
Žaliosios salos pietø Baltijos jûros lagûnose: 
galimybës ir tyrimai

Pietø Baltijos jûros pakranèiø lagûnos jau 

dešimtmeèius yra stipriai veikiamos žmoniø 

ûkinës veiklos. Dël šios priežasties, 

vandens telkiniuose ir jø dugne susikaupë 

maisto medžiagø perteklius. Siekiant 

ávykdyti Europos S¹jungos Vandens 

pagrindø direktyvos geros ekologinës 

bûklës reikalavimus, bûtina sumažinti šiø 

maisto medžiagø pertekliø. Viena iš 

galimybiø tai padaryti yra fitoremediacija ir 

,,aktyviø barjerø'', tokiø kaip plûduriuojanèiø 

makrofitø salø naudojimas.

Mineraliniø ir cheminiø maisto medžiagø 

(tr¹šø), daugiausia fosforo ir azoto, 

perteklius vandenyje gali bûti intensyvaus 

planktono augimo ir eutrofikacijos 

priežastimi. Eutrofikacijos procesø 

rezultatas – deguonies išeikvojimas 

vandenyje, degradavusios pakrantës, 

nemalonus kvapas ar netgi žuvø gaišimas. 

Maisto medžiagø pertekliaus vandenyje 

priežastys gali bûti natûralios arba sukeltos 

žmoniø ûkinës veiklos. Dël žmoniø veiklos á 

vandená patekusiø maisto medžiagø kiekis 

yra žymiai didesnis nei jø patektø iš 

natûralios aplinkos. Maisto medžiagos á 

vandená patenka per nuotekø valymo 

árenginius, su paviršiniu nuotëkiu per liûtis 

ar tirpstant ledui, taèiau daugiausiai iš 

žemës ûkio ir akvakultûros.

Eutrofikuotos lagûnos

Pagrindiniai maisto medžiagø patekimo keliai á pakrantës ekosistem¹



Plûduriuojanèiø makrofitø salos schema

Žaliosios plûduriuojanèios salos sukuria 

buveines ávairiems paukšèiams, 

vabzdžiams, žuvims bei gali tapti vietiniu 

biologinës ávairovës židiniu. Šiose salose 

gali augti raudon¹já s¹raš¹ átrauktos 

nykstanèiø augalø rûšys kartu su 

ávairiaspalvëmis gëlëmis. Dël to salelës 

atrodo patrauklios lankytojams. 

Plûduriuojanèiose salose auganèiø augalø 

biomasë gali bûti naudojama ir kaip gyvûnø 

pašaras, kuras arba statybinë medžiaga. 

Pavyzdžiui, šiaudiniams stogams dengti 

arba kaip izoliacinë medžiaga. 

Plûduriuojanèios salos taip pat silpnina 

bangø energij¹ ir vandens srovê, taip 

skatindamos daleliø ir maisto medžiagø 

nusëdim¹.

Daugiafunkcinë plûduriuojanèiø 
salø nauda

Plaukiojanèios instaliacijos 

(plûduriuojanèios salos) sukuriamos 

makrofitus sodinant plûduriuojanèiose 

platformose. Augalø šaknys vandenyje 

ásisavina maistines medžiagas, tokias kaip 

fosforas ir vykdo fotosintezê deguoná 

išleisdamos á vandená. Be to, bakterijos 

transformuoja nitratus á molekuliná azot¹, 

kuris pasišalina kaip dujos ir nebegali bûti 

naudojamas kaip maistinë medžiaga. 

Sumažinus maistiniø medžiagø kieká, gali 

sumažëti ir dumbliø biomasë. Taip pat dël 

salos sukuriamo šešëlio ir á vandená 

prasiskverbianèios šviesos trûkumo bei 

žemesnës temperatûros apribojamas 

dumbliø augimas.

Plaukiojanèios instaliacijos 
maisto medžiagø pertekliaus 
mažinimui



Juodkrante ir Nida (Lietuva)

Dvi apie 32 m² ploto salos yra árengtos 

Kuršiø mariose netoli Juodkrantës. Abi 

salos yra pagamintos iš perdirbto UV 

spinduliams atsparaus plastiko, suformuoti 

tušèiaviduriai vamzdžiai yra padengti 

kokoso pluoštu ir sutvirtinti naudojant 

plastikinius tinklelius. Tokie makrofitai kaip 

vikšriai, švendrai, bëžiai ir monažolës buvo 

pasodinti tarpuose tarp tušèiaviduriø 

vamzdžiø. Taip pat Nidoje, tarp dviejø molø, 

buvo átaisytas tinklas. Šis tinklas veikia kaip 

aktyvus barjeras. Specialiai pagaminto 

tinklo akys yra > 11 cm, jis yra 200 m ilgio ir 

1 m aukšèio. Árenginys yra panardintas á 

vieno metro gylá ir padengia vis¹ vandens 

storymê nuo dugno iki paviršiaus. Nendrës 

ir gluosniai, buvo pritvirtinti prie tinklo 0.5 m 

atstumu vienas nuo kito. Tikimasi, kad 

plûduriuojantys barjerai apsaugos 

maudykles nuo šiukšliø, dumbliø,

Árengimø vietos Lietuvoje

Volino nacionalinis parkas 
(Lenkija)

Plûduriuojanti sala Lenkijoje árengta 

Šèecino lagûnoje esanèio Wicko ežero 

prieplaukoje, Volino nacionalinio parko 

teritorijoje. Salos dydis apie 24 m². 

Konstrukcija yra panaši á Lietuvoje esanèiø 

salø: tušèiaviduriai plastikiniai vamzdžiai 

padengti kokosø pluoštu, visk¹ sutvirtina 

plastiko tinklelis. Tarpuose pasodinti 

iškylantys makrofitai: meldai, viksvos, 

švendrai ir vilkdalgiai. 

Árengimo vieta Lenkijoje

erozijos, dumblo pertekliaus ir padidins 

vandens skaidrum¹.

Baltijos jûros lagûnose plûduriuojanèios 

salos gali bûti apsodintos skirtingo aukšèio 

makrofitais, tokiais kaip viksvos, švendrai, 

nendrës, ajeras, raudoklë ar paprastoji 

šilingë. Atsižvelgiant á aplinkos ypatumus 

skirtingose vietovëse salø apsodinimui 

projektas pasirinko skirtingus rûšiø rinkinius 

bei salos formas.

Plaukiojanèiø instaliacijø vietos

Plûduriuojanèiø makrofitø salø árengimo vietos



Bornas (Vokietija)

Dvi 4 m² salelës buvo árengtos Borne, 

akvakultûros tvenkinyje esanèiame nuotekø 

kanale. Nuotekos teka á sekli¹ lagûn¹ 

pakrantëje, kuri su Baltijos jûra susijungia 

tik vienoje vietoje rytuose. Šios salos 

ypatingos tuo, kad jø konstrukcijose nëra 

plastiko. Viena salelë yra pagaminta iš 

termiškai apdoroto medžio. Termiškai 

apdorota eglës mediena padidina 

patvarum¹ ir plûdrum¹. Kita salelë yra 

pagaminta iš nerûdijanèio plieno tinklelio, 

užpildyto sausais nendriø stiebais ir 

tušèiaviduriais nerûdijanèio plieno 

plûdurais, kurie padidina plûdrumo efekt¹. 

Tokie makrofitai kaip gražiai žydinèios 

raudoklës, ajerai, vilksvos, meldai buvo iš 

anksto užauginti ant kokosø pluošto 

kilimëliø, o vëliau pakloti ant 

plûduriuojanèiø konstrukcijø. 

Šá informaciná lapelá sukûrë „LiveLagoons“ 

projektas. Trijø metø projekto tikslas – 

gerinti vandens kokybê naudojant 

plûduriuojanèias salas. Taip pat padëti 

pagerinti maudymosi s¹lygas pietø Baltijos 

šaliø lagûnose, kur dël vandens žydëjimo ir 

nuosëdø resuspensijos negalima maudytis. 

Pakranèiø savivaldybës ir ávairios 

organizacijos yra skatinamos projekto 

ekspertø naudoti plûduriuojanèias salas, 

siekiant lagûnose ar kituose telkiniuose 

sumažinti maisto medžiagø pertekliø, 

padidinti pakranèiø ir kitø vandens telkiniø 

estetik¹ ir patrauklum¹ turizmo sektoriui. 

Tarptautinis bendradarbiavimas pietø 

Baltijos pakrantëse leis mums išanalizuoti 

technologinius, socialinius ir ekonominius 

plaukiojanèiø instaliacijø/plûduriuojanèiø 

salø aspektus skirtingose aplinkose. 

,,LiveLagoons'' yra remiamas Interreg Pietø 

Baltijos programos 2014-2020 ir ko-

finansuojamas Europos regionø plëtros 

fondo.

Pagrindinis partneris: 

Klaipëdos universitetas (Lietuva)

Asmuo kontaktams: Dr. Artûras 

Razinkovas-Baziukas

Projekto partneriai: 
EUCC – Vokietijos pakranèiø s¹junga 

(Vokietija)
IBW PAN – Lenkijos mokslø akademijos 

Hidroinžinerijos institutas (Lenkija)  

Kuršiø Nerijos nacionalinis parkas (Lietuva)

Árengimo vieta Vokietijoje

Apie projekt¹

www.balticlagoons.net/livelagoons


