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Povandeniniai pasauliai
Jūrų ekosistemos — išties įstabūs įvairiausių formų povandeniniai pasauliai: vienus jų galima rasti šalia 
smėlėtų paplūdimių, kiti įsikūrę giliai vandenynuose.

INVAZINĖS RŪŠYS

EKO — KAS TAI?

KORALŲ RIFAI

Invazinės yra tos rūšys, kurios nėra endeminės, kitaip sakant, kilusios ne iš tos 
vietos; patekusios į svetimą ekosistemą jos gali padaryti didelės žalos aplinkos 
pusiausvyrai.

Nuostabiai gražios, bet itin ėdrios sparnapelekės paprastai gyvena Indijos ir 
Ramiajame vandenyne. Tačiau jų atsirado ir Atlanto vandenyne, žmonėms netyčia 
išleidus šešias sparnapelekes iš akvariumo. Sparnapelekių nugara yra nuodinga, o 
maitinasi ir veisiasi jos bauginamai greitai. Dėl to vietinės žuvys, jūriniai ešeriai ir 
lynai, sunkiai susiranda maisto ir jų skaičius mažėja.

Ekosistema yra gyvų ir negyvų objektų, esančių 
tam tikroje teritorijoje, bendrija. Gyvūnai, augalai 
ir kiti smulkesni organizmai yra priklausomi vieni 
kuo kitų ir nuo negyvosios aplinkos: vandens, 
saulės šviesos, oro, uolų ir grunto. Ekosistemoje 
kiekvienas organizmas atlieka reikšmingą 
vaidmenį. Vienos rūšies pokyčiai gali išmušti iš 
pusiausvyros visą ekosistemą.

Koralų rifai — tai turbūt pirmoji į galvą 
ateinanti ekosistemos rūšis. Ryškiaspalviai ir 
knibždėte knibždantys jūrų gyventojų, koralų 
rifai dažnai vadinami „vandenynų atogrąžų 
giriomis“ ir traukia nardytojus iš viso pasaulio.

Dažnai jie klaidingai laikomi uolienomis arba 
augalais, nors iš tiesų tai statiniai iš šimtų 
ar tūkstančių polipų — gyvūnų, artimų jūrų 
aktinijoms ir medūzoms. Koralai nesigamina 
maisto patys kaip augalai. Jie turi aštrias į 
čiuptuvus panašias rankas, kuriomis gaudo 
grobį vandenyje. 

Koraluose gyvena kai kurių rūšių vienaląsčių dumblių. Jų 
santykiai simbiotiniai: koralai dumblius apsaugo, o dumbliai 
koralų atliekas panaudoja fotosintezei. Fotosintezės būdu, 
naudodami saulės šviesą, dumbliai iš vandens pagamina 
koralams reikalingų cukrų, iš kurių šie stato savo rifus. Be to, 
dumbliai gamina deguonį.

Koralai jiems reikalingą energiją gauna iš dumblių šviesiuoju 
paros metu, o naktį jie atgyja, ištiesia geliančius čiuptuvėlius ir 
gaudo pro šalį plaukiantį smulkų zooplanktoną.

Koralai suformuoja įvairių tipų rifų struktūras: vienos jų 
primena akmenis, kitos yra dygliuotos arba minkštos, dar kitos 
primena plunksnas, šakas arba žmogaus smegenis. Vieni rifai 
maži, kiti driekiasi kelis šimtus kilometrų.

Koralai yra gyvi 
statiniai, sudaryti iš 
šimtų ar tūkstančių 
polipų.

Spalvą koralams 
suteikia juose 
gyvenantys 
mažyčiai dumbliai.

Žalieji krabai gyveno Europoje 
ir Šiaurės Afrikoje, tačiau laivais 
pateko į Šiaurės bei Pietų Ameriką, 
Pietų Afriką, Japoniją ir Australiją.

Smegenų formos koralasJūrų vėduoklės formos koralas Grybo formos koralas
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DIDYSIS BARJERINIS RIFAS GYVYBĖS PALAIKYMO SISTEMA
Besidriekiantis daugiau nei 2300 km ir sudarytas 
iš 3000 individualių rifų Didysis barjerinis rifas, 
susiformavęs Australijos šiaurės rytų pakrantėje, yra 
didžiausias gyvas statinys visoje Žemėje. Jame ne tik 
gyvena didelė įvairovė jūros gyvūnų, jis taip pat maitina 
daug rūšių jūrinių paukščių. Perskaitykite čia pateiktą 
infografiką ir sužinosite, kokie tie gyvūnai ir kiek jų 
maitina šis povandeninis miškas.

Koraliniai rifai yra didžiausios įvairovės ir 
produktyviausios jūrinės ekosistemos. Jos tarsi atviro 
vandenyno dykumoje įsikūrę miestai, kuriuose susitinka 
jūrų gyventojai. Daugelis rūšių rife gyvena visą laiką. 
Kai kurios žuvys, pavyzdžiui, papūgžuvės, maitinasi 
dumbliais koralo viduje, o krevetės ir mažos žuvelės 
slepiasi koralų plyšiuose. Dažnai čia lankosi rykliai ir 
kitokios didelės žuvys. Jos žino, kad čia galima rasti 

lengvo grobio.

Negiliųjų vandenų koralai auga vandenyje, kurio temperatūra 
svyruoja nuo +23 °C iki +29 °C, nors kai kurie trumpą laiką gali 
ištverti ir vos +18 °C temperatūrą, ir +40 °C karštį. Stebina tai, 
kad daugybė koralų rūšių aptinkama tamsioje gelmėje, kurioje 
temperatūra svyruoja nuo +4 iki +12 °C. Tropiniai koralai ir šaltųjų 
vandenų koralai apgyvendina kitas gyvūnų rūšis, tačiau šaltųjų 
vandenų koralai nepalaiko simbiotinių ryšių su dumbliais ir visiškai 
pasikliauja vandenyje plūduriuojančiu maistu.

Koraliniai rifai Raudonojoje jūroje yra 
išsibarstę išilgai Egipto, Sudano, Eritrėjos, 
Džibučio, Jemeno, Saudo Arabijos, 
Jordanijos ir Izraelio pakrantės.

Jo plotas yra 347 800 km2, 
didesnis už Italiją

Maitinamų rūšių skaičius:

AuSTRAlIJA

RAuDONOJI JŪRA

40 °C

4 °C
0 °C

2300 km

1900 km

3000 moliuskų;

1625 žuvų;

600 koralų;

500 kirmėlių;

215 paukščių;

133 ryklių ir rajų;

100 medūzų;

30 jūrinių žinduolių.

Vandenyne gyvena 95 spalvotųjų 
papūgžuvių rūšys.

Didžiajame barjeriniame 
rife gyvena 6 iš 7 jūrinių 
vėžlių rūšių.

Žemiausia temperatūra, kurioje 
gali išgyventi koralai, yra +4 °C, o 
aukščiausia — +40 °C.

Didysis barjerinis rifas 
yra toks milžiniškas,  
kad jį galima pamatyti 
net iš kosmoso.

Ar žinote?
Ar žinote?Nors koraliniai rifai dengia vos 

0,2 % vandenyno dugno, jie 
maitina 25 % visų žinomų jūrų 
gyvūnų.

Daugelis tropinių balto smėlio paplūdimių egzistuoja tik dėl 
papūgžuvių išmatų. Papūgžuvės taip mėgsta dumblius, kad, 
besistengdamos prie jų prieiti, snapo formos dantimis graužia 
išorinį koralų arba uolų sluoksnį. Nugraužtos koralų ir uolų 
dalelės lieka nesuvirškintos, o pašalintos iš organizmo jos tampa 
smėliu. 

Juodapelekis rifinis ryklys

Raguotoji musulmonžuvė

Keturdantė pūsliažuvė

Žaliasis vėžlys

Papūgžuvė

Jūrų drugelis



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

28 29

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

28 29

Deltos, druskingosios pelkės ir mangrovės
Pakrantės ekosistemos egzistuoja ten, kur žemė susitinka su vandenynu. Pakrantėse ne tik susikuria svarbios 
vandeninės terpės, jos dar ir saugo žemę nuo galingų audrų, sudarydamos natūralias užtvaras, kurios užstoja 
kelią didelėms bangoms ir sulaiko potvynius.

MANGROVIŲ MIŠKAI

DRUSKINGOSIOS PELKĖS

DELTOS

Tropiniuose regionuose vietoj druskingųjų pelkių 
auga mangrovių miškai. Mangrovės — tai daugiau 
nei 80 rūšių medžių ir krūmų šeima.
Kaip ir druskingosios pelkės, mangrovių miškai 
yra tikras rojus daugeliui jūrų gyvūnų rūšių. Tanki 
šaknų sistema primena labirintą, kuriame nuo 
plėšrūnų gali pasislėpti žuvų jaunikliai (nuo rifų 
žuvų iki rajų ir ryklių), kol ganėtinai paūgės ir 
galės plaukti į atvirus vandenis.

Druskingosios pelkės yra molinga arba smėlinga 
pakrančių žemė, užliejama aukštų bangų 
atnešamo sūraus vandens. Dauguma augalų 
nepakenčia druskos, nes ji ištraukia iš jų vandenį. 
Čia auga daugiausia krūmokšniai ir žoliniai 
augalai, jie turi būti atsparūs druskai.

upės delta yra tarsi burna. Tai vieta, kur upė baigiasi ir įteka į 
vandenyną. Deltoje upė išplatėja ir pasidalija į mažesnes atšakas, dėl 
to upės nešamos nuosėdos deltoje surenkamos ir čia sudaro nuosėdų 
klodus. 
Deltose gyvena ir maitinasi daugybė gyvūnų rūšių. Migruojantys 
paukščiai upių deltose dažnai sustoja pailsėti ir pasimaitinti prieš 
tęsdami ilgą kelionę.

laplandinis griciukas

Rudoji antis

Paprastasis garnys

Citrininis aštriadantis ryklys

Paprastoji pelėdinė raja

Silkė

Jūrų arkliukas
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Rudadumblių miškai
Paprastai jie auga negiliuose vandenyse, kuriuose daug saulės šviesos. Rudieji dumbliai (jūržolės) sudaro 
nuostabaus grožio plūduriuojančius rudadumblių miškus, teikiančius maisto ir pastogę daugybei jūrų gyventojų.

RUDADUMBLIAI IR RYKLIAI

PUOTA PAUKŠČIAMS

MIŠKŲ GYVENTOJAI

Netoli pakrančių, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje, daugybė 
ryklių rūšių rudadumblių miškus laiko savo namais. 

Iš jų patys žymiausi — plokščiagalviai septynžiauniai 
rykliai, nes priklauso pačiai seniausiai iš visų ryklių rūšių. 

Dauguma mūsų laikų ryklių turi po penkias žiaunas 
abiejose snukio pusėse, o šie rykliai, kaip galima spręsti 

iš pavadinimo, po septynias. Tuo jie panašūs į seniausius 
ryklius, gyvenusius prieš 400 milijonų metų. Tai buvo 

dar anksčiau, nei Žemėje pasirodė dinozaurai. Gali 
būti, kad septynžiauniai rykliai yra paskutiniai išgyvenę 

priešistorinių ryklių giminaičiai.

Rudadumblių miškai yra tarsi natūralus bufetas 
paukščiams. Kormoranai, žuvėdros, garniai, varnos 
ir kiti plunksnuočiai puotauja rudadumblių miškuose 
besiveisiančiomis žuvimis ir vėžiagyviais. 

Jūrų ežiai be galo mėgsta rudadumblius, jų populiacijai 
ėmus nekontroliuojamai daugintis, jie gali nuėsti ir visą 
mišką. laimei, jūrinės ūdros maitinasi jūrų ežiais ir taip 
kontroliuoja šių godžių gyvūnų skaičių.
Paukščiai ir jūrų žinduoliai, tokie kaip ruoniai, jūrų 
liūtai ir banginiai, naršo po šiuos miškus, norėdami 
paskanauti žuvies ir pasislėpti nuo grobuonių.

Nors atrodo lyg aukštos žolės, rudadumbliai iš tikrųjų nėra augalai, 
nes neturi šaknų. Vis dėlto rudadumbliai, visai kaip augalai, saulės 
šviesą naudoja fotosintezei. Milžiniški rudadumbliai gali pasiekti iki 
45 m ilgį, kasdien paaugdami po 45 cm.

Ūdra

Prieš 400 
milijonų 
metų

Prieš 230 
milijonų 
metų

Prieš 2 
milijonus 

metų

Paprastasis ruonis

Garibaldija

Jūrų ežys

Kormoranas

Septynžiaunis ryklys

Didysis baltasis ryklys

Kai kurios kormoranų 
rūšys gali panerti net į  
45 m gylį.

Septynžiauniai rykliai užauga iki 
3 metrų ilgio. Jeigu jų trokštamas 
grobis yra ilgesnis už juos pačius, 
septynžiauniai rykliai medžioja 
drauge su kitais savo rūšies 
atstovais ir puola auką visa gauja.

Šie rykliai slepiasi už milžiniškų 
jūrų dumblių bokštų, kad išvengtų 
akistatos su baisiaisiais baltaisiais 
rykliais.

45 m ilgio

45 cm per dieną

45 m gylis

Ar žinote?

Ar žinote?

Rudadumbliai, ypač jų sudedamoji dalis alginas, 
praverčia ir žmonėms. Alginas naudojamas kaip 
tirštiklis gaminant ledus, jogurtą, pudingus, dantų 
pastą, šampūnus, dažus ir daugelį kitų produktų. 
Jis taip pat naudojamas medicinoje.

Jūrų dumbliai skiriasi nuo jūrų žolių, nes jūrų žolės 
yra žydintys augalai, turintys šaknis, stiebą ir lapus. 


