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JŪROS KRANTAS: TVIRTINTI NEGALIMA PRISITAIKYTI – 
KUR DĖTI KABLELĮ?

Jūros lygis nuolatos svyruoja – nuo 
keliolikos centimetrų iki kelių ar net 
keliolikos metrų potvynių ar audrų 
metu, o geologiniu laikotarpiu svyravi-
mų amplitudė siekė keliasdešimt ir net 
kelis šimtus metrų. Vandens lygiui ky-
lant ar krentant keičiasi ir jūrų skalau-
jami krantai, ta kaita nuo pat vandens 
atsiradimo Žemėje yra neišvengiama ir 
nuolatinė kranto būsena. Tik šiandien, 
kai beveik 50 % visų Žemės gyvento-
jų įsikūrę teritorijose 100 km atstumu 
nuo jūrų ar vandenynų krantų, nuolat 
kylant Pasaulinio vandenyno vandens 
lygiui natūralūs gamtiniai procesai 
tapo nepageidaujami ar net grėsmingi. 
Pakrančių gyventojams nerimą kelia 
piešiami apokalipsiniai vaizdai su po 
vandeniu grimztančiais miestais, neiš-
vengiamos katastrofos liudininkais...

Žmonės nemėgsta nekontroliuoja-
mų procesų, ir nuolat kintantis krantas –  
ne išimtis. Dar Buda maždaug prieš  
pustrečio tūkstančio metų yra sakęs, 
kad nuolatinė Pasaulio kaita žmogui 
sukelia kančią. Tai patvirtino ir poil-
siautojų apklausa mūsų paplūdimiuose, 
kurių absoliuti dauguma dėl jūros kran-
to pokyčių mato problemą, kurią reikia 
nedelsiant, imantis ryžtingų priemo-
nių, spręsti. Kad tas krantas būtų toks 
pat, koks išlikęs jų vaikystės prisimini-
muose. Tačiau, o paradokse, kuo labiau 
stengiamės krantą kontroliuoti visaip 
jį tvirtindami ir stabilizuodami, tuo la-
biau jis tampa nevaldomas – kovoda-

mas su judesius varžančiais drabužiais 
ima elgtis nenuspėjamai. O tai verčia 
imtis dar griežtesnių priemonių... Prie-
šinamės natūraliai kaitai ir pamirštame, 
kad dauguma įspūdingiausių pasaulio 
kraštovaizdžių, kurie šiandien vilioja ke-
liautojus, atsirado po ekstremalių ar net  
katastrofiškų įvykių. Ne išimtis ir įstabu-
sis Lietuvos perlas – Kuršių nerija, kurią 
iš didelio kiekio smėlio suplovė tirpstan-
čių ledynų vanduo, prieš tai nuardęs di-
delius sausumos plotus bei upių deltas.

Anksčiau noras stabilizuoti kintan-
čią aplinką toks stiprus nebuvo. Iki pra-
moninės revoliucijos didžiąją pajūrio 
gyventojų dalį sudarė žvejai, kurie, kaip 
kažkada pirmykštis medžiotojas-rin-
kėjas, linkę prisitaikyti prie kintančios 
aplinkos. Jūrai ardant krantą ir grasinant 
pasiglemžti jų trobeles, žvejai jas išsiar-
dydavo ir persikeldavo savo neįmantrius 
būstus į saugesnę vietą. Perkeldavo net 
bažnyčias, švyturius ar kapines. Ir Kur-
šių nerijoje žvejų kaimeliai keisdavo 
savo vietą. Žinoma, žmonės nekrykšta-
vo iš džiaugsmo nuolat kraustydamiesi 
iš vietos į vietą, bet aišku, kad su gamta 
ne kovojo, o taikėsi prie jos.

Na, o prasidėjus pramoninei revo-
liucijai ir atsiradus tokiam reiškiniui 
kaip atostogos bei didėjant žmonių mo-
bilumui, stiprėjant tarpkultūriniams 
kontaktams ir įsivyravus nuostatai, 
kad maudymasis jūroje ir kvėpavimas 
pajūrio oru grūdina kūną, padeda stip-
rinti imunitetą ir sveikatą bei gerina  
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savijautą, paplūdimius užplūdo poil-
siautojai iš žemyno gilumos, atnešdami 
čia žemdirbių mentalitetą. Jei žvejys jau-
tėsi esąs gamtos dalis, tai žemdirbiui at-
rodė, kad gamta priklauso jam ir, užuot 
taikstęsis su kintančia aplinka, pradėjo 
ją keisti, pritaikydamas savo poreikiams. 
Kintanti kranto padėtis žmogui atrodė 
grėsminga ir tykanti pasigviešti jo tur-
tą – namą, dirbamus laukus ir kitą gėrį. 
Problemą reikėjo spręsti ir tinkamiau-
sias tam būdas – krantų tvirtinimas.

Bene pirmieji Europoje jūros kranto 
darbų, pritaikydami jį savo reik mėms, 
ėmėsi fryzai, gyvenę Šiaurės jūros pa-
krantėje, dabartinės Olandijos ir Danijos 
teritorijoje. Jūra pulsavo, tai užliedama 
didelius sausumos plotus (potvyniai), 
tai atsitraukdama (atoslūgiai), ir patys 
fryzai gyveno prisitaikę prie šio ritmo. 
Jų gyvenimo būdą atspindėjo posakis  
„išeiti su atoslūgiu, pakilti su potvyniu“ –  
atoslūgio metu priekrantėje renka-
mos jūros gėrybes, o potvynio metu iš 
jos pasitraukiama. Jau I a. šias žemes  
užkariavę romėnai pakrantėje rado 
dirbtinai supiltas kalvas, saugančias gy-
venvietes nuo potvynių. Na, o maždaug  
nuo 800-ųjų mūsų eros metų, kai pajūrio 
žemumose suintensyvėjo žemės ūkis, vis-
kas pasikeitė. Sukurta pelkių sausinimo  
sistema leido žemdirbiams sėkmingai 
ūkininkauti pajūryje – plėsti dirbamos 
žemės plotus ir kasti durpes, kurias nau-
dojo kurui ar žemės ūkio reikmėms. 
Taip virš jūros lygio du–tris metrus iš-
kilę užpelkėję durpynai po melioracijos 
darbų pažemėjo iki dviejų–trijų metrų 
žemiau jo. Žinoma, tai vyko ne tik dėl 
durpių slūgimo, bet ir dėl jų dūlėjimo,  

o šie pokyčiai lėmė dažnesnius pajūrio 
žemumų užliejimus audrų metu. Todėl 
pajūrio gyventojai ėmėsi krantų tvirti-
nimo – prasidėjo didžiųjų Olandijos py-
limų statybų era. Dar prieš atsirandant 
garu varomoms žemkasėms buvo supilta  
1 750 mylių (1 mylia (my) – 1,609 344 km)  
ilgio pylimų sistema, panaudojant ne tik 
arkliais ar rankiniais karučiais suvežtą 
žemę, bet ir sudužusių laivų liekanas, 
velėną, rąstus, krūmus ar akmenis ir kt. 
Vidutinis pylimų aukštis 7 m, bet ats-
kirose vietose siekė net 15 m aukštį ir  
100 m plotį. Deja, ši pakrantėms nuo di-
delių potvynių apsaugoti skirta pylimų 
sistema sąlygojo dar didesnių potvynių 
formavimąsi. Kova su jūra neapsiėjo be 
aukų ir apie tai liudija to meto metrašti-
ninkai. Štai 1170 m. Visų šventųjų die-
ną jūros potvynis nuo sausumos atplėšė 
dabartines Fryzų salas. O iki 1290-ųjų  
jūros vanduo pasiekė jau toli kontinen-
te esantį Flevo ežerą, susiformavo nauja 
Šiaurės jūros įlanka – Zeiderzė. Jūra pra-
laužė pylimus ir apsėmė žemes, kuriose 
gyveno apie 50 000 žmonių ir, pasak pa-
davimų, visi jie žuvo. Analuose minimi 
1218, 1287 ir 1377 m. panašūs katastrofi-
niai potvyniai, kurių metu jūra užliejo 
naujus žemės plotus, o 1421-aisiais Šv. Je-
lizavetos dieną jūra prarijo 65 kaimus. Šį 
nelaimių sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti... 

Nuo XVI a. jau buvo stengiamasi ne 
tik apsaugoti turimą sausumą, bet, pa-
naudojant polderių ir šliuzų sistemas, 
atkovoti ją iš jūros. XX a. nusausintų že-
mių plotas jau siekė 2 500 km2. Naujas 
impulsas kovai su jūra Olandijoje buvo 
1953 m. vasario 1 d. katastrofinis po-
tvynis, užgriuvęs Reino, Maso ir Šeldės 
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upių deltų rajonus. Vanduo prasiveržė 
per pylimą didesnėje nei 100 m ilgio 
atkarpoje ir per vieną naktį čia žuvo  
1 836 žmonės, sugriauta virš 40 000 gy-
venamųjų ir ūkinių pastatų, o fermose 
paskendo daugybė gyvulių. Tuoj po 
šios katastrofos imtasi vykdyti projektą 
„Delta“, kurį sudarė greitai surenkamų 
ir išardomų, pakeliamų ir uždaromų 
bei stacionarių užtvankų statyba deltos 
rankovėse, o vėliau ir prie ištekėjimo 
į jūrą, taip pat šliuzų statyba, pylimų 
tvirtinimas ir kiti darbai. 

Olandijos pakrantėje vystantis pra-
monei ir žemės ūkiui bei didėjant gyven-
tojų tankumui (šiuo metu žemiau jūros 
lygio esančioje teritorijoje gyvena apie  
9 mln. žmonių), visas dėmesys skiria-
mas krantų stabilizavimui ir naujų že-
mės plotų atkovojimui iš jūros. Todėl iš 
trijų vyraujančių kranto apsaugos stra-
tegijų: 1) nieko nedarymas; 2) selektyvi 
kranto ardos kontrolė; 3) visiška kran-
to ardos kontrolė, Olandija pasirinko 
trečiąją ir įtvirtino ją įstatymu: „Kiek  
galima ilgiau išsaugoti 1990 m. užfik-
suotą kranto linijos padėtį.“ Šiandien 
tai vienintelė šalis pasaulyje, įstatymiš-
kai įtvirtinusi totalią visos kranto lini-
jos kontrolę.  

Galima teigti, kad fryzų, o vėliau ir 
olandų krantų tvirtinimo patirtis išugdė 
profesionalių hidroinžinierių plejadą, 
kurių idėjos sėkmingai eksportuotos ir į 
kitus pasaulio regionus. Vis dėlto tenka 
pripažinti, kad jų krantų tvirtinimo is-
torija tik įrodo, jog į natūralius gamtos 
procesus geriau nesikišti, nes transfor-
mavus pirminį natūralų kraštovaizdį 
žmogaus kova su jūra tapo nesibaigianti.

Laikui bėgant požiūris į tvirtinamą 
objektą keitėsi. Jei iki XIX a. krantas 
buvo tvirtinamas siekiant apsaugoti 
tam tikrą objektą, tarkim, uostą, švy-
turį ar malūną, nekreipiant dėmesio 
į šalia esantį žmogaus neįsisavintą 
krantą, tai XX a., sparčiai plėtojantis 
rekreacijai ir pradėjus į krantą žvelgti 
kaip į poilsio objektą bei siekiant iš-
saugoti kuo didesnę jo poilsinę erdvę, 
jis imtas tvirtinti. Požiūrio į krantą bei 
jo panaudojimą raida lėmė ir kranto 
tvirtinimo strategijų bei joms įgyven-
dinti naudojamų priemonių kaitą. Šiuo 
metu priskaičiuojama daugiau nei ke-
turiasdešimt skirtingų kranto tvirtini-
mo priemonių. Remiantis aštuoniais 
kriterijais atlikta išsami jų vertinimo 
analizė ir paaiškėjo, kad nėra nė vie-
nos priemonės, kuri juos visus visiškai 
atitiktų. Kitaip tariant, nepriklausomai 
nuo to, kokiu būdu sprendžiama kran-
tų tvirtinimo problema, tai sukuria 
naujas problemas, kurių sprendimas 
vėl reikalauja naujų pastangų. Kieto-
sios inžinerinės priemonės (bunos, 
bangolaužiai, bangų atblokšties sienos) 
naudojamos ten, kur siekiama žūtbūt  
apsaugoti tam tikrą krante esan-
tį objektą, nekreipiant dėmesio į tai, 
kad po tokio sutvirtinimo šalia esantis 
krantas ims nykti. O nuo XX a. vidu-
rio vis plačiau taikomos minkštosios 
priemonės, pvz., kranto papildymas 
atvežtiniu smėliu. Keičiantis požiūriui 
į tvirtinamą krantą ir kintant pačioms 
tvirtinimo priemonėms – nuo kietųjų 
inžinerinių prie minkštųjų, nuo XXI a.  
pradžios kelią pradėjo skintis nauja 
krantų valdymo strategija – valdomas 
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atsitraukimas (angl. managed retreat).  
Ji ne stabilizuoja krantą hidrotechni-
nėmis priemonėmis, o leidžia jo linijai 
laisvai judėti, iš rizikos zonų atitraukia-
mi žmonės ir pastatai. Kol kas ši inicia-
tyva sukėlė gana didelį pasipriešinimą, 
bet, nepaisant to, ji jau taikoma tose 
vietose, kur bandymas išlaikyti stabilią 
kranto liniją, net ir panaudojus milžiniš-
kas investicijas, patyrė nesėkmę. Kitaip 
tariant, ten, kur tvirtinimo priemonės 
kainuoja daugiau nei pats saugotinas 
objektas ar kur įgyvendinus krantosau-
gos priemones natūralus krantovaizdis 
pakistų iš esmės ir negrįžtamai.  

Grįžkime prie jau minėto Olandijos 
pavyzdžio. Dar XX a. viduryje nuo Šiau-
rės jūros apsauginiu pylimu atskyrus ir 
nusausinus Zeiderzės įlanką, kuri buvo 
itin žuvinga ir garsėjo savo unguriais, iš-
tuštėjo ir aplinkiniai žvejų kaimai. Kilo 
žvejų bendruomenės protestai, kurių vis 
daugėjo vykdant „Deltos“ projektą. Be 
gyventojams įprasto jūros potvynių ir 
atoslūgių ritmo ėmė nykti tradiciniai jų 
verslai: austrių, midijų bei krevečių rin-
kimas ir auginimas. Po ilgų ir audringų 
debatų 1976 m. Olandijos parlamentas 
nusprendė „Deltos“ projekto vykdymą 
persvarstyti, o jame numatytų įvairių 
priemonių diegimas buvo smarkiai apri-
botas. 2006 m. pradėta įgyvendinti nauja 
„Ruimte voor de Rivier“ („Vieta upei“) 
programa, kurios metu Nordvardo ra-
jone buvo panaikinti laukus nuo upių 
potvynių saugoję polderiai. Nepaisant 
to, kad iš 2 000 ha žemės ūkio paskir-
ties žemių liko tik 700 ha. Dabar, kai 
jūros potvyniai patvenkia šio rajono 
upes, joms leidžiama plačiai išsilieti 

aplinkiniuose laukuose, šitaip sumaži-
nant potvynių lygį. Na, o ekstremalių 
potvynių metu, kad vanduo galėtų lais-
vai išsilieti, buvo pažeminti Maso upės 
polderiai. 2019 m. šalies vyriausybė su-
darė „Sea Level Rise Knowledge Prog-
ramme“ ekspertų grupę, kuri stebi si-
tuaciją, kuria potencialius sprendimus 
ir modeliuoja įvairių kranto apsaugos 
scenarijų galimybes. Jų nuomone, jū-
ros lygiui nuolat kylant finansiškai jau 
apie 2050-uosius gali nebebūti prasmės 
gelbėti sausumą. Pažymima, kad kran-
to apsaugos priemonės itin neigiamai 
veikia šios šalies žvejybos bei jūros gė-
rybių auginimo verslus. Manoma, kad 
esami ir naujai pastatyti potvynių bar-
jerai gali būti uždaryti, tačiau taip būtų 
blokuojamas laivų eismas į Roterdamo 
uostą, kuris itin svarbus šios šalies eko-
nomikos augimui. Paskaičiuota, kad 
pastoviam polderių sausinimui bus su-
naudojama be galo daug energijos, ir 
pabrėžiama, jog išpumpuoti galima tik 
vandenį, bet ne druską, kuri dirvožemį 
padaro netinkamą žemdirbystei. Tai-
gi reikia apsispręsti, kurias šalies dalis 
apleisti (palaipsniui mažinant palieka-
mų žemių hipotekos kainas) ir grąžinti 
jūrai, kad būtų išgelbėtos likusios, ku-
rios tokiu atveju būtų labai tankiai ap-
gyvendintos, o žmonėms galimai tektų 
emigruoti į užsienį. Jau siūloma arti-
miausiu metu mokyklose įvesti antrą 
privalomą – vokiečių kalbą. Ekspertų 
išvadose pažymima, kad per artimiau-
sius penkiasdešimt metų šio plataus 
atsitraukimo plano dar neteks vykdyti, 
tačiau įspėjama, jog kiti variantai gali 
labiau pakenkti, nei padėti.
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Pagal geomorfologiją ir istoriją į 
Olandiją labai panašus Holdernesso ra-
jonas rytinėje Anglijos pakrantėje, kur 
viduramžiais nusausinti pelkynai, kaip 
ir Olandijoje, tapo turtingomis žemės 
ūkio paskirties žemėmis. Jūros krantas 
čia aktyviai ardomas jau nuo romėnų 
laikų, bet senokai atsisakyta jo tvirtini-
mo darbų, leidžiant vykti natūraliems 
krantodaros procesams. Natūralių 
krantovaizdžių išsaugojimas po tru-
putį praktikuojamas jau ir Vokietijoje,  
o pradžią šiai inciatyvai davė privatus 
asmuo, pradėjęs pakrantėje supirkti že-
mes. Jį palaiko ir finansinę paramą teikia 
ne tik vokiečiai, bet ir kitų šalių žmonės, 
todėl vatų1 plotai sparčiai plečiasi. 

Pasaulyje kuo toliau, tuo labiau dėl 
ekologinių ir finansinių sumetimų atsi-
sakoma kietųjų kranto saugos priemo-
nių. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) Pietų Karolinos valstijo-
je jos visai uždraustos, o Kalifornijoje 
leistos tik išimtiniais atvejais (atominės 
elektrinės prie San Diego apsaugai ir 
pan.). Siekdamos sumažinti spaudimą 
jūros krantui, JAV ir Anglijos draudimo  
bendrovės atsisako drausti gyvena-
muosius būstus bei viešbučius, besiku-
riančius ardomuose krantuose, ir t. t.

Analizuodami pasaulio krantų tvir-
tinimo praktiką pastebime, kad daugu-
ma krantų ardymo problemų prasidėjo 

1 Vatų jūra (vok. Wattenmeer, ol. Wad-
denzee, dan. Vadehavet) − per jūros 
potvynius apsemiami pajūrio žemumų 
ruožai, esantys prie Vokietijos, Nyder-
landų ir Danijos krantų; Šiaurės jūros 
dalis.

būtent dėl žmogaus ūkinės veiklos. Pa-
vyzdžiu gali būti kad ir Roslaro įlan-
ka pietinėje Airijos dalyje, kur XIX a. 
pabaigoje pastačius laivų prieplauką 
iki šiol nesibaigia tada prasidėjęs kran-
tų tvirtinimas. Didelio masto krantų 
tvirtinimo darbai vykdomi Vakarų 
Afrikos, Juodosios ir Viduržemio jūrų 
pakrantėse ar upių estuarijose, kai dėl 
nesaikingo smėlio ir gargždo kasimo 
(statybų reikmėms), drenažo, uostų 
bei molų statybų čia prasidėjo itin ak-
tyvi krantų arda. Dėl besaikio žmogaus 
ūkininkavimo pakrantėse nyksta man-
grovių miškai, o priekrantėje – rifai. 
Žmogaus sukeltų problemų sąrašą būtų 
galima tęsti ir tęsti. 

Antropogeninės įtakos poveikį 
krantų dinamikai galima matyti ir Lie-
tuvoje. Didžiausius XX a. krantų po-
kyčius nulėmė Klaipėdos ir Šventosios 
uostų molų bei Palangos pirso staty-
bos. XXI a. krantų ardymo problemos  
Lietuvoje sprendžiamos nuosekliai. 
Pirmiausia buvo sukurta įstatymi-
nė bazė – priimti dokumentai: „Jūros  
krantų apsaugos ir naudojimo nuosta-
tai“ (2000 m.) ir „Lietuvos Respublikos 
pajūrio juostos įstatymas“ (2002 m.).  
Juose nustatytos pajūrio juostos ri-
bos, apibrėžtos čia leistinos veiklos ir 
kt. Itin didelę reikšmę turėjo Lietuvos 
Baltijos jūros krantotvarkos strategijos 
nuostatos, priimtos 2001-aisiais. Čia 
išdėstyti svarbiausi principai: 1) prio-
ritetas teikiamas gamtinių kraštovaiz-
džių ir natūralių krantodaros procesų 
išsaugojimui; 2) kompleksiškai deri-
nama krantosauga ir krantonauda; 3) 
krantotvarkos priemonės tarpusavyje 
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derinamos, atsižvelgiant į krantodaros 
procesų dinaminį vientisumą, ir tai-
komos nepriklausomai nuo žinybinių 
interesų administracinio paskirstymo; 
4) krantotvarkos priemonių įdiegimas 
viename kranto ruože neturi pakenkti 
gretimo ruožo kranto juostos būklei; 5) 
taikomos diferencijuotos krantosaugos 
priemonės priklausomai nuo kranto 
funkcijų.

Atsižvelgiant į Lietuvos jūros kranto 
(ilgis 90,6 km) naudojimo pobūdį (net 
72,9 %, arba 63,3 km, užima saugomos 
teritorijos, o 45,9 %, arba 41,1 km, – 
rekreacinės zonos), krantotyrininkų 
bei Baltijos jūros aplinkos apsaugos 
(Helsinkio) komisijos (angl. Helsin-
ki Commission – The Baltic Marine 
Environment Protection Commission, 
HELCOM) rekomendacijas, pasirinkta 
selektyvios krantų ardos kontrolės stra-
tegija. Jos esmė – nuo ardymo saugomi 
tik tie kranto ruožai, kurie itin svarbūs 
ūkiniu ar konservaciniu požiūriu, kai 
objektų (gyvenvietės, infrastruktūros 
objektai, gamtos ar kultūros paminklai 
ir kt.) kitur perkelti negalima. 

Suformavus įstatyminę bazę tolesnis 
krantų tvarkymas Lietuvoje rėmėsi Pajū-
rio juostos 2004–2007 m., 2008–2013 m. 
ir 2014–2020 m. tvarkymo programomis 
(šiuo metu rengiama 2021–2030 m.). 
Jose vadovaujamasi Helsinkio komisijos 
rekomendacijomis, kai prioritetas su-
teikiamas toms krantotvarkos priemo-
nėms, kurios pagrįstos gamtinių analogų 
imitacijos principais, t. y. krantų tvirti-
nimas grindžiamas sąnašų kiekybiniu 
reguliavimu krante ir priekrantėje, taip 
pat degradavusių kranto zonos elementų 

(kopagūbrio, paplūdimio, sėklių) rege-
neracija bei kranto linijos konfigūracijos 
optimizavimu ir kt. Kitaip tariant, prio-
ritetas suteikiamas minkštosioms prie-
monėms (paplūdimio bei priekrantės 
sąnašų papildymas, kopagūbrio tvirtini-
mas žabų klojiniais ar tvorelėmis, rekrea-
cinės infrastruktūros tinklo formavimas 
ir pan.), pirmenybę, jei tai įmanoma, 
teikiant natūralioms ir stabilizuojamam 
kranto ruožui būdingoms medžiagoms. 
Dažnai galima išgirsti skeptiškų nuo-
monių apie kopagūbrio tvirtinimą šakų 
klojiniais ir žabų tvorelėmis ar apie re-
generacijos naudą kranto stabilizacijai  
(1 pav.) – ką jos gali padėti nuolat kylant 
jūros lygiui ir kodėl smėlio kaupimasis 
kopagūbryje traktuojamas kaip labai 
pozityvus... Krantai labiausiai ardomi 
stiprių audrų metu – stiprėja vėjas, di-
dėja bangų aukštis, jūros lygis pakyla, o 
plūsmo srautas ima plauti paplūdimius. 
Sąnašas srovės plukdo gilyn į jūrą bei 
neša išilgai kranto, o audrai rimstant tik 
dalis (geriausiu atveju iki 30 %) išplauto 
smėlio grąžinama į paplūdimį. Todėl jie 
siaurėja ir žemėja, o atkurti jų buvusį plo-
tį ir aukštį padeda kopagūbryje sukaup-
tas smėlis. Tai ypač aktualu rekreacinėse 
zonose, siekiant išsaugoti poilsinę erdvę. 
Vis dėlto svarbiausia krantosauginė ko-
pagūbrio funkcija kita – stiprių audrų 
metu nuo užliejimo jūros vandeniu ap-
saugoti kranto užnugarį bei jame esančią 
infrastruktūrą: pastatus, komunikacijas 
ir pan. Išnykus kopagūbriui jūros vande-
niu užliejamos sausumos plotis padidėtų 
iki trijų, o ekstremalių audrų metu – net  
iki penkių–septynių kartų. Dėl šiuo 
metu diegiamų apsaugos ir regeneracijos  
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priemonių kopagūbryje kaupiamas smė-
lis, o tai yra dar ir prevencinė klimato 
kaitos sukeltas problemas padėsianti at-
remti ar bent sušvelninti priemonė. Jam 
tvirtinti naudojamos šakos – nuolat at-
sinaujinanti žaliava, tai atliepia kovos su 
klimato kaita žaliojo kurso idėjas.  

Vertinant Pajūrio juostos tvarkymo 
programos (2014–2020 m.) efektyvu-
mą nustatyta, kad dėl taikytų priemonių 
kopagūbryje sukaupta apie 1,5 mln. m3 
smėlio: Kuršių nerijoje beveik 1 mln. m3, 
o žemyniniame krante 0,5 mln. m3. Ką  
tai reiškia? Nesunku paskaičiuoti, kad 
jei per visą lietuviškosios Kuršių ne-
rijos dalies kopagūbrio formavimosi 
laikotarpį jame buvo sukaupta apie  
20 mln. m3 smėlio, tai per 2014–2021 m. 
sukauptas smėlis sudaro net 5 % nuo 
viso per amžių tėkmę susikaupusio 
smėlio tūrio. Tai labai geras rezultatas, 
nes minimo laikotarpio metu ženklią 
neigiamą įtaką Lietuvos jūrinio kranto 
būklei padarė prasiautusios dvi ekstre-
malios audros – „Feliksas“ (2015 m.) ir 
„Laura“ (2020 m.). Pasiekti dar didesnį 
efektyvumą neleido iki galo neįgyven-
dintos 2014–2020 m. programoje nu-

matytos krantotvarkos priemonės, nes 
darbų finansavimas, lyginant su tuo, 
koks numatytas programoje, buvo ne-
pakankamas bei dažnai vėluojantis ir 
nereguliarus, o ir priemonių diegimo 
kainos nuolat augo. 

Sprendžiant kietųjų krantosaugos 
priemonių (pirso) sukeltas problemas 
Palangoje šiuo metu pasitelkiamos 
minkštosios – paplūdimys maitinamas 
atvežtiniu smėliu. Tai nėra nauja prie-
monė, nes didžiosios Europos šalys tai 
praktikuoja seniai ir gana didelėmis 
apimtimis. Nuo 1951-ųjų vokiečiai kas-
met į vieną kranto kilometrą išpila apie  
1 300 m3 smėlio, prancūzai – nuo 1962 m.  
apie 400 m3, italai – nuo 1969 m. apie  
1 500 m3, olandai – nuo 1970-ųjų apie  
1 300 m3, ispanai – nuo 1973-iųjų apie 
4 000 m3. 2006–2012 m. Palangos pa-
plūdimiuose per kelis etapus buvo 
išpilta beveik 575 000 m3 smėlio. Jo  
kiekis viename kranto metre padidėjo 
nuo buvusių 25–40 iki 160–210 m3. Ši-
taip suformuoti maždaug 70–75 m plo-
čio paplūdimiai (2 pav.), o kopagūbrio 
papėdė paaukštėjo iki 3,5 m. Kasmeti-
niai detalūs mūsų tyrimai parodė, kad  

1 pav. Kopagūbrio atstatymas panaudojant šakų klojinius ir žabų tvoreles. Mažeikių naftos terminalo vamz-
dyno rajonas, 2006 m. D. Jarmalavičiaus ir G. Žilinsko nuotraukos
Fig. 1. Restoration of the dune ridge by placing branches and installing wooden sand fences near the pipeline 
of the Būtingė oil terminal
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kranto ruože tarp Rąžės upelio ir Birutės 
kalno praėjus metams nuo smėlio išpy-
limo (2011–2012 m.) jo prarasta tik 1 %. 
Na, o per aštuonerius (2012–2020 m.) 
metus visas šis kranto ruožas prarado 
30 % išpilto smėlio (remiantis matavi-
mais iki 2020 m. smėlio išpylimo). Tai 
daug ar mažai, efektyvi ši priemonė ar 
ne – apie jos tikslingumą nemažai rašy-
ta Lietuvos informacinėse priemonėse. 
Nuomonių buvo įvairių, o neigiamas 
galima apibendrinti fraze „pinigai į 
jūrą – smėlis į Latviją“. Panašus į Lie-
tuvos rezultatas gautas tik Floridoje 
(JAV) – 3 %, o kituose pasaulio regio-
nuose per metus išplauta mažiausiai  
15 % išpilto smėlio kiekio. Pasaulinėje 
praktikoje diskusijos apie priemonės 
efektyvumą – jau seniai praeitas etapas 
ir jei po metų išplaunama nuo 15 iki 30 %  
išpilto smėlio, ji laikoma gera. Taigi 
mūsų atveju ji puiki (1 % per metus ir 
30 % per aštuonerius), ypač įvertinus 
tai, kad per minimą ilgesnįjį laikotarpį 
prasiautė net dvi anksčiau paminėtos 
ekstremalaus stiprumo audros. Be to, 
nemažą išpilto smėlio dalį vėjas perne-
šė į šio ruožo kopagūbrį, o kitą – išilgai 

kranto ir papildė paplūdimius atkarpo-
je tarp „Medūzos“ viešbučio ir Ošupio 
upelio. Praplatinti paplūdimiai ne tik 
apsaugojo kurorto infrastruktūrą, bet 
ir praplėtė rekreacinę erdvę, o tai ypač 
aktualu didinant Palangos kurorto pa-
trauklumą.

Apžvelgėme tik kelias mūsų jūros 
krante įdiegtas krantotvarkos priemo-
nes. Plačiau apie jas galima sužino-
ti skaitant Pajūrio juostos programą 
(2014–2020 m.).

Kaip tvarkyti panašius krantus se-
kasi mūsų kaimynams – latviams, len-
kams, vokiečiams? Keliaudami Baltijos  
pajūriu nuo Kolkos rago Latvijoje iki 
Vokietijos pasienio Lenkijoje pirmiau-
sia pažiūrėkime, ką šiuo klausimu  
nuveikė latviai. Pažymėtina, kad kai-
myninė šalis iki šiol neturi oficialiai  
įteisintos krantotvarkos strategijos. Kran-
to ardymo priežastys Latvijoje panašios 
kaip ir Lietuvoje, todėl, naudojantis Lie-
tuvos patirtimi, Latvijoje pradedami pa-
jūrio juostos įteisinimo paruošiamieji 
darbai. Bet konkrečių žingsnių kol kas 
dar nėra. Didžiausias krantų ardymas 
Latvijoje – hidrotechninių įrenginių 

BALTIJOS JŪROS IR PAJŪRIO TYRIMAI 

a) b)

2 pav. Palangos paplūdimys į pietus nuo tilto: 2002 m. ir 2013 m. po sąnašų papildymo. Raudonas rutuliukas 
nurodo po smėlio sluoksniu palaidoto 2002 m. buvusio šulinio vietą
Fig. 2. Palanga beach south of the pier in 2002 and after the beach nourishment in 2013. The red circle indi-
cates a location of the former well (2002) buried under a layer of sand
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3 pav. Atskiro objekto apsauga netvirtinant viso 
ruožo pasmerkta nesėkmei. Bernati, Latvija
Fig. 3. Protecting an individual object without 
approving the entire stretch is doomed to failure 
Bernati, Latvia

vietose. Jei Lietuvoje stipriai nerimau-
jama dėl nuplauto žvejų sandėlio už 
Klaipėdos šiaurinio molo, tai Latvijoje 
mažai reaguojama net į šiauriau Lie-
pojos uosto jūroje atsidūrusią dalį so-
vietinių kareivinių miestelio ir karinių 
įtvirtinimų. Tiesa, reikia pastebėti, kad 
Latvijoje gyventojų mažiau, o kranto 
linija daugiau nei penkis kartus ilges-
nė (apie 497 km), todėl jų tvarkymas  
didesnio dėmesio nesulaukia, vyksta 
gana chaotiškai ir dažniausiai tik dėl 
privačių iniciatyvų. Siekdami apsau-
goti savo sodybas jų savininkai kran-
to tvirtinimo darbų imasi patys, o 
dažniausiai naudojamos priemonės –  
statybinis laužas. Geriausias to pa-
vyzdys – Bernati gyvenvietėje esanti  
sodyba (3 pav.). Padėjus jūrai kažką 
ant kelio, naivu tikėtis, kad procesas 
pasikeis į gerąją pusę. Jūra ir toliau 
ardė krantą, o kaip apsauga nuo jos 
sukrauti betono luitai atsidūrė van-
denyje. Dabar norint ties šia sodyba 
pereiti paplūdimiu reikia bristi van-
deniu ir žiūrėti, kad nesusižeistum į 
kyšančią surūdijusią armatūrą. Be to, 
bangos dėl refrakcijos dar labiau ėmė 
plauti krantus abipus sodybos. Todėl 
jei procesas nesustos, sodyba ateityje 
virs jūros sala, kuri ilgainiui bus visai 
nuplauta.

Valstybinių objektų apsauga Latvi-
joje irgi kažko įmantresnio nesiūlo. 
Didžiausia naujovė – gabionai (akmenų 
prikrauti vieliniai tinklai), kurie pir-
miausia įrengti ties vandenvalos įrengi-
niais šiauriau Liepojos, kad apsaugotų 
juos nuo jūros. Greitai čia neliko pa-
plūdimio ir dabar tenka gelbėti jau patį 

apsaugos įrenginį – prieš jį kraunami 
akmenys, o po audrų pilamas smėlis. 
Šiauriau jau pradėta statyti naują 70 m 
ilgio buną, tačiau didelė tikimybė, kad 
šią vietą nuolat dirbtinai teks papildyti 
smėliu. Be šių kelių epizodinių kranto 
tvirtinimų, kitur tarp Kolkos pusiasalio 
ir Lietuvos pasienio jo dinamikai sutei-
kiama visiška laisvė. Beveik neskiriama 
dėmesio ir kopagūbrio apsaugai, išsky-
rus gal ties Jūrmalos kurortu, kur anks-
čiau jame buvo draudžiama poilsiauti.

O štai Lenkijoje – priešingai, krantų 
tvirtinimas bei jų priežiūra turi senas 
tradicijas ir yra griežtai reglamentuota: 
priimtas Pajūrio juostos įstatymas, ku-
rio sprendinius kuruoja Jūrų taryba. Ją 
sudaro trys padaliniai: Ščecino, Slups-
ko ir Gdynios, kuruojantys šias atski-
ras teritorijas. Stebina plačiai taikomų 
krantosaugos priemonių įvairovė bei 
kompleksinis kietųjų ir minkštųjų prie-
monių derinimas. Kadangi jūros krantas 
Lenkijoje intensyviai eksploatuojamas,  
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čia platus ne tik krantosaugos priemo-
nių arsenalas (4 pav.), bet ir jų panaudo-
jimo tikslai. Visgi šiuo metu didžiausias  
dėmesys skiriamas rekreacinėms zo-
noms, o prioritetas – paplūdimių pa-
pildymas smėliu. Didelė dalis poilsiui 
naudojamų Lenkijos paplūdimių yra 
miesteliuose, ties į jūrą įtekančiomis 
upėmis, kurių žiotyse įsikūrę maži uos-
teliai. Įrengti molai nešmenų srautą 
perkerta išilgai, o krantui stabilizuoti 
čia taikomas visas kompleksas priemo-
nių. Antai, ardomos Lebos ir Ustkos 
uostų rytinės pusės sutvirtintos bu-
nomis, o paplūdimiai nuolat pildomi 
atvežtiniu smėliu. Priekrantėje, for-
muojant povandeninius sėklius, buvo 
gramzdinami betoniniai rentiniai-rifai, 
kurie praslinkus keleriems metams, 
deja, audrų buvo išardyti ir išbarstyti 
jūros dugne. 

Dalis Lenkijos miestelių įsikūrę ar-
domų moreninių klifų kaimynystėje. 

Viena žymesnių – Karvio (Karwia) gy-
venvietė, ties kuria prieš kelerius metus 
dėl iki galo nenustatytų priežasčių suin-
tensyvėjo klifo arda. Teko kuo skubiau 
jį stabilizuoti – šlaitas buvo apdengtas 
gabionais (5 pav.). Jais tekantys grun-
tiniai vandenys sukelia nuošliaužas, 
todėl ilgainiui gabionai deformavosi – 
vietomis tinklas sutrūkinėjo, o jame 
buvę akmenys pabiro. Be to, ėmė nykti 
paplūdimys, todėl nuspręsta jį papil-
dyti smėliu, o klifo papėdę sutvirtinti 
žabais. 

Kita svarbi priežastis tvirtinti kran-
tus Lenkijoje – jame esantys paveldo 
objektai. Vienas įsimintiniausių – ties 
Tšensačo (Trzęsacz) gyvenviete saugo-
mos bažnyčios liekanos, kurioms ski-
riamas ypatingas dėmesys. Klifo šlaitas 
sutvirtintas gabionais ir apželdintas, jo 
papėdė sutvirtinta tvorele, o į paplūdi-
mį nuolat atvežama smėlio. Švyturį ties 
Niechoržo (Niechorze) vietove saugo 

4 pav. Krantine stabilizuotas krantas prarado pa-
plūdimius. Vakarinė Gdynės pusė, Lenkija
Fig. 4. On the western side of Gdynia, the shoreline 
stabilized by the embankment „lost“ the beach
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5 pav. Klifų tvirtinimas gabionais taip pat reikalauja 
nuolatinės priežiūros. Karvio vietovė, Lenkija
Fig. 5. Cliffs reinforced by gabions also requires 
constant care. Karwia, Poland
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dar vokiečių pastatyta bangų atblokšties 
sienelė, dėl to paplūdimys čia beveik iš-
nyko. Bet tai ne taip ir svarbu, kadangi 
tai nėra rekreacinė zona. Paminėtina ir 
Jeroslavieco (Jarosławiec) gyvenvietė, iš 
pirmo žvilgsnio nepasižyminti dideliu 
rekreaciniu patrauklumu. Ji įsikūrusi 
moreninio klifo kaimynystėje ir paskuti-
niais metais sulaukė neadekvačiai dide-
lio dėmesio – krantams tvirtinti skirtos  
milijoninės lėšos (esą rekreacinei er-
dvei formuoti). Padidėjusio dėmesio 
paslapties šydas šiek tiek prasisklei-
džia sužinojus, kad jos kaimynystėje –  
militarizuota zona su įrengtu NATO 
radaru. Iš betoninių tetrapodų čia su-
formuoti T formos įspūdingo dydžio 
bangolaužiai, kurių kišenės iš dalies 
pripildytos smėlio. Dėmesys skiriamas 
ir Lenkijos nerijos kopagūbriui – jis 
tvirtinamas nendrėmis ar žabais, o kai 
kur priekrantėje kas 90 m kalamos bu-
nos (6 pav.). O štai Helio nerijos kran-
tas dar ir gausiai papildomas smėliu, 
pumpuojamu iš Gdansko įlankos. Čia, 
kaip ir Aistmarių nerijoje bei daugelyje 
kitų rekreacinių zonų, kopagūbriuo-
se griežtai draudžiama ne tik kaitintis 
saulėje, bet ir vaikščioti. Pateikti pavyz-
džiai rodo, kad lenkai mėgsta krantą 

tvirtinti ir daro tai gana plačiai ir noriai. 
Deja, iki šiol ten labai gajus inžinerinis 
požiūris, suvokiant krantą kaip sutvir-
tinimą. Ir nors kietųjų priemonių nau-
dojimą kritikuoja dauguma Lenkijos 
mokslininkų, kadangi jas įdiegus dau-
geliu atvejų vis tiek tenka krantą dirbti-
nai pildyti smėliu, jos iki šiol taikomos, 
nes finansuojamos Europos Sąjungos 
fondų lėšomis. Daugiau darbo, daugiau 
pinigų, daugiau mokesčių į biudžetą...

Krantosaugos klausimus Kalinin-
grado srityje kuruoja mokslinis gamy-
binis susivienijimas „Baltberegozaščita“, 
atliekantis užsakomuosius tyrimus ir 
teikiantis rekomendacijas. Iš aplin-
kinių kaimynų ši sritis išsiskiria tuo, 
kad čia, kaip niekur kitur, įsigalėjusi 
kietųjų inžinerinių priemonių taiky-
mo politika. Didžiausias rūpestis – ne 
palaikyti natūralų krantų vystymąsi, o 
užfiksuoti jį, kad nekistų. Neatsitiktinai 
garsiausi Kaliningrado srities mies-
teliai – Svet logorskas, Pionerskis ar 
Zelenogradskas – yra krantinių kuror-
tai. Krantinė pertveria sąnašų apykaitą 
tarp klifo ir paplūdimio, o maitinimo 
netekęs paplūdimys laikui bėgant ima 
nykti, priekrantės nuolydis – didėti. 
Vis dėlto, atrodo, kaliningradiečiams  

6 pav. Nepavykus kranto stabilizuoti bunomis, Helio nerijoje Lenkijoje pilamas smėlis 
Fig. 6. After failing to stabilize the coast with groines, the beach needs to be nourishing. Hel Spit, Poland
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tai ne problema. Paklausti, kur jie mau-
dosi, atsako, kad pavažiuoja kiek už 
miesto (7 pav.). Krantinių statyba su-
ryja milžiniškas lėšas ir jas nuolat, ypač 
po stipresnių audrų, tenka remontuoti, 
o kurortai dėl jų praranda paplūdimius. 
Pavyzdžiui, krantinei ties Rusijos pre-
zidento vila (beje, kurioje jis niekada 
nesilankė ir vargu bau ar kada nors tai 
padarys) Pionerskyje audros padarytus 
pažeidimus dar jai nenurimus, rizikuo-
dami gyvybėmis, pradeda tvarkyti na-
rai. Paklausti, kodėl visiškai netaikomos 
minkštosios priemonės, kolegos iš Rusi-
jos neveidmainiaudami atsako: „Todėl, 
kad kietosioms priemonėms iš Rusijos 
biudžeto galima gauti daug daugiau 
lėšų, o tai svarbu Kaliningrado srities 
ekonomikai.“ Nerekreacinėse zonose, 
pvz., kurortų prieigose ar, kaip pastebė-
ta, kareivinių kaimynystėje, krantai tvir-
tinami suklojant akmenų sąvartas. Taip 
sutvirtintas Tarano ragas, kurio arda gal 
ir nekeltų daug problemų, jei ne klifo 
viršuje įsikūręs karinis dalinys, radarai 
ir švyturys. 

Dar viena kietoji inžinerinė priemo-
nė Kaliningrado srityje – vokiečių pa-

veldas – bunos2. Deja, dauguma jų jau 
kažin kada atitrūkusios nuo kranto ir 
savo funkcijų nebeatlieka, o ir tos, ku-
rios dar laikosi įsikabinusios kranto lini-
jos, – smėlio nebekaupia. Nepaisant to, 
dauguma gyventojų įsitikinę, kad jos yra 
nepaprastai naudingos gelbstint krantą. 
Beje, patys vokiečiai, pastebėję neigiamą 
XIX a. pabaigoje pastatytų bunų įtaką 
Kuršių nerijos proksimalinei daliai ties 
Zelenogradsko kurortu, 1904 m. pradė-
jo jas likviduoti, bet darbai nutrūko dėl 
geopolitinės situacijos kaitos. 

Negalime nepaminėti ir gero-
kai egzotiškesnių kranto tvirtinimo 
priemonių Kaliningrado srityje, ku-  
rios – sunku suvokti kodėl – tapo jų 
krantotvarkininkų pasididžiavimu. Tai 
panaudotos padangos. Ši priemonė 
taikoma ne tik Sambijos pusiasalyje, 

2 Buna (vok. Buhne) – pylimas upė-
je ar jūroje (statmenas arba beveik 
statmenas krantui) vandens tėkmei 
reguliuoti. Jos statomos grupėmis prie 
abiejų krantų, saugo juos nuo ardy-
mo, o jų susiaurinta tėkmė neleidžia 
nusėsti nešmenims ir valo vagą.

7 pav. Zelenogradske (kaip ir Svetlogorske bei Pionerskyje) pastačius krantines vietos maudynėms tenka 
ieškoti už miesto ribų
Fig. 7. In Zelenogradsk (as well as in Svetlogorsk and Pionersky) after installing embankment, place to swim 
need to be sought outside the resort
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bet ir Kuršių nerijos nacionalinio par-
ko teritorijoje ties Lesnoj gyvenvie-
te. Ant betoninio kuoro (dažniausiai 
tam naudojami seni elektros stulpai) 
sunertų padangų piramidės įrengtos 
kelių šimtų metrų atkarpoje ir turėjo 
apsaugoti krantą nuo ardymo. Tačiau 
jau po kelerių metų kranto ardymas 
čia ne tik kad atsinaujino, bet ir išpli-
to – net 800 m ilgio atkarpoje bangos 
sudaužė betoninius stulpus ir jie tapo 
poilsiautojams pavojingi. Praėjus de-
šimtmečiui jūra šiuos įtvirtinimus iš-
draskė, padangos ir jų skutai plačiai 
pasklido po paplūdimį ir priekrantę 
(8 pav.). Vietoj to, kad viską surinktų 
ir pašalintų iš rekreacijai naudojamo 
paplūdimio, pastatė tik lenteles, nu-
rodančias, kad draudžiama maudytis, 
mat gelžbetoninių konstrukcijų lieka-
nos pavojingos gyvybei. Be paminėtų 
krantų tvirtinimo priemonių, Kalinin-
grado srityje galima aptikti tvirtinimų 
statybų laužu ar buitinėmis atliekomis, 
o porą trumpų atkarpėlių radome su-
tvirtintas gabionais ir smėlio maišais. 
Tvirtinamos ir Kuršių nerijos kopos, 

nors tai labiau primena gretimai iš-
kirsto miško netvarkingą medienos 
sandėliavimą, o ne krantotvarkos prie-
monę (9 pav.).

Pasižvalgę po kaimyninių šalių pa-
krantes matome, kad nėra viskas taip 
sklandu, kaip gali pasirodyti iš rekla-
minių lankstinukų. Kranto tvirtini-
mas pirmiausia reikalauja gero visų 
čia vykstančių gamtinių procesų išma-
nymo ir supratimo, nuolatinės atliktų 
darbų priežiūros ir remonto bei tik-
rai nemažų investicijų. Neabejotinai  

8 pav. Kušių nerijoje (Lesnoj vietovė) krantui tvirtinti panaudotos padangos ne tik kad jo neapsaugojo, bet 
ir tapo tiek vizualinės, tiek cheminės taršos šaltiniu
Fig. 8. The tires used to protect the coast near the Lesnoe (Curonian Spit) not only did not protect it, but 
became a source of both visual and chemical pollution

9 pav. Kaliningradietiškas kopų tvirtinimas 
Fig. 9. Foredune protection in Curonian Spit, Ka-
liningrad site 
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krantų tvirtinimo darbai vyks ir ateityje, 
bus taikomos ir kietosios, ir minkštosios 
inžinerinės priemonės bei, kur įmano-
ma, saugomi natūralūs gamtos objektai 
ir procesai. Tikėtina, kad kintančio kli-
mato sąlygomis didės supratimas apie 
paties kranto gebėjimą palaikyti stabi-
lumą, vykstant natūraliai jo kaitai. Pa-
grindinė problema yra ne kranto arda 
ar jo tvirtinimas, o žmogaus siekiai, vi-
zijos bei požiūris į jį ir jame vykstančius 

procesus. Prie jūros gyventi atkeliavęs 
žmogus įsivaizduoja, kad tai jo nuo-
savybė, kad gali kontroliuoti krantą ir 
pritaikyti jį savo poreikiams. Teisingiau 
būtų įsivaizduoti, kad ne jis mums, o 
mes jam priklausom, ir kad didžiausi 
pokyčiai vyksta ne dėl natūralių gamti-
nių procesų, o dėl žmogaus ambicijų ir 
veiklos. Krantas nuolat keitėsi dar tada, 
kai žmogus nebuvo prie jo atsikraustęs, 
ir keisis jam išnykus... 

Summary

SEA COAST: REINFORCE OR ADJUST

Due to the development of seaports 
and the increase recreational pressure on 
coast, the dilemma of coastal dynamics is 
inevitably faced. Different countries deal 
with this problem differently. The Dutch, 
who have the most experience in this field, 
have a long history of applying a full range of 
coastal protection measures: from the various 
engineering structures to the currently 
managed retreat. Neighbors Latvians, 
Russians and Poles have very different views 
on coastal protection. In Latvia, coastal 
management works are not carried out. The 
coast develops naturally, and the protection 
of individual objects on the coast is based on 
private initiative. In the Kaliningrad region, 
coastal protection is based exclusively on 
hard engineering approaches: embankments, 
groynes, riprap. Poland uses a wide arsenal 
of coastal protection measures, from hard 
engineering to beaches nourishment.

In the 21st century the problems of 
coastal erosion in Lithuania are being solved 
consistently. First of all, the legal basis was 
created – the documents “Regulations for the 
Protection and Use of the Coasts“ (2000) and 
“The law of the Coastal Zone of the Republic 
of Lithuania“ (2002) were adopted. They set 
the boundaries of the coastal zone, define the 
activities allowed in it, etc.

The principles of coastal management 
in Lithuania were defined in the “Strategy 
of Coastal Management of the Lithuanian 
Baltic Sea Coast“ (2001). Taking into account 
the length of the Lithuanian sea coast (only  
90.6 km), the nature of use (as much as 72.9 % 
is occupied by protected areas, and 45.9 % by 
recreational areas), Lithuanian scientist and 
the Helsinki Commission (Recommendations 
of the Baltic Marine Environment Protection), 
a selective strategy for the control of coastal 
erosion was chosen.

Principles and implementation of the 
strategy of coastal management in Lithuanian: 
1) priority is given to preservation of natural 
landscapes and natural processes; 2) complex 
coordination of coastal protection and use; 3) 
measures of coastal protection are coordinated 
with regard to dynamic integrity of the 
coastal processes and applied irrespective of 
administrative distribution of departmental 
interests; 4) measures of coastal management 
in one coastal sector should not deteriorate 
the state of the neighboring coastal sectors; 5) 
coastal protection measures are differentiated 
depending on the coastal functions; 6) in the 
production of coastal protection measures, 
priority was given to the use of natural and 
(if possible) stabilized shoreline-specific 
materials.
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