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Šiame darbe, remiantis 2000–2015 m.
palydovinių stebėjimų duomenimis, pateikiami vėjo sukelto Pietryčių (PR) Baltijos jūros regiono priekrantės apvelingo
tyrimai. Jų rezultatai parodė, kad daugia
spektrių palydovų duomenys yra efektyvi
priemonė šiltuoju metų periodu identifikuoti PR Baltijos jūros regiono priekrantės
apvelingą bei įgalina tirti jo erdvines savybes, intensyvumą ir poveikį visai gamtinei
aplinkai, taip pat suteikia naudingos informacijos apie jūros ir marių sąveiką. Darbe
pateikiama išsami statistinė informacija
apie regionines PR Baltijos apvelingo savybes, jo poveikį Kuršių marių hidrologinėms sąlygoms, pateikiamos įžvalgos apie
galimą jo poveikį Baltijos jūros priekrantės
ir Kuršių marių gamtinei aplinkai.

This study provides a comprehensive
research of wind-induced coastal upwelling in the South-Eastern (SE) Baltic Sea
based on the analysis of satellite data over
a period of 2000–2015. The study outcomes suggest that satellite data is an effective tool for coastal upwelling detection in
the Baltic Sea enabling the analysis of the
coastal upwelling intensity, its biological
and atmospheric response and, moreover,
yielding significant information about the
sea-lagoon interaction. The detailed statistical
information on upwelling properties in this
region and the impact of the upwelling-induced inflows on the hydrological conditions
of the Curonian Lagoon together with an
insight of its possible impact on the marine
environment of this region is provided.
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Baltijos jūra, Kuršių marios, apvelingas.
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ĮVADAS

Vėjas vandens telkinio priekrantėje
gali sukelti grimzdas, kitaip – daunvelingus (angl. downwelling) bei atkilus –
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apvelingus (angl. upwelling)1, kurių
metu paviršiniai priekrantės vandenys
nustumiami toliau nuo kranto, o juos
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pakeičia iš gilesnių sluoksnių į paviršių
pakelti, maistinių medžiagų prisotinti, šalti vandenys (Kampf, Chapman,
2016). Apvelingo reiškinys gana dažnas dideliuose ežeruose, estuarijose ir
vandenynuose (Plattner ir kt., 2006).
Jis vaidina svarbų vaidmenį ekologiškai jautriuose pasaulinio vandenyno
regionuose, tokiuose kaip Baltijos jūra.
Tai svarbus procesas, keičiantis gamtinės aplinkos sąlygas – nuo biologinių
iki socialinių ir ekonominių procesų
(Rossi ir kt., 2009; Saldívar-Lucio ir kt.,
2016). Pavyzdžiui, apvelingo metu
pažemėjusi vandens temperatūra gali
turėti įtakos vietiniams orams, pasireiškiančios padažnėjusiais rūkais, silpnu
lietumi ir žemesne oro temperatūra
(Stewart, 2006). Mokslininkams, analizuojantiems klimatinius bei biologinius aplinkos pokyčius (Barzandeh
ir kt., 2018), svarbus apvelingo vaidmuo CO2 apykaitoje tarp atmosferos
ir vandenyno, perdirbant ir į atvirus
vandenis pernešant anglį (McGregor,
Mulitza, 2007). Be to, dėl padidėjusios
maistinių medžiagų koncentracijos
apvelingo regionai pasižymi dideliu
biologiniu produktyvumu ir tampa
reikšmingais žvejybiniais plotais (Hu,
Wang, 2016), tad žinios apie juos yra
svarbios valdant ir prognozuojant
jūros išteklius (Jiang ir kt., 2010; Saldívar-Lucio ir kt., 2016).
Uždara ir sekli Baltijos jūra pasaulyje yra viena jauniausių bei jautriau-
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sių aplinkos pokyčiams. Dėl specifinės
jos krantų geografinės padėties bet
kurios krypties vėjai ties atitinkamu
pakrantės ruožu gali sukelti priekrantės grimzdas ar atkilus (apvelingus).
Itin dažnas ir svarbus čia būtent apvelingas, sukeliantis staigius jūros paviršiaus temperatūros, druskingumo
ir maistinių medžiagų koncentracijos
pokyčius, kurie labai glaudžiai susiję su jūros priekrantės ekosistemos
funkcionavimu. Baltijos jūroje jis gali
itin reikšmingai paveikti pirminės
produkcijos intensyvumą ir daryti įtaką visai mitybos grandinei – nuo zooplanktono iki žuvų, paukščių ar jūros
žinduolių.
Šiltuoju metų periodu, esant ryškiai
vandens temperatūros stratifikacijai,
apvelingai dėl ženklaus jūros paviršiaus
temperatūros (angl. Sea Surface Temperature, SST) sumažėjimo, lengvai fiksuojami palydoviniais infraraudonųjų
(IR) spindulių jutikliais.
Be to, dėl besikeičiančių fizinių ir
biologinių aplinkos veiksnių palydoviniais optiniais jutikliais stebimi jūros
spalvos (angl. Ocean Color) ir chlorofilo-a (Chl-a) pokyčiai (Dabulevičienė
ir kt., 2018, 2020; Dabulevičienė, 2019).
Šiame straipsnyje, pasitelkiant
palydovinius nuotolinių stebėjimų
duomenis, aptariamos vėjo sukelto
priekrantės apvelingo savybės ir jo
poveikis gamtinei PR Baltijos jūros ir
Kuršių marių aplinkai.

Apvelingas (liet. atkilas, kilda; angl. upwelling) – giluminių vandens masių išnešimas (išplūdis)
į jūros ar vandenyno paviršių. Apvelingo reiškinys yra priešingas daunvelingo (liet. grimzdas;
angl. downwelling) reiškiniui.

1
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TYRIMŲ VIETA

Tyrimų vieta apėmė PR Baltijos
jūros priekrantės dalį – nuo Kaliningrado srities (Rusijos Federacija) iki
Kolkos rago (Latvijos Respublika)
(1 pav.). Šis regionas pasirinktas kaip
reprezentuojantis santykinai tiesų
priekrantės ruožą, kuriame apvelingą
sukelia šiaurės (Š) ir šiaurės rytų (ŠR)
krypčių vėjai. Jūra čia gana sekli (gylis 20–40 m) ir tik centrinės regiono
dalys (maks. gylis 249 m) ir Gdansko
įlanka (maks. gylis 114 m) yra šiek tiek
gilesnės. Be to, kaip papildoma tyrimų
vieta buvo pasirinktos ir Kuršių marios, vaidinančios itin svarbų vaidmenį hidrodinaminiuose ir biologiniuose
Lietuvos pajūrio zonos procesuose.
TYRIMŲ DUOMENYS IR METODAI

Apvelingo analizei buvo naudojami palydoviniai antro lygio (L2) 1 km
erdvinės rezoliucijos IR spindulių
radiometro (angl. MODerate Imaging Spectrometer, MODIS) „Terra /
Aqua“ 2000–2015 m. SST žemėlapiai.
Duomenys gauti iš laisvos prieigos
NASA MODIS archyvo (prieiga internete: http://modis.gsfc.nasa.gov/
data/). Šio produkto validaciją su in

1 pav. Tyrimų vieta
Fig. 1. Map of the study site

situ duomenimis kartu su kolegomis
atliko Igor‘is Kozlov‘as (Kozlov ir kt.,
2014). Kadangi rezultatai parodė labai gerą palydovinių ir tradicinių
SST matavimų atitiktį, Baltijos jūros
ir Kuršių marių vandens temperatūros pokyčių analizei apvelingo metu
pasirinkti palydoviniai MODIS jūros
paviršiaus temperatūros duomenys.
Siekiant eliminuoti lokalius, su apvelingu nesusijusius vandens temperatūros
2 pav. Apvelingo sezoniškumas ir trukmė PR Baltijos jūroje 2000–2015 m.: a) bendras
apvelingo skaičius ir jo dienų
skaičius per mėnesį; b) apvelingo trukmės histograma
Fig. 2. Upwelling season and
duration in the SE Baltic Sea
in 2000–2015: a) total number of upwelling events/days
with upwelling per single
month; b) histogram of upwelling duration
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3 pav. Didžiausio apvelingo formavimasis 2006 m. vasarą PR Baltijos jūroje
Fig. 3. Development of a major coastal upwelling event in SE Baltic Sea in summer 2006

pokyčius, jo reiškinių identifikavimas
atliktas pagal L. Gidhagen‘o (Gidhagen,
1987) bei K. Myrberg‘o ir O. Andrejev‘o (Myrberg, Andrejev, 2003) metodiką, laikantis sąlygos, kad apvelingas
įvyko tuo metu, kai SST priekrantėje,
lyginant su aplinkiniais vandenimis,
sumažėjo ≥2 °C.
Apvelingo sukeltų Chl-a koncent
racijos pokyčių analizei buvo panaudotos MERIS / ENVISAT 300 m
erdvinės rezoliucijos debesų nepaveiktos palydovinės nuotraukos. Chl-a
koncentracija Baltijos jūros priekrantės vandenyse gauta pritaikius FUB
procesorių (1.2.4 versija), kurį sukūrė
Vokietijos pakrančių tyrimų institutas (angl. German Institute for Coastal

Research, GKSS) kartu su bendrove
„Brockmann Consult“ ir Berlyno laisvuoju universitetu (vok. Die Freie Universität Berlin, FUB). FUB procesorius
skirtas Europos pakrančių vandenims
ir naudoja MERIS 1 b lygio atmosferos spinduliuotę optinių vandens
sudedamųjų dalių koncentracijai nustatyti (Schroeder ir kt., 2007). Chl-a
koncentracija Kuršių mariose nustatyta remiantis C. Giardino (Giardino
ir kt., 2010) ir M. Bresciani‘o (Bres
ciani ir kt., 2012) metodika (po revizijos INFORM validacijos ataskaitoje)
(INFORM, 2016).
Apvelingo poveikio gamtinei aplinkai analizei buvo naudojami vandens
bei oro temperatūros ir druskingumo
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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4 pav. Vandens temperatūros (Tw), oro temperatūros (Ta) ir druskingumo (S) pokyčiai, užfiksuoti
Nidos jūros priekrantės stotyje 2006 m. liepos mėn.
Fig. 4. Sea water temperature (Tw), air temperature
(Ta) and salinity (S) changes recorded at Nida coastal station in July 2006

duomenys iš Nidos hidrometeorologinės stoties, kuriuos suteikė Aplinkos
apsaugos agentūros Jūros tyrimų departamentas (dabar – Aplinkos tyrimų departamentas).
REZULTATAI IR DISKUSIJA

Pietryčių Baltijos jūros apvelingo
statistiniai parametrai. Palydovinėse Baltijos jūros vandens paviršiaus
temperatūros (SST) nuotraukose
apvelingas įprastai identifikuojamas
balandžio–rugsėjo mėn., kai vertikali
vandens temperatūrinė stratifikacija
yra ryškiausia. Vis dėlto apie 90 % visų
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atvejų fiksuojama gegužės–rugpjūčio mėn. su aiškiu įvykių piku liepos
mėn. Atliekant 2000–2015 m. šiltojo
periodo (balandžio–rugsėjo mėn.)
palydovinių SST nuotraukų analizę,
PR Baltijos jūros priekrantėje buvo
užfiksuoti 69 apvelingo įvykiai. Šiuo
laikotarpiu apvelingas fiksuotas vidutiniškai septynias dienas per mėnesį.
Įprastai vyrauja trumpi 2–6 d. trukmės
apvelingo įvykiai, tačiau kai susidaro įvykių grandinė ir kitas prasideda
ankstesniam dar nepasibaigus, bendra
apvelingo trukmė gali gerokai pailgėti. Tokie ilgalaikiai, nors ir gana retai
pasitaikantys apvelingo įvykiai gali turėti didelį poveikį visam regionui, nes
kelias savaites gali vyrauti to mėnesio
daugiametėms hidrologinėms normoms nebūdinga vandens temperatūra. O tai daro įtaką tiek gamtinei (pvz.,
orai, ekosistemos), tiek socialinei bei
ekonominei (pvz., turizmas) pakrančių aplinkai (Stewart, 2006; Lehmann
ir kt., 2012). Šiltuoju periodu fiksuojami vidutiniškai keturi apvelingo
įvykiai, o bendras dienų skaičius per
sezoną – apie 30 dienų, t. y. 16 % viso
šiltojo sezono laikotarpio. Fiksuoti ir
tokie atvejai, kai bendras apvelingo

5 pav. PR Baltijos jūros apvelingo erdvinės savybės. Pasiskirstymų histogramos: a)
apvelingo išplitimo atstumas
nuo kranto; b) apvelingo plotas
Fig. 5. Spatial properties of
coastal upwelling front in the
SE Baltic Sea. Histogram distributions of a) cross-shore
length; b) upwelling area
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dienų skaičius apėmė net apie 30 %
viso šiltojo laikotarpio (2 pav.).
Tipinis SST pažemėjimas apvelingo
metu siekia 2–6 °C, bet gali siekti ir 10–
14 °C. Tai rodo, kad vanduo yra pakeliamas iš apatinių sluoksnių, kur net vasaros mėnesiais yra gana šaltas, be to, jame
gausu maistinių medžiagų (Leppäranta,
Myrberg, 2009). Taip pat pastebėta, kad
apvelingo sukeltiems temperatūros pokyčiams būdingi tiek sezoniniai skirtumai, tiek skirtumai tarp atskirų atvejų
(Dabulevičienė ir kt., 2018; Dabulevičienė, 2019). Pavyzdžiui, vasaros ar rudens
metu vyraujantys temperatūros skirtumai (∆T) tarp apvelingo paveiktų ir
nepaveiktų vandenų yra didesni nei pavasarį, t. y. vidutinis ΔT pavasarį siekia
apie 3,5 °C, o vasarą ir rudenį apvelingo
sukelti temperatūros skirtumai vidutiniškai siekia 5,3 °C.
Detalesnei analizei pasirinktas
2006 m. liepos mėn. susiformavęs bei
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per visą tyrimų laikotarpį pats intensyviausias apvelingas. Jis turėjo didelę
įtaką priekrantės vandens temperatūros pokyčiams ne tik PR Baltijos jūroje, bet ir Kuršių mariose. Palydovinių
nuotraukų seka (3 pav.) įgalino užfiksuoti šio apvelingo vystymąsi nuo
jo aktyvios stadijos, kai vyraujantys
šiaurės vėjai lėmė šaltų giluminių vandenų iškėlimą į paviršių, iki apvelingo
relaksacijos, kai vėjo krypčiai pasikeitus į apvelingui formuotis nepalankią
stiprūs temperatūros gradientai išliko
dar maždaug dvi savaites. Šio apvelingo metu buvo nustatyti itin ryškūs
vandens temperatūros pokyčiai –
ji pažemėjo net 14 °C. Tai, žinoma, at
liepė ir oro temperatūrą, kuri nukrito
dešimčia laipsnių. Kaip apvelingo pasekmė, fiksuotas ir apie 0,5 ‰ padidėjęs vandens druskingumas. Tokie
vandens ir oro temperatūros pažemėjimai vasaros sezono metu gali turėti

6 pav. Apvelingo vandenų įtekėjimas į Kuršių marias 2006 m. liepos mėn.: a) SST nuotraukų seka; b) horizontalūs SST profiliai – nuo Klaipėdos sąsiaurio į marias
Fig. 6. Upwelling inflow to the Curonian Lagoon in July 2006: a) sequence of SST maps; b) horizontal SST
profiles – from Klaipėda Strait down the lagoon
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neigiamos įtakos pajūrio regiono turizmui (Lehmann ir kt., 2012) ar net
jūrų uostų ir kt. ūkinei veiklai, nes formuojasi rūkai (Leepäranta, Myrberg,
2009; Dietze, Loptien, 2016).
Tipiškas horizontalus apvelingo
zonos išplitimas yra iki 20 km nuo
kranto į jūrą. Vis dėlto dėl dugno topografijos susiformavus šalto vandens
sraujymėms (angl. filaments) šalti
apvelingo vandenys gali išplisti ir iki
70 km nuo kranto į jūrą, tad maišymasis tarp priekrantės bei atvirų vandenų
gerokai suintensyvėja (5 a pav.). Apvelingo paveiktas jūros plotas dažniausiai siekia iki 3 000 km2 ir paprastai
apima Lietuvos ir Latvijos priekrantės
vandenis. Intensyvaus apvelingo metu
jo plotas gali siekti ir iki 16 000 km2
ir apimti didelę Gdansko ir Gotlando
baseinų dalį (3 pav.). Tokios plačios
apvelingo zonos formavimasis itin
svarbus priekrantės ir atvirų vandenų
maišymuisi ir, ko gero, yra susijęs su
dugno topografija.
Apvelingo poveikis Kuršių marių
vandens paviršiaus temperatūrai.
Tyrimo rezultatai rodo, kad apvelingas gali daryti poveikį ne tik jūros, bet
ir marių gamtinei aplinkai, kai šalti ir
druskingi apvelingo vandenys įteka į
Kuršių marias. Tai paprastai įvyksta
kiek dažniau nei kartą per sezoną, t. y.
fiksuojami 2–3 tokie įvykiai. Paprastai mariose apvelingo poveikis stebimas jų šiaurinėje dalyje – 10–25 km
atstumu nuo Klaipėdos sąsiaurio į
marias ir apima 40–100 km2 akvatorijos plotą. Dažniausiai toks įtekėjimas
trunka 1–3 dienas, tačiau kai intensyGeologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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7 pav. 2008 m. liepos mėn. apvelingo SST ir Chl-a
žemėlapiai
Fig. 7. SST and Chl-a maps during upwelling in
July 2008

vaus apvelingo atvejai sutampa su įtekėjimui palankiomis hidrometeorologinėmis sąlygomis, kaip buvo, pvz.,
2006 m. liepos mėn., jūrinio vandens
įtekėjimas gali trukti ir ilgiau nei savaitę (6 pav.).
Palydovinių SST duomenų analizė
parodė, kad temperatūros skirtumai
tarp apvelingo paveiktų ir nepaveiktų
marių vandenų buvo šiek tiek didesni
nei PR Baltijos pakrantėje, t. y. vidutiniškai svyravo apie 5–7 °C. Intensyviausio 2006 m. liepos mėn. apvelingo
metu jo paveiktoje marių dalyje vandens temperatūra pažemėjo net 16 °C,
o tai nebūdinga liepos mėn. vandens
temperatūrai (Kozlov ir kt., 2014).
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8 pav. SST ir Chl-a žemėlapiai
Fig. 8. SST and Chl-a maps

Priekrantės apvelingo sukelti
chlorofilo-a koncentracijos pokyčiai
Baltijos jūros priekrantės zonoje ir
Kuršių mariose. Rezultatai rodo, kad,
lyginant su aplinkiniais vandenimis,
Baltijos jūroje apvelingo zonos apibūdinamos remiantis reikšmingu Chl-a
koncentracijos sumažėjimu. Daugeliu atvejų (89 %) Chl-a koncentracijų skirtumas tarp apvelingo zonos ir
aplinkinių vandenų buvo statistiškai
reikšmingas ir Chl-a koncentracija
apvelingo zonoje buvo 40–50 % mažesnė. Detali 2008 m. liepos mėn.
apvelingo analizė parodė, kad pirminėje jo formavimosi stadijoje didžiausią įtaką Chl-a koncentracijos
sumažėjimui turėjo ne temperatūros

pokyčiai, o paviršinių vandenų nustūmimas nuo kranto (7 pav.). Toks Chl-a
koncentracijos Baltijos jūros priekrantėje sumažėjimas siejamas su fiziniu
produktyvių vandens masių pernešimu iš priekrantės zonos, kurioje formuojasi apvelingas, į atvirus vandenis
(Franks, 1992) bei su staigiais temperatūros pokyčiais. Be to, kaip matyti iš
palydovinių vaizdų, apvelingo vandenų įtekėjimas daro didelę įtaką ir Kuršių marių vandens temperatūros bei
Chl-a koncentracijos pokyčiams. Kai
šalti, druskingi ir mažiau produktyvūs
Baltijos jūros vandenys įteka į marias,
jie nustumia tolyn ir praskiedžia itin
didelio produktyvumo Kuršių marių vandenis, tad Chl-a koncentracija
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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apvelingo paveiktoje akvatorijos dalyje
drastiškai skiriasi nuo aplinkinių marių
vandenų (8 pav.). Pavyzdžiui, 2009 m.
gegužės mėn. įtekėjimo metu vidutinė
Chl-a koncentracija (10–12 mg m–3)
apvelingo įtekėjimo zonoje buvo beveik keturiais kartais mažesnė nei aplinkiniuose vandenyse (40–50 mg m–3).
Vyraujant apvelingo vandenų įtekėjimui iš jūros į marias buvo fiksuojami Chl-a koncentracijos pokyčiai ir
Kuršių mariose, tačiau čia, skirtingai
nei Baltijos jūroje, apvelingo poveikis
buvo didesnis, ypač intensyvaus apvelingo įtekėjimo metu, kai Chl-a koncentracija jo įtakos zonoje sumažėjo
net keletą kartų (9 pav.).
Šis apvelingo poveikis aplinkai yra
gana reikšmingas, nes mariose įprastai dominuoja gėlavandenės – tiek fitoplanktono, tiek zooplanktono rūšys
(Gasiūnaitė ir kt., 2005). Kadangi šiltuoju sezonu marių vandens temperatūra bei Chl-a koncentracija įprastai
yra didesnė nei jūroje, čia apvelingo
poveikis įtekėjimo metu yra netgi didesnis nei Baltijos jūros priekrantėje.
Apvelingo tyrimų perspektyva.
Aptarti apvelingo tyrimų rezultatai
buvo pagrįsti palydoviniais duomenimis, kurie įgalina stebėti tik jūros
paviršiaus būsenos pokyčius. Šių duomenų negalima naudoti analizuojant
apvelingo poveikį gilesniuose sluoksniuose – tam jau reikalingi in situ
matavimai. Taigi, liko dar daug svarbių neatsakytų klausimų, pvz., koks
apvelingo pakeltų maistinių medžiagų indėlis į bendrą maistmedžiagių
balansą Lietuvos pajūrio vandenyse
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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ir koks jų likimas? Ankstesniuose
skyriuose pateikti rezultatai leidžia
daryti išvadą, kad vertinant apvelingo poveikį priekrantės ekosistemos
funkcionavimui, be jo sukelto SST
pažemėjimo, reikia įvertinti ir viršutinio vandens sluoksnio papildymą
maistinėmis medžiagomis. Kitas iš
to kylantis klausimas – koks pakeltų
maistinių medžiagų poveikis pirminei produkcijai ir aukštesniems trofiniams lygiams? Pavyzdžiui, nustatyta,
kad apvelingas Juodojoje jūroje vaidina svarbų vaidmenį formuojant jūros
ekosistemos biogeochemines sąlygas
(Stanichnaya ir kt., 2004). Tyrimai,
atlikti kitose Baltijos jūros dalyse,
rodo, kad apvelingas sąlygoja SST
pokyčius, vandens masių maišymąsi
ir maistmedžiagių papildymą viršutiniame vandens sluoksnyje (Vahtera ir kt., 2005; Zhurbas ir kt., 2008;
Dabulevičienė ir kt., 2018), galinčius
paveikti ne tik atskiras fitoplanktono
rūšis, bet ir visą bendriją (Laanemets
ir kt., 2004; Lips, Lips, 2010). Be to,
fitoplanktonas yra daugelio mitybos
tinklų pagrindas (Goela ir kt., 2015),
tad žinios apie apvelingo sukeltus jo
koncentracijos pokyčius yra svarbios
vertinant jūrų ekosistemų pakitimus,
įskaitant ir žuvų populiaciją Lietuvos priekrantės vandenyse, kuri jau
paveikta pasaulinių antropogeninių
ir klimato pokyčių. Temperatūros,
druskingumo ir maisto prieinamumo
pokyčiai gali daryti didelę įtaką žuvų
gausumui, pasiskirstymui ir rūšinei
sudėčiai (Kumaran, 1978), tad egzistuojančių funkcinių ryšių tarp žuvų
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9 pav. Chl-a koncentracija ir SST Kuršių mariose išmatuota palydovais: Chl-a koncentracija / SST apvelingo
zonoje pažymėta kaip UPWavg., o aplinkiniuose vandenyse – kaip REFavg.
Fig. 9. Satellite-derived Chl-a concentration and SST in the Curonian Lagoon: Chl-a concentration / SST in
the upwelling inflow area is denoted as UPWavg. and as REFavg. in the reference area

ir aplinkos veiksnių supratimas apvelingo metu labai naudingas vertinant
žuvų išteklius ir siekiant palaikyti
tvarią žuvininkystę.
Vykdant podoktorantūrinį projektą EcoUP, kurio tikslas – atlikti
detalią PR Baltijos jūros priekrantės
apvelingo poveikio maistinių medžiagų koncentracijos pokyčiams
analizę ir įvertinti apvelingo poveikį
Baltijos jūros ekosistemos produktyvumui ir žuvų bendrijoms, siekiama
atsakyti į visus kilusius anksčiau paminėtus klausimus. Projekto metu
bus išanalizuotas apvelingo vaidmuo
PR Baltijos jūros ekosistemai: maistinių medžiagų koncentracijai, pirminei produkcijai ir aukštesniems
trofiniams lygiams, o gauti rezultatai bus naudingi vertinant natūralių
šaltinių maistmedžiagių kiekį. Tai

svarbu įgyvendinant Baltijos jūros
aplinkos būklei gerinti skirtas valdymo strategijas.
IŠVADOS

Remiantis 2000–2015 m. palydoviniais infraraudonųjų spindulių spekt
ro SST duomenimis, 90 % visų PR
Baltijos jūroje įvykusių apvelingo įvykių fiksuota gegužės–rugpjūčio mėn.
su ryškiu piku liepos mėn. Dažniausi
yra trumpalaikiai (2–6 d.) įvykiai, kurių bendra trukmė apima 16 % viso
šiltojo (balandžio–rugsėjo mėn.) sezono. Tipinis SST pažemėjimas (∆T)
apvelingo metu siekia 2–6 °C, tačiau
jei jis itin intensyvus – gali siekti ir
10–14 °C. Taip pat pastebimi ryškūs
sezoniniai ∆T skirtumai, kurie pavasarį vidutiniškai siekia 3,5 °C, o vasarą
ir rudenį – 5,3 °C.
Geologijos akiračiai ♦ 2021 Nr. 3–4
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Tipiškai apvelingas apima Lietuvos ir
Latvijos priekrantės vandenis, tačiau jei
jis ekstremalus, gali būti gerokai didesnis ir apimti gana reikšmingą Gdansko
ir rytinę Gotlando baseinų dalį. Apvelingo plotis nuo priekrantės į jūrą svyruoja nuo 5 iki 70 km ir priklauso nuo
dugno topografijos ypatybių.
Palydoviniai duomenys leido fiksuoti
gana aiškiai pasireiškiančius apvelingo
vandenų įtekėjimus į Kuršių marias, kurie vyksta 1–2 kartus per sezoną ir trunka
vidutiniškai 1–3 dienas. Jo paveikta Kuršių marių dalis vidutiniškai apima 10–
25 km nuo Klaipėdos sąsiaurio į marias.
Nustatyta, kad PR Baltijos jūros
dalyje apvelingo sukelti SST pokyčiai

MOKSLO PAŽANGA

ir priekrantės vandenų pernešimas į
jūrą nulemia Chl-a koncentracijos
sumažėjimą net 40–50 %, lyginant
su aplinkiniais vandenimis. Apvelingo įtekėjimo į Kuršių marias metu
pokyčiai yra drastiškesni nei Baltijos
jūros priekrantės vandenyse – Chl-a
koncentracija gali sumažėti net iki
dešimties kartų!
Padėka. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis
pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę
veiklą“, EcoUP projekto sutarties
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0115.
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Summary
COASTAL UPWELLING IN THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA AND
ITS IMPLICATIONS FOR THE COASTAL ENVIRONMENT
Analysis of wind-induced coastal upwelling
in the SE Baltic Sea based on the analysis of
multi-spectral satellite data over a period of
2000–2015 indicate that in general, about 90 %
of upwelling events are observed between May
and August, with a clear peak in July. Shortlived (2–6 days) upwelling events dominate
in the record, occurring about four times
per season and covering about 16 % of the
warm (April–September) period. The typical
upwelling-induced SST drop is about 2–6 °C
with the maximal values reaching up to 10–
14 °C. The upwelling zone typically covers the
entire Lithuanian and Latvian coastal waters
yet in extreme cases, it can even extend over
a significant part of the Gdansk and eastern
Gotland basins with the total upwelling
affected area up to 16 000 km2 during extreme
events. It was also demonstrated that coastal
upwellings might significantly influence air
temperature and salinity. In addition, satellite
optical data show a clear upwelling-induced
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decline in chlorophyll-a (Chl-a) concentration
in the coastal zone and in the shallow Curonian
Lagoon.
However, upwelling analysis that is based
on the application of remote sensing data
enables to only analyse coastal upwelling
spatial signatures from the changes of the
thermal and optical signal in the top most
layer of the water. While to assess upwelling
induced changes in the deeper layers – in
situ measurements are needed. In turn, still
some questions on water properties, such as
nutrient concentrations, remain understudied
and unanswered. Another question arising
from the latter, what is the effect of upwellinguplifted nutrients to the primary production
and higher trophic levels? For this, EcoUP
project is being implemented with the aim to
achieve a multiple-scale analysis of upwellinginduced changes in nutrient concentration in
the SE Baltic Sea and to evaluate its effect on
the Baltic Sea ecosystem.

