviršių 
iškildamas granitinis Žemės plutos pagrindas sudaro apie 6500 įvairaus dydžio salų ir 
uolų. Didžiausia sala Alando – 650 km2 ploto. Tarp Skandinavijos ir Jutlandijos pusiasalių 
įsiterpusi pati didžiausia visoje Baltijoje moreninė Zelandijos sala, joje įsikūrusi Danijos 
sostinė Kopenhaga.

Baltija Didžiojo ir Mažojo Belto sąsiauriais bei Kategato ir Skagerako sąsiauriais 
jungiasi su Šiaurės jūra. Didžiąją jūros dalį sudaro įlankos. Tarp Suomijos ir Švedijos 
– Botnijos, tarp Suomijos ir Estijos – Suomių, prie Latvijos ir Estijos krantų – Rygos, 
prie Vokietijos ir Lenkijos krantų – Ščecino, prie Vokietijos – Liubeko ir Kylio, Prie 
Lenkijos – Gdansko (anksčiau buvo vadinama Dancigu). Didžiausias jūros ilgis tarp 
Liubeko ir Haparandos yra apie 1 500 km., o siauriausia vieta tarp Sankt Peterburgo ir 
Stokholmo tik – 80 km. 

Baltijos jūrai nebūdingi dideli potvyniai ir atoslūgiai, ties Klaipėda jie siekia tik 4 cm. 
Vandens lygio svyravimai susiję su vyraujančių vėjų sukeltomis patvankomis ir nuotvan-
komis. Jų svyravimo amplitudė – apie 2 m. 

Baltijos jūroje gana dažnos audros, o šiaurinė jos dalis žiemą laivuojama tik 
ledlaužiais. Prie Baltijos jūros įsikūrusios Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos valstybės. Visoms joms Baltijos jūra 
turi didelę reikšmę ekonomikai. Svarbiausi uostai yra Kopenhaga (Danija), Kylis ir Liu  
bekas (Vokietija), Ščecinas, Gdanskas ir Gdynia (Lenkija), Kaliningradas, Sankt Peter-
burgas ir Kronštadtas (Rusija), (Kronštadto miestas yra Kotlino saloje, Suomių įlankoje, 
29 km į šiaurės vakarus nuo Sankt Peterburgo, salos ilgis 12 kilometrų, didžiausias plo-
tis 2 kilometrai, plotas 15 km2. Kronštate gyvena apie 50 000 žmonių), Ryga (Latvija), 
Talinas (Estija), Helsinkis ir Abo (Turku) (Suomija), Stokholmas, Karlskrona ir Malmė 
(Švedija). Baltijos jūra su Šiaurės jūra jungiasi Kylio kanalu, o su Baltąja jūra – Volgos 
upe ir Volgos kanalu. Su Kaspijos ir Juodąja jūromis Baltija sujungta Volgos – Baltijos 
ir Volgos – Dono kanalais. 
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3.2. Baltijos jūros krantai
Jūros pakrančių sedimentacinė aplinka – tai nuo dinaminės kranto linijos sausumos 

link besitęsianti erdvė, kurioje sausumos paviršiui ir jį sudarančioms nuosėdoms tiesioginį 
poveikį turi jūros vandens dinamika. Taip apibrėžiant jūros pakrančių aplinkos sąvoką ji 
beveik sutampa su okeanologų skiriama litoralės zona. Kartais nuo litoralės į sausumos 
pusę pakrantėje dar skiriama supralitoralė – zona, kurią užlieja tik didžiausi potvyniai 
štormų metu. Žemiau dinaminės kranto linijos kranto zona visada yra po vandeniu ir ji 
priskiriama sublitoralei.

Taip apibrėžtos jūros pakrantės realiomis sąlygomis yra labai įvairios dėl daugelio 
priežasčių. Viena vertus, tai lemia nevienoda pačių pakrančių geologinė sandara, krantų 
kilmė, jų konfigūracija, morfologija bei kiti pakrančių landšafto ypatumai. Didelę įvairovę 
jūrų pakrantėms suteikia upės, jų žemupiuose susiformavusios deltos ir estuarijos. Antra 
vertus, jūros dinaminis poveikis pakrantėms taip pat nevienodas, labai reikšmingi yra jūros 
vandens lygio svyravimai, sukeliantys potvynius ir atoslūgius, kurių metu periodiškai 
užliejama ir vėl nusausinama dalis kranto zonos. Šiomis sąlygomis vystosi tam tikra aug-
menija ir gyvūnų bendrijos, turinčios įtakos sedimentacijai.

Taigi fizinių, cheminių ir biologinių sąlygų jūros pakrantėse skirtumai apibūdina sau-
sumos ir jūros kontaktinės zonos sedimentacinės aplinkos įvairovę. Toliau apžvelgiamos 
aplinkos, kuriose vyksta aktyvūs akumuliacijos procesai ir formuojasi nuosėdos, o jų 
analogai gali būti aptikti geologinių pjūvių sudėtyje. Dažnai tai paplūdimių, barjerinių 
pylimų nuogulos. Daugumą tokių nuogulų sudaro pakrančių smėlio kūnai, kurie siekia 
dešimtis ir šimtus metrų pločio ir keletą kilometrų ilgio. Smėlio sluoksnių storis gali 
būti 10–20 metrų. Smulkesnės granuliometrinės sudėties nuogulos (aleuritas, dumblas) 
būdingos potvynių užliejamoms pakrančių žemumoms, taip pat smėlio barjerais nuo 
jūros atskirtoms lagūnoms. Lagūnų sedimentacinę aplinką galima laikyti jūros pakrančių 
sudedamąja dalimi, nes lagūnų nuosėdos asocijuojasi su pakrančių nuogulomis ir vertika-
lia, ir horizontalia kryptimis (Trimonis, 2005).

Net ir oficialiuose šaltiniuose – enciklopedijose pateikiamos įvairios Baltijos jūros 
Lietuvos kranto kranto ilgio reikšmės: 92 km (Lietuviškoji enciklopedija, 1934), 99 km 
(Tarybų Lietuvos enciklopedija, 1985), 100 km (Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 
1976). Dar didesnė Lietuvai priklausančio Baltijos jūros kranto ilgio dydžių įvairovė yra 
kitose publikacijose; skirtingai pateikiamas ir priklausančios Lietuvai Kuršių nerijos dalies 
ilgis apie 54 km. Toks savo pajūrio pažinimas netenkina nei mokslinių, nei valstybinių 
interesų, todėl būtina patikslinti ir Baltijos jūros Lietuvos kranto linijos, ir Kuršių nerijos 
bei žemyninio Baltijos krantų ilgius. Pasaulinėje praktikoje priimta kranto linijos ilgio 
matavimus atlikti naudojantis disponuojamais stambiausio mastelio žemėlapiais arba aero-
fotonuotraukomis. Ypač sudėtingos konfigūracijos, giliai išraižytiems (pavyzdžiui, pietinė 
Norvegijos dalis ir kt.) krantams jau bandoma taikyti fraktalinę analizę, tačiau ir šiuo 
atveju išmatuoto kranto ilgio tikslumas priklauso nuo matavimui panaudotų žemėlapių 
mastelio. Viena pagrindinių problemų, sudarant topografinius žemėlapius – kranto linijos 
mobilumas laike ir erdvėje. 

Kranto linija – riba, skirianti jūrą nuo sausumos tykos (štiliaus) metu. Tačiau net 
ir tykos metu jūroje vyksta įvairios genezės jūros lygio fluktuacijos, kurios vizualiai 
dažniausiai net nepastebimos. Dėl jų įtakos net artimuose kranto ruožuose gali skirtis jūros 
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lygis, o tuo pačiu ir kranto linijos padėtis erdvėje. Todėl nesunku įsivaizduoti, kaip greitai 
ir kokia svyravimų amplitude kinta kranto linijos padėtis erdvėje ir laike audrų metu, kai 
aktyviai pasireiškia ne tik hidrodinaminiai (banginio lauko, jūros lygio, vandens masių 
cirkuliacijos bei plūsmo srauto svyravimai), bet ir litodinaminiai (sąnašų išplovimas, jų 
pernešimas bei akumuliacija) procesai. Labai sudėtinga nustatyti kranto liniją ir jūrose, 
kur aktyviai pasireiškia potvynių – atoslūgių bei patvankiniai – nuotvankiniai reiškiniai. 
Tokių jūrų krantuose atlajus gali siekti nuo kelių iki keliolikos kilometrų (pvz, Kaspijoje). 
Nepotvyninėse jūrose, tarp jų ir Baltijoje (potvynių – atoslūgių amplitudė ties Lietuvos 
krantais siekia tik kelis centimetrus) kranto linija priimta laikyti sąlyginę ribą tarp viduti-
nio daugiamečio jūros lygio ir sausumos. 

Baltijos sistemos nulis nustatytas pagal Kronštato futštoką. (Baltijos aukščių siste-
ma, kurioje aukščiai skaičiuojami nuo Kronštato nulio arba paviršiaus, artimo vidutiniam 
jūros lygiui). Kranto ilgio nustatymas taip pat labai priklauso nuo žemėlapio detalumo: 
kuo stambesnio mastelio žemėlapis, tuo mažesnis kartografinės generalizacijos laipsnis 
ir tuo pačiu smulkesni objektai (šių tyrimų atveju - kranto įlinkiai) yra atvaizduoti. Todėl, 
didėjant žemėlapio masteliui, didėja ir išbrėžtos žemėlapyje kranto linijos vingiuotumas, 
o tuo pačiu ir kranto linijos ilgis. Taip pat labai svarbu, kad žemėlapiai būtų sudaryti vienu 
metu, kadangi kranto zonoje vykstantys litodinaminiai procesai gana greitai keičia kranto 
būklę ir kranto linijos ilgį. Pavyzdžiui, nerijų, deltų susidarymas arba priaugimas didina 
kranto ilgį, o abraziniai procesai, labiausiai veikiantys didelius iškyšulius, lygina kranto 
liniją, o tuo pačiu mažina ir jos ilgį. Siūloma Baltijos jūros Lietuvos kranto ilgį laikyti 
lygiam 90 660 m, žemyninio kranto 38 490 m, Kuršių nerijos – 51 030 m , o atstumą tarp 
Klaipėdos sąsiaurio krantų – 1140 m. 

Lietuvos Baltijos pakrantės krantotvarkos problemos išsakytos ir pateikti sprendi-
mo būdai teisiniame dokumente „Dėl Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos starategijos 
nuostatų patvirtinimo 2001 m. lapkričio 29 d. Nr. 570 Vilnius“. Dokumente užfiksuoti fak-
toriai, veikiantys pakrantės ardymus. Dabartinė jūros kranto būklė priklauso nuo gamtinių 
ir antropogeninių faktorių tarpusavio sąveikos. Globaliniai klimato pasikeitimai, dažnesnės 
uraganinės audros, Pasaulinio vandenyno lygio kilimas, smėlio išteklių mažėjimas skatina 
krantų ardymą. Lietuvos Baltijos jūros krantų raidai didelę įtaką turi jūrinės industrijos 
plėtra, kurios nesubalansuotas vykdymas labai neigiamai veikia krantodaros procesus. 
Lietuvos Baltijos jūros krantai pagal savo genezę ir ypatumus priklauso dviem skirtingoms 
atkarpoms, t. y. žemyno ir Kuršių nerijos krantai:

•	 Žemyno krantas priskiriamas išlyginto akumuliacinio–abrazinio kranto tipui. Krantą 
sudaro skirtingos geologinės sandaros ruožai, kuriuose vyrauja smėlis arba more-
ninis priemolis. Krante kaitaliojasi ardomos ir stabilaus kranto atkarpos. Žemyno 
kranto juostos povandeniniame šlaite sėklių zona pereina į suskaidytą moreninės 
plynaukštės reljefą. Viršvandeninę kranto juostos dalį sudaro paplūdimys, apsau-
ginis paplūdimio kopagūbris, kranto kopos, kranto skardis arba klifas, pereinantis į 
pajūrio lygumą. Žemyno krante yra dauguma viso Lietuvos kranto hidrotechnikos 
įtvarų. Klaipėdos uosto molai ir įplaukimo kanalas šiuo metu sulaiko apie pusę 
šiame priekrantės ruože pernešamų nešmenų, dėl to žemyno krante smėlio išteklių 
yra mažiau.
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•	 Kuršių nerijos jūros krantas priskiriamas išlygintų akumuliacinių krantų tipui ir yra 
susiformavęs dėl intensyvios smėlio pernašos iš Sambijos pusiasalio šiaurės kryp-
timi. Šiuo metu, sumažėjus smėlio atsargoms maitinimo ruože, į krantą patenka 
nepakankamas nešmenų kiekis. Todėl pietinėje nerijos dalyje susiformavo ardomo 
kranto atkarpa, vidurinėje - dinaminės pusiausvyros, o šiaurinėje - akumuliacijos. 
Pradėjus aktyviai gilinti Klaipėdos uostą, buvusiame akumuliacijos ruože ties Kop-
galiu–Smiltyne prasidėjo kranto erozijos procesai. Kuršių nerijos kranto juostoje 
išskiriamas kranto povandeninis šlaitas su povandeniniais sėkliais, paplūdimys ir 
apsauginis paplūdimio kopagūbris.

Nustatomi šie veiklos tipai pakrantės zonoje:
Veiklos tipai (funkcijos) kranto juostoje:
•	 geopolitinė (valstybinė) funkcija;
•	 konservacinė (išsauganti) funkcija;
•	 rekreacinė funkcija;
•	 ūkinė funkcija;
•	 mokslinė pažintinė funkcija.
Kranto juosta naudojama:
•	 uostų ūkiui;
•	 rekreacijos bei kurortų plėtrai;
•	 krašto ir pasienio apsaugos įrenginiams bei jų infrastruktūros plėtrai;
•	 priekrantinei žvejybai su laivybai skirtais įrenginiais bei privažiavimo keliais;
•	 kitai veiklai, susijusiai su kranto juostos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimu;
•	 moksliniais tyrimais, komunikacijomis, elektros linijomis, vandens sportu ir t. t.;
Lietuvoje apibrėžti šie krantotvarkos strategijos principai:
•	 prioritetas teikiamas gamtinių kraštovaizdžių ir natūralių kranto daros procesų 

išsaugojimui;
•	 kompleksiškai derinama krantosauga ir krantonauda;
•	 krantotvarkos priemonės tarpusavyje derinamos, atsižvelgiant į krantodaros 

procesų dinaminį vientisumą, ir taikomos nepriklausomai nuo žinybinių interesų 
administracinio paskirstymo;

•	 krantotvarkos priemonių įdiegimas viename kranto ruože neturėtų pakenkti greti-
mo ruožo kranto juostos būklei, taikomos diferencijuotos krantosaugos priemonės 
priklausomai nuo kranto funkcijų;

•	 fiziniai ir juridiniai asmenys atsako už savo veiklos tiesioginį ar netiesioginį 
poveikį krantui ir priklausomai nuo poveikio masto atlygina padarytą žalą aplinkai 
bei, suderinę su atsakingomis institucijomis, organizuoja priemonių įgyvendinimą 
šiam poveikiui sumažinti bei kompensuoti.

3.2.1. Paplūdimiai
Reikšmingas vaidmuo pakrantės aplinkoje tenka paplūdimiams, užimantiems kranto 

zonos dalį, kuri suformuota jūros veiklos nusodinta stambiagrūde medžiaga, pirmiausiai 
smėliu, kartais žvirgždu ir gargždu. Analogiškos prigimties plotai, sudaryti iš molingų 
nuogulų arba visai be jų (uolėtas paviršius), nėra laikomi paplūdimiais (Trimonis, 2005).
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Paplūdimius sudarantis smėlis susikaupia veikiant plūsmo srautui ir eoliniams pro-
cesams abipus dinaminės kranto linijos. Jo ribos dažnai traktuojamos įvairiai, įtraukiant 
povandeninio šlaito dalį, kur prasideda bangų goža, o krante priskiriant senuosius 
kranto pylimus ir kopas, kurios jau nebėra plūsmo srauto veiklos zonoje. Atsiribojant 
nuo detalesnių aiškinimų bei terminologinių skirtumų, paplūdimiai, kaip savarankiška 
sedimentacinė aplinka, yra išskiriami sausumos ir jūros sąveikos zonoje, kur nuosėdų 
akumuliacija vyksta aiškiai dominuojant plūsmo srautui ir su juo susijusioms srovėms 
(6 pav.). Bangavimo energija ir intensyvumas, potvynių-atoslūgių dydis lemia dinamin-
ius aplinkos bruožus paplūdimiuose.

Paplūdimiams susidaryti ir formuotis būtina santykinai stambiagrūdė nuosėdinė 
medžiaga ir kad ji nuolat būtų papildoma, nes nuosėdų sankaupos, formuojančios 
paplūdimius, labai nestabilios. Dinaminė paplūdimio šlaito pusiausvyra yra laikina ir 
priklauso nuo vyraujančios tam tikru laikotarpiu plūsmo srauto energijos ir grįžtamosios 
nuoplovos dydžio.

      

6 pav. Dugno reljefo formos intensyvaus bangavimo sąlygomis. 1, 3 – ploni smėlio sluoksniai, 2 – didelės 
ruzgos, 4 – didelės Pusmėnulio formos ruzgos, 5 – smulkios asimetrinės ruzgos

Paplūdimys yra nuolat ardomas ir vėl atkuriamas; šie procesai gali būti labai greiti, 
o jų mastas – didelis. Paplūdimys gali padidėti nuo kelių milimetrų per parą iki 10 cm ir 
daugiau per valandą.

Sedimentacija paplūdimio aplinkoje priklauso ir nuo kitų reikšmingų kranto struktūros 
elementų. Labai svarbus yra kranto zonos reljefas ir paplūdimių profilis (nuolydžio dydis, 
šlaito paviršiaus pobūdis ir t. t), pagal tai paplūdimiai yra skirstomi į tipus: 

•	 vienodo polinkio; 
•	 vienos ar keleto horizontalių plokštumų (pakopų) ir pan.
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Vyraujančios paplūdimių nuosėdos yra smėlis, dažniausiai kvarcinis. Paplūdimio 
nuogulų sudėtį lemia nuosėdinės medžiagos šaltiniai, iš kurių svarbiausi yra upių ir vėjo 
iš sausumos atnešama medžiaga, greta esančių abrazinių krantų bei povandeninio šlaito 
erozijos produktai ir pagaliau nuosėdinės medžiagos srautai, judantys išilgai kranto jūroje. 
Skirtinguose regionuose tokių nuosėdinės medžiagos šaltinių indėlis nevienodas. Kai ku-
riose žemųjų platumų srityse mažesnį medžiagos kiekį kompensuoja karbonatiniai smėliai 
(Bahamų salos, Florida ir pan.).

Su paplūdimių aplinka dažnai asocijuojasi padidėjęs sunkiųjų mineralų kiekis. 
Būdingas paplūdimių smėlio požymis yra didesnis rūšiuotumas, geras grūdelių apzulini-
mo lygis�

Paplūdimių nuosėdoms būdingos tam tikros sedimentacinės tekstūros, kurios gali būti 
panaudotos jų diagnostikai. Labai dažnai reikia atkreipti dėmesį į ruzgas, kurios priklau-
somai nuo hidrodinaminių sąlygų yra įvairios ir atitinka vieną ar kitą paplūdimio profilio 
dalį. Paplūdimių smėliai dažnai turi sluoksneliškumą, kuris yra horizontalus arba sudaro 
nedidelį kampą su jūros lygio plokštuma. Nuogulų sudėtyje dažnos gerai apzulintos nuot-
rupos, daug plokščių formų, jūrinė fauna turi abrazijos žymių.

3.2.2. Barjeriniai pylimai
Smėlio baros ir nerijos – ištįsusios akumuliacinės kranto zonos formos sudaro savitus 

barjerinius pylimus, kurie atitveria nuo atviros jūros pakrančių lagūnas ir limanus. Tokie 
barjeriniai pylimai yra tiesūs arba lenkti, jų ilgis daug kartų didesnis už plotį. Dažniausiai 
tokia akumuliacinė juosta nėra ištisa, o ją sudaro pusiasaliai ir salos. Jūros pusėje kranto 
linija ganėtinai tiesi, o iš lagūnos pusės labai nelygi. Nerijų paviršiuje yra eolinės kopos, 
kurias nuo jūros skiria smėlio paplūdimiai (7 pav.).

       

7 pav. Smėlio barjero lagūnos schema

Šiuolaikiniai pylimai iš tikrųjų yra susidarę skirtingais būdais. Svarbiausi veiksniai, 
lėmę nerijų ir barjerinių salų prigimtį, daugelio mokslininkų nuomone, susiję su nešmenų 
srautais ir dideliu smėlio kiekiu, kuris patenka iš šelfo zonos, ir atnešamas upių. Svarbi 
tam tikrais atvejais vandens dinamika (bangavimas, srovės, potvyniai), o taip pat eustari-
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niai jūros lygio svyravimai. Dabar smėlio pylimus ir lagūnas turinčios pakrantės sudaro 
apie 13%. Ilgiausias barjerinis pylimas – apie 180 km ilgio ir 1–7 km pločio yra prie 
Teksaso krantų Meksikos įlankoje. Lagūnas ir limanus atskiriantys smėlio barjerai yra 
daugelio jūrų ir vandenynų pakrantėse. Europoje tokios pakrantės yra Šiaurės, Baltijos, 
Juodosios, Azovo ir kitose jūrose.

Kuršių nerija Baltijos jūroje (98 km ilgio ir 0,4–4 km pločio) – tai smėlio pusiasa-
lis, susiformavęs ant ledyninių nuogulų pamato. Nerijos susidarymas buvo laipsniškas ir 
sudėtingas procesas, jos atskiros dalys formavosi veikiamos jūros bangų ir srovių, vėjo ir 
pelkėjimo. Kuršių nerijos užuomazgų atsirado Litorinos stadijos metu; manoma, kad viena 
iš transgresijų prieš 5,5 tūkstančio metų privertė jau egzistavusias būsimos nerijos dalis pa-
lengva stumtis į rytus, veikiant bangoms ir srovėms, kurios ardė krantą, o vėjas stūmė kopas, 
užpildamas už jų buvusią lagūną (Gudelis, 1998). Maždaug prieš du tūkstančius metų nerija 
įgavo dabartinę formą, kurios seniausia dalis yra pietinė, atsiremianti į Sambijos pusiasalį. 
Nerijos smėlis daugiausia supustytas į kopas, eolinio smėlio storis iki 70 metrų.

Šiuolaikinių barjerinių pylimų ir salų, smėlio barų, nerijų akumuliacinių formų 
įvairovė išskiriama daugelyje pakrančių, tačiau senesnių geologinių periodų analogiškus 
darinius atpažinti sunkiau, todėl dažniausiai geologai juos vadina ,,barų smėliu“. Tokios 
prigimties smėlio kūnai pasižymi pailginta forma, kurios vienoje pusėje (atviros jūros) 
smėliai yra gero rūšiuotumo, o jų tekstūros būdingos paplūdimių aplinkai. Antroje pusėje 
(lagūnos) smėliai turi daugiau pelitinių frakcijų (kartais molingų tarpsluoksnių), neretai 
augalų liekanų, o kartais ir fitogeninių nuogulų. Be to, aiškiai skiriasi fosilijų kompleksai 
– iš vienos pusės jūrinis iš kitos – lagūninis.

3.2.3. Lagūnos ir limanai
Labai glaudžiai su smėlio barjerais ir nerijomis susijusios nuo jūros atitvertos jų 

dalys, kurių akvatorijos jungiasi su jūra vienu ar keliais sąsiauriais. Lagūnoms būdingos 
pailgintos formos ir mažas gylis. Nuo sausumos lagūnas dažnai skiria pelkės. Geolo-
giniu laiko atžvilgiu lagūnos su jas skiriančiais akumuliaciniais pylimais yra trumpalai-
kio egzistavimo formos. Potvyninių jūrų pakrantėse lagūnų susidarymas labai panašus 
į vatų (atlajų) formavimąsi, tik skiriasi tuo, kad lagūnų dugnas net ir atoslūgių metu 
nenusausėja. Sedimentologiniu požiūriu lagūnoms labai artimi limanai – pailgos for-
mos jūros įlankos neaukštais vingiuotais krantais. Limanai būdingi grimztančių jūrų 
pakrantėms, jie gali būti atviri arba nerijomis atskirti nuo jūros. Tokių limanų daug Juo-
dosios ir Azovo jūrų pakrantėse.

Lagūnų dugne ryškūs buvusių upių vagų reliktai, protakos, povandeninės deltos. 
Vandens druskingumas skiriasi nuo jūros ir priklauso nuo įtekančio gėlo vandens kiekio. 
Netgi skirtingose tos pačios lagūnos dalyse druskingumas gali būti nevienodas.

Sedimentacijos procesus lagūnose lemia hidrografinės sąlygos ir į jas atnešamų sąnašų 
kiekis. Dideli į lagūnas įtekančių upių nešmenų srautai gali greitai užpildyti jas sąnašomis 
ir lagūnos virsta pelkėmis ar gėlavandeniais ežerais. Tada virš lagūninių nuosėdų klos-
tosi ežerų ar pelkių fitogeninės nuogulos. Daugelyje lagūnų kaupiasi klastinės nuosėdos, 
o aridinio klimato juostose dėl padidėjusio vandens druskingumo formuojasi evaporitai. 
Sedimentacija šiuolaikinėse lagūnose ir limanuose kiekviename regione turi nemažai 
specifinių bruožų dėl įvairių priežasčių. Klastinių nuosėdų kaupimasis būdingas Baltijos 
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jūros lagūnoms – Kuršių marioms, Aistmarėms ir kitoms. Apie sedimentacijos procesus 
Kuršių mariose paskelbta daug darbų. 

Kuršių marios – tai trikampio formos lagūna, susiformavusi kartu su Kuršių nerija. 
Marių dugno reljefas nėra sudėtingas, šiaurinė lagūnos dalis yra sekliausia (vyrauja 1–2 
m gylis), esant vidutiniam marių gyliui 3,8 m. Pietinėje dalyje dideli marių dugno plotai 
apjuosti 4 ir 5 metrų izobatomis.

Dugno nuosėdoms susidaryti Kuršių mariose didžiausią įtaką turi Nemuno sąnašos 
ir baseino hidrodinaminis aktyvumas. Šiaurinėje marių dalyje vyrauja smulkus smėlis, o 
pietų kryptimi padidėja aleuritinių nuosėdų plotai. Pietvakarinėje marių dalyje, kur marių 
gylis didesnis, o hidrodinaminis aktyvumas mažesnis, kaupiasi aleuritinis-pelitinis dumb-
las. Vietomis dugne atsidengia išplautų morenų liekanos - rieduliai, gargždas, žvirgždas. 
Nerijos pakrantėje sedimentacijoje aktyviau dalyvauja eolinis smėlis. Sedimentacijos tem-
pai mariose ganėtinai dideli (vidutinis sedimentacijos greitis 3,2 mm/m.).

Lietuvos pajūryje įprasta matyti gana plačius smėlio paplūdimius, tik vietomis su 
žvirgždo ar gargždo priemaiša, ir pustomas arba sutvirtintas smėlio kopas. Tokie kran-
tai vadinami sąnašiniais (akumuliaciniais). Jūros pakrantėje ties Giruliais – jau kitoks 
vaizdas. Paplūdimys čia labai siauras (8–12 m), nusėtas žvyro ir gargždo, su pavieniais 
apie 2 m skersmens rieduliais. Stambių riedulių yra ir vandenyje. Nuo paplūdimio kyla 
moreninio priemolio skardis (klifas), kurio aukščiausia vieta (24 m virš jūros lygio) va-
dinama Olando kepure. Tokie krantai vadinami ardomaisiais (abraziniais, eroziniais). Ypač 
įspūdingi eroziniai Sembos pusiasalio (Kaliningrado srityje) krantai, kur vietomis klifai 
aukštesni nei 60 m. Sąnašiniai smėlio arba ardomieji krantai vyrauja rytinėse ir pietinėse 
Baltijos pakrantėse. Kitų šalių pakrantėse bei salų krantuose aptinkama ne tik priemolio, 
bet ir iš klinčių, kreidos bei kristalinių uolienų sudarytų klifų. Visiškai kitokie šiauriniai 
ir šiaurvakariniai krantai, dažniausiai sudaryti iš kietų, bangų poveikiui atsparių uolienų 
(susidarę fiordai, šcherai). Kai kuriems Estijos krantams labai būdingos įlankos su įvairaus 
dydžio rieduliais. 

Jūros kranto zona labiausiai kintanti, vėjo ir bangų veikiama, klostoma, ardoma 
bei perklostoma. Krantai ypač nukenčia per uraganus. 1967 10 18 Lietuvos pajūryje 
siautė uraganas, vėjo greitis buvo didesnis nei 40 m/s, o gūsiai siekė 55 m/s. Buvo su-
griautas Palangos tiltas, nuplautos kopos, vandens patvanka siekė 2 m. 1999 gruodžio 
mėnesį siautėjęs uraganas Anatolijus krantams pridarė dar daugiau žalos. Iš viso Lietuvos 
pakrantės ruožo išplauta 3,94 mln. m3 smėlio, paplūdimiai prarado 2,47 mln. m3, apsau-
ginis kopagūbris – 1,49 mln. m3 smėlio. 1983 sausį siautėjęs štormas Kaliningrado sričiai 
priklausančioje dalyje ties Zelenogradsko gyvenviete pralaužė neaukštą kopagūbrį ir van-
duo keliasdešimties metrų pločio vaga pradėjo plūsti į Kuršių marias. Vietomis buvo nuar-
dyti net ir marių krantai, vanduo apsėmė pamario kelią ties Juodkrante. Yra duomenų, kad 
nuo XV a. vid. iki šiol marios su jūra buvo susijungusios 8 kartus. Pastebėta, kad paskuti-
niaisiais dešimtmečiais uraganinės vėtros ir štormai pasikartoja vis dažniau.

3.2.4. Potvynių lygumos
Potvynių lyguma, arba atlajus (pagal V. Gudelį, 1993), – tai lėkštas jūros pakrantės 

ruožas, kuris užliejamas potvynių metu, o jame akumuliuojamos nuosėdos yra potvynių 
– atoslūgių veiklos rezultatas. Tokios lygumos paprastai turi nedidelį polinkį jūros kryp-
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timi, o jų paviršiuje yra daug smulkių dendritinio pavidalo išsišakojusių vagų ir kanalų, 
kuriais atoslūgio vanduo grįžta į jūrą.

Šiuolaikinės potvynių lygumos detaliai ištirtos Šiaurės jūros pietinėje pakrantėje 
Vokietijoje, Olandijoje ir Danijoje. Atoslūgių metu vanduo atidengia didelius dumblingo 
paviršiaus plotus, kurių plotis siekia iki 7–10 km. Vokietijoje šios potvynių lygumos va-
dinamos vatais ir šis terminas dažnai taikomas panašios prigimties akumuliacinėms jūrų 
pakrantėms. Lygumų pakraščiuose susidaro maršos - halofitų pievos 8 pav.

 

8 pav. Šiaurės jūros pakrantė Danijoje užliejama potvynio metu. (Nuotr. P. Sinkūno)

Kitose klimato juostose potvyninių jūrų akumuliacinės pakrantės turi tam tikrų 
skirtumų. Arkties vandenyno jūrų (Laptevų, Rytų Sibiro) pakrančių lygumoms didesnį 
poveikį turi patvankos negu potvyniai, nes pastarųjų amplitudė nedidelė. Dumblingos 
lygumos neturi jokios augmenijos. Tropinio klimato juostose, kur jūros patiria intensyvius 
potvynius ir atoslūgius, mažo nuolydžio akumuliacinėse pakrantėse būdinga labai vešli 
augmenija (Indonezijos pakrantės, Karibų jūra ir t. t.).

Sedimentacijos procesai akumuliacinėse pakrantėse priklauso nuo daugelio veiksnių, 
tačiau lemiamas – jūrų potvynių ir atoslūgių vaidmuo. Potvynio bangos deformacija ir 
vandens pakilimas vatuose apima trumpesnį laiko tarpą nei vandens atoslūgis ir tai sudaro 
srovių greičio skirtumą. Nešamoji srauto geba proporcinga maždaug jos greičio kubui, 
todėl potvynio metu atnešama daug daugiau nuosėdinės medžiagos, nei jos gali išnešti 
atoslūgio srautas. Antra reikšminga akumuliacinės veiklos sąlyga yra ta, kad srovės greitis, 
kuris reikalingas nesuspenduoti dumblingą medžiagą, yra daug didesnis už greitį, kuriuo 
pernešama tokia medžiaga, todėl tik dalis potvynio atneštos ir nusėdusios medžiagos gali 
sugrįžti su atoslūgio srautu.

Svarbūs yra bangavimas ir kiti hidrodinaminiai veiksniai. Labai didelį poveikį kai 
kuriose pakrantėse turi patvankos ir nuotvankos reiškiniai, kurie, kitaip nei potvyniai ir 
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atoslūgiai, yra neperiodiški, o atsitiktiniai, dažnai susiję su ilgalaikiais štormais. Todėl 
nuolatinė hidrodinaminių sąlygų kaita lemia, kad nuosėdų kaupimasis yra diskretus. 
Dažnai erozija gali būti tokia, kad bus nuplauta ne dalis, o visa potvynio akumuliuota 
medžiaga, tačiau vatų formavimasis visuomet rodo, kad suminis sedimentacijos rezultatas 
yra teigiamas�

Augmenijos įtaka sedimentacijos procesams yra svarbi, tačiau šalutinė. Augalija su-
laiko nuosėdinę medžiagą, kurios migracija tankiuose sąžalynuose, pavyzdžiui, mangrovių, 
labai suvaržyta, ir padeda jai kauptis. Be to, biologiniai veiksniai vienu ar kitu būdu neretai 
turi labai intensyvų poveikį nuosėdoms ir tai matyti iš jų sudėties, ypač tekstūrų.

Vienas iš svarbiausių sedimentacijos elementų potvynių lygumų formavimuisi yra 
medžiagos šaltiniai, kurie gali būti įvairūs. Tai šelfų paviršiaus ir klifų ardymo produktai, 
bet labai dažnai vatų stabilią padėtį ar jų augimą lemia upių atnešama nuosėdinė medžiaga. 
Potvynių lygumų paviršių daugelyje vietų pertraukia įtekančių į jūrą upių estuarijos ir 
deltos. Pavyzdžiui, Geltonosios jūros pakrantėje Kinijoje, kur potvynių-atoslūgių bei pat-
vankos-nuotvankos svyravimų amplitudė siekia per 4 m, yra susidariusių daug dumblingų 
lygumų. Jas suformavo upės Chvangchės, išplaunančios liosų storymes, nešmenų srautas, 
kuris tęsiasi daugiau kaip šimtą kilometrų nuo upės žiočių ir maitina pakrantės lygumą 
labai smulkia ir vienodos sudėties pelitine medžiaga.

Akumuliacinėse pakrančių lygumose dažniausiai kaupiasi klastinės nuosėdos. Tai 
smėlio, aleurito ir molio (pelito) sąnašos, kurių sudėtį lemia geografinė regiono vieta. 
Šiaurės jūros pakrantėje Olandijoje potvynių lygumos (vadenai) smėlingesnės, palyginti 
su Vokietijos vatais. Vidutinio klimato juostoje klastinių nuogulų sudėtyje vyrauja kvar-
cas ir molio mineralai, sauso ir šilto klimato srityse dažnai susidaro klintys ir dolomitai, 
vietomis ir gipsas.

Nevienodos sudėties nuoguloms būdingas ryškus sluoksniuotumas, kuris kartais gali 
būti sunaikintas bioturbacijos. Potvynių – atoslūgių dinamika lemia savitą sluoksnių tekstūrą 
- įstrižą sluoksniuotumą (pjūvyje įstriži sluoksniai yra ,,eglutės“ formos), susijusį su bi-
modaliu pernašos krypties pobūdžiu. Vertikaliuose nuosėdų pjūviuose dažni požymiai, ro-
dantys vietinius sedimentacijos sąlygų pokyčius (erozija ir pan.). Visa tai padeda išaiškinti 
tokiu būdu susidariusių nuosėdinių sluoksnių prigimtį. Dažnai juose dar galima aptikti 
jūrinę fauną, nors paprastai tik nedaugelį jos rūšių.

3.3. Baltijos jūros hidrologija
Baltija palyginti mažo tūrio jūra, turinti gana didelį baseiną. Į ją įteka apie 250 la-

bai skirtingo vandeningumo upių, kurių baseinai apie 4 kartus viršija pačios jūros plotą. 
Daugiausia vandens į Baltiją atneša Neva, Vysla, Nemunas, Dauguva. Gėlas upių vanduo 
sudaro ženklų Baltijos jūros vandens balanso dalį 440 km3/m. Be to į atskiras Baltijos 
dalis atnešamas labai nevienodas vandens kiekis. Šiuo požiūriu pirmauja Botnijos įlanka, 
kuri priima net 184,9 km3/m upių prietakos. Centriniai jūros daliai tenka apie 110 km3/m. 
gėlo vandens. 

Reikšmingiausios Baltijos jūros teigiamo vandens balanso dalys yra upių vandens prie-
taka, krituliai, vandens prietaka iš Šiaurės jūros. Tam tikrą vaidmenį vaidina ir požeminio 
vandens prietaka, kurią nemažai tyrinėtojų priskiria prie upių atnešamo vandens.
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Neigiamą vandens balanso dalį sudaro garavimas ir sąsiauriais ištekantis van-
duo. Klimatinės Baltijos jūros sąlygos lemia palyginti nedidelį skirtumą tarp kritulių ir 
išgaravusio vandens kiekio.

3.3.1. Baltijos jūros vandens temperatūra
Baltijos jūra yra pereinamojoje zonoje tarp jūrinio ir žemyninio klimato rajonų. Dėl to 

jūros paviršiaus temperatūros patiria gana ryškius sezoninius svyravimus, priklausančius 
nuo oro temperatūros kaitos. Šalčiausia – vasario mėnesį oro temperatūra virš centrinės 
Baltijos būna apie –3°C, o Botnijos įlankos šiaurinėje dalyje neretai siekia – 8°C. Vasarą 
oro temperatūra virš minėtų akvatorijų skiriasi kiek mažiau: centrinėje jūros dalyje būna 
16–18°C, o Botnijos įlankoje 14–015°C. 

Centrinės Baltijos dalies vandens paviršius žiemą atšąla iki 2°C, o įlankose gali 
nukristi iki 0 °C. Rytinėje ir vakarinėje jūros dalyje paviršiaus temperatūra taip pat skiriasi: 
kai ties Venspiliu būna 0,7°C, prie vakarinių krantų – 1°C. Tai už Skandinavijos pusiasalį 
masyvesnio Europos žemyno šaldančios įtakos rezultatas. Visas jūros paviršius įšyla nevie-
nodai. Virš jūros vyrauja vakarinių rumbų vėjai, todėl šiltesnį vandenį jie gena prie rytinių 
Baltijos krantų.

Atviroje jūroje ir priekrantėje neretai pastebimi temperatūros pokyčiai, susidarantys 
tiesiog per valandas ar minutes. Tokie pokyčiai atviroje jūroje dažniausiai susiję su paros 
temperatūros kaitos sąlygojama konvekcija. Jie apima tik viršutinį vandens sluoksnį ir 
dažniausiai apsiriboja 0,5–1°C amplitudėmis.

3.3.2. Baltijos jūros druskingumas
Vandens druskingumas yra labai svarbi jūrinio vandens charakteristika, turinti daug 

įtakos jūroje vykstantiems fiziniams–cheminiams procesams. Vandens druskingumo vertės 
labai skiriasi vandenynuose ir vidinėse jūrose. Skirtingos jos ir atskirose Baltijos akvatori-
jose. Pagrindiniai vandens druskingumą lemiantys faktoriai:

•	 Druskingo vandens patekimas dėl Baltijos jūros vandens apytakos su šiaurės jūros 
vandenimis;

•	 Gėlo (upių) vandens nuotėkis į Baltijos jūrą;
•	 Druskos pernešimas vertikalios apykaitos procesais;
•	 Krituliai;
•	 Garavimas;
•	 Ledo susidarymo ir tirpimo procesai.
Paskutiniai trys faktoriai nėra dominuojantys, jų įtaka didesnė priekrantės zonos van-
denims�
Baltijos jūros vanduo tik apysūris ir jo druskingumas mažesnis negu daugelio panašių 

jūrų. Didžiausias druskingumas (30–32‰ ) Kategate ir kituose Danijos sąsiauriuose, ku-
riais atiteka druskingesnis Šiaurės jūros vanduo. Jis plūsta priedugniu į Baltiją, gėlesnis 
vanduo srūva paviršiumi į Šiaurės jūrą. Šie du sluoksniai, tankesnis apatinis ir mažesnio 
tankio viršutinis, beveik nesimaišo. Šiaurės ir rytų kryptimis druskingumas mažėja, o kai 
kuriose įlankose, užutekiuose ir lagūnose vanduo visai gėlas. Daugiausia gėlo vandens į 
jūrą atplukdo didžiosios upės: Dalalvenas, Angermanalvenas, Lulealvenas, Neva, Daugu-
va, Nemunas, Prieglius, Vysla, Oderis. Jo kiekį papildo mažesnės upės, ledo ir sniego 
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tirpsmo vandenys bei krituliai. Lietuvos priekrantėje ties Palanga paviršinio vandens 
druskingumo vidurkis siekia apie 6,61‰, ties Klaipėda gali kisti nuo 0 iki 10,12‰. Čia 
druskingumas ypač sumažėja pučiant pietų vėjui, kai į jūrą per Kuršių marias suplūsta 
daug gėlo Nemuno vandens. Tiesiai į jūrą gėlą vandenį plukdo mažesnės upės: Šventoji, 
Rąžė, Cypa ir Rikinė. 

3.3.3. Baltijos jūros vandens dinamika
Vandens masių terminą okeonologijoje ėmė taikyti prancūzų okenologas A. Defan-

tas. Pasauliniame vandenyne įžiūrėjęs nemažai analogijos su oro masių judėjimu. Okeane 
jis išskyrė dvi vertikalias skirtingas vandens storymes: permainingą viršutinę – troposferą 
ir kvazistacionarią apatinę – stratosferą. Dabartinė vandens masių samprata atsirado tada, 
kai susikaupė didžiulis kiekis duomenų apie vandens cirkuliaciją bei fizinių, cheminių 
ir biologinių jo savybių kaita įvairiose akvatorijose bei gyliuose. Svarbiausiais vandens 
masės požymiais laikoma: druskingumas, temperatūra, O2 kiekis, pagal kurį galima spręsti 
apie vandens masės amžių. Pirminės vandens masės susidaro vandenyno paviršiniame 
sluoksnyje, veikiant konkretiems klimato faktoriams bei maišantis vandeniui. Įgijusi tam 
tikrų savybių, vandens masė nusileidžia prie dugno arba ilgai išbūna susiformavimo vie-
toje, arba yra pernešama į tolimesnius rajonus, kaip Golfo srovių sistemoje. Net ir šiuo 
atveju svarbiausi vandens masės požymiai išlieka gana ilgai. Apie tai liudija Atlanto van-
duo, paplitęs Arkties vandenyne. Jis atpažįstamas iš daug aukštesnės temperatūros ir drus-
kingumo negu vietoje susidariusių šaltesnių bei mažiau druskingų vandenų. 

Dabar žinoma, kad didelių akvatorijų paviršiuje ir įvairiuose gyliuose vyrauja pasto-
vias ir panašias savybes turintis vanduo. 

Jūrose ir vandenynuose kylantys slenkamieji judesiai, kurie dideliais atstumais 
perneša vandens mases, vadinamos srovėmis. 

Sroves galima išreikšti vektoriais, kurie parodo, vandens masės judėjimo greitį ir 
kryptį tam tikru momentu. Srovių kryptis nurodoma į tą pusę kur jos teka (vėjo kryp-
tis nurodoma iš kur jis pučia). Svarbiausios sroves sukeliančios priežastys yra išorinės ir 
vidinės. 

Išorinės: vėjas, atmosferos slėgio pokyčiai, upių nuotėkis, krituliai, garavimas, potvynius 
ir atoslūgius sukeliančios jėgos. Vidinės-horizontalūs slėgio pasiskirstymo skirtumai. 

Palei pietrytinius Baltijos krantus srovė nukreipta ŠR ir Š kryptimi. Jos atšakos pa-
sisukusios į Rygos, Suomijos bei Botnijos įlankas, taip pat išlaiko cikloninio judėjimo 
pobūdį. Pastovių srovių grietis Baltijoje nedidelis: dažniausiai siekia 3–4 cm/s ir tik 
retkarčiais 10–15 m/s. Kai štorminių vėjų sukeltos dreifinės srovės kryptis sutampa su 
pastovios srovės kryptimi, jų bendras greitis gali išaugti iki 100–150 cm/s.

3.3.4. Vandens lygių kaita
Baltijos jūros vandens lygio rėžime išsiskiria daugiametė, sezoninė ir trumpalaikė 

lygio kaita� 
Ilgalaikė lygių dinamika labiau siejama su klimato ciklais. Jie lemia oro masių 

cirkuliaciją virš Atlanto, o drauge reguliuoja ir vandens apytaką Danijos sąsiauriuose, 
siejančiuose Baltijos jūrą su Šiaurės jūra. Ilgalaikiai pokyčiai apima visą jūrą, o jų 
amplitudė neviršija 12,5–17 cm.
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9 pav. Lietuvos Baltijos jūros priekrantės paviršinio dugno nuosėdų paplitimas: 1. ledyninės nuogulos: 2. Balti-
jos ledyninio ežero (BIL) molis; 3. rieduliai (>100 mm); 4. gargždas (100–10 mm); 5. žvirgždas (10–1 mm); 6. 
rupus smėlis (1–0,5 mm); 7. vidutinis smėlis (0,5–0,25 mm); 8. smulkus smėlis (0,25–0,1 mm); 9. rupus aleuritas 
(0,1–0,05 mm).
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Sezoniniai jūros lygio kaitos ypatumai siejami su sezonine vėjo rėžimo ir upių 
nuotėkio kaita. Dauguma tyrinėtojų Baltijos lygių kaitoje išskiria du aukščiausio ir du 
žemiausio lygio periodus.

Ankstyvą pavasarį, kol dar nedidėja upių nuotėkis, būna pats žemiausias sezoni-
nis Baltijos jūros vandens lygis. Vėliau jis pamažu kyla ir rugpjūčio mėnesį būna pats 
aukščiausias. Rudens pradžioje dažniausiai fiksuojamas antrasis lygio minimumas, bet 
vėlai rudenį, sustiprėjus vakarų vėjams, susilpnėja paviršinių Baltijos vandenų plūsmas 
į šiaurės jūrą ir vandens lygis vėl ima kilti. Taip pasireiškia antrasis sezoninis žiemos 
maksimumas�

Sezoninio pobūdžio vandens lygio amplitudė siekia 22–28 cm, nors atskirose Baltijos 
akvatorijose gali siekti iki 0,5 m.

Trumpalaikę vandens lygių dinamiką gali lemti potvynius ir atoslūgius sukeliančios 
jėgos. Tai gali būti ir staigi vėjų krypties ir greičių kaita arba dideli atmosferos slėgio 
pokyčiai. Potvynių ir atoslūgių poveikis skirtingoms jūros akvatorijoms svyruoja nuo 
0,6 – 0,7 m Kylio įlankoje iki 3.5 cm atvirose Baltijos pakrantėse. Skirtingai nei pakraštines 
šiaurės jūras, Baltijos potvynius ir atoslūgius labai riboja sudėtinga sąsiaurių sistema.

Bene svarbiausia trumpalaikių lygių pokyčių priežastis – vėjinė bei banginė patvanka 
ir nuotvanka. Vandens lygio pakilimą ir pažemėjimą lemia ne tik vėjo greitis, jo veiklos 
trukmė, įsibangavimo atstumas ir bangų parametrai, bet ir kranto pobūdis. Didžiausia pa-
tvanka būna seklesnėse priekrantėse ir ypač ten, kur kranto linija sudaro piltuvo formos 
įlanką. Vokietijos priekrantėje patvanka kai kada pasiekia 3 m aukštį. Nuotvankos lygių 
reikšmės dažniausiai būna mažesnės nei patvankos, bet taip pat neretai viršija 1 m.

3.3.5. Baltijos jūros nuosėdos
Rytinėje Baltijos jūros dalyje dugno paviršiuje paplitę:
•	 Perkvartero uolienos, neužklotos kvartero nuosėdomis;
•	 Morenos;
•	 Baltijos ledyninio ežero molis;
•	 Žvirgždas (100–10 mm);
•	 Gargždas (10–1 mm);
•	 Rupus (1–0,5 mm), vidutinis (0,5–0,25 mm) ir smulkus (0,25–0,1 mm) smėliai;
•	 Rupus aleuritas (0,1–0,05 mm);
•	 Pelitinis dumblas.
Jūroje randama ir naudingųjų iškasenų. Lietuvos priekrantės dugne esama žvyro, 

glaukonito, fosforitų, kreidos santalkų. Paplūdimyje ir sėklių zonoje susidaro sunkiųjų 
mineralų – granato, ilmenito ir magnetito – sąnašynų, tačiau praktinės reikšmės jie neturi. 
Nafta šiuo metu eksploatuojama daugelyje Lietuvos pajūrio vietų, tačiau manoma, kad dar 
naftingesni telkiniai slūgso po vandeniu. 

3.4. Baltijos jūros biologiniai resursai
Baltijos jūros augalija ir gyvūnija patyrė ilgą ir permainingą evoliuciją. Dabartinis 

vandens druskingumo režimas nusistovėjo tik prieš 7–8 tūkst. metų. Kiekviena Baltijos 
geologinės raidos stadija turėjo savitų augalų ir gyvūnų rūšių. Iš Baltijos ledyninio ežero ir 
Anciliaus ežero laikų jūra paveldėjo gėlavandenes, o iš Joldijos ir Litorinos – sūriamėges 
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gyvybės formas. Iš tų laikų išlikusios rūšys vadinamos reliktinėmis. Įvairiais Baltijos rai-
dos laikotarpiais į ją patekdavo rūšių iš Atlanto ir Arkties vandenynų. Rūšių imigraci-
ja vyksta ir dabar, kai su laivais beveik iš visų pasaulio jūrų ir vandenynų gali patekti 
gyvų organizmų. Invazinės svetimžemės rūšys neretai kelia grėsmę vietinėms rūšims ir 
pažeidžia ekologinę pusiausvyrą. 

Baltijos jūroje augalų ir gyvūnų rūšių yra gerokai mažiau negu sūresnėse jūrose. Be 
to, vakariniuose druskingesniuose plotuose rūšių yra daugiau nei vidiniuose plotuose ir 
jūros pakraščiuose. 

Rytinė Baltijos pakrantė nuo Oderio žiočių iki Rygos įlankos visiškai atvira vėjams, 
neužstojama salų, be didesnių kyšulių ir įlankų. Jūra ties Lietuvos krantais labai banguo-
ja, todėl makrofitų rūšių randama mažai. Pastarųjų metų tyrimų duomenimis, jūroje ties 
Lietuvos krantais ir šiaurinėje Kuršių marių dalyje auga apie 40 rūšių makrodumblių. 
Dažniausiai jie pastebimi ant riedulių, nes smėlis per daug juda, kad augalai galėtų 
įsitvirtinti. 4–15 m gylyje auga raudondumbliai: banguolis (Furcellaria lumbrica-
lis), purpurinė bangija (Bangia atropurpurea), Polysiphonia fucoides. Visoje Baltijoje 
paplitęs rudadumblis pūslėtasis guveinis (Fucus vesiculosus) rastas tik ant riedulių ties 
Palanga, labai retai bangos išmeta stygadumblį (Corda filum). Iš žaliadumblių seklu-
mose ant akmenų dažniausiai aptinkamos maurarykštės (Cladophora). Visose Baltijos 
seklumose ir įlankose paplitę apysūriams vandenims būdingi maurabragūnai Lietuvoje 
labai negausiai auga tik Kuršių mariose. XIX a. šie dumbliai augo į Baltiją įtekančių 
upių žiotyse. Nors jūros bangos nuolatos išmeta į krantą jūrinių andrų (Zostera marina), 
anksčiau išmesdavo rupijų (Ruppia cirrhosa), bet šių žiedinių augalų augaviečių ties 
Lietuvos krantais iki šiol neaptikta.

Iš negausių druskamėgių augalų pajūrio smėlynuose auga baltijinė stoklė (Cakile 
baltica),  sultingoji jūrasmiltė (Honkenya peploides), smiltyninė druskė (Salsola kali), 
pamaryje – trispalvis astras (Aster tripolium), pajūrinė pienažolė (Glaux maritima), drus-
kinis ir baltijinis vikšriai (Juncus gerardii, J. balticus). Tinkamiausios šiems augalams 
augti augavietės Kuršių marių Smeltės pusiasalyje išnyko 1981 m. po tanklaivio Globe 
Assimi avarijos išsiliejus mazutui.

Baltijos dugne aptinkama per 40 rūšių dugno bestuburių. Iš jų dažnesni molius-
kai (Macoma baltica, Mya arenaria, Myttilus edulis, Balanus improvisus), daugiašerės 
kirmėlės (Nereis diversicolor, Pygospio elegans), vėžiagyviai (Bathyporeia pilosa, Co-
rophium volutator, Mesidotea entomon) labai svarbūs žuvų arba paukščių mitybai.

Lietuvos jūriniuose vandenyse aptinkama 50 rūšių žuvų ir bežandžių, iš jų 28 – 
jūrinių, 10 – praeivių žuvų rūšių (šios gyvena jūroje, bet neršia upėse, ir atvirkščiai) ir 12 – 
gėlavandenių, patekusių į jūrą iš marių arba upių. Svarbiausios jūrinės verslinės žuvys yra 
tik Baltijos jūrai būdingi porūšiai – brėtlingis (Sprattus sprattus balticus), strimelė (Clupea 
harengus membras) ir menkė (Gadus morhua callarias). Priekrantėje vyrauja lašiša (Salmo 
salar), otas (Psetta maxima), plekšnė (Pleuronectes platessa baltica).

Nors ir retai, į Lietuvos pakrantes užklysta durklažuvės (Xipsias gladius). Jų „dur-
klas“ – tai apie pusės metro ilgio viršutinis žandikaulis. 1931 09 24 ties Smiltynės kaimu 
buvo sugauta 2,6 m ilgio durklažuvė. Viena iš tuo metu padarytų nuotraukų saugoma Vil-
niaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. Kauno gamtos muziejaus darbuotojai šią žuvį 
nupirko ir padarė jos iškamšą. Ji dabar eksponuojama Kauno Tado Ivanausko zoologijos 
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muziejuje. Jūrinių žuvų aptinkama ir Kuršių mariose, tai brėtlingis, strimelė, menkė, otas 
bei mažasis tobis, smėlinis ir paplūdimių grundalai, builis, ciegorius, upinė plekšnė, jūrų 
yla, jūrų adata. Tačiau mariose pastaraisiais metais daugiausia yra gėlavandenių žuvų: 
kuoja (Rutilus rutilus) ir karšis (Abramis brama) bei praeivės – didstintė (Osmerus eperla-
nus eperlanus) ir sterkas (Stizostedion lucioperca). Prieš 30–40 metų Lietuvos žvejai per 
metus sugaudavo iki 200–300 t perpelių (Alosa fallax fallax). Savo vardą ši žuvis gavo 
dėl plerpiančio garso, skleidžiamo per nerštą. Perpelės neršia Nemuno žiotyse ir marių 
seklumose, mailius migruoja į jūrą. Nesiveisia užterštose vietose. Lietuvoje jų sumažėjo 
tarpukariu, Klaipėdoje pastačius celiuliozės fabriką. Šiuo metu perpelių vėl pagausėjo.

Baltijos jūroje žinduolių rūšių negausu. Nuolatiniais jos gyventojais laikomi ruoniai: 
paprastasis (Phoca vitulina), žieduotasis (P. hispida) ir ilgasnukis, arba pilkasis (Halochoe-
rus grypus). Maždaug prieš 50 metų Nidos ir Šventosios žvejai per audras dažnai matydavo 
kopose besislepiančius ruonius. Kartais jie įplaukdavo į Kuršių marias ar Nemuną. 1923 
m. negyvas ruonis buvo rastas Lampėdžiuose netoli Kauno. Lietuvos pajūryje dažniausi 
– ilgasnukiai ruoniai. Jie auginami Jūrų muziejuje norint padidinti jų skaičių, o paaugę 
jaunikliai paleidžiami į laisvę. 

Stambūs jūrų žinduoliai – banginiai ir delfinai Baltijoje negyvena, tik užklysta per 
migraciją ir kartais pasiekia rytinius pakraščius. 1911 tarp Šarkuvos ir Rasytės bangos 
išmetė į krantą 8 m ilgio gaišeną – tai galėjo būti stambiausias iki čia atkeliavęs del-
finas orka (Orcinus orca). Neretai į rytinius jūros pakraščius užklysta delfinų, vadinamų 
jūrų kiaulėmis (Phocaena phocaena). 2001 liepos mėnesį ties Melnrage į tinklus buvo 
pakliuvęs apie 22 kg jūrų kiaulės patinas.(Baltijos jūros ištekliai, 2007)

3.5. Baltijos jūros tarša.
Visų gyvų organizmų būklei Baltijos jūroje didžiulę įtaką daro žmogus. Ir dažniausiai 

neigiamą. Nustatyta, kad Baltija – labiausiai užteršta jūra pasaulyje. To priežastys:
•	 jūros baseino valstybėse gyvena apie 70 mln. žmonių.
•	 prie Baltijos daug didelių uostų pramoninių objektų
•	 iš miestų, žemės ūkio rajonų, pramonės įmonių kasmet į jūrą patenka apie 100 

tūkstančių tonų įvairių teršalų.
•	 daug teršalų patenka iš atmosferos, pvz., sunkiųjų metalų – švino, cinko.
•	 Baltija yra vidinė jūra. Vanduo čia pasikeičia maždaug per 30 metų, todėl nuodin-

gos medžiagos išlieka ilgiau nei kitose jūrose.
Baltijos jūros ekosistemoje per metus susikaupia iki 55 tūkst. fosforo ir iki 556 tūkst. 

t azoto. Daugiausia šių medžiagų į Baltijos jūrą atneša upės. Su upių nuotėkiu į Baltiją 
patenka apie 3 kartus daugiau azoto ir apie 10 kartų daugiau fosforo palyginus su atmo-
sfera. Pagrindiniai į upes patenkančių biogeninių medžiagų šaltiniai – žemės ūkis ir buiti-
niai bei pramoniniai nutekamieji vandenys. Su nutekamaisiais vandenimis, upių atplukdy-
tu vandeniu ir kt. būdais į Baltijos jūrą patenka sunkieji metalai. Labiausiai Baltija užteršta 
variu, švinu ir cinku (Žaromskis, 1996).

Viena didžiausių problemų Baltijos jūroje – tarša nafta ir jos produktais. Šie teršalai 
į jūrą patenka su nutekamaisiais vandenimis, upių nuotėkiu, iš plaukiančių laivų, įvykus 
tanklaivių avarijoms ir kt. Užterštumas nafta gamtinei aplinkai sukelia labai didelius nuos-
tolius, sutrikdo normalų ekosistemų funkcionavimą. Vandens paviršiuje susidariusi naftos 
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plėvelė sutrikdo dujų apykaitą tarp atmosferos ir vandens, neleidžia prasiskverbti šviesai 
į gilesnius vandens sluoksnius, sulėtina fotosintezę, sumažina vandenyje ištirpusio deguo-
nies kiekį. Nafta – užteršiama atmosfera, jūros vandens storymė, dugnas ir pakrantės, ja 
apsivelia ir dėl to žūsta daug jūros floros ir faunos. Naftos kiekis, nuo kurio jūra gali apsi-
valyti pati, yra 0,3 mg/l, tačiau į jūrą išsiliejusios naftos kiekis kai kur siekia 0,2-5,5 mg/l. 
Paskaičiuota, kad kiekvienais metais į Baltiją patenka 60 tūkst. tonų naftos produktų, kurie 
kenkia žuvims ir jų jaunikliams. 

Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Eutrofikacija – tai vandens telkinio produkty-
vumo didėjimas, sukeliantis jo degradaciją. Eutrofikacijos požymiai: aukšta biogeninių 
medžiagų koncentracija vandenyje, vandens “žydėjimas”, deguonies deficitas, žuvų dusi-
mas, bioįvairovės mažėjimas. Antropogeninė eutrofikacija vyksta, kai dėl žmogaus ūkinės 
veiklos į vandens telkinius patenka daug fosforo ir azoto junginių. 

Baltijos jūra patiria stiprų antropogeninį (žmogaus veiklos) poveikį, labiausiai 
pasireiškiantį didėjančia eutrofikacija. Dėl didelės biogeninių medžiagų koncentracijos 
vandenyje pradėjo gausiai vystytis dumbliai. Bakterijoms mineralizuojant šiuos trumpai 
gyvenančius organizmus, išeikvojama daug deguonies. Deguonies deficitas neretai sudaro 
sąlygas atsirasti sieros vandeniliui, ypač priedugniniuose vandens sluoksniuose ir grunte. 
Kai kuriais atvejais šios labai nuodingos gyviems organizmams dujos gali užimti iki 1/3 
jūros dugno ploto (Stankevičius, 2003). 

Potencialiai toksiškas fitoplanktonas. Vasaros laikotarpiu gausiame Baltijos jūros 
fitoplanktone yra aptinkama apie 30 pavojingų dumblių rūšių, daugiausia melsvadumblių. 
Vasarą šie dumbliai gali padengti iki 60 tūkst. km2 jūros ploto. Priekrantėse, esant didelėms 
šių dumblių sankaupoms, gali būti draudžiama maudytis, nes išsimaudę tokiame vande-
nyje žmonės gali jausti pilvo ir galvos skausmus, gali prasidėti akių uždegimas, egzema. 

Toksiškų dumblių žydėjimas gali:  apnuodyti ar nunuodyti jūros organizmus, kelti 
grėsmę jūros bioįvairovei, sutrikdyti ekosistemos normalų funkcionavimą, sukelti žmogaus 
sveikatos sutrikimų, apnuodyti ar nunuodyti laukinius ir naminius gyvūnus bei paukščius, 
sukelti ekonominių nuostolių. Remiantis Helkomo duomenimis, dabartiniu metu beveik 
90% Baltijos jūros ir pakrantės biotopų yra iškilęs pavojus (Baltijos jūros..., 2007).

Neigiamą poveikį Baltijos jūros ir pakrantės biotopams bei jų bioįvairovei lemian-
tys antropogeniniai veiksniai: intensyvus žemės ūkis ir pramonė, pakrančių drenavimas, 
vandens lygio reguliavimas pakrantės žemumose, įvairios hidrotechninės konstrukcijos 
siekiant sutvirtinti pakrantes, naudingųjų iškasenų kasimas, laivyba, per didelis žuvų 
išgaudymas, tralavimas, akvakultūros, grunto kasimas gilinant uostus ir jo laidojimas 
jūroje, įvairių techninių įrenginių statymas uostų teritorijose, kariniai veiksmai, akty-
vus turizmas ir rekreacija, įvairių statinių, skirtų rekreaciniams poreikiams, statyba, oro, 
dirvožemio ir vandens teršimas, bioįvairovės mažėjimas. 

Bioįvairovė – tai rūšių ir tų rūšių individų skaičius tam tikroje teritorijoje. Baltijos jūroje 
bioįvairovės mažėjimas pasireiškia šiais būdais: nyksta jūros dugno augalija ir gyvūnija, 
kinta žuvų rūšinė sudėtis ir jų gausumas,

3.5.1. Palaidotos cheminės medžiagos 
Baltijos jūroje yra paskandinta sukrautų į medines dėžes ir metalinius konteinerius 

kovinių nuodingųjų medžiagų (aviacinės bombos, artileriniai sviediniai, dūminės grana-
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tos ir kt.). Šios karinės amunicijos sąvartynai yra į pietvakarius nuo Liepojos, į rytus nuo 
Bornholmo salos bei Mažojo Belto pietuose. Tačiau cheminiai ginklai gali būti išplitę 
didesniame Baltijos jūros plote, nes jie buvo skandinami laivams plaukiant arba dreifuo-
jant. Apskaičiuota, kad sąvartynuose yra daugiau kaip 40 tūkst. tonų cheminės amunici-
jos, jos sudėtyje yra 13 tūkst. t nuodingų cheminių medžiagų (Dioksinai baltijos..., 2004). 
Dugno nuosėdose esančios klampiosios medžiagos (garstyčių dujos, klarkas I, klarkas II, 
adamsitas) veikia priedugninę jūrinę fauną. Nustatyta, kad dėl intoksikacijos žuvo keli 
milijonai jūros žvaigždžių, priedugninių žuvų. Paskandintų cheminių medžiagų povei-
kis jūrinei aplinkai dar nėra pakankamai ištirtas. Kartais nuodingų klampiųjų medžiagų 
įsivelia į žvejų tinklus. Pasitaikė atvejų, kai, įvykus kontaktui su šiomis medžiagomis, 
žvejus ištikdavo koma ar mirtis. 

rūšių introdukcija. Pasaulyje dabartiniu metu ypač aktuali introdukuotų rūšių 
problema, ne išimtis – Baltijos jūra. Nepageidaujamų organizmų nekontroliuojamas pliti-
mas sausumos ir vandens ekosistemose traktuojamas kaip vienas iš rimčiausių globalinių 
pokyčių, kuris gali būti lyginamas su klimato pokyčiais (Stankevičius, 2003). Invazinių 
rūšių poveikis ekosistemoms yra beveik neprognozuojamas. 

Invazinės rūšys gali padaryti žalos ne tik gamtinei aplinkai, bet ir sukelti didelių 
ekonominių nuostolių. Svetimos, natūraliai Baltijos jūrai nebūdingos rūšys dažniausiai 
atkeliauja prisitvirtinusios prie laivų korpusų arba su balastiniais vandenimis, tačiau iš 
visų atkeliavusių rūšių prie naujų gyvenimo sąlygų prisitaiko tik maža dalis. Jei imigra-
vusi rūšis sugeba prisitaikyti prie naujų aplinkos sąlygų, tai per metus į kitus Baltijos jūros 
regionus ji gali išplisti 30–480 km atstumu. Iš viso Baltijoje užfiksuota 90 introdukuotų 
rūšių, iš jų mažiausiai 20 vienaip ar kitaip kenkia gamtinei aplinkai ir ekonomikai (Baltijos 
jūra..,2006). 

3.6. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti 
Baltijos jūros tarša buvo susirūpinta XX a. antroje pusėje. Mokslininkai suprato, 

kad, norint sumažinti Baltijos jūros taršą, neužtenka vienos ar kelių valstybių pastangų, 
todėl 1974 m. kovo mėn. buvo pasirašyta konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės 
aplinkos apsaugos – Helsinkio konvencija. Pasirašant šią konvenciją, dalyvavo Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos, Len-
kijos ir Sovietų Sąjungos atstovai. 1980 m. buvo įkurta Helsinkio komisija (HELCOM), 
kuri privalėjo kontroliuoti konvencijos įgyvendinimą, ruošti rekomendacijas, bendradarbi-
auti su vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis mokslinių ir technologinių tyrinėjimų 
srityje.  Helsinkio konvencijos pagrindinis tikslas – tobulinti tarptautinę aplinkos apsaugos 
politiką ir  įstatymus, saugančius Baltijos jūros ir jos baseino aplinką (Helcom..., 1997)

Pakitus politinei situacijai kai kuriose Baltijos jūros valstybėse ir atsiradus naujiems 
reikalavimams Baltijos jūros bei jos baseino aplinkos apsaugai, 1992 m. buvo paruoštas 
naujas konvencijos tekstas, konvenciją pasirašė visos prie Baltijos jūros esančios šalys 
(Danija, Vokietija, Lenkija, Rusija, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija ir Švedija). Baltijos 
jūros apsauga rūpinasi ne tik Helsinkio komisija, bet ir kitos tarptautinės organizacijos 
Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Tarptautinė jūrų 
įsisavinimo taryba (ICES), Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir kt., kurios taip pat ruošia 
įvairias konvencijas bei kitus teisinius aplinkos apsaugos srities aktus ir juos įteisina.
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Pagrindiniai konvencijos staripsniai yra šie:
8 straipsnis – Taršos iš laivų prevencija (įskaitant IV priedą ir HELCOM Kopenhagos 

deklaraciją); 
13 straipsnis – Pranešimas ir konsultacijos dėl taršos atveju; 
14 straipsnis – Bendradarbiavimas kovojant su juros tarša (įskaitant VISI priedą); 
16 straipsnis – Ataskaita ir apsikeitimas informacija. 
Dėl labai didėjančio žaliavinės naftos gabenimo Baltijos jūra egzistuoja padidėjusi 

sunkiųjų naftos produktų taršos rizika. Bendras eismo didėjimas reiškia, kad atsiranda 
didelė tanklaivių susidūrimų rizika. Pavyzdžiui, nuo 1993 m. iki 2002 m. Estijos uostu-
ose naftos pervežimas padidėjo beveik 20 kartų, planuojama, kad ir toliau didės. Estijos 
valdžios institucijų atlikta rizikos analizė rodo, kad per dešimtmetį Estijos teritoriniuose 
vandenyse gali įvykti net 3–5 naftos tanklaivių avarijos, kurių pasekmės būtų sunkios, 
todėl vyriausybė turi taikyti veiksmingas taršos prevencijos iš laivų ir taršos atvejų jūroje 
nustatymo bei jų pasekmių likvidavimo priemones. Aplinkos apsaugos užtikrinimo sėkmė 
priklauso nuo gero prevencinių, nepaprastųjų bei kovos priemonių koordinavimo būtina 
operatyvi ir veiksmingas atsakingųjų nacionalinių valdžios institucijų reakcija bei tarptau-
tinis bendradarbiavimas�

Tarša gali neigiamai paveikti visas Baltijos jūros šalis, todėl Helsinkio konven-
cija nustato bendros jūrų apsaugos priemones. Vienas iš pagrindinių Helsinkio kon-
vencijos principų numato, kad valstybės turi pavieniui arba bendrai imtis visų teisinių, 
administracinių ar kitų atitinkamų priemonių, siekdamos užkirsti kelią taršai ir ją pašalinti, 
taip skatindamos Baltijos jūros ekologinį atkūrimą. 

Helsinkio konvencija reikalauja, kad valstybės užkirstų kelią taršai iš laivų ir reaguotų 
į taršos atvejus, keliančius grėsmę Baltijos jūros aplinkai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
reagavimą, būtina tam tikra įranga ir personalas, pasirengęs dirbti pakrantės vandenyse bei 
atviroje jūroje.

Tarptautinis bendradarbiavimas jūrų aplinkos apsaugos srityje yra gerai išplėtotas ir 
įtvirtintas keliais dvišalių ir daugiašalių sutarčių paketais. Pagal bendrą taisyklę Helsinkio 
konvencija atitinka Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) reglamentus, nors Helsinkio 
deklaracija dažnai nustato griežtesnius reikalavimus ir rekomendacijas. 

Kas 3–5 metus HELCOM vertina, kaip valstybės įgyvendina Helsinkio konvenci-
jos nuostatas, tačiau faktiškai tai yra savo darbo vertinimas, nes vertinimą atlieka atskirų 
valstybių nacionalinės valdžios institucijos.

Nacionaliniu lygiu atsakomybę už Baltijos jūros aplinką dažnai dalijasi vietos 
valdžia, regiono valdžia ir centrinė federalinė vyriausybė. Taigi, saugant Baltijos jūros 
aplinką dalyvauja daug institucijų, todėl labai svarbu aiškiai apibrėžti atskirų institucijų 
užduotis ir atsakomybės sritis.

Taršos iš laivų prevencija (Helsinkio konvencijos 8 straipsnis)
Pagal Helsinkio konvencijos 8 straipsnio 2 dalį, valstybės turi sukurti ir taikyti ben-

drus reikalavimus laivuose susidariusių atliekų priėmimo įrenginiams.
Pranešimas ir konsultacijos dėl taršos atvejų (Helsinkio konvencijos 13 straipsnis)

Pagal Helsinkio konvencijos 13 straipsnį, valstybės turi nedelsdamos pranešti toms 
valstybėms, kurių interesai nukenčia ar gali nukentėti dėl taršos iš laivų. Siekiant išvengti, 
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sumažinti ir kontroliuoti šią taršą, turi būti rengiamos konsultacijos. Lygiagrečiojo au-
dito metu buvo nustatyta, kad dauguma valstybių yra parengusios tvarką, užtikrinančią 
veiksmingą ir patikimą pranešimą apie taršos atvejus ir konsultacijas dėl jų, ir kad infor-
macija apie taršos atvejus kitoms valstybėms daugiausia buvo teikiama laikantis Helsinkio 
konvencijos nuostatų. 

Bendradarbiavimas kovojant su jūros tarša (Helsinkio konvencijos 14 straipsnis)
Helsinkio konvencijoje reikalaujama, kad valstybės palaikytų tinkamą pasirengimą 

reaguoti į taršos avarijas, keliančias grėsmę Baltijos jūros baseino jūrinei aplinkai. Pagal 
14 straipsnį valstybės turi atskirai ir bendrai (kaip apibūdinta VII priede) imtis visų būtinų 
priemonių, palaikydamos tinkamą pasirengimą ir reaguodamos į taršos avarijas, siekda-
mos likviduoti ar sumažinti iki minimumo šių avarijų pasekmes Baltijos jūros baseino 
jūrinei aplinkai. VII priede taip pat pateikta nuostatų dėl stebėjimo, avarijų likvidavimo 
planų sudarymo ir reagavimo priemonių. 

Stebėjimas, siekiant nustatyti taršą Baltijos jūroje
Siekiant nustatyti taršą Baltijos jūroje, galima naudoti stebėjimą iš oro, jūrinį 

stebėjimą iš laivų arba remtis palydovinių nuotraukų informacija. Pagal Helsinkio kon-
vencijos 14 straipsnį, VII priedą ir 3 taisyklę, valstybės turi parengti ir atskirai arba 
bendradarbiaudamos įgyvendinti stebėjimo veiklą Baltijos jūros regione, siekdamos 
aptikti ir stebėti naftos ir kitų medžiagų išpylimą į Baltijos jūrą. Valstybės taip pat turi 
imtis atitinkamų priemonių organizuoti stebėjimą orlaiviais, aprūpintais nuotolinio fik-
savimo sistemomis� 

Siekiant pagerinti stebėjimo iš oro efektyvumą, Helsinkio konvencijoje rekomenduo-
jama sudaryti Nacionalinę jūrų stebėjimo programą (NMMP), paremtą naujausia patikima 
informacija apie jūra plaukiančių laivų skaičių ir tipą. NMMP turi būti taikoma, atliekant 
stebėjimus iš oro, o stebėjimo metu surinktą informaciją reikia pateikti už uostų priežiūrą 
atsakingoms vyriausybinėms agentūroms bei uostams.

Lygiagretusis auditas pateikė tokį padėties įvertinimą, atsižvelgdamas į nacionalinių 
stebėjimo planų įgyvendinimą ir atliktų stebėjimo veiksmų tipus, taip pat į bendradarbiavimą 
su kitomis valstybėmis, organizuojant stebėjimą.

Ataskaita ir apsikeitimas informacija (Helsinkio konvencijos 16 straipsnis)
Pagal Helsinkio konvencijos 16 straipsnį valstybės reguliariai (kas 3 arba 5 metus) 

pateikia ataskaitą HELCOM apie teisines, reguliavimo ir kitas priemones, kurių jos ėmėsi, 
siekdamos įgyvendinti Helsinkio konvencijos nuostatas. Šiose ataskaitose pateikiamas 
žingsnių veiksmingumo įvertinimas ir iškilusių problemų apibūdinimas.

Aukščiausiosios audito institucijos pripažįsta, kad iš esmės valstybės ėmėsi būtinų 
priemonių, siekdamos įgyvendinti Helsinkio konvencijos nuostatas, tačiau visose 
valstybėse yra dalykų, kuriuos reikia tobulinti.

Taip pat akcentuota, kad kai kurios Helsinkio konvencijos nuostatų taikymo rekomen-
dacijos yra iš dalies neaiškios ir nelabai tikslios, todėl gali neleisti veiksmingai įgyvendinti 
tas nuostatas nacionaliniu lygmeniu.

Reikia pabrėžti, kad valstybės turi bendrai imtis visų būtinų priemonių, siekdamos 
pagerinti gebėjimą užkirsti kelią taršos atvejams ir reaguoti į taršos atvejus.

Dėl didėjančių naftos gabenimo apimčių labai svarbu, kad aplink Baltijos jūrą 
esančios valstybės stiprintų bendradarbiavimą, mažinant taršos nafta riziką.
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4. Uostų ir laivybos istorija lietuvoje
Senovės Lietuvoje visa laivybos pramonė buvo sutelkta prie Baltijos jūros, daugiausia 

– Klaipėdoje. Iki XVIII a. vidurio Klaipėdoje daugiausia naudotasi Danės uostu, kadangi 
jūrinių laivų atplaukdavo nedaug. Didžiausią reikšmę Klaipėdos jūrinės prekybos plėtrai 
XVIII a. antroje pusėje turėjo naujų krovinių (kurie laivais plukdyti net į Angliją), ypač 
medienos ir jos gaminių, eksportas. 1768 m. į uostą įplaukė ir išplaukė beveik 400 laivų. 

 Po 1923 m. sukilimo atgavus Klaipėdos kraštą, pagrindinio Lietuvos uosto veikla 
ypač suintensyvėjo. 1938 m. į Klaipėdos uostą  įplaukė jau 1544 ir išplaukė 1563 jūrų 
laivai. 1923–1939 m. uoste apsilankė net 47-ioms užsienio valstybėms priklausantys laivai. 
Nuolat daugėjo ir krovinių: 1928 m. įvežta 438 000 t, išvežta 156 000 tonų, 1938 m. įvežta 
1 112 839 t, išvežta 420 444 tonos krovinių. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Klaipėdai 
teko 80%. šalies eksporto ir 70% importo. Senojo uosto vaizdas pateiktas 11 paveiksle.

   

10 pav. Uostas senovėje (Baltijos jūros .., 2007).

Uosto modernizavimui ir naujoms statyboms 1923–1939 m. buvo skirti 39 milijonai 
litų. Sutvarkyti molai, pagilinta akvatorija, 1928–1932 m. pastatytas naujasis Žiemos uos-
tas, jo šiaurinė krantinė siekė 115 metrų, pietinė – 220 m, rytinė – 528 m ilgio. Krantinė 
buvo pagilinta iki  8 metrų. 1930-1932 m. nutiesus Telšių – Kretingos geležinkelį ir sujun-
gus jį su Klaipėdos – Bajorų (Kretingos) linija, uosto pajėgumai išaugo keletą kartų – nuo 
tol geležinkeliu tapo įmanoma susisiekti ne tik su Vokietijos, bet ir su visais Lietuvos bei 
kitų valstybių miestais. Dar viena 216 metrų ilgio krantinė pastatyta kairiajame Danės 
krante. 1936–1939 m. pastatyta 540 m krantinė Žvejų uosto link.

Po II-ojo pasaulinio karo per Klaipėdos uostą daugiausia transportuota įvairios 
trofėjinės įrangos iš Vokietijos. Klaipėdoje nuolat daugėjo ir užsienio valstybių laivų: jeigu 
1951 metais jų įplaukė vos 7, tai 1964 m. – jau 860. Eksportuojant labai didelius akmens 
anglies kiekius 1962–1965 m. Klaipėdos uoste pastatytas pirmasis anglies rūšiavimo ir 
perkrovimo kompleksas, kuriame visi krovos procesai buvo mechanizuoti ir automatizuo-
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ti. 1960–1980 m. daugiau kaip 5 kartus padidėjo išvežamų metalų kiekis. 1 959 m. lapkritį 
iš Klaipėdos išplaukė pirmasis tanklaivis su mazutu. 

1986 m. pradėjo veikti Klaipėdos-Mukrano tarptautinė jūrų perkėla. Perkėloje 
pastatyta vienoda kranto įranga, kuria daugiau kaip 100 geležinkelio vagonų sąstatas gali 
labai greitai patekti į laivą. 1969 m. įsteigta Lietuvos jūrų laivininkystė 1982 m. eksp-
loatavo jau 40 laivų, gabenusių krovinius į tolimiausius pasaulio kampelius (Klaipėdos 
krova.., 2007).  

Oficialia Klaipėdos įkūrimo data laikomi 1252-ieji metai, kai čia pilį pasistatė 
Kryžiuočių ordino riteriai, nors ir anksčiau šioje vietoje apsistodavo atplaukę pirklių laivai. 
Dėl nuolatinių nesutarimų ir kovų su Lietuva pajūryje besikuriantis miestas negalėjo pasin-
audoti savo palankia geografine padėtimi. Tik po Melno taikos 1422 m., kuomet ordinas 
atsisakė pretenzijų į Žemaitiją (Vytautui teko palikti Klaipėdos kraštą ordinui), užsimezgė 
glaudesni prekybiniai ryšiai su Lietuva. Uosto svarba gerokai išaugo XVI a. antrojoje pusėje 
– iš čia į Švediją, Daniją, Olandiją ir Vokietiją buvo eksportuojami javai, linai, kanapės, 
sėmenys, odos. Minėtuoju laikotarpiu Klaipėdoje imta statyti didžiuosius to meto prekybi-
nius laivus (iki 500 tonų), kurie, kaip teigia šaltiniai, pasiekdavo netgi Ispaniją. 

Iki XVIII a. vidurio Klaipėdoje daugiausia naudotasi Danės uostu. Jūrinių laivų at-
plaukdavo nedaug, todėl juos visi krovos darbai vykdavo upės uoste, kur buvo įsikūrę prekių 
sandėliai, miesto svarstyklės, muitinė, silkių prekyvietė ir kareliškasis druskos sandėlis. 
Didžiausią reikšmę Klaipėdos jūrinės prekybos plėtrai XVIII a. antroje pusėje turėjo naujų 
krovinių (kurie laivais plukdyti net į Angliją), ypač medienos ir jos gaminių, eksportas, pvz. 
1768 m. į uostą įplaukė ir išplaukė beveik 400 laivų. XVIII a. pab.– XIX a. pr. vykdyta pie-
tinio molo statyba, tačiau esminiai uosto tvarkymo darbai prasidėjo 1834 m., Prūsijos valdžiai 
išnuomojus Klaipėdos pirklių sąjungai sąsiaurį ir jūros pakrantę nuo Klaipėdos iki Olandų 
kepurės su sąlyga, kad bus sustiprinta pakrantė ir sutvarkyti molai. Šiaurinis molas įrengtas 
iš dviejų dalių - pirmąją sudarė akmenimis sutvirtinta 940 metrų ilgio krantinė, antrąją – 460 
metrų į jūrą išsikišęs 2,5 metro pločio ir 2 metrų aukščio (virš vandens) molas. Pietinis molas 
ilgintas keletą kartų - 1861 m. jo bendras ilgis siekė 2150 metrų. Kartu su molų statyba gilintas 
uosto farvateris - 1859 m. iki 6 metrų, vėliau - 6,5–7,0 m. 1855–1872 m. įrengtas 250 metrų 
ilgio 180 m pločio ir 5,5 m gylio Žiemos uostas. Siekiant užtikrinti saugią laivybą tamsiu 
paros metu, 1796 m. rugsėjo 1 d. buvo įžiebtas Klaipėdos švyturys. Šviesos įtaisą sudarė 6 
bronziniai atšvaitai, kurie atspindėjo lajinių žibintų šviesą. Šis švyturys buvo vienas pirmųjų 
šiaurės rytų Baltijos pakrantėje - senesni buvo tik Dancigo ir Travemiundės švyturiai. Deja, 
dėl menko atšvaitų efekto švyturio šviesa 4 km atstumu nuo kranto buvo matoma tik kaip 
mėnulio pilnaties diskas. 1819 m. švyturys paaukštintas, jame įrengta nauja žibintų sistema, 
kurią sudarė 13 varinių poliruoto sidabro plokštelėmis dengtų atšvaitų, apšviestų 13-os alyva 
kūrenamų lempų. Nuo tol jūroje švyturio šviesa sklisdavo daugiau kaip 30 kilometrų.

XIII a. viduryje pastačius Klaipėdos pilį, šalia pilies veikė uostelis. Klaipėdos gyven-
tojams 1475 m. suteikus Kulmo teisės privilegiją, gyventojai galėjo verstis jūrų prekyba ir 
statyti laivus, suteiktas oficialus komercinio uosto statusas.

Uosto infrastruktūra formavosi XVII–XVIII a., kai pradėtas žymėti laivakelis, staty-
tos prieplaukos, 1745 m. pradėta gilinti akvatorija, sutvirtintos Danės žiotys, 1796 m. 
įžiebtas švyturys, 17840–91 m. įrengtos balasto krantinės. XIX a. viduryje sąsiauris pagil-
intas iki 7 m. gylio.
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XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo nuosmukis. 1919 m. uostas pagal Versalio 
sutartį atiteko Antantės blokui, 1924 m. uosto valdymą perėmė Direktorija. XX a. ket-
virtojo dešimtmečio viduryje uostui teko apie 88,4% viso Lietuvos eksporto ir apie 65% 
importo. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiams užėmus Klaipėdą, uosto veikla sustab-
dyta, jis atstatytas tik po karo, o prieškarinis apyvartos lygis atsikūrė tik po 15 metų (Uosto 
istorija..., 2007) 

Klaipėdos uostas iš kitų uostų išsiskiria ne tik unikalia geografine padėtimi, bet ir sa-
vita konstrukcija. Apsauginių molų ir kitų hidrotechninių įrengimų – krantinių, prieplaukų 
išdėstymu ir paskirtimi. Išskirtinį Klaipėdos uosto bruožą sudaro jūros vartų konstrukcija. 
Jame nėra avantuosto, nuo bangavimo apsaugotos jūrinės akvatorijos, kas būdinga dauge-
liui pasaulio uostų. Į Klaipėdos sąsiaurį arba uostą laivai įplaukia ir išplaukia pro tiesią 
liniją, nutiestą šiaurės vakarų kryptimi. Tokia uosto konstrukcija nevisiškai apsaugo uosto 
akvatoriją nuo bangų įtakos. Štormo metu gana stiprios bangos jaučiamos net ties Danės 
upe (apie 5 km nuo jūros vartų).

Klaipėdos uostas yra vienas avaringiausių uostų pasaulyje. Aplink jį nusieta daugybė 
laivų skenduolių. Prišvarėti laivą Klaipėdos uoste yra labai sudėtinga. Net didelę patirtį 
turintys kapitonai švartavimo darbus palieka locmanams, ką jau kalbėti apie kapitonų, 
kurie dirba keltuose tarp Klaipėdos ir Neringos, sugebėjimus. Per dieną švartavimosi prin-
cipas gali pasikeisti 20 kartų. tai lemia išskirtiniai Klaipėdos uosto fenomenai: trauklys, 
blaškeva ir vandensrūva.

Trauklys – tai žemo dažnio ilgaperiodinės bangos, kurios trūkčioja laivą. Jų poveikio 
kartais neišlaiko net stipriausi laivus prie krantinės laikantys lynai, lynai tokiu atveju 
trūkstantys, kaip plonyčiai siūleliai.

Blaškeva – tai netvarkingas, chaotiškas bangavimas, kai skirtingų krypčių bangų 
sandūroje ant didesnių bangų lipa mažesnės bangos, o ant šių dar mažesnės.

Vandesrūva – tai skirtinų krypčių, vandens sloksnių ir vertikalioje, ir horizonatioje 
padėtyje judėjimas.

Kartais vienu metu veikia visi trys fenomenai. Tokiu atveju laivą valdyti beveik 
neįmanoma.

Uostas per metus gali perkrauti iki 40 milijonų tonų įvairių krovinių. Iš čia trumpiau-
si atstumai sausuma iki svarbiausių pramoninių Rytų šalių regionų (Rusijos, Baltarusijos, 
Ukrainos ir kt.). Per Klaipėdos uostą eina pagrindinės laivybos linijos į Vakarų Europos, 
Pietryčių Azijos ir Amerikos žemynų uostus (Uosto krova..., 2007).. 

4.1. Klaipėdos uosto tarša
Europos jūrų aplinkai kyla vis daugiau rimtų pavojų. Komisija šiuos pavojus apibūdino 

2002 m. komunikate. Per pastaruosius trejus metus vis daugėja įrodymų apie blogėjančią 
jūrų ir vandenynų būklę. Europos jūrų biologinė įvairovė mažėja ir vis labiau kinta. Jūrų 
buveinės naikinamos, trikdomos ir bloginama jų būklė.

Pagrindinės nustatytos grėsmės jūrų aplinkai yra klimato kaitos poveikis, tarša 
(įskaitant taršą pavojingomis medžiagomis, taip pat taršą iš sausumoje esančių šaltinių, 
šiukšles, mikrobiologinę taršą, avarijų metu išsiliejusią naftą, taršą dėl laivybos veiklos, 
naftos ir dujų paieškos jūroje, taršą dėl laivų išmontavimo ir akustinę taršą), komercinės 
žvejybos poveikis, nevietinės (egzotiškos) rūšys, paprastai patenkančios iš laivų išpilant 
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balastinį vandenį, praturtinimas maistinėmis medžiagomis (eutrofikacija) ir dėl to padidėjęs 
dumblių žydėjimas, neteisėtas radionuklidų išmetimas.

Šiuo metu pastebimas jūrų aplinkos būklės blogėjimas ir susijęs jos ekologinio kapi-
talo nykimas trukdo pasinaudoti Europos vandenynų ir jūrų teikiamomis galimybėmis 
gerovės kūrimo ir užimtumo srityje. Jei šios problemos nebus sprendžiamos, sumažės ES 
jūrų grupės galimybės svariai prisidėti įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę.

Baltijos jūros ekosistemoje per metus susikaupia iki 55 tūkst. fosforo ir iki 556 
tūkst. t azoto. Daugiausia šių medžiagų į Baltijos jūrą atneša upės. Su upių nuotėkiu į 
Baltiją patenka apie 3 kartus daugiau azoto ir apie 10 kartų daugiau fosforo palyginus 
su atmosfera. Pagrindiniai į upes patenkančių biogeninių medžiagų šaltiniai – žemės 
ūkis ir buitiniai bei pramoniniai nutekamieji vandenys. Su nutekamaisiais vandenimis, 
upių atplukdytu vandeniu ir kitais būdais į Baltijos jūrą patenka sunkieji metalai. La-
biausiai Baltija užteršta variu, švinu ir cinku. Per metus šių metalų į jūrą gali patekti 
beveik 20 tūkst.t.

Viena didžiausių problemų Baltijos jūroje – tarša nafta ir jos produktais. Šie teršalai 
į jūrą patenka su nutekamaisiais vandenimis, upių nuotėkiu, iš plaukiančių laivų, įvykus 
tanklaivių avarijoms.

Susidūrimai jūroje yra kita naftos išsiliejimų priežastis. Per pastaruosius 11 metų 
Baltijos jūroje įvyko 251 laivų avarija; kas penktos avarijos metu išsiliejo nafta. 2000 m. 
ir 2001 m. bendras į Baltijos jūrą išsiliejusios naftos kiekis sudarė apie 2 756 m³, iš kurių 
apie 2 500 m³ vienos avarijos metu.

Intensyvi laivyba Baltijos jūroje sudaro apie 15 procentų viso pasaulio jūrų eismo. 
2000 m. Baltijos jūra pervežta 80 milijonų tonų naftos. Prognozuojama, kad iki 2015 m. 
Baltijos jūra pervežamos naftos kiekis sudarys daugiau kaip 130 milijonų tonų per metus. 
Todėl gali padidėti naftos išsiliejimo rizika. 

Beveik iš visų pusių esame apsupti naftos terminalų: pietuose – Rusijos D-6, šiaurėje 
– Būtingės, per vidurį – Klaipėdos. Didesnės ar mažesnės nelaimės, susijusios su naftos 
tarša, įvyksta vos ne kasmet. Paskaičiuota, kad jei D-6 platformoje išsilietų nafta, Lietuvos 
vandenis ji pasiektų per 20–36 val.

Baltijos jūra kasdien praplaukia apie 3 tūkst. laivų. Ne visi išvengia avarijų. 
Dažniausiai plukdomi naftos produktai. Klaipėdos uoste šiemet buvo perkrauta 17 mln. 
700 tūkst. t naftos krovinių. Nors imtasi įmanomų prevencijos priemonių, per pastaruosius 
30 metų tarša naftos produktais nemažėja. Per metus jūros vandenyje ištirpsta apie 100 
vagonų naftos. Jei toks kiekis iškart patektų į vandenį,  įvyktų nepataisoma nelaimė. Be 
to, dėl vandens užterštumo nafta didėja arseno – cheminės medžiagos, kuri yra viena che-
minio vokiečių ginklo dalių, poveikis aplinkai.

Baltijos jūros taršos Būtingės naftos terminalo naftos produktais prevencija. 2000–
2003 m. Jūrų aplinkos apsaugos agentūra užfiksavo 187 Baltijos jūros taršos atvejus Lietu-
vos pakrantėse Klaipėdos jūrų uosto rajone. Reikia paminėti, kad užregistruotų taršos 
atvejų skaičius sumažėjo nuo 76 atvejų 2000 m. iki 12 atvejų 2003 m. 

Naftos tarša dažniausiai pastebima tose vietose, kur yra intensyviausia žmonių 
veikla, susijusi su laivyba, laivų statyba ir remontu, taip pat didelio laivų susitelki-
mo vietose. Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje yra 3 didelės laivų statyklos ir 7 krovos 
bendrovės. 



47

Klaipėdos jūrų uostas nuolat vystosi: dalis bendrovių diegia tarptautinius kokybės 
ir aplinkos standartus. Nepaisant to, esant tokiai intensyviai veiklai Klaipėdos jūrų uosto 
rajone, Jūrų aplinkos apsaugos agentūra dažnai užfiksuoja taršos atvejų. Lietuvos Respub-
likos valstybės kontrolė pasirinktinai patikrino informaciją apie reagavimą į taršos atve-
jus. Visais atvejais buvo atliktas būtinas tyrimas ir organizuotas teršalų surinkimas, tačiau 
priežiūros institucijos ne visais atvejais sugebėjo išaiškinti teršėjus ir nustatyti gamtai 
padarytą žalą. 

Lietuvos nacionaliniame avarijų likvidavimo plane išskiriami 3 lygių taršos atvejai 
Baltijos jūroje, atsižvelgiant į jų laipsnį ir likvidavimo schemą. Sudėtingiausi yra didelės 
apimties trečiojo lygio atvejai. Įvykus šiems atvejams, Lietuva turi teisę kreiptis tarptautinės 
pagalbos į kitas valstybes. Kai kuriais atvejais pasitelkiami ekonomikos subjektai, nedel-
siant sušaukiamas Nepaprastasis reagavimo į naftos išsiliejimo atvejus komitetas, visa in-
formacija nuolat perduodama į Avarijų likvidavimo centrą. 

2001 m. lapkritį įvyko taršos atvejis Baltijos jūroje, kraunant naftos tanklaivį 
Būtingės naftos terminale. Esant ekstremalioms oro sąlygoms trūko povandeninis 
naftos įpylimo vamzdis ir į jūrą išsiliejo 59 tonos naftos. Prieš kelis mėnesius tame 
pačiame terminale užfiksuotas kitas taršos atvejis, tik mažesnės apimties – išsiliejo apie 
3 tonas naftos. 

2001 m. Būtingės naftos terminale pakrauta 5 milijonai tonų naftos, užregistruota 50 
atvykstančių laivų, 79 proc. visų atvykstančių laivų buvo patikrinti. Plūdurų ir laivų pati-
krinimai atlikti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą, Jūrinės aplinkos 
apsaugos įstatymą, MARPOL 73/78 reikalavimus ir HELCOM konvenciją. Pirmiau 
paminėti atvejai liudija, kad avarijos įvyko dėl paties terminalo aplaidumo. Taršos atvejais 
buvo imtasi šių veiksmų: 

•	 taršos lygio nustatymas (imami mėginiai); 
•	 taršos paplitimo prognozavimas; 
•	 pranešimas kaimyninėms valstybėms; 
•	 teršėjų identifikavimas; 
•	 gamtai padarytos žalos įvertinimas; 
•	 teršalų surinkimo organizavimas. 
Klaipėdos rajono prokuratūra iškėlė bylą už taršą jūroje medžiagomis, kenksmingo-

mis žmonių sveikatai ir jūrų faunai. 
Abiem atvejais buvo laikomasi Lietuvos nacionalinio avarijų likvidavimo plano, 

įvykus jūrų taršos atvejams, surašyti aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimo protokolai, 
nubausti atsakingieji Būtingės naftos terminalo darbuotojai, sudarytos darbo grupės, į kurių 
sudėtį įėjo su Būtingės naftos terminalu susijusių valdžios institucijų atsakingi darbuoto-
jai. Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo įvairioms vyriausybinėms 
institucijoms suteikė teisę teikti pasiūlymus dėl avarijų potencialiai pavojinguose objektuo-
se (įskaitant Būtingės naftos terminalą) prevencijos. 

Turint omenyje, kad kasmet į Būtingės terminalą atplaukiančių laivų skaičius didėja 
ir naftos krovos apimtys auga, taršos požiūriu Būtingės naftos terminalas yra gana rizi-
kinga įmonė. Jūrinės aplinkos apsaugos agentūros metinėse ataskaitose nurodomos prob-
lemos, kurias reikia spręsti: laivų patikros gerinimas, techninių kontrolės galimybių plėtra 
(Aktualiausios Baltijos jūros problemos, 2007) 
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5. Kuršių nerijos pajūrio ir pamario krantų apsaugos problemos
Jau keliolika metų, blogėjai daugelio Europos jūrų krantų būklė. Pripažinta, kad dėl 

klimato kaitos pokyčių nuo XX a. 9-tojo dešimtmečio pastebimai (iki 1–2 mm per metus) 
pradėjo kilti pasaulinio vandenyno lygis, padažnėjo štormų ir uraganų, sustiprėjo krantų 
erozija, nyksta paplūdimiai. Pažymėtina, kad šie reiškiniai labiau pasireiškia nuolaidžiuose 
smėlinguose krantuose, kokie yra pietvakarių Baltijos, negu stačiuose uolėtuose, fiordų tipo, 
kaip Švedijos ar Suomijos. Blogėjanti Lietuvos Baltijos jūros krantų būklė mokslininkams, ir 
visuomenei kelia didelį susirūpinimą. Daugiausia dėmesio tenka Palangos miesto krantams, 
kurių paplūdimių būklė iš tikrųjų kasmet blogėja ir pradeda darytis katastrofiška. 

Tačiau Lietuvos pajūrio juostoje be žemyninio kranto (nuo Klaipėdos sąsiaurio iki 
valstybinės sienos su Latvija) esama dar Kuršių nerijos, kurioj krantai stabilesni, tačiau ir 
jiems privalu skirti dėmesio, vykdyti pastovius stebėjimus ir tyrimus. Juk Kuršių nerija, 
dėl savo autentiškumo ir unikalumo UNESCO saugoma Pasaulio kultūros paveldo terito-
rija, yra, ko gero, gražiausias ir brangiausias parkas Lietuvos kraštovaizdžio karūnoje. 

Kuršių nerijos jūros krantas priskiriamas akumuliacinių krantų tipui, kurij pusiausvyrą 
reguliuoja smėlio kiekis priekrantėje, atnešamas jūros srautų iš pietvakarių, daugiausia nuo 
Sambijos pusiasalio. Tačiau šiais laikais, sumažėjus smėlio kiekiui jūroje, suintensyvėjo 
krantų erozija, susiaurėjo paplūdimiai, atsirado nauji kopų išplovimo židiniai. Krantų eroziją 
skatina tai, kad dėl klimato kaitos, suaktyvėjus ciklonų veiklai, padaugėjo štormų ir uraganų, 
kyla Baltijos jūros lygis, dėl netinkamos žmogaus veiklos kranto zonoje mažėja smėlio.

LR Pajūrio juostos įstatymas (2002) nustato, kad „numatant krantotvarkos priemones, 
pirmenybė teikiama natūralių ar tam rajonui būdingų medžiagų, gamtinių analogų princi-
pui. Būtina užtikrinti, kad atskirų kranto ruožų krantotvarkos priemonės būtų sude rintos. 
Jūros krantų būklės pokyčių, ūkinės veiklos poveikio bei galimų padarinių sisteminiai 
stebėjimai atliekami Aplinkos monitoringo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka“. 
Tačiau gamtinių analogų principo nebepakanka Lietuvos jūros krantų išsaugojimui.

Kuriant bendrą Kuršių marių ekosistemos vertinimo perspektyvą, plėtojant saugų 
plaukiojimą bei turizmą, tarp šiandienos aktualijų labai svarbūs yra marių bei jūros dugno 
senojo ir dabartinio reljefo tyrimai. Kuršių marios pradėjo formuotis Litorinos jūros metu 
(beveik prieš 6000 metų). Jūros priekrantės, prisišliejusios prie Kuršių nerijos, reljefas buvo 
suformuotas Litorinos jūros transgresijos (prieš 7800 – 4000 metų) ir Postlitorinos jūros 
akumuliacijos (nuo 4000 metų iki dabar). Litorinos jūra buvo daug seklesnė, todėl jos pirmo-
sios stadijos senosios kranto linijos dabar randamos 20–32 m gylyje. Įdomu, kad einant dar 
giliau jūros dugne 30–48 m gylyje yra išlikusių ir senesnių – Ancyliaus laikotarpio reljefo 
formų, senieji kranto kopagūbriai, buvusi Nemuno paleodelta, paleoįrėžių fragmentai ir kitos 
dugno reljefo formos, kurios priskirtinos saugomoms povandeninio landšafto teritorijoms. 
Postlitorinos ir šiuolaikinės jūros priekrantės papėdė tįso vidutiniškai 20 m gylyje. Dabartinę 
priekrantę sudaro viršutinė (įkrantės arba gožos) sėklių zona, plytinti nuo 0 iki 6–8 m gylio, 
ir 8–25 m gylio šlaitas. Sėklių zonos morfologija ir morfodinamika, priekrantės išilginio pro-
filio forma rodo visos kranto zonos dinaminę būklę, taigi jos nuolatinė stebėsena yra vienas 
aktualiausių, tačiau ir techniškai sunkiausiai įgyvendinamų dalykų. 

Morfodinamikos požiūriu, priekrantė skirstoma į:
a) sėklių zonos šlaitą, kur litoralinė pernaša lemiama bangų; 
b) įjūrinį tarpsėklį, kur vyrauja išilginių srovių pernaša, ir c) vieną, du, o kartais ir 

daugiau įkrantės sėklių ir tarpsėklių, kur vyrauja pernaša, nukreipta kranto link. 
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1960–1974 m. atliktais tyrimais nustatyta, kad Kuršių nerijos jūros kranto 600–700 m. 
gožos zona su sėkliais 0,5–1,0, 1,2–1,5 ir 2,5–3,0 m gylyje kaip akumuliacinė forma yra 
gana stabili laiko ir ploto atžvilgiu. 1999 m. atliktų seismoakustinių tyrimų metu nustaty-
ta, kad sėklių zonos plotis atkarpoje nuo Kopgalio iki Nidos kinta nuo 314 iki 714 m 
(siauriausia ties Juodkrante, plačiausia piečiau Preilos). Įkrantinio sėkliaus viršūnė atsekta 
1,3 – 2,1 m gylyje ir įjūrinio – nuo 3,7 iki 5,4 m gylio. Įkrantinio sėkliaus pažemėjimas 
kinta nuo 2,4 iki 6,1 m gylio, o įjūrinio sėkliaus pažemėjimas – nuo 4,1 iki 7,2 m gylio. 

Tačiau palyginus praeitų dešimtmečių ir dabartinių profilių charakteristikas, paaiškėjo, 
kad Kopgalyje pusiausvyra pažeista dėl Klaipėdos uosto pietinio molo gilinimo. Antra, 
ryškus įjūrinio sėkliaus, kartais netgi dviejų, pagilėjimas atkarpose nuo Vinkio kopos iki 
Preilos rodo, kad aktyvėjo hidrodinaminiai procesai. Tai sukelia eroziją ir suaktyvina 
nešmenų išilginę pernašą bei jų netolygų pasiskirstymą šios atkarpos skersiniame pjūvyje. 
Priekrantės geodinamikos tendencijas palyginus su Kuršių nerijos kranto būkle prieš Er-
vino uraganą ir po jo, galima teigti, kad IV priekrantės atkarpa su trumpiausiu šlaitu ir 
sėklių zona, kur labiausiai pagilinti tarpsėkliai, yra palankiausia kranto ardymui. Tai ati-
tinka Preilos platumą.

Kaip žinoma, Kuršių nerijos krantai į vakarus yra nukreipti į atvirtąją jūrą, todėl iš 
gamtinių veiksnių didžiausius nuostolius pakrantės būklei sukelia stiprūs uraganiniai vėjai. 
Pastaraisiais metais uraganų, ardžiusių pietrytinės Baltijos jūros pakrantę, buvo trys – Ana-
tolijus (1999 12 3–4), Ervinas (2005 01 8–9) ir Kirilas (2007 01 1–2). Žymų poveikį krantų 
būklei padarė Anatolijaus uraganas, Kuršių nerijoje atskirus pakrantės ruožus nuplovęs iki 
10,5–11,5 m. Ervino uraganas nuplovė daugiausia iki 8 m pakrantės. Palyginus jų poveikį, 
išsiskiria tie patys stipriausiai ardomi pakrantės ruožai, matyt, mažiausiai apsaugoti dėl 
povandeninio šlaito sėklių degradacijos: tarp Kopgalio ir Smiltynės, piečiau Juodkrantės, 
piečiau Nidos. Tačiau kai kuriose kranto zonos atkarpose tarp Juodkrantės ir Nidos sąnašų 
daugėja. Kirilo uraganas padarė didelių nuostolių Kopgalyje, Juodkrantės, Preilos, Ni-
dos krantų rekreacinėse zonose, Juodkrantės ir Preilos paplūdimiuose nuplovė iki 5–8 m 
pakrantės ruožo.

5 lentelė. Kuršių nerijos marių kranto tipai, ir juos veikiantys geodinamikos veiksniai

Kranto atkarpa Kranto tipas GDV
Kopgalis–Smiltynė Palyginti stabilus, krantinė Antropogeniniai
Smiltynė–Juodkrantė Stabilus Gamtiniai
Juodkrantė, Gintaro įlanka Stabilus, krantinė Antropogeniniai
Juodkrantė, uos-
tas ir gyvenvietė

Stabilus, krantinė Antropogeniniai

Juodkrantė–Pervalka Akumuliacinis; kai kuriose atkarpose – ero-
zinis

Gamtiniai

Pervalka, gyvenvietė Krantinė eroduota Antropogeniniai
Pervalka–Preila Erozinis; mažose atkarpose – stabilus Gamtiniai
Preila, gyvenvietė Krantinė eroduota Antropogeniniai
Preila–Nida Palyginti stabilus; mažose atkarpose – ero-

zinis
Gamtiniai

Nida, uostas Stabilus Antropogeniniai
Nida, gyvenvietė Krantinė eroduota Antropogeniniai
Nida–Grobšto įlanka Akumuliacinis Gamtiniai
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Hidroinžinerinių bei hidrotechninių krantų, krantinių, uostų įrenginių būklės vertini-
mas siejamas su gamtiniais fiziniais–geografiniais, geologiniais–geofiziniais, hidrologin-
iais bei hidrofiziniais faktoriais, jų pobūdžiu, intensyvumu ir sąsajomis su kranto zona. 
Antropogeninė veikla – krantinių, prieplaukų, molų, būnu, pirsų ir kitų hidrotechninių 
objektų statyba jūros arba marių kranto zonoje – sutrikdo dinaminę pusiausvyrą, o tuo 
pačiu gali pažeisti ir ekosistemų funkcionavimą. Kuršių marių kranto zonoje tai pasireiškia 
kranto atkarpų deformacija, užuovėjinių kranto atkarpų išplovimu, abrazija ir ardymu. 

Kuršių nerijos marių krantų apsaugai kartais siūloma naudoti racionaliausią ir 
pigiausią būdą – sodinti priekrantėje nendrynus, tačiau nendrių apsaugos nepakanka. 
Krantų dinamikos stebėjimai rodo, kad vienareikšmiška biologinė krantų apsauga ra-
cionaliai krantotvarkai yra nepriimtina. Pavyzdys gali būti Bulvikio rago kranto būklė, 
kur prieš dešimtmetį rago pakrantėje buvo suformuotas nendrių sąžalynas, tačiau kran-
tas išplaunamas ir dabar. Nendrės krantą nuo bangų poveikio patikimai apsaugo tik esant 
žemam vandens lygiui – šiltuoju metų laiku. Esant aukštam vandens lygiui, pavasario ar 
žiemos potvynių laikotarpiu, nendrynų poveikis kranto apsaugai yra bereikšmis. Nendry-
nai negali pasipriešinti ir ledų ardomajai veiklai, neapsaugo kranto nuo ledų sangrūdų 
priekrantėje. Taigi tokie sąžalynai tik iš dalies apsaugo krantą nuo ardymo. Krantų apsauga 
nendrynais, pavyzdžiui, Juodkrantės gyvenvietėje, nepriimtina ir ekologiniu požiūriu. Nen-
drynai uždumblėja, juose kaupiasi ir pūva organinės medžiagos, skleidžiamas nemalo-
nus kvapas. Jų tankmėse formuojasi uodų, mašalų peryklos, koncentruojasi šių vabzdžių 
sambūriai.

 Probleminės Kuršių marių kranto atkarpos daugiau susijusios su antropogeniniais, o 
mažiau su gamtiniais veiksniais

6 lentelė. Probleminės Kuršių marių atkarpos

Kranto atkarpa Kranto pobūdis Apsaugos priemonės
Budžio įlanka; 30 m Erozija, nežymus išplovimas Kranto tvirtinimas
Juodkrantės Gintaro įlanka; 630 m Stabilus, aplinka užteršta Išvalymas
Pervalkos krantinė; 1000 m Aslos išplovimas, įprasta betoninis 

masyvas
Rekonstrukcija

Įlanka šiauriau Preilos krantinės 
galo; 300 m

Erozija, žymus išplovimas Kranto tvirtinimas, 
nendrių auginimas

Preilos krantinė; 1100 m Aslos išplovimas, irsta betoninis 
masyvas

Rekonstrukcija

Preilos pietinė dalis; 200 m Erozija, išplovimas Krantinės statyba
Nidos krantinė; 2600 m Betoninis masyvas Rekonstrukcija
Pietinis Nidos krantinės 
galas; 400 m

Smėlio krantas, trys po 100 m ilgio 
betono Buenos statmenai krantui

Rekonstrukcija

Hidrotechniniai įrenginiai smėlingoje Kuršių marių kranto zonoje (pakrantėje ir 
priekrantėje) dažniausiai ardo nusistovėjusius dinaminius procesus, tačiau turi ir teigiamų 
bruožų.

Juodkrantės uosto krantinė įrengta tinkamai, maksimaliai atsižvelgiant į šiuolaikinius 
krantosaugos reikalavimus. Pirsinio uosto krantinė yra atspari gamtos stichijai, o visa 
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krantinės kraštovaizdžio architektūra pritaikyta prie senosios gyvenvietės statinių. 
Juodkrantės marių kranto zonoje intensyviausia morfologinių ir litologinių procesų kaita 
stebima uosto pirsų ir krantinės zonoje. Intensyviai pernešamos sąnašos, didėja išplovimas ir 
sąnašos telkiasi Panerijos duburyje, kaitaliojasi sąnašų didėjimo, pernešimo ir sąnašų zonos. 
Bangų poveikis Juodkrantės krantams ir dugnui nežymus. Rekonstruota Juodkrantės uosto 
krantinė ir hidrotechniniai įrenginiai apsaugojo Juodkrantę nuo potvynių, ledo sangrūdų, 
pristabdė krantų deformaciją, vykstančią dėl bangavimo ir ledų ardomosios veiklos.

Preilos ir Nidos marių kranto zonos priskirtinos sąnašų trūkumo atkarpoms, todėl čia 
būtina stebėti morfolitologinius ir geodinaminius procesus.

Preilos ir Pervalkos gelžbetonio krantinės neigiamai veikia gretimą gamtinį 
kranto atkarpai. Preiloje šios pasekmės sunkiai panaikinamos, niokojamas gamtinis 
landšaftas, kranto zona deformuota hidrotechniniais įrenginiais nesutvirtintoje gamtinio 
kranto užuovėjinėje (šiaurinėje) krantinės pusėje, krantinės gelžbetonio blokai išlaužti 
šiauriniame krantinės gale. Dėl to labai sutrigdyta kranto zonoje dinaminė pusiausvyra, 
marių bangos ilgainiui išplovė smėlį iš po gelžbetonio plokščių. Pervalkos krantinės po 
plokštėmis išplautos 2–3 metrus. Hidrotechninių įrenginių statybos neigiamos pasekmės 
seklaus, smėlingo kranto atkarpoje akivaizdžios. Pagrindinė jų priežastis – technogeninio 
kranto tipo suformavimas, gelžbetoninės krantinės komplekso įspraudimas į gamtinę 
aplinką, kai buvo suardyta natūrali kranto konfigūracija. 

Nidos krantinėje analogiški procesai pasireiškia po krantinės gelžbetoninėmis 
plokštėmis. Ši krantinė yra susidėvėjusi apie 80% ir netinkama naudoti. Krantas stip riai 
ardomas Purvynės rajone ir Bulvikės rage. Šiuo metu jį nuo išplovimų iš dalies apsau-
go pasodintų nendrių juosta. Norint išvengti neigiamų hidrotechninių įrenginių staty-
bos pasekmių arba jau atsiradusias likviduoti, būtina įvertinti visos krantinės poveikį ir 
poveikį gretimoms gamtinio (nesutvirtinto hidrotechniniais įrenginiais) kranto atkarpoms 
ir priekrantėje, ir pakrantėje. Nidos krantinės statytojai prognozavo, kad įrengti molai, 
pučiant rytiniams vėjams, slopins marių bangų galią ir sumažins jų poveikį krantams. 
Deja, prognozės buvo klaidingos ir Nidos krantų sutvirtinimas nepasiteisino. 

Pervalkos, Preilos ir Nidos krantines siūloma rekonstruoti, nes jos yra smarkiai ero-
duotos ir netinkamos naudoti�

Kuršių nerijos jūros kranto ir apsauginio kopagūbrio būklę lemia gamtiniai bei antro-
pogeniniai faktoriai. Daugelį dešimtmečių Kuršių nerijos povandeninis kranto šlaitas kaip 
ilgiausia akumuliacinė forma pietryčių Baltijoje buvo vertinamas kaip tranzitinis, palyginti 
stabilus nuo Nidos iki Juodkrantės ir akumuliacinis nuo Juodkrantės iki Kopgalio. Tačiau 
paskutiniųjų metų klimato kaitos ir antropogeninės veiklos tendencijos pradeda darytis 
pavojingos šiai kranto zonai. 

Prie antropogeninių veiksnių pirmiausia priskirtini poilsiautojai. Priemonės, turinčios 
gerinti rekreacijos sąlygas ir užtikrinti jūros kranto kraštovaizdžio stabilumą, yra numa-
tytos „Pajūrio juostos modifikuotos krantotvarkos programoje“ (2005), tačiau pastovi 
sezoninė paplūdimių ir priekrantės būklės stebėsena turėtų įnešti pataisas į vykdomų 
priemonių planus.

Kuršių nerijos marių kranto zonos sandaroje išskiriami natūralūs gamtiniai krantai 
ir hidrotechniniais įrenginiais sutvirtinti krantai (krantinės). Jų būklę lemia genetinių bei 
morfodinaminių tipų įvairovė ir vyraujantys geodinamikos faktoriai. Kuršių nerijos marių 
kranto (Lietuvos ribose) ilgis sudaro 60,59 km, o betonu sutvirtintų krantinių yra 17,3 km 
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(28,55%). Sutvirtinti hidrotechniniais įrenginiais krantai yra Kopgalio–Smiltynės krantinė 
(8,8 km; Klaipėdos miesto ribose) ir Neringos gyvenviečių Nidos bei Juodkrantės uostai ir 
krantinės, Preilos ir Pervalkos krantinės, Juodkrantės Gintaro įlankos uostas (8,5 km).

Kuršių nerijos jūros kranto zoną sudaro natūralūs gamtiniai smėlio krantai. Labai 
svarbus kranto elementas yra apsauginis kopagūbris. Šios zonos sandarą lemia kranto ir 
kopagūbrio morfodinaminiai tipai bei vyraujantys geodinamikos faktoriai. Kuršių nerijos 
jūros kranto (Lietuvos ribose) ilgis sudaro 51,03 km. Jūros priekrantė, kurią sudaro sėklių 
zona ir jos šlaitas (nuolaiduma), priklauso nuo nešmenų srautų bei juos reguliuojančių 
hidrodinaminių veiksnių. Išskyrus atskiras nedideles atkarpas Kopgalio, Juodkrantės ir Pre-
ilos apylinkėse, Kuršių Nerijos jūros krantas yra santykinai stabilus, kranto ir priekrantės 
būklė vertinama gerai, tačiau sisteminga stebėsena ir nuolatinė priežiūra yra būtina.
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