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1. Meksikos įlanka ir Šiaurės Atlanto vandenynas

2. Indijos vandenynas

3. Viduržemio jūra

4. Baltijos jūra

5. Karibų jūra

Įvadas

• Negili, didelis upių baseinas
• Ribotas ryšis su vandenynu

• Lėta vandens apykaita
• Žemos vandens temperatūros

• Pramonė ir žemės ūkis

SWEET GREENS, 2016



JSPD geros aplinkos būklės deskriptoriai - siektini jūros aplinkos apsaugos tikslai



D8: Teršiančios medžiagos jūrinėje aplinkoje

„Teršiančios medžiagos“ - medžiagos arba medžiagų grupės,
kurios yra toksiškos, patvarios ir pasižymi bioakumuliacinėmis
(kaupiasi gyvuose organizmuose) savybėmis.

Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos
kokybės standartų vandens politikos
srityje

Europos Parlamento ir tarybos
Direktyva 2000/60/EB nustatanti
Bendrijos veiksmų vandens
politikos srityje pagrindus

Aplinkos kokybės standartai (AKS) 33 prioritetinėms
pavojingoms medžiagoms + 8 kitoms teršiančioms
medžiagoms (vanduo + biota). AKS - tam tikrą teršalo ar teršalų
grupės koncentraciją vandenyje ar biotoje, kurios negalima
viršyti, norint apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2013/39/ES, kuria iš dalies
keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir
2008/105/EB nuostatos dėl
prioritetinių medžiagų vandens
politikos srityje

Griežtesni AKS 7 prioritetinėms medžiagoms + 12 naujų
prioritetinių pavojingų medžiagų.

LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ 1 ir 2 priedai

LR aplinkos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.
D1-194 “Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono
geros aplinkos būklės savybių patvirtinimo”



Geros jūros aplinkos būklės tikslai ir rodikliai

Tikslas

Siekti mažinti pavojingų medžiagų patekimą į jūros aplinką (orą, vandenį, nuosėdas ir biotą) iki
koncentracijų, nesukeliančių neigiamų pokyčių aplinkos kokybei ir pavojaus žmogaus sveikatai.

Tikslo įgyvendinimo rodikliai

• Teršiančių medžiagų koncentracija vandenyje neviršija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ prioritetinėms
pavojingoms, pavojingoms ir Lietuvoje kontroliuojamoms medžiagoms nustatytų standartų.

• Teršiančių medžiagų koncentracija dugno nuosėdose neviršija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.
kovo 4 d. įsakyme Nr. D1-194 “Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių
patvirtinimo” nustatytų ribinių verčių.

• Teršiančių medžiagų koncentracijos biotoje neviršija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės
17 d. įsakyme Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nustatytų AKS biotoje.



Lietuvos akvatorijos būklės vertinimui naudojami duomenys

Baltijos jūros valstybinio aplinkos monitoringo (VAM) 2008-2011 (I JSPD periodas) ir 2012-2017 (II JSPD periodas) oficialūs 
duomenys + vykdytų tarptautinių projektų rezultatai (papildomos teršiančios medžiagos)



Būklės vertinimo metu analizuotos teršiančios medžiagos

Vandens telkinio cheminė būklė neatitinka geros būklės, jeigu bent vienos teršiančios 
medžiagos koncentracija viršija jai nustatytą aplinkos kokybės standartą!!!



Teršiančios medžiagos vandens storymėje





Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose





Organiniai junginiai Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos dugno nuosėdose



Teršiančios medžiagos biotoje



Aktualiausios cheminės medžiagos Lietuvos Baltijos jūros aplinkoje



Mėginių ėmimo datos:

2017 m. rugpjūčio 16-22 d.

2018 m. vasario 13 d. – kovo 28 d.

Paimta ir ištirta 19 paviršinio 
vandens mėginių:

Kuršių marios – 5 mėginiai;

Klaipėdos sąsiauris – 6 mėginiai;

Baltijos jūra – 3 mėginiai;

Tenžė upė – 4 mėginiai;

Akmena-Danė upė – 1 mėginys

Pirmieji farmacinių medžiagų tyrimai jūroje



Farmacinių medžiagų aptikimas



Vidutinės farmacinių medžiagų koncentracijos jūrinio vandens 
mėginiuose, paimtuose vasarą 2017

Farmacinės medžiagos jūriniame vandenyje



• Teršiančių medžiagų (švino, kadmio, gyvsidabrio, dioksinų ir dioksinų tipo
polichlorintų bifenilų (PCB) ir ne dioksinų tipo PCB) koncentracijos maistui
skirtuose jūros produktuose (žuvyse) neviršija Europos Komisijos Reglamente
EB Nr. 1881/2006 nustatytų didžiausių leistinų teršalų normų.

D9: Teršiančios medžiagos maistui skirtuose jūros produktuose

Tikslo įgyvendinimo rodiklis



Sunkieji metalai žuvų raumenyse

• Nedidelė imtis – išanalizuojama po 1- 4 
mėginius kasmet 

• Pagrindinėms žuvų rūšims tenka mažiau 
negu po 1 mėginį per metus

• Neanalizuojami europinių ungurių mėginiai



Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma žuvų raumenyse

• Nuo 2012 m. dioksinų ir dioksinų tipo PCB DLK žuvų 
raumenyse sumažinta

• Netiriami europinių ungurių mėginiai. 



Ne dioksinų tipo PCB žuvų raumenyse ir kepenyse

Ne dioksinų tipo PCB koncentracijos žuvų raumenyse.

Žuvų kepenyse DLK yra 200
μg/kg, Lietuvoje 2012 – 2017 m.
laikotarpiu tirtas vienas menkių
kepenų mėginys, kuris viršijo DLK
(287 μg/kg).



Būklė (2012-2017) Trendas (lyginant su 
praėjusiu vertinimo 
laikotarpiu)

Švinas Gera Stabili

Gyvsidabris Gera Stabili

Kadmis Gera Stabili

Dioksinų suma Bloga Gerėjanti

Dioksinų ir dioksinų 
tipo PCB suma

Bloga Gerėjanti

Ne dioksinų tipo PCB 
suma (raumenyse)

Gera Stabili

Ne dioksinų tipo PCB 
suma (kepenyse)

Bloga NA



Dėkojame už dėmesį !


