
 

 
Esamos politikos ir tyrimų apie mikroplastiką 
apžvalga – Santrauka politikams 
FanpLESStic-Sea – Iniciatyvos, siekiančios pašalinti mikroplastiko patekimą 
į jūrą – Projekto komponentas 2.1 

FanpLESStic-sea – “Iniciatyvos, siekiančios pašalinti mikroplastiko patekimą į jūrą” (2019 m. sausio 
mėn. – 2021 m. birželio mėn.) yra ES INTERREG finansuojamas Baltijos jūros regiono projektas, kurio 
tikslas yra mažinti ir pašalinti mikroplastiką iš Baltijos jūros. Projekto metu bus: 

 

 

Šis produktas yra projekto FanpLESStic-sea komponento 2.1 veiklos ataskaitos santrauka, kuris 
apžvelgia esamas tyrimų veiklas ir politiką apie mikroplastiką pasauliniu, regioniniu (turima omenyje 
Baltijos jūros regioną), ES ir nacionaliniu lygmenimis. Nacionalinė informacija ir duomenys buvo gauta 
pasitelkiant klausimyną, o išsami literatūros apžvalga sudaryta norint surinkti Informaciją pasauliniu, 
regioniniu ir ES lygmenimis.  

Išsamesnė informacija ir tyrimo analizė pateikta pagrindinėje ataskaitoje. 
 

Pagrindiniai pastebėjimai 
• Pasaulyje nėra priemonės, kuri tiesiogiai atkreiptų dėmesį į mikroplastiką, nors ir kai kurie 

daugiašaliai aplinkosaugos susitarimai apima svarbius aspektus, susijusius su jūros tarša. 
Bazelio konvencija yra viena iš aktualiausių sutarčių. 

• Į mikroplastiką Baltijos jūroje atsižvelgia Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planas. 
• ES lygmeniu jūros tarša ir mikroplastikas yra kelių direktyvų uždavinys ir ES šiuo metu 

reguliuoja pirminio plastiko naudojimą. 
• Pasauliniu lygmeniu mikroplastiko šaltiniai, paplitimas ir išlikimas nurodyti tyrimuose, o 

pasaulinė bendruomenė derina mikroplastiko stebėsenos metodikas. 
• ES lygmeniu vykdomi jūros taršos ir mikroplastiko tyrimai yra išsamūs ir pagrindiniai pirminio 

bei antrinio mikroplastiko šaltiniai ES jau yra žinomi, o darbas su rodikliais ir kontrole vis dar 
vyksta. 

• Regioniniu lygmeniu vykdomi tyrimai suteikia svarių įrodymų dėl vandenyje, vietos pajūriuose, 
augmenijoje bei gyvūnijoje atsirandančio mikroplastiko ir nuosėdų, bet vandens telkinių ir 
regionų lyginimas yra neįmanomas dėl taikomų įvairių stebėsenos metodikų. 

   Sukurtas modelis, kuris padės žymėti, suprasti ir pavaizduoti mikroplastiko kelią į jūrą, ir 
bus taikomas partnerių miestuose ir/ar regionuose; 

   Atlikti naujų technologijų pilotiniai bandymai: 
 Mikroplastiko filtravimas; 
 Tvaraus drenažo sprendimai, siekiant pašalinti mikroplastiką; ir 
 Mikroplastiko šalinimas iš lietaus vandens. 

   Apibrėžta nauja valdymo struktūra ir įtraukiama kuo daugiau žmonių į koordinuotų ir 
ekonomiškai efektyvių priemonių įgyvendinimą. Tokiu būdu kiekvienam projekto 
partneriui bus pateikiami vietiniai investiciniai siūlymai ar planai; ir 

   Viešinami projekto rezultatai, įskaitant ataskaitas apie kliūtis ir tolimesnes galimybes, 
siekiant padidinti institucijų pajėgumą naudoti naujus ir į problemą orientuotus 
mikroplastiko šalinimo metodus. 

https://www.swedenwaterresearch.se/en/projekt/fanplesstic-2/
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
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• Nacionaliniu lygmeniu vykdomi tyrimai suteikia informacijos apie pirminio ir antrinio 
mikroplastiko šaltinius. 

• Keli tyrimai per pastaruosius metus parodė, kad nuotekų valymo įrenginiai išleidžia didelį kiekį 
mikroplastikų į jūros aplinką, nepaisant pažangių ir veiksmingų apdorojimo technologijų. 

• Mikroplastikas kelių dulkėse ir lietaus vandenyje yra gana nauja tyrimų sritis, bet daug 
vykdomų projektų atkreipia dėmesį į šią problemą. 

• Darnaus stebėjimo metodo vystymasis yra labai svarbus tiriant mikroplastiką ir Baltijos jūrą, 
kad būtų geriau suprasta sprendžiama problema. 

• Šiuo metu dar trūksta žinių apie mikroplastiko poveikį, bet tikimasi, kad vykdomi tyrimai 
išspręstų problemą visuose lygmenyse. 

 

Pagrindiniai pasiūlymai 
• Palaikyti darnių, ekonomiškų ir stiprių metodologijų apie mikroplastiką vystymąsi; 
• Surinkta pakankamai įrodymų apie įvairius mikroplastiko šaltinius, kad būtų galima įgyvendint 

šiuo metu esamas priemones (nuotekų valymo įrenginius, pirminį mikroplastiką produktuose 
ir įvairiuose procesuose); 

• Neleisti plisti ir sumažinti antrinius mikroplastiko šaltinius bei atkreipti dėmesį į produktus jų 
gyvavimo ciklo ankstyvajame etape, kol jie dar netapo mikroplastiku arba jūros šiukšlėmis; 

• Atkreipti dėmesį į žinomus pirminio mikroplastiko šaltinius per labiausiai tinkamus būdus ir 
taisykles; 

• Susitelkti į mažiau žinomus antrinius šaltinius, pavyzdžiui, kelio dulkes per lietaus vandenį ar 
panašius atvejus. Pagal turimus įrodymus tokiu būdu galvoti apie galimas priemones, kad būtų 
atkreiptas dėmesys į šaltinį. 

• Atlikti daugiau tyrimų, susijusių su mikroplastiko padariniais ir poveikiu. 
 

Dabartinė politika, susijusi su jūros tarša ir mikroplastiku 
Egzistuoja kelios pasaulinio lygio priemonės ir daugiašalės sutartys, susijusios su jūros šiukšlėmis ir 
mikroplastiku, bet nei viena iš esamų sistemų nėra sukurta siekiant užkirsti kelią vis didėjančiam 
plastiko užterštumui ir mikroplastiko patekimui į aplinką ar pašalinti jau esamą plastiką iš aplinkos. 
Visuotiniai teisiškai įpareigojantys dokumentai, tokie kaip Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija, 
Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų 
tarpvalstybinių pervežimų ir jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) ir Biologinės įvairovės 
konvencija turi svarbių elementų, kurie užkerta kelią plastiko atsiradimui aplinkoje ir todėl yra svarbūs 
mažinant antrinį mikroplastiką. Taip pat tokios iniciatyvos ir organizacijos kaip Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi tikslai, Jungtinių Tautų Aplinkosaugos asamblėja, Tarptautinė jūrų organizacija, Jungtinių 
Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, Didysis septynetas (G7) ir kitos nagrinėja problemą įvairiais 
būdais, pavyzdžiui, kuria veiksmų planus, sprendimus ir kita. Baltijos jūros lygmeniu svarbiausia 
reguliavimo priemonė yra Helsinkio komisijos Jūros taršos veiksmų planas, į kurį yra įtraukta regioninė 
veikla, susijusi su mikroplastiku, kuris yra reguliariai stebimas. Europos Sąjunga turi daug priemonių, 
kurios tiesiogiai ir netiesiogiai sprendžia jūros šiukšlių ir mikroplastiko problemą, įskaitant kelias 
direktyvas ir strategijas, tokias kaip Jūrų strategijos pagrindų direktyva, Atliekų direktyva, Vienkartinio 
plastiko direktyva, Direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių ir žiedinės ekonomikos strategija dėl 
plastiko. Nacionaliniu lygmeniu Švedija 
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yra vienintelė projekto „FanpLESStic-sea“ šalis, kuri draudžia naudoti mikroplastiką kosmetikos 
produktuose (2018 m. liepos mėn.), bet kitos šalys planuoja imtis panašių veiksmų. Taip pat kelios šalys 
parengė gaires ir strategijas, kad sustabdytų pirminio ir antrinio mikroplastiko išmetimą į jūros aplinką, 
pavyzdžiui, iš nuotekų, lietaus vandens arba dirbtinių durpių. Šiuolaikiniai modernūs nuotekų valymo 
įrenginiai pašalina iki 95–99 % mikroplastikų ir pluošto, net jeigu jie nėra sukurti šiam tikslui pasiekti. 
Tačiau dėl nuolat ir dideliais kiekiais apdorojamo vandens vis vien yra paleidžiamas nemažas kiekis 
mikroplastiko ir pluošto į aplinką ir vandens telkinius tiesiogiai ir/arba per dumblą. 

1 paveiksle ir 1 lentelėje pateikiama svarbiausių dabartinių pasaulinių, regioninių ir ES priemonių, 
skirtų spręsti plastikinių jūros šiukšlių ir mikroplastiko problemą, apžvalga: 

1 paveikslas. Tarptautinės organizacijos, kurioms jūros šiukšlės ir mikroplastikas yra aktuali tema (ne išimtinai) 
 

 

 

Visame pasaulyje 
Priemonė Ryšys su jūros šiukšlėmis ir mikroplastiku 
Jungtinių Tautų  Jūrų teisės 
konvencija (UNCLOS) 

UNCLOS yra vienintelė pasaulinio masto priemonė, kuri pagal 207 straipsnį 
valstybėms nustato privalomus teisinius įsipareigojimus užkirsti kelią, 
sumažinti ir valdyti sausumoje esančius taršos šaltinius. Šis straipsnis taip pat 
yra svarbiausias UNCLOS įsipareigojimas išvengti juros šiukšlių ir 
mikroplastiko. 

Tarptautinės konvencijos 
dėl teršimo iš laivų 
prevencijos (MARPOL) V 
priedas 

MARPOL yra pagrindinė Tarptautinės jūrų organizacijos, Jungtinių Tautų 
specialiosios agentūros konvencija, skirta spręsti laivų taršos klausimą 
tarptautinėje laivyboje.  Svarbiausi nuostatai dėl plastikinių jūros šiukšlių ir 
mikroplastiko pateikiami V priede, kuriame draudžiama išmesti bet kokio tipo 
atliekas iš laivų (išskyrus tokius atvejus kaip maisto atliekos, kurios nekenkia 
jūros aplinkai). 

Konvencija dėl jūros 
taršos laidojant atliekas ir 
kitas medžiagas 
prevencijos (1972 m. 
Londono konvencija) 

Pagal Londono protokolą draudžiama į jūrą išmesti bet kokias atliekas, 
įskaitant plastiką.  Londono konvencijos ir protokolo tikslas yra skatinti 
veiksmingai kontroliuoti visus jūros taršos šaltinius ir raginti šalims imtis 
priemonių, kad užkirstų kelią jūros aplinkos taršai, kurios priežastis yra atliekų 
išmetimas į jūrą. 
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ir 1996 m. Londono 
protokolas 

 

Biologinės įvairovės 
konvencija (CBD) 

Nors konvencija nėra tiesiogiai susijusi su tarša jūros aplinkoje, nes ji labiau 
taikoma biologinės įvairovės išsaugojimui, ji turi priėmusi rezoliuciją 
(CBD/COP/DEC/XIII/10), kuri skirta atkreipti dėmesį į jūros atliekų ir 
antropogeninio povandeninio triukšmo poveikį jūros ir pakrantės biologinei 
įvairovei. Sprendime taip pat numatomas konkretus dalyvavimas ir 
prioritetiniai veiksmai dėl mikroplastiko. 

Migruojančių laukinių 
gyvūnų rūšių išsaugojimo 
konvencija (CSM) 

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija (CSM) taikoma 
migruojančioms rūšims, bet per pastaruosius metus konvencija daugiau 
dėmesio skyrė jūrų šiukšlėms, todėl konvencijos šalys priėmė dvi rezoliucijas 
(Res.10.4 ir Res.11.30), kurios skatina ir rekomenduoja šalims konkrečias 
priemones, kad mažintų žinių spragas apie atliekų poveikį jūros gyvūnams, 
įgyvendintų geriausias komercinių laivų idėjas ir sąmoningumo ugdymo 
kampanijas. 

Jungtinių Tautų 
susitarimas dėl žuvų 
išteklių (UNFSA) 

Susitarimas dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos nuostatų, susijusių su dviejų ar daugiau valstybių vandenyse 
sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, 
įgyvendinimo (Jungtinių Tautų susitarimas dėl žuvų išteklių) yra susijęs su 
valstybių vandenyse sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių 
apsauga ir valdymu, bet susitarimas taip pat apima valstybių įsipareigojimą 
mažinti taršą, atliekas ir jų išmetimą į jūrą, pamestą ar paliktą žvejybos įrangą 
(5(f) straipsnis). Taip pat susitarimo 18 (3d) straipsnyje  kalbama apie 
žvejybos įrangos ženklinimą. 

Jungtinių Tautų Stokholmo 
konvencija dėl patvariųjų 
organinių teršalų 
(Stokholmo konvencija) 

Stokholmo konvencija taikoma plastikams, gaminamiems su patvariais 
organiniais teršalais, kurie minimi konvencijoje ir gali daryti įtaką perdirbant 
ir pakartotinai naudojant produktus, kuriuose yra kontroliuojamų cheminių 
medžiagų. 

Bazelio konvencija dėl 
pavojingų atliekų 
tarpvalstybinių pervežimų ir 
jų tvarkymo kontrolės 
(Bazelio konvencija)  

Bazelio konvencija pateikia bene labiausiai visapusišką požiūrį į plastikines 
jūros šiukšles ir mikroplastiką visame pasaulyje, nes konvencijos nuostatos 
taikomos plastiko atliekoms, atsižvelgiant ir į atliekų mažinimą, sukurtą 
aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir plastiko atliekų tarpvalstybinį vežimą. 
2017 m. konvencija nusprendė toliau spręsti plastikinių jūros šiukšlių ir 
mikroplastiko problemą. 2019 m. vyriausybės darė pataisas Bazelio 
konvencijoje ir įtraukė plastiko atliekas į teisiškai privalomą sistemą, kuri 
pasaulinę prekybą plastiko atliekomis padarys aiškesnę ir geriau tvarkomą, 
tuo pačiu užtikrindama, kad jos valdymas bus saugesnis žmogaus sveikatai ir 
aplinkai. Taip pat buvo sukurta nauja plastiko atliekų partnerystė, kad būtų 
sutelkti verslo, vyriausybės, mokslo ir visuomenės ištekliai, interesai ir 
kompetencija, kad būtų lengviau įgyvendinamos naujos priemonės. 

Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m. – 
Darnaus vystymosi tikslai 
(SDG) 

Rezoliuciją 70/11 ir JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. priėmė 
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2015 m., siekdama 17 darnaus 
vystymosi tikslų (SDG), įskaitant tikslą Nr. 14, skirtą vandenynų, jūrų ir jūros 
išteklių tausojimui ir tvariam naudojimui. Kiekviename darnaus vystymosi 
tiksle yra numatytos planinės užduotys, iš kurių 10 yra skirtos įgyvendinti 
tikslą Nr. 14 („Tvarūs vandenynai“), o 14.1 konkrečiai siekiama užkirsti kelią 
ir ženkliai sumažinti įvairią jūros taršą, ypač veiklą sausumoje, įskaitant jūros 
šiukšles ir maistingųjų medžiagų taršą. 

Jungtinių Tautų 
aplinkosaugos asamblėja 
(UNEA) 

Dažnai vadinama aukščiausio lygio sprendimus priimančia institucija 
pasaulyje Jungtinių Tautų aplinkosaugos asamblėja nagrinėja kritinius 
aplinkosaugos iššūkius, kuriuos šiuo metu patiria pasaulis. Nuo pat pirmosios 
aplinkosaugos asamblėjos (UNEA-1) jūros šiukšlių ir mikroplastiko klausimas 
buvo įtrauktas į darbotvarkę, o dabar aplinkosaugos asamblėja 

 
 

1  (UNGA, 2015) 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-10-en.pdf
https://www.cms.int/en/document/marine-debris-0
https://www.cms.int/en/document/management-marine-debris-3
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 turi įtraukusi keturis nutarimus dėl jūros šiukšlių ir mikroplastiko2 ir dar kelis 
kitus susijusius nutarimus. Verta paminėti, kad nutarimuose taip pat yra 
minimos rekomendacijos, susijusios su mikroplastiku. 

Didžiojo septyneto (G7) 
veiksmų planas dėl jūros 
šiukšlių 

2015 m. Didžiojo septyneto šalys oficialiai sutarė dėl Jūros šiukšlių veiksmų 
plano, kuriame įvertinamas problemos socialinis, ekonominis ir aplinkos 
poveikis.  Didžiojo septyneto veiksmų plane pabrėžiamas regioninių jūrų 
konvencijų vaidmuo (tokių kaip Helsinkio komisija ir OSPAR konvencija) ir šių 
konvencijų bei žuvininkystės valdymo organizacijų stipraus 
bendradarbiavimo svarba, turint omenyje didelio masto pasaulines 
žuvininkystės valdymo iniciatyvas. Šis bendradarbiavimas yra būtinas, nes 
„palikta, pamesta ar kitaip išmesta žvejybos įranga“ (ALDFG arba 
„vaiduoklinės“ žvejybos įrankiai) yra viena iš pagrindinių jūros taršą 
sukeliančių priežasčių ir kelia tiesioginę grėsmę gyvybei jūroje ir biologinei 
įvairovei. 

Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacija 
(FAO) – Žvejybos įrangos 
ženklinimas 

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) nagrinėja jūros 
šiukšlių ir mikroplastiko problemą, atsižvelgdama į siekį 1) mažinti jūros 
šiukšles atsiradusias iš žuvininkystės pramonės, konkrečiai iš paliktos, 
pamestos ar kitaip išmestos žvejybos įrangos (ALDFG); 2) įvertinti 
mikroplastiko ekologinį poveikį žuvininkystės ištekliams ir akvakultūros 
produktams; ir 3) įvertinti maisto saugos pavojų žmogaus sveikatai dėl jūros 
šiukšlių, konkrečiai dėl mikroplastiko. 2018 m. Žuvininkystės komitetas 
(COFI33) patvirtino FAO savanoriškas žvejybos įrangos ženklinimo gaires 
(VGMFG)3 , kurios apima ne tik politiką, susijusią su rizikos vertinimu, kad 
būtų nustatytas žvejybos įrangos ženklinimo tinkamumas ar kokios nors 
sistemos įgyvendinimas, bet ir nuostatos, susijusios su tokiomis priemonėmis 
kaip prarastų žvejybos įrankių susigrąžinimas, pranešimai apie ALDFG ir 
nebetinkamos įrangos atsikratymą.  VGMFG yra svarbi priemonė, kuria 
siekiama užkirsti kelią ir sumažinti ALDFG ir „vaiduoklinę“ žvejybą bei kovoti 
su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba. VGMFG papildo 
FAO atsakingos žuvininkystės kodeksą. 

Tarptautinės jūrų 
organizacijos (IMO) 
veiksmų planas dėl iš laivų 
išmetamų plastikinių jūros 
šiukšlių 

Kartu su teisiškai įpareigojančiais dokumentais, IMO Jūros aplinkos apsaugos 
komitetas (MEPC) 2018 m. spalio 26 d. priėmė veiksmų planą dėl iš laivų 
išmetamų plastikinių jūros šiukšlių (rezoliucija MEPC.310(73)) , kad prisidėtų 
prie sprendimų pasauliniu mastu ieškojimo, susijusių su plastikinių šiukšlių 
patekimu į jūras vykdant veiklą laivuose. IMO valstybės narės sutarė 
įgyvendinti priemones, susijusias su veikla laivuose, įskaitant žvejybos laivus, 
iki 2025 m. Veiksmų plane taip pat siekiama naikinti galimus MARPOL 
trūkumus, pavyzdžiui, atliekų dėl gilinimo klausimą. MEPC toliau tęsia 
diskusijas dėl greitesnio veiksmų plano įgyvendinimo. 

 
 
 

Baltijos jūroje 
Baltijos jūros regione devynios pakrantės valstybės bendradarbiauja formuojant aplinkos valdymą 
pagal  Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvenciją (1974 m. Helsinkio konvencija, pataisyta 1992 m.). 
Nors rekomendacijos (žr. 1 lentelę žemiau) nėra teisiškai įpareigojančios, tai, kad jos priimamos 
vienbalsiai ir valstybės turi pranešti apie planų įgyvendinimus savo šalyje, mažina susirūpinimą dėl 
teisinio statuso nebuvimo.  Nors konvencijoje plastikas nėra minimas, jo nuostatos taikomos įvairių 
tipų taršai, faktiškai susijusia su jūros šiukšlėmis, įskaitant ir plastiką. 

 
 
 

 

2  UNEP/EA/UNEA/1/6, UNEP/EA.2/Res.11, UNEP/EA.3/Res.7 and UNEP/EA.4/L.7 
3  (FAO, 2019) 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Documents/IMO%20marine%20litter%20action%20plan%20MEPC%2073-19-Add-1.pdf
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Taigi Helsinkio komisija jau daug metų žino ir sprendžia jūros šiukšlių problemą, bet 2013 m. 
Kopenhagos ministrų deklaracijoje yra aiškesnis įsipareigojimas formuoti regioninį jūros taršos 
veiksmų planą iki 2015 m.4. Tokį veiksmų planą šalys priėmė kartu su Helsinkio komisijos 
rekomendacija Nr. 36/15, kurioje pateikiami konkretūs regionų veiksmai ir savanoriški nacionaliniai 
veiksmai, kad sumažintų kiekį ar panaikintų jūros šiukšles Baltijos jūroje. Šis veiksmų planas turi du 
svarbius tikslus: 

1) Ženkliai sumažinti jūros taršą iki 2025 m., lyginant su 2015 m.; 
2) Užkirsti kelią pakrančių ir jūros aplinkų žalai. 

Iš regioninių veiksmų, susijusių su mikroplastiku, šie turės daugiausia naudos FanpLESStic-sea projekto 
dėka: 

• Gerinti lietaus vandens valdymą, kad būtų užkirstas kelias šiukšlėms, įskaitant mikro atliekas, 
ir jos nepatektų į jūros aplinką dėl pavojingų oro sąlygų. (RL4); 

• Sudaryti pirminio ir antrinio mikroplastiko šaltinių svarbos apžvalgą.  Įvertinti gaminius ir 
procesus, kuriuose yra pirminio ir antrinio mikroplastiko, pavyzdžiui, drabužių audinių 
pluoštas, nustatyti, ar jiems pritaikyti teisės aktai ir, jei įmanoma, daryti įtaką teisinei sistemai 
arba nustatyti kitas reikiamas priemones (RL 6); 

• Ištirti ir skatinti geriausius prieinamus metodus, taip pat tyrinėti ir plėtoti papildomus nuotekų 
valymo įrenginių metodus, kad būtų užkirstas kelias mikrodalelių patekimui į jūros aplinką (RL 
7). 

 
 

1 lentelė. Helsinkio komisijos atitinkamos jūros taršos  mažinimo priemonės 
 

Helsinkio komisijos 
(ar kita atitinkama) 

 

Apibūdinimas ir ryšys su jūros šiukšlėmis ir mikroplastiku 

Helsinkio konvencijos 
3 straipsnis 

„Konvencijos Šalys atskirai ar kartu imasi visų reikiamų įstatyminių, administracinių 
ar kitų atitinkamų priemonių sustabdyti ir panaikinti taršą, siekiant paremti Baltijos 
jūros baseino aplinkos atstatymą bei palaikyti jos ekologinę pusiausvyrą.“ 

Helsinkio konvencijos 
5 straipsnis 

„Konvencijos Šalys įsipareigoja sustabdyti ir panaikinti Baltijos jūros baseino taršą 
iš sausumos taršos šaltinių [...].“ 

Helsinkio 
konvencijos 11 
straipsnis 

Draudžiamas bet koks atliekų laidojimas Baltijos jūroje, kuriama „Laidojimas“ 
reiškia bet kokį sąmoningą atliekų ar kitų medžiagų atsikratymą jūroje arba į jos 
dugną iš laivų, kitų jūroje esančių dirbtinių įrenginių ar lėktuvų, ir bet kokį tyčinį 
atliekų atsikratymą iš laivų, kitų jūroje esančių dirbtinių įrenginių ar lėktuvų. 

MARPOL 5 priedas 1973 m. pagal MARPOL 5 priedą Baltijos jūra buvo speciali teritorija, skirta išmesti 
šiukšlėms iš laivų (galiojo nuo 1989 m. spalio 1 d.). Remiantis šiuo statusu, 5 priede 
nurodytų atliekų, įskaitant plastiką, išmetimas iš laivo į Baltijos jūrą labiau riboja 
nei bendros MARPOL 5 priedo nuostatos. 

MARPOL 5 priedo 6 
nuostata 

Laivai, plaukiantys Baltijos jūroje, privalo atsikratyti laive susidariusių atliekų į 
uosto priėmimo įrenginius prieš išplaukiant iš uosto. 

Baltijos jūros 
veiksmų planas 

 

Baltijos jūros veiksmų plano (patvirtinto Baltijos valstybių ir ES 2007 m.) tikslas 
yra pasiekti gerą aplinkos būklę Baltijos jūroje ir 

 
 

4  (HELCOM, 2015a) 
5  (HELCOM, 2015b) 
6  (HELCOM, 2007a) 
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 spręsti jūros taršos problemą, net jei tik trumpam. Susitariančiosios šalys yra 
įsipareigojusios skatinti vietos valdžios ir vietos bendruomenės projektus, skirtus 
naikinti taršą pakrantės ir jūros aplinkoje, pavyzdžiui, paplūdimio tvarkymo 
veiklą, „Šiukšlių žvejybos“ iniciatyvas ir vietos taršos prevencijos kampanijas, 
atkreipiant dėmesį į savanoriškos veiklos pagrindinį vaidmenį. 

HELCOM 
Rekomendacija 
28E/107 

HELCOM rekomendacija 28E/10 „Be specialaus mokesčio“ yra pirmoji 
rekomendacija, skirta atkreipti dėmesį į jūros taršą. Ji taikoma atliekoms ir 
šiukšlėms, patekusioms į žvejybos tinklus (pagal 2007 m. pataisą), kartu su kitų 
rūšių atliekomis. Pagal „be specialaus mokesčio“ sistemą, iš laivo imamas mokestis, 
kuris apima laive susidariusių atliekų priėmimo, tvarkymo ir galutinio šalinimo 
išlaidos, neatsižvelgiant į tai, ar laive susidariusios atliekos yra iškraunamos, ar ne. 

HELCOM 
Rekomendacija 
29/28 

2008 m. priimta „Tarša Baltijos jūroje“ buvo pirmoji HELCOM rekomendacija, 
išskirtinai skirta jūros taršai ir sutelkė daug dėmesio mėginių ėmimui ir ataskaitoms 
apie jūros šiukšles, rastas paplūdimyje rengti. 

2010 m. HELCOM 
ministrų susitikimas 
Maskvoje9 

Susitariančiosios šalys įsipareigoja „imtis tolesnių veiksmų, kad vykdytų 
nacionalinį ir koordinuotą jūros taršos stebėjimą ir nustatytų taršos šaltinius.“ 
Dabartiniai HELCOM jūros taršos stebėjimai paplūdimiuose10 faktiškai keičia 
rekomendaciją, net jei yra nebaigtas HELCOM oficialus susijęs procesas. 

2013 m. ministrų 
susitikimas 
Kopenhagoje11 

Jūros tarša pripažinta kaip tema, kuri reikalauja nuoseklių veiksmų ir HELCOM šalys 
įsipareigoja ženkliai sumažinti jūros taršą iki 2025 m., lyginant su 2015 m., bei 
sustabdyti pakrantės ir jūros aplinkos žalojimą. Be to, HELCOM šalys nusprendė iki 
2015 m. sukurti regioninį veiksmų planą, kad pasiektų šį ambicingą tikslą. 

HELCOM 
Rekomendacija 
36/112 

HELCOM regioninis veiksmų planas dėl jūros taršos – žr. aukščiau. 

 

Europos Sąjungoje 
Europos Sąjunga priima nuostatus, direktyvas ir kartu įvairias strategijas ar iniciatyvas ir taip sprendžia 
ne tik problemas, susijusias su cheminėmis medžiagomis ar atliekomis, bet ir su plastiku, jūros tarša. 
Svarbiausios direktyvos ir kitos priemonės, susijusios su jūros taršos ir mikroplastiko problemomis, 
pateiktos 2 lentelėje žemiau. 

 

ES priemonė Apibūdinimas 
2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos 
pagrindų direktyva) 

Jūros strategijos pagrindų direktyva (MSFD) buvo priimta 2008 m. su tikslu 
iki 2020 m. pasiekti ar išlaikyti gerą aplinkos būklę (GES) jūroje, kaip yra 
nustatyta 1 straipsnyje. MSFD įgyvendinimas yra grindžiamas vienuolika 
kokybinių deskriptorių, kurie skirti nustatyti gerai aplinkos būklei ir yra 
pateikti direktyvos 1 priede. 10 deskriptorius yra tiesiogiai susijęs su 
problema ir pateikia reikalavimą: „jūrą teršiančios šiukšlės ir jų kiekis nedaro 
žalos pakrančių ir jūros aplinkai.“ 

2018 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento Tarybos 
direktyva (ES) 2018/851   

Pataisyta direktyva dėl atliekų pabrėžia ryšį tarp taršos ir jūros šiukšlių 
šaltinių sausumoje ir kaip reikėtų atkreipti dėmesį į šią politiką. 

 
 

 

7  (HELCOM, 2007b) 
8  (HELCOM, 2008) 
9  (HELCOM, 2010) 
10  (HELCOM, 2018) 
11  (HELCOM, 2013) 
12  (HELCOM, 2015b) 
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kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2008/98/EB dėl 
atliekų 

Kadangi jūros šiukšlės, ypač plastiko atliekos, atsiranda dėl veiklos 
sausumoje, kurią daugiausiai sukelia prasta kietųjų atliekų tvarkymo 
praktika ir infrastruktūra, gyventojų šiukšlinimas ir visuomenės 
informuotumo stoka, reikėtų atliekų prevencijos programose ir atliekų 
tvarkymo planuose priimti konkrečias priemones.  Šios priemonės turėtų 
padėti siekiant iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę jūroje, kaip pateikta 
MSFD aukščiau. 

2019 m. balandžio 17 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (ES) 
2019/883 dėl uosto 
priėmimo įrenginių, į kuriuos 
pristatomos laivų atliekos, 
kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2010/65/ES ir 
panaikinama Direktyva 
2000/59/EB 

Europos Komisija iš dalies pakeitė direktyvą dėl uosto priėmimo įrenginių, 
siekiant, inter alia, sumažinti jūros taršą iš laivų, įskaitant žvejybos ir 
pramoginius laivus. Direktyva taip pat siekia apsaugoti jūros aplinką nuo 
neigiamų padarinių, atsirandančių dėl atliekų išmetimo iš laivų, naudojančių 
uostus Sąjungoje, ir kartu užtikrinti sklandžiai veikiantį jūrų laivų eismą, 
gerinant atitinkamų uosto priėmimo įrenginių prieinamumą ir atliekų 
pristatymą į šiuos įrenginius. 

2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2019/904 dėl 
tam tikrų plastikinių gaminių 
poveikio aplinkai mažinimo 

2019 m. priimta vienkartinių plastikinių gaminių direktyva (SUP) atkreipia 
dėmesį į jūros taršą, atsirandančią iš 10 labiausiai naudojamų vienkartinių 
plastikinių gaminių, dažniausiai randamų Europos paplūdimiuose, taip pat iš 
paliktos žvejybos įrangos ir aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių. 
Ji taip pat skatina tvaresnių alternatyvių gaminių gamybą ir naudojimą, kurie 
padeda išvengti atliekų susidarymo. Direktyvoje nurodomos šios priemonės: 

• Draudimas prekiauti tam tikrais vienkartiniais plastikiniais 
gaminiais, kurių pakaitalų yra rinkoje, t. y., plastikiniais ausų 
krapštukais, vienkartiniais valgymo įrankiais, lėkštėmis, šiaudeliais, 
maišikliais, oro balionėlių lazdelėmis, taip pat gėrimų indeliais ir 
maisto bei gėrimų tara iš polistireninio putplasčio ir visais 
aerobiškai skaidaus plastiko gaminiais. 

• Iš plastiko pagamintos maisto taros ir gėrimų indelių naudojimo 
mažinimo priemonės bei specialaus tam tikrų produktų žymėjimo 
bei ženklinimo nuostatos. 

• Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, apimančios šiukšlių 
(priklausomai nuo gaminio), pvz., cigarečių filtrų ir žvejybos įrankių 
atliekų, valymo operacijų išlaidas. 

• Tikslas, kad iki 2029 m. būtų atskirai surenkama 90 proc. 
plastikinių gėrimų butelių (iki 2025 m. – 77 proc.), nauji plastikinių 
butelių projektavimo reikalavimai, kad dangteliai liktų pritvirtinti 
prie butelio, ir tikslas, kad PET butelių sudėtyje nuo 2025 m. būtų 
25 proc., o nuo 2030 m. – 30 proc. perdirbto plastiko. 

ES veiksmų planas dėl 
žiedinės ekonomikos ir 
plastiko strategijos 
 
 
 
 
 
 
 

2015 m. Europos Komisija pradėjo žiedinės ekonomikos veiksmų planą 
pavadinimu „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų 
planas“, kuriuo numatoma kurti tvarią, konkurencingą mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir tausaus išteklių naudojimo ekonomiką, 
atkreipiant dėmesį į tokias veiklos sritis kaip gamybos (projektų procesas), 
vartojimo ir atliekų valdymą. Pagal žiedinės ekonomiką, Komisija sutinka 
priimti strategiją dėl plastikų žiedinėje ekonomikoje, skirtą tokiems 
klausimams kaip perdirbamumas, biologinis skaidumas, tam tikruose 
plastikuose aptinkamos pavojingosios medžiagos ir jūros tarša šiukšlėmis, 
spręsti. 
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Mikroplastikas Remiantis Europos Komisijos pateiktu prašymu, Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) 2019 m. sausio mėn. paskelbė oficialų REACH 
apribojimų pasiūlymą dėl sąmoningai įdedamo mikroplastiko.  Anot ECHA, 
jei apribojimai būtų priimti, jie sumažintų į aplinką patenkančio 
mikroplastiko kiekį ES iki 400 tonų per 20 metų. Siūlomas apribojimas buvo 
prieinamas viešose konsultacijose iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 
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Nacionaliniu mastu 
Mikroplastiko problema yra plačiai aptariama kituose teisės aktuose, pavyzdžiui, aktuose dėl poveikio 
vandens telkiniams ir kituose bendro pobūdžio teisės aktuose, kuriuose nebūtinai atkreipiamas 
dėmesys į mikroplastiką. 

Tačiau kai kuriose šalyse jau yra priimti draudimai ar apribojimai dėl mikroplastiko naudojimo tam 
tikruose gaminiuose, daugiausia nuplaunamuose kosmetikos produktuose. Baltijos jūros regione 
Švedija yra vienintelė šalis, kuri šiuo metu įgyvendina draudimą rinkoms tiekti kosmetikos produktus, 
kurių pakuotėse yra plastiko dalelių mažesnių nei 5 mm dydžio.  Draudimas įsigaliojo 2018 m. liepos 1 
d. ir kosmetikos gaminių, išleistų į rinką iki šios dienos, turėjo būti atsisakyta iki 2018 m. pabaigos. 

Pagal turimą informaciją, nei viena projekto FanpLESStic-Sea šalis neįgyvendino apribojimų, konkrečiai 
susijusių su mikroplastiku. Tačiau kelios šalys pradėjo įvairius procesus, nukreiptus į mikroplastiką ir 
plastiko naudojimą. Pavyzdžiui, Danijoje yra svarstomas ministerijos įsakymas dėl draudimo naudoti 
plastiką kosmetikos gaminiuose. Tuo tarpu Suomijoje su MSFD įgyvendinimu susijusiose gairėse ir 
nacionaliniuose rodikliuose yra numatytos užduotys, susijusios su mikroplastiku. 

Kalbant apie lietaus vandenį, egzistuoja įvairūs įstatymai ir gairės, bet juose nėra atkreipiamas 
dėmesys būtent į mikroplastiką (pavyzdžiui Suomijoje, Lenkijoje ir Švedijoje). Viena išimtis yra 
Norvegija, kurioje kelių statybos gairės (įtvirtintos kelių įstatyme) pripažįsta mikroplastiką kaip teršalą. 
Švedija šiuo metu dirba su panašiomis gairėmis. Rusijoje yra reikalavimai dėl bendros lietaus vandens 
kokybės, o Švedijoje formuojamos konkrečios gairės, susijusios su nuotekų tarša iš greitkelių. Taip pat 
yra nevyriausybinių organizacijų gairės, kurios siūlo būdus dėl mikroplastiko mažinimo Baltijos jūros 
regiono lietaus vandenyje. 

Danijoje vyriausybė išsiuntė gaires dėl dirbtinės vejos sudėties valdymo, įskaitant ir aspektus dėl 
gumos granulių naudojimo. Švedija dalyvauja veikloje dėl dirbtinių durpių ir rengia gaires, kad 
sumažintų mikroplastiko emisiją, kylančią dėl pirminio mikroplastiko pramoninės gamybos. 

Taigi nors Baltijos jūros regione nėra daug įstatymų, konkrečiai susijusių su mikroplastiku, problema 
buvo atpažinta skirtingais lygmenimis, atsižvelgiama į įvairius šaltinius ir tikimasi, kad ateityje 
pasirodys nauji įstatymai ar gairės. 

 

 
 

Iki šiol atlikti tyrimai apie mikroplastiką 
Pasauliniu mastu 
Per pastaruosius kelerius metus labai išaugo mikroplastiko tyrimų skaičius. Šiuo metu pasaulyje atlikta 
daugybė tyrimų, susijusių su mikroplastiku skirtingose ekosistemų dalyse, taip pat apie mikroplasto 
aptikimą, analizę ir stebėjimo metodikas, iš kurių čia pateikiami tik keli pasauliniai tyrimų rinkiniai. Reikia 
atkreipti dėmesį į GESAMP grupės parengtas ataskaitas, kuriose ne tik pateikiama turima informacija 
apie mikroplastiką, bet ir stengiamasi suderinti mikroplastiko stebėjimo metodikas. Kalbant apie 
mikroplastiką apskritai, GESAMP (2016) pabrėžia keletą svarbių punktų: 
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Kalbant apie mikroplastiko šaltinius, šiame projekte apžvelgti pasaulinio, regioninio, ES ir nacionalinio 
lygio tyrimai padarė panašias išvadas. Žemiau pateiktoje UNEP (2016) SYKE (2019) iliustracijoje 
supaprastintai ir informatyviai parodomi svarbiausi pirminiai antriniai ir mikroplastiko šaltiniai, taip pat jų 
keliai į vandens telkinius. 
2 pav. Pirminiai ir antriniai mikroplastiko šaltiniai (SYKE 2019, iš pradžių numatyta UNEP 2016) 

 
Bendras mikroplastiko šaltinių ir kelionės vaizdas parodytas žemiau esančiame paveiksle (IUCN, 2019), 
kuriame pavaizduotas mikroplastiko kelių susiskaidymas ir išsiskyrimas tarp sausumos ir vandenyno 
šaltinių, pagal kurį galima teigti, kad didžioji mikroplastiko dalis atkeliauja iš sausumos. Tačiau likusi dalis 
patenka į jūrinę aplinką daugiausia per vandens nuotėkį nuo kelių ir per nuotekas. Dar mažesnė dalis 
patenka per vėją ar vandenyno šaltinius. 
 
 
 

 Yra pirminiai ir antriniai mikroplastiko šaltiniai. Skirtumas grindžiamas tuo, ar 
dalelės iš pradžių buvo gaminamos tokio dydžio (pirminės), ar jos atsirado dėl 
didesnių (antrinių) daiktų suskaidymo. 

 Suskaidymas ir skilimas yra svarbus faktorius, lemiantis antrinio mikroplastiko 
atsiradimą, tačiau šie procesai nėra gerai ištirti. 

 Yra įrodymų, kad mikroplastikas patenka į aplinką visais plastikinių gaminių 
gyvavimo ciklo etapais: nuo jų pagaminimo iki patekimo į atliekas. 

 Mikroplastikas gali patekti į jūrinę aplinką per upių sistemas, pakrantes, iš laivų 
ar platformų arba vėjo pagalba (iš atmosferos). 

 Mikroplastiko apibrėžimai, mėginių ėmimo ir matavimo metodai tyrimuose, 
šaltinių sektoriuose ir geografiniuose regionuose labai skiriasi, todėl palyginti 
daugelio tyrimų duomenis yra labai sudėtinga (GESAMP, 2016). 
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3 pav. Visuotinis mikroplastiko patekimas į pasaulio vandenynus (IUCN 2019) 

 
Mikroplastiko stebėjimas tapo svarbia diskusijų tema, todėl su ja susijęs darbas vyksta globaliu, 
regioniniu, ES ir nacionaliniu lygmenimis. Daugelis šio projekto apžvelgtų regioninio lygio tyrimų taip pat 
parodė, kad trūkstant suderintų tarptautinių standartų, susijusių su visais stebėjimo aspektais (mėginių 
ėmimu, paruošimu, identifikavimu, apibūdinimu ir kt.), neįmanoma palyginti skirtingų tyrimų ir jų 
duomenų. Taigi GESAMP (2019) ataskaitoje pateikiamos visuotinės rekomendacijos, kaip suderinti jūrinių 
šiukšlių ir mikroplastiko stebėjimo metodikas. Taip pat pateikiamos naudingos nevyriausybinių 
organizacijų gairės ir protokolai, pavyzdžiui, dėl tralų (5Gyros) naudojimo. 
 
ES 
Remdamasi Europos Strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje ir atsižvelgdama į skirtingus jos tikslus 
ir veiksmus (pavyzdžiui, veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią užterštumui mikroplastiku, nurodytus 
strategijos 1 priede), Europos Komisija užsakė keletą leidinių, susijusių su jūrinėmis šiukšlėmis ir 
mikroplastiku, kuriuose reikia atkreipti dėmesį į šiuos du dalykus: 

• „Sąmoningai į gaminius pridėtas mikroplastikas “, 2017 m. 
• „Tyrimai, kaip sumažinti mikroplastiko, išskiriamo iš gaminių (bet ne tyčia į juos pridėto), 

patekimo į vandenį mažinimo galimybės“, 2018 m. 

Ilgojoje ataskaitos versijoje yra identifikuoti ir trumpai aprašyti keli kiti leidiniai ir mokslinių tyrimų 
projektai, susiję su jūrinėmis šiukšlėmis ir mikroplastiku.  
Ataskaitoje (Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, 2017) apie sąmoningai pridėtą 
mikroplastiką buvo pasiūlyta įvairių šaltinių, skirtų sąmoningai pridėtam mikroplastikui, atsižvelgiant į 
skirtingas kategorijas, apibrėžiančias galimus kiekvieno pogrupio teršalų kiekius (žr. 5 lentelę žemiau. 
Lentelė skiriasi nuo pirminės ataskaitos).  
 
5 lentelė. Sąmoningai pridėto mikroplastiko šaltiniai ES, 2017 m 

Kategorija Pogrupis Emisijos keliai 
Kosmetika ir 
higienos produktai 

Nuplaunamos priemonės  Nuotekos, tiesioginis žmonių vartojimas 

 Nenuplaunamos priemonės 
 

Kietosios atliekos (makiažo valiklis), nuotekos, 
tiesioginis žmonių vartojimas 

 Superabsorbentai Kietosios atliekos (vienkartiniai higienos produktai) 
Plovikliai  Nuotekos (kietosios atliekos) 
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Dažai/Danga/Rašalas 
 

Pastatų, kelių, jūrų  
 

Dažų išsiliejimas dažymo metu (-> dirvožemis, 
vanduo); nuotekos (skalavimo šepetys), antrinio 
mikroplastiko susidarymas 

 Popieriaus gamyba (drenažo 
priemonė; danga) 

Nuotekos, kietosios atliekos 

 Lazerinių spausdintuvų rašalai Tiesioginis žmonių vartojimas (įkvepiant); kietosios 
atliekos (ne dalelės, sluoksniai) 

 Buitinės poliravimo priemonės 
(grindys)  

Nuotekos, antrinio plastiko susidarymas ir galimas 
irimas 

Pramoniniai 
abrazyvai 
 

Abrazyvinė terpė Labiausiai tikėtini: pakartotinis panaudojimas ir 
darbuotojų kaukės su filtrais; galimi: nuotekos; 
tiesioginis žmonių vartojimas (įkvepiant) 

Žemdirbystė Kontroliuojamo išsiskyrimo trąšos 
(maistinių medžiagų atsargos), 
pasėliai 

Ištirpstant polimerinei dangai (esant kapsuliuotam 
ingredientui / trąšų nuotėkiui), nėra įrodymų, kad 
išlieka dalelių forma 

 Dirvožemio gerinimas (vandens 
sulaikymas) 

Dirvožemis, požeminis vanduo? 

 Mėšlo nusausinimas Dirvožemis, požeminis vanduo? 
Medicinos reikmės Medikamentai (priedai vaisto 

formoje, kontroliuojamo 
atpalaidavimo, nanokapsulės).  

Tiesioginis žmonių vartojimas (nuotekos, jei jos nėra 
ištirpintos) 

 Dantų polimerai, skirti užpildyti 
ertmes, hermetikai, dantų 
protezai, abrazyvai dantų 
lakuose.  

Tiesioginis žmonių vartojimas, nuotekos 

Nuotekų valymas Flokuliacinės medžiagos, nuotekų 
šalinimas 

Per kanalizaciją patenka į žemės ūkio paskirties 
žemę 

Statyba  
 

Polimerbetonas, pluoštu 
armuotas betonas (PP, nailonas, 
PET), izoliacija (EPS) 

Statybos metu: griaunant pastatus produkto 
patekimas į vandenį, dirvožemį (vanduo, dirvožemis) 

Kiti Baldai / minkšti žaislai (pvz., 
Išplėsti PS) 

Kietosios atliekos 

 Klijai ir hermetikai Nėra įrodymų, kad išlieka dalelių forma (kietosios 
atliekos) 

Nafta ir dujos (Gręžimo skysčiai, flokulantas) Netyčinis išmetimas į jūrinę (arba sausumos) aplinką 

 
 
Kitoje Europos Komisijos užsakytoje ataskaitoje (Eunomia & ICF, 2018), apie nesąmoningai pridėtą 
mikroplastiką, patekusį į aplinką, išsiaiškinta, kad (žr. 4 paveikslą žemiau) padangos, kelio ženklai, 
plastikinės granulės prieš gamybą ir sintetinės tekstilės plovimas yra dideli mikroplastiko teršalų šaltiniai. 
 

4 pav. Nesąmoningai pridėto mikroplastiko šaltiniai ES „EUNOMIA & ICF 2018“. 
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Baltijos jūroje 
4 paveiksle parodytas galimas mikroplastiko likimas ir keliavimo būdai bei biologinė sąveika jūros 
aplinkoje. Priklausomai nuo kelių veiksnių, įskaitant dalelių dydį, keliai ir likimas taip pat skiriasi. Taigi 
tolimesni tyrimai yra būtini. Iki šiol tyrimai atlikti skirtingose Baltijos jūros ekosistemų dalyse. Šio projekto 
metu buvo ištirtas užteršimas mikroplastiku vandens paviršiuje, skirtinguose gyliuose, nuosėdose, netoli 
kranto, ir biotose (žuvyse ir bestuburiuose). 
 
4 paveikslas. Galimas mikroplastiko likimas, judėjimas ir biologinė sąveika (NIVA, 2014, Wright ir kt., 2013).  
 

 
 
 
Vykdydama ES bendrai finansuojamo projekto „Būklė, spaudimas ir poveikis bei socialinis ir ekonominis 
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įvertinimas Baltijos jūros jūrų regione“ (SPICE)15 dalį, HELCOM sukompiliavo regioninius duomenis apie 
mikro teršalų tyrimus Baltijos jūros regione, kurie panaudoti kaip šio skyriaus pagrindas.  
 

Remiantis SPICE rezultatais16, ankstyvieji mikro teršalų mėginiai Baltijos jūroje buvo paimti iš Švedijos 
krantų vandens paviršiaus (2007 m.), o nuosėdos atsirado tik vėliau (Danija, 2012). Taip pat yra duomenų 
iš už Baltijos jūros teritorijos (netoli Geteborgo, Švedija) jau nuo 2007 m. Apie mikro teršalus vandens 
paviršiuje netoli kranto ankstyviausi tyrimai buvo atlikti 2014 m. Vokietijoje, o mikro teršalų – 
augmenijoje ir gyvūnijoje 2013 m. Danijoje. Aplinkos mėginių ėmimas buvo atliktas daugiausia mokslinių 
tyrimų tikslais, tačiau keliose Baltijos jūros šalyje, pvz., Danijoje (augmenijos ir gyvūnijos mėginiai), 
Estijoje, Suomijoje (paviršiaus mėginiai) ir Švedijoje, taip pat vykdoma bandomoji stebėsenos veikla. 
Danijoje taip pat yra senų augmenijos ir gyvūnijos mėginių, paimtų 1987 m. Lenkijoje mikroplastiko 
stebėjimas vykdomas kaip valstybinės aplinkos stebėsenos (SEM) dalis. Lenkijos jūrų teritorijose 
mikroplastiko monitoringas pirmą kartą buvo atliktas 2016 m. 6 stotyse (įskaitant 1 stotį Vyslos lagūnoje 
kaip papildomo vandens stebėjimo sekliame vandenyje dalį). 2018 m. (iki 2021 m.) mikroplastikas 
nuosėdose ir skirtinguose vandens gyliuose kartą per metus yra stebimas 6 stotyse. Daugeliu atvejų 
pagrindinis įvairių vandens tyrimų tikslas buvo aptikti (ir galbūt toliau analizuoti) plastikinius polimerus. 
 

Po šių pirmųjų tyrimų mikro teršalai buvo tiriami dar plačiau, ypač mikroplastiko skirtinguose Baltijos jūros 
ekosistemų dalyse, augmenijoje ir gyvūnijoje. 
 
Tačiau, kaip patvirtino ir SPICE projektas, mėginių ėmimo, mėginių ruošimo ir analizės metodai labai 
skiriasi. Mėginių ėmimo metodai ir mėginių ėmimo įranga skiriasi net tais atvejais, kai mėginiai imami iš 
tos pačios ekosistemos dalies. Be to, skirtingi įtaisai ir ekstrahavimo protokolai yra ir toliau naudojami 
siekiant atskirti mikro teršalus nuo matricų, biologinės medžiagos, nuosėdų ar suskaidytų organinių 
medžiagų. 
Visoms mėginių ėmimo metodikoms, esančioms skirtingose vietose, būdinga tai, kad tinklo akies kraštinės 
ilgis labai skiriasi, todėl palyginti skirtingus tyrimus yra sudėtinga ar net neįmanoma. Kai kurie tyrimai 
įrodė, kad dalelių skaičiaus skirtumas buvo 2500 kartų didesnis (vieno tyrimo metu net iki 100 000 kartų 
didesnis), kai buvo naudojamas mažesnis tinklo akių dydis. Vienintelė išimtis - vandens paviršiaus tyrimai, 
nes daugumoje tyrimu naudojama mantiniai tralai. 
Kalbant apie nuosėdų mikroplastiką, rezultatai, atsižvelgiant į nagrinėjamų dalelių dydį, taip pat labai 
skiriasi, tačiau paprastai atliekant nuosėdų mikroplastiko tyrimus buvo naudojamas mažesnis ribinis dydis 
(iki 10 μm) nei, pavyzdžiui, tralavimo tyrimuose. 
Kalbant apie mikroplastiką augmenijoje ir gyvūnijoje, 2017 m. Šiaurės ministrų taryba finansavo studiją17 

„Mikro ir makro plastikas Šiaurės vandenų jūrų gyvūnuose“, kuri yra išsami esamų svarbių tyrimų, 
susijusių su mikroplastiku skirtingose biotose Šiaurės šalių vandenyse, santrauka. Kadangi, kaip teigiama 
pranešime, dauguma tyrimų buvo atlikti Šiaurės ir Baltijos jūrose, buvo galima susidaryti gerą vaizdą apie 
mikroplastiko taršos kiekį Baltijos jūros biotoje (žuvyse ir bestuburiuose). Minėtoje ataskaitoje buvo 
išanalizuoti septyni Baltijos jūros tyrimai, iš kurių penki buvo susiję su žuvimis ir dviem bestuburiais. Silkė 
ir menkė yra labiausiai ištirtos rūšys pagal skaičių ir tyrimo vietą, o jų mikroplastiko prarijimas procentas 
svyravo nuo 0–34% iki 1,4–26%. 
 
15 http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/completed-projects/spice/ 
16 (HELCOM, 2017) 
17 (Bråte, et al., 2017) 
 

http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/completed-projects/spice/
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1141513/FULLTEXT02.pdf
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Dviejų tyrimų metu gauruotažnyplio krabo prarijimo dažnis svyravo nuo 9 iki 28%, tuo tarpu valgomųjų 
midijų nurijimo rodikliai siekė net 67%. Tačiau tyrimas primena, kad sunku palyginti Šiaurės šalių (įskaitant 
Baltijos šalių) ir kitų regionų tyrimus, nes tyrimų skaičius yra ribotas, taip pat ribotas tyrimų skaičius su 
tomis pačiomis rūšimis iš skirtingų vietų, o tyrimų metodai irgi skiriasi. Be to, manoma, kad keletas kitų 
veiksnių daro įtaką plastiko patekimui į gyvūnus, ypač žuvis, tačiau kai kurias jų rūšis ištirti yra sudėtinga.  
 
 
Nacionaliniu mastu 
Kaip parodė tyrimai iš skirtingų Baltijos jūros baseinų, akivaizdu, kad Baltijos jūroje yra mikroplastiko. Taip 
pat nustatyti kai kurie šaltiniai. Tačiau aiškus mikroplastiko kelių į Baltijos jūrą vaizdas vis dar nėra ištirtas.  
 
Todėl į apklausą, kuri buvo vykdoma kaip „FannpLESStic-Sea“ projekto dalis, buvo įtraukti klausimai apie 
vykdomus ir baigtus nacionalinio lygio tyrimus apie mikroplastiką bei duomenų prieinamumą, apie 
dabartines žinias apie mikroplastiko šaltinius ir apie juose esantį mikroplastiką, taip pat mikroplastiką 
nuotekose ir lietaus vandenyje. 
 
Apskritai atrodo, kad apie mikroplastiko šaltinius ir jo šalinimo priemones nacionaliniu lygmeniu yra gerai 
suprantama. Tačiau mikroplastiko patekimas per lietaus vandenį yra prastai ištirtas, o turima informacija, 
metodikos ir technologijos, skirtos šioje vietoje susidoroti su mikroplastiku, yra ribotos. Be to, išsamus 
šaltinių, mikroplastiko judėjimo kelių ir nusėdimo vaizdas šiuo metu nėra aiškus. Vis dar sunku teigti, kurie 
šaltiniai (antriniai ar pirminiai) yra svaresni, nes mikroplastiko judėjimo keliai (nuotekos, lietaus nuotekos 
ir tiesioginis išmetimas), nusėdimas (paviršiuje, skirtingame vandens gylyje, nuosėdose ir biotoje) dar 
nėra gerai ištirti.  
 
Žemiau pateikiama surinktos informacijos santrauka. 
 

Šaltiniai  
Danija (2015 m.), Vokietija (2015 m.), Norvegija (2014 m.) Ir Švedija (2015 m., 2016 m., 2017 m., 2019 m.) 
atliko mikroplastiko šaltinių analizę nacionaliniu lygiu. Suomija taip pat tam ruošiasi. Remiantis 
rezultatais, pagrindiniai mikroplastiko šaltiniai nacionaliniu lygmeniu yra labai panašūs į esančius Europos 
ir pasaulio lygmenyje: antrinis mikroplastikas patenka į aplinką iš kelių, o pirminis mikroplastikas - iš 
asmeninės priežiūros produktų, kosmetikos gaminių ir sintetinių drabužių. Be to, teršalų šaltiniais taip pat 
buvo pripažinti plastikinės granulės, dirbtinės velėnos, įvairūs dažai (dėl iš jų atsitiktinai į aplinką 
patenkančių plastiko dalelių), taip pat smėlio pūtimas naudojant mikrodaleles. Iš kai kurių nustatytų 
šaltinių mikroplastikas nėra sulaikomas per nuotekų valymą, kiti, pvz., per lietaus vandenį, patenka tiesiai 
į vandens telkinius, kaip parodyta 5 paveiksle. 
 
 
 
5 paveikslas. Visuotinai suprantami mikroplastiko šaltiniai ir jų judėjimo būdai. Wu, Yang ir Criddle, 2017 m. 
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Nuotekos 
Nuotekų ir nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ), kaip mikroplastiko šaltiniai, tapo svarbia tyrimų tema 
Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Švedijoje. Buvo pranešta apie 
mažiausiai 20 skirtingų nacionalinio lygio tyrimų ir (arba) ataskaitų, susijusių su mikroplastiku nuotekose. 
Šiais tyrimais dažnai buvo analizuojamas nuotekų valymo įrenginių efektyvumas sugaunant mikrodaleles 
ir mikropluoštus, palyginant jų kiekį įtekančiuose ir išleidžiamuosiuose nuotėkiuose. Remiantis 
rezultatais, įprasti NVĮ gali efektyviai pašalinti iki 80–95% mikroplastiko, tuo tarpu pažangių NVĮ, turinčių 
tretinio apdorojimo technologijas, galimybė užfiksuoti mikroplastiką ir pluoštus yra aukšta (95–99%). 
Tačiau dėl didelių nuolat valomų nuotekų kiekių, NVĮ yra laikomi svarbiais teršimo mikroplastiku šaltiniais. 
Beveik be išimties nustatyta, kad mikroplastiko koncentracija išleidimo vietoje yra didesnė nei etaloninėse 
vietose. Be to, nuotekų valymo įrenginių, turinčių mikroplastiko, dumblas dažnai naudojamas kaip trąša 
žemės ūkyje, o dumble esančio mikroplastiko poveikis ekosistemai dažniausiai nežinomas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 pav. Įvairių nuotekų valymo technologijų efektyvumas šalinant mikroplastiką, Talvitie ir kt., 2017 m. 
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Lietaus vanduo 
Šiame skyriuje kalbama apie lietaus vandenyje esantį mikroplastiką, įskaitant mikroplastiko emisijas, 
atsirandančias dėl automobilio padangų susidėvėjimo, kelio dulkių. Kelių ir padangų dulkių tyrimai jau 
atlikti Norvegijoje, tačiau Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, inicijuota keletas naujų projektų. 
Lietaus vandens mikroplastiko tyrimai atlikti Danijoje, dar keletas projektų vyksta keliose Baltijos jūros 
šalyse. Žemiau pateiktas paveikslas parodo įvairius mikroplastiko šaltinius, susijusius su lietaus 
nuotekomis ir mikroplastiku, patekusio iš kelių. Neseniai atliktas tyrimas18 iš Danijos atskleidė, kad lietaus 
tvenkinio vandenyje yra 270 mikroplastiko vienetų / l (atitinka 4,2 μg / l). Tvenkinio mikroplastikas 
nuosėdose buvo labai koncentruotas ir siekė 0,4 g / kg (tai atitinka beveik 106 vienetų / kg). Tyrimas taip 
pat parodė, kad tvenkinyje stuburinių gyvūnų (trispyglių dyglių ir jaunų tritonų) mikroplastiko sankaupos 
pasiekė beveik tokį pat lygį kaip nuosėdose (dalelių skaičiumi). 
 
7 pav. Miesto lietaus nuotekų apžvalga (Kitsapo apskritis, 2018 m.) 
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18 (Borg Olesen, Stephansen, & van Alst, 2019) 
 
Žemiau pateiktas paveikslas parodo nuotekų ir švaresnio lietaus vandens sąsajas. Kai abu išmetimai 
susilieja, lietaus nuotekos valomos tuo pačiu būdu (išskyrus kanalizacijos perpildymą kai jos nepatenka į 
aplinką). Atskirtos nuotekos valomos nuotekų valymo įrenginiuose, o lietaus vanduo valomas sulaikymo 
tvenkiniuose arba iš viso nevalomas (žr. 7 ir 8 paveikslus). Vienos sistemos tinkamumas darant žalą kitai 
priklauso nuo individualios situacijos. 
 
8 pav. Miesto ir lietaus nuotekų išmetimo į kitas kanalizacijos sistemas apžvalga, Bollmann, Simon et al., 2019 m. 
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Kitos 
Ši kategorija apima konkretesnius tyrimus, tokius kaip mikroplastikas geriamajame vandenyje, biotose, 
sniege ar skalbimo mašinų (skalbinių) mikropluoštai. Be to, iš dirbtinių velėnų ir kitų dirbtinių paviršių 
išskiriamas mikroplastikas, pvz. žaidimų aikštelės ir sporto bazės yra tiriamos projekto partnerių šalyse. 

 
Diskusija 
Remiantis šia ataskaita ir santrauka galima pastebėti, kad vis daugiau informacijos apie mikroplastiką yra 
ir Baltijos jūros regione. Tai apima pirminio ir antrinio mikroplastiko šaltinius, jų atsiradimą skirtingose 
ekosistemų dalyse, taip pat biotoje (daugiausia žuvyje ir dvigeldžiuose). Kalbant apie šaltinius, pirminio 
mikroplastiko šaltiniai yra gana gerai suprantami, taip pat tam tikri antriniai mikroplastiko šaltiniai, pvz., 
patenkantys iš kelių ir skalbiant sintetinius pluoštus. Tačiau atrodo, kad didesnių plastikinių gaminių (ir 
kt.) irimo procesas teoriškai yra žinomas ir, svarbiausia, jo indėlis į bendrą mikroplastiko kiekį aplinkoje, 
tačiau pats reiškinys tebėra prastai suprantamas.  
 
 
 
 
 
 
 
Taip pat atlikta daugybė tyrimų, skirtų aptikti ir galimai identifikuoti plastikines daleles bei pluoštus 
skirtingose vandens ekosistemų vietose, biotose ir nuotekose. Taip pat atrodo, kad mikroplastikas 
nuotekose yra gana gerai ištirtas, tačiau šios žinios netaikomos kitoms problemoms spręsti, pvz., 
mikroplastikui lietaus vandenyje. 
 
Kalbant apie politines priemones, nėra bendro požiūrio, skirto konkrečiai mikroplastikui, net jei šis 
klausimas yra dalinai įtrauktas į keletą tarptautinių schemų. Nacionaliniu mastu politinė iniciatyva turėtų 
susitelkti į priemones, skirtas kontroliuoti didesniems plastikiniams gaminiams (nuo plastikinių produktų 
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gamybos ir jų kiekio mažinimo iki jų tvarkymo pagerinimo jiems tapus atliekomis) ir mažesniu mastu 
specifinio tipo mikroplastikui, pvz., esančiam kosmetikoje. Tačiau atrodo, kad kovos su tarša tendencija 
vis labiau didėja. Taip pat verta paminėti, kad daugelis šalių siekia padidinti plastiko perdirbimą, todėl gali 
atsirasti naujų taršos mikroplastiku šaltinių. Taigi gali tekti atsižvelgti į rizikos vertinimų taikymą, kai 
naujos medžiagos pateks į rinką.  
 
Nepaisant mikroplastiko stebėsenos pažangos, atrodo, kad tiek tyrinėtojams, tiek politikams prastai 
sekasi suderinti skirtingus ekosistemų dalių stebėjimo protokolus.  
 
Pasiūlymai, kur tolesni tyrimai galėtų būti vykdomi, yra tokie: i) stebėsenos metodikų suderinimas; (ii); 
tolimesnis darbas su nustatytų pirminio ir antrinio mikroplastiko šaltinių įvesties tobulinimu; iii) 
technologijų, skirtų užkirsti kelią mikroplastiko (tiek pirminio, tiek antrinio) nutekėjimui, plėtojimas; ir iv) 
priemonių, skirtų mikroplastiko patekimo į skirtingas ekosistemos dalis mažinti, veiksmingumo 
vertinimas; v) žinių apie mikroplastiko daromą poveikį ir žalą gerinimas. 
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