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Baltijos jūros erdvės planavimas

Tapkite jūrinės

…viskas prasideda nuo chaoso…

Kartais atrodo,

kad
Baltijos jūra niekam nerūpi.
Ji užteršta ir

per daug

intensyviai naudojama.

Kas atsakingas

už tarpusavyje besivaržančių
jūrinių veiklų koordinavimą
			
ir gamtinių

išteklių apsaugą?

SOS!
Mums taip
pat reikia
erdvės!

… prie didesnio chaoso …

Taip pat kartais

atrodo, kad Baltijos
jūrą valdo visi.
Tai tikras taisyklių,
atsakomybių ir teisių
labirintas, kuriame
nacionalinius ir
sektorinius interesus
gina per daug
suinteresuotų grupių.
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Aš atsakingas
tik už Švedijos
žuvininkystę!

Est
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Latvija
Žvejyba nėra
intensyvi.

Nesibraukite į
mūsų laivybos
kelius

Teikiu leidimus
Danijos vėjo jėgainių
parkams. Saugomos
teritorijos man
nerūpi.

Mums
reikalinga
sveika
Baltija.

ŠVEDIJA

Lauk iš mano
teritorijos

uva
Liet

Aš teikiu finansinę
paramą ūkininkams.
Manęs nedomina, kaip
tvarkomos maistmedžiagės

ija
Rus

ija
m
o
Su

Aš parduodu
trąšas. Malonu
susipažinti!
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… dar didesnio chaoso …

	Dėl teisių,

atsakomybių ir

nacionalinių interesų labirintų pažanga
Baltijos jūroje vyksta labai lėtai.

	Laimei, sprendimas yra –

tai Baltijos jūros
erdvės planavimas (JEP).

Nors skamba
sudėtingai, iš tiesų
jūrinės erdvės
planavimas
atliekamas jau
daugelį metų.

		

Žvejybos
kvotų
sprendimas

Dalyvauju tokiuose
susitikimuose
nuo 1980-ųjų
Bet mūsų šalyje
kitąmet rinkimai!

Tai žemės
ūkio ministro
kompetencija.

O gal HELCOM II?
Žinoma, tam
prireiktų laiko.

Ar Rusijos
delegacija
dalyvauja?

Teiraukitės
mano kolegos –
žuvininkystės
ministro.

Baltijos
valstybių
lyderiai

Komisija
turi
nuspręsti,
ar reikia
komisijos.

Galėtume
parengti
„Darbotvarkę
-2080“, tai
suteiktų
daugiau
laiko

Tiesą sakant,
man rūpi tik mano
valstybės reikalai.

Kaip būdavo ankščiau?

Pavyzdžiui,

ką prieš 1000
metų darydavo
9 genčių klanai,

kai norėdavo naudotis
Baltijos jūra

?

Žinoma,

pirmoji
mintis – genčių karas,
siekiant jūrą

„pasisavinti“.

PADĖKITE!

Tačiau, jeigu tai nėra tinkama išeitis?

Gentys, ko gero,

supras, kad problema turėtų
būti sprendžiama taikiai.

Ar

prasidės
derybos tarp
genčių?

Kaip
gentys
pasielgs?

	Ar vyks didžiulė ir įnirtinga
diskusija tarp daugybės genčių atstovų
		
dėl žvejybos, gyvulių veisimo,
drėkinimo sistemų, namų statybos bei

saugomų teritorijų?

Ar nieko neprimena?
Ar nepanašu
į tai,
kas dabar
vyksta
Baltijos jūros

regione?

Šį procesą
dažnai lydi

dar
didesnis
chaosas.

Ką turėtų daryti gentys?

Genčių vadai

ko gero,
derėtųsi tarpusavyje, situaciją aptarę
su gentainiais.

Vis dėlto yra daugybė būdų,
kaip jūra gali būti ir bus naudojama.
Be to, biologinės įvairovės
išsaugojimu ir nykstančiomis
rūšimis taip pat turėtų
		būti pasirūpinta.

Nežvejokite mano
vandenyse!
Aš gyvenu prie jūros,
tad noriu, kad ji būtų
švari.

Nemeskite šiukšlių į
mūsų jūrą!

Prekiaukime su
kitomis gentimis
Mums reikia
uosto laivams

Mes turime
saugoti
šventąsias
vietas

Kaip jie išspręstų šią problemą?

	Pirma, genties vadai įvardytų
naudojimosi jūra principus, kurie galiotų
visoms gentims. Tokiu būdu bus galima
išvengti genčių elgimosi vien pagal
		
savo interesus.

Jūros ekologine būkle turi būti 		
pasirūpinta,taigi poreikis 			
naudoti jūros išteklius neturi
		
viršyti ekosistemos 				
			
galimybių. Šiandien tai 		
		
vadinama ekosisteminiu 			
			
požiūriu.

		Antra, diskusijoje
jie leistų pasisakyti visiems 		
		 jūros naudotojams.
	Jūrinės erdvės planavimo
procese tai vadinama

„dalyvavimo metodu“.
Trečia,

jie nustatytų
atskirų jūrinės erdvės zonų
naudojimo teises.

Bet laikykis atokiau nuo mūsų
šventųjų vietų!

Noriu žvejoti čia!

Kaip elgsimės šiandien?

Štai kaip vadovai spręsdavo problemas, kuomet jos buvo palyginus mažos ir suprantamos.
Šiandien jūrinių veiklų spektras ir jų intensyvumas smarkiai išaugo ir toliau didėja. Gera žinia ta,
kad senieji problemos sprendimo būdai gali būti taikomi ir šiandien:
• Būtina įvardyti pagrindinius jūrinės erdvės planavimo (JEP) principus (tarp jų ekosisteminį požiūrį
bei visų suinteresuotų grupių dalyvavimą)
• Prioritetas turi būti teikiamas JEP principų įdiegimui
• Nustatant skirtingų jūrinių veiklų naudojimo taisykles, būtina taikyti zoniškumo principus
Šiandien daugybė žmonių gyvena prie jūros ir ji laikoma viešu (atviru visiems) ištekliu, kuriuo naudotis gali visi, o apribojimų yra nedaug. Dėl to Baltijos jūra tapo per maža visų poreikiams patenkinti.
Problemoms spręsti sausumoje naudojame teritorinio planavimo principus. Tačiau jie nėra suprantami kaip apribojimai sausumos veikloms vykdyti, o atvirkščiai – jie yra būtini sėkmingam sausumos veiklų organizavimo procesui.
Augant poreikiui jūrą naudoti laivybai, jūrinių vėjo jėgainių statybai, žvejybai, gamtos apsaugai, šioms
veikloms koordinuoti yra būtina erdvinio planavimo sistema. Baltijos jūra naudojasi daug valstybių,
kurioms būdinga sava valdymo struktūra, tradicijos. Taigi konfliktuojančių jūrinių veiklų tarpusavio
derinimui reikalingos konkrečios priemonės. Laimei, jūrinės erdvės planavimas yra viena iš jų.

Baltijos jūros regionas – pradininkas?
Baltijos jūros regionas gali tapti pirmuoju regionu, sėkmingai įgyvendinusiu jūrinės erdvės
planavimą, grindžiamą nuoseklia jūrinių veiklų ir joms tinkamų teritorijų analize, jūros naudotojų
interesų ir poreikių integracija, švaria ekosistema. Taip Baltijos regionas gali būti pirmuoju,
įrodžiusiu, jog valstybės bendrus išteklius geba valdyti naudodamos ekosisteminį principą,
koordinuodamos veiklas tarpusavyje ir užtikrindamos visų suinteresuotų grupių dalyvavimą.

Tačiau kaip tai veikia?
Jūrinės erdvės planavimo pagalba galima išspręsti sudėtingas problemas mūsų planetoje.
JEP skamba gana sudėtingai, tačiau iš tiesų taip nėra ...

Pasinerkime į jūrinės
erdvės planavimo gelmę!

Keletas apibrėžimų ir paaiškinimų:

UNESCO jūrinės erdvės
planavimą apibūdina Taip:
			

JEP yra
viešas procesas,

				

			
		

kurio metu analizuojamos 		
		
veiklos, įvardijant joms 		
tinkamiausias vietas jūrinėje
		
erdvėje. Šio proceso metu 		
			
stengiamasi pasiekti 		
			
užsibrėžtus ekologinius,
		
ekonominius ir socialinius
		
tikslus, kurie dažniausiai
			
apibrėžiami politikos 		
				
procesų metu.
www.unesco.org

JEP apibūdinamas kaip daugiapakopis procesas:
• bendros vizijos kūrimas,
• jūrinės erdvės galimybių įvertinimas, potencialių jūros naudotojų įvardijimas,
• vietų, labiausiai tinkančių konkrečioms veikloms, išskyrimas bei
• leistinų ir neleistinų veiklų įvardijimas, norint, kad jūra išliktų švari ir produktyvi.
Galutinis rezultatas – planas, turintis teisinį įpareigojimą jį vykdyti. Po tam tikro laikotarpio šie
planai turi būti peržiūrėti ir atnaujinti tam, kad būtų atsižvelgta į besikeičiančias aplinkybes.

6 jūrinės erdvės planavimo etapai:
1. Procesas

pradedamas nusprendus, kad yra poreikis ir noras atlikti JEP procesą,

paremtą bendra vizija, planavimo principais, bei vadovaujantis nustatyta teisine sistema
ir strategija.

2. Rengiama

išteklių apžvalga ir sisteminis jūrinėms veikloms tinkamų plotų įvertinimas.
3. N uodugnaus proceso metu įvardijamos konfliktuojančios jūrinės veiklos bei kartu su suinteresuotomis grupėmis siekiami kompromisai.

4. Rengiamas

jūrinės erdvės plano projektas, pažymint konkrečias jūrines veiklas ir tikslus.
Projektas ir jame numatytos sąlygos aptariamos su suinteresuotomis grupėmis.

5. Galutinio

jūrinės erdvės plano parengimas, į jį įtraukiant valdymo ir priežiūros sąlygas, jų
suderinimas su suinteresuotomis grupėmis.

6. Plano
 patvirtinimas, įgyvendinimo ir priežiūros organizavimas.

Kaip tai galėtų atrodyti… (1)

Baltijos jūros ūkinės 		
veiklos tinkamumo žemėlapyje
žymimos konkrečioms jūrinėms
		
veikloms tinkamos vietos,
atsižvelgiant į mokslinių tyrimų
rezultatus bei suinteresuotų
		
grupių žinias ir poreikius.
Plane įvardijamos vietos, tinkamos
žuvininkystei ir žuvivaisai,
vėjo jėgainių parkams, laivybai,
zonos, būtinos biologinės įvairovės
išsaugojimui, vamzdynų ir kabelių
		
tiesimui bei žymimi plotai,
kuriuose yra naudingų išteklių,
naftos ir kt….. .

Baltijos jūros ūkinės veiklos
tinkamumo žemėlapis
Legenda:
Laivybos keliai
Žuvų ištekliai
Vertingos biologinės įvairovės zonos
Plotai, tinkami vėjo jėgainių parkams

Kaip tai atrodytų … (2)

	Antrajame

žemėlapyje nurodomos
skirtingos ir kartais
konfliktuojančios veiklos
bei interesai.

Tampa aišku, kokie
kyla konfliktai ir kur
jie turėtų būti
sprendžiami.
		Žemėlapis tik

iliustruoja konfliktus, o
sprendimai jiems turės būti
rasti vadovaujantis suderintais tikslais, principais
ir prioritetais. Tai galima

padaryti valdžios institucijoms bei
suinteresuotoms grupėms parengus
oficialias taisykles visų
veiklų vykdymui.

Baltijos jūros ūkinės veiklos ir
konfliktų žemėlapis
LegendA:
Laivybos keliai
Žuvų ištekliai
Bioįvairovės zona
Vėjo jėgainių parkai
Konfliktinė zona

Kaip tai atrodytų … (3)

Tikslas – parengti

jūrinės erdvės naudojimo 		
		 planą, kuriame būtų
nurodytos esamos ir 			
būsimos jūrinės veiklos,
atsižvelgiant į dalyvių
prioritetus ir tikslus.

Planas

turėtų būti
priimtas oficialiu politiniu sprendimu,
o jam pritarti turėtų organizacija,
atsakinga už plėtrą, valdymą ir
monitoringą (stebėseną), o taip pat
institucija, išduodanti būtinus
leidimus konkrečioms veikloms vykdyti.

Tokiu būdu parengtas
planas taps pagrindiniu
dokumentu jūrinės
erdvės valdymui.

Baltijos jūros erdvės rajonavimo žemėlapis
LegendA:
Laivybos keliai
Žvejybos rajonas
Bioįvairovės zona
Vėjo jėgainių parkai

Bendro naudojimo zona
Prioritetinė zona
Specialios paskirties
zona

Dabar Jūsų eilė …

Daugiau apie jūrinės erdvės planavimą:
www.baltseaplan.eu
http://www.bef.lt/pr_kitos_projektas.
php?id=1267194576

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite
su VšĮ Baltijos aplinkos forumu:
zymantas.morkvenas@bef.lt
Telefonas: +370 5 213 81 55

Autorinės teisės priklauso WWF Vokietija, Frankfurtas (2010)
Visos teisės saugomos.
Šis leidinys parengtas BaltSeaPlan projekto rėmuose.
Tekstas ir idėja: Jochen Lamp ir Michèle Stoltz, WWF Vokietija; Karl Wagner
Iliustracijos: Erik Liebermann
Koordinatoriai: Heike Mühldorfer, WWF Vokietija
Maketavimas: Judith Uhlemann, www.uhlemann-design.de
Gamyba: Rainer Litty, WWF
Atspausdinta ant perdirbto popieriaus

BaltSeaPlan projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės
plėtros fondas, kuris skatina regioninę plėtrą tarptautinio bendradarbiavimo projektais.
Šis leidinys parengtas su Europos Sąjungos parama (http://europa.eu). Už leidinio
turinį atsako WWF (Pasaulio gamtos fondas). Leidinio turinys nėra oficiali Europos
Sąjungos pozicija.

WWF yra viena didžiausių ir daugiausia patirties sukaupusių aplinkosaugos
organizacijų, vienijančių 5 milijonus narių ir rėmėjų bei turinti filialus 100 valstybių.
WWF misija – užkirsti kelią natūralios aplinkos nykimui, užtikrinti ateitį, kurioje
žmonės gyvens harmonijoje su gamta:
• išsaugant biologinę įvairovę pasaulyje
• užtikrinant, kad atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas būtų tvarus
• siekiant sumažinti taršą ir beatodairišką vartojimą.

WWF Vokietija
Pakrančių ir jūrų skyrius
Baltijos jūros projektų biuras
Beghinenhaus
Knieperwall 1
D-18439 Stralsund
Tel. +49 3831 297018
Faksas: +49 3831 297599
stralsund@wwf.de
www.wwf.de

Autorinės teisės priklauso WWF atstovybei Vokietijoje, Frankfurte (2010). Įmonės ženklas registruotas WWF International 2010.

BaltSeaPlan projektą (2009-2012) vykdo 14-a
partnerių Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
Bendromis pastangomis bandoma realizuoti jūrinės erdvės planavimo proceso
koncepciją. Baltijos jūros regione, į jį įtraukiant suinteresuotas grupes, analizuojant
esamas ir potencialias jūrines veiklas, steigiant bandomuosius jūrinės erdvės plotus
bei skatinant teisės aktų, reglamentuojančių atsakingą jūrinės ervės valdymą,
leidybą. Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: www.baltseaplan.eu

