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Duomenys apie 2010–2014 metais vykdytus projektus  

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 
Projektų skaičius Projektams 

skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1 I kvietimas 35 24 24 0 9 430 400 

2. II kvietimas 26 14 12 0 10 031 400 

 

Baigiamosios ataskaitos santrauka 

Ataskaitoje pateikiami nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir 

žmogaus poveikis“ (Žin., 2010, Nr. 75-3849) (Programa), skirtos praeities ir dabarties biologinių invazijų bei 

rūšių arealų kaitos problemų tyrimams, 2010–2014 m. atliktų tyrimų rezultatai, apžvelgiami 36 projektų 

vykdytojų moksliniai pasiekimai, gautos naujos mokslinės žinios bei įvertinama jų reikšmė. 

Pirmo uždavinio mokslines problemas (pagal biogeocheminius indikatorius iširti paleoaplinkos sąlygų 

kaitos etapus ir jų santykį su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių 

įtaką rūšių invazijų (ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams) nagrinėjo 5, antro – (ištirti svetimkraščių rūšių 

invazyvumą, jų evoliucinius (genominius) pokyčius ir adaptaciją naujose arealo teritorijose, parengiant 

biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas) – 19, 

trečio (nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių 

sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei 

įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai) – 12 projektų vykdytojai. 

Projektams finansuoti skirta 19 461,8 tūkst. Lt. Visų projektų baigiamąsias ataskaitas ekspertai įvertino 

teigiamai ir patvirtino.  

Vertinant paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos dėsningumų tyrimus, jų poveikį rūšių 

ekspansijai/invazijai ir natūralizacijai, gautų duomenų pagrindu dabartinėje Lietuvos teritorijoje identifikuota 

ne mažiau kaip septyni stambūs kvartero laikotarpio sedimentaciniai ciklai. Atlikti paleobotaniniai tyrimai 

išryškino klimatinius atskirų laikotarpių parametrus, pirmą kartą regione užfiksuota „Brunhes/Matuyama“ 

magnetinė inversija kaip globalus kvartero laikotarpio pradžios reperis. Nustatyti paleogeografinių sąlygų 

kaitos biogeocheminiai indikatoriai poledynmetyje, ištirti paleogeografinių sąlygų pobūdžio bei jo pokyčių 

požymiai. Tyrimų rezultatai liudija, jog Lietuvos teritorijoje augalų ir gyvūnų ekspansija prasidėjo ledynui dar 

nepasitraukus. Identifikuota ir charakterizuota antropogeninės gyventojų veiklos vėlyvajame holocene 

nulemta invazinių augalų ir naminių gyvulių rūšinė sudėtis, nustatytas jų plėtros pobūdis ir pagrindinės 

kryptys, suformuota minėtų rūšių plėtros chronologinė schema bei, identifikavus to meto paleoekosistemų 

pokyčius ir apibrėžus jų ryšį su regioniniais bei globaliais svyravimais, įvertintas šių veiksnių poveikis 

paleoantropoinvazinio proceso raidai.  

Tiriant svetimkraščių ir invazinių organizmų (virusus, planktono dumblius, žolinius augalus, amarus, 

vandens moliuskus, žinduolius, paukščius ir jų parazitus,) struktūrą buvo įvertinta jų genetinė įvairovė, galinti 

lemti jų adaptaciją ir išgyvenamumą, taip pat rūšių plitimo keliai ir galimos kilmės vietos, leidžiančios geriau 

įvertinti naujų invazijų grėsmes, parengti adaptacijų naujose arealo teritorijose įvertinimą bei biologinių 

invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas. Buvo tiriamos 

svetimkraščių organizmų (vėžiagyvių, dumblių, paukščių, augalų, samanų) ekologinės ir fiziologinės ypatybės, 

svarbios aiškinant svetimkraščių rūšių ekologinio labilumo priežastis, poveikius vietos rūšims, ypač vietiniams 

ekologiniams ekvivalentams, ir natūralizaciją vietos ekosistemose. Nagrinėtos svetimkraščių fitoplanktono 

rūšių, vabzdžių ir jų entomopatogeninių organizmų atpažinimo problemos, sukurti nauji identifikacijos 

metodai. Nustatyta kai kurių biologinių invazijų (paukščių, vėžiagyvių, induočių augalų ir samanų) bei klimato 
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kaitos įtaka Lietuvos ekosistemoms ir atskiriems jų komponentams, įvertinta kai kurių invazijų ir jų sukeliamų 

pokyčių ekonominė reikšmė.  

Vykdant Programos projektus gauti rezultatai parodė, kad egzistuoja sąsajos tarp atskirų svetimkraščių 

rūšių plitimo, be to, vienos rūšies poveikis ekosistemai tiesiogiai ar netiesiogiai lemia kitų svetimkraščių ir 

invazinių rūšių plitimą ir įsitvirtinimą. Taip nustatyta, kad svetimkraštės rūšys savo aplinkoje kuria specifinę 

mikro- ir makrobiotą (pvz., invaziniai dumbliai, vandens moliuskai). Vykdant programos projektus pasiekta 

svarbių fundamentinių rezultatų, suformuluota praktinių rekomendacijų apibrėžtoms problemoms spręsti. 

 

Abstract of final report  

The report presents results obtained by the research projects of National Research Programme (NRP) 

“Ecosystems in Lithuania: climate change and human impact” (Žin., 2010, Nr. 75-3849) in 2010–2014, 

covering investigations on modern and ancient biological invasions and changes in species distribution areas. 

Scientific achievements of the project principals and their scientific findings are reviewed, their significance is 

evaluated.  

A total 36 research projects were realized, following three major tasks of the Programme. Scientific 

problems of the first task were covered by 5 projects, the second – by 19, and the third – by 12 projects. All 

together 19 461,8 thousand litas were committed for the development of the projects. The results of all 

projects have been positively evaluated by the expert groups at the end of the year.  

While investigating character and changes of paleoenvironmental conditions during the Quaternary 

period as well as their influence on species expansion and naturalisation, no less than seven large-scale 

sedimentation cycles were identified in the territory of Lithuania based on the results obtained during 

investigations. Paleobotanical research has highlighted climatic parameters of different periods. 

Brunhes/Matuyama magnetic inversion, which serves as a global marker of the beginning of the Quaternary 

period was recorded for the first time in the region.  

The results of investigations showed that expansion of plants and animals in Lithuanian territory has 

commenced even before the retreat of glacier. Species composition of invasive plants and domestic animals 

predetermined by anthropogenic activities of local people in Late Holocene was identified and characterised, 

the character and main directions of their expansion were established and chronological scheme of the 

species expansion was drawn. Basing on identification of paleoecosystem changes and establishing their 

connection to regional and global fluctuations, influence of these factors on the paleoanthropoinvasion 

process was evaluated.  

While investigating alien and invasive organisms (viruses, plankton algae, herbaceous plants, aphids, 

aquatic molluscs and their parasites, mammals, birds), two main research outcomes were achieved, the first, 

their genetic diversity that may condition species adaptation and viability was evaluated and the second one, 

species dispersal pathways and possible origin localities, that permits more thorough evaluation of new 

invasion threats, allows to evaluate adaptation in new distribution areas as well as prepare recommendations 

for evaluations, prognosis and control of biological invasions under conditions of global change were done. 

Ecological and physiological properties of alien organisms (crustaceans, algae, birds, vascular plants, mosses) 

were investigated that are important to understand ecological plasticity of alien species, impact on native 

organisms, especially indigenous ecological counterparts, as well as naturalisation of alien species in local 

ecosystems. Identification problems of alien phytoplankton, insect and their pathogenic organism species 

were analysed, and new identification methods were developed. Impact of some biological invasions (birds, 

crustaceans, vascular plants and mosses) and climate change on ecosystems and their components in 

Lithuania was elucidated; economic cost of some invasions and changes they induce were evaluated.  



4 

Results of NRP projects indicate existence of relationship between the spread of different alien species. 

Moreover, direct or indirect impacts of aliens on ecosystems may facilitate the dispersal and establishment of 

the other alien species. Besides, it was found that alien species create specific micro- and macrobiota in their 

environment (e. g., invasive algae, aquatic molluscs). Significant fundamental knowledge was gained in NRP 

projects, and recommendations for the solution of the specific problems were formulated. 
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Įvadas 
 

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. Nutarimu Nr. 731, skirta praeities ir dabarties 

biologinių invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų tyrimams. Minėtų reiškinių analizė bei gauti duomenys 

yra vieni informatyviausių nagrinėjant esminius ekosistemų ir jų komponentų funkcionavimo ir evoliucijos 

dėsningumus, būtinus Lietuvos ekosistemų raidai suprasti ir galimiems jos pokyčiams prognozuoti globalios 

kaitos sąlygomis. Nors panašaus pobūdžio tyrimai pasaulyje intensyviai atliekami tiek nagrinėjant šiuolaikines, 

tiek praeities biologines invazijas, tačiau dėl atskirų šalių, taip pat ir Lietuvos, gamtinių ekosistemų ir jų 

komponentų erdvinio savitumo, unikalumo ir sudėtingumo, taip pat tik dėl kiekvienai šaliai ir regionui 

būdingų ekosistemų, jų komponentų, saugotinų vertybių unikalumo vienoje šalyje ar regione gautų rezultatų 

negalime tiesiogiai taikyti kitoje teritorijoje.  

Programos tyrimų objektas – praeities ir dabarties natūralios ir antropogeninės biologinės invazijos bei 

rūšių arealų pokyčiai, kaip Lietuvos ekosistemų ir jų komponentų pažeidžiamumo ir prisitaikymo globalios 

klimato kaitos ir didėjančio žmogaus poveikio sąlygomis indikatorius. Programa turi sukurti mokslinius 

pagrindus ir suteikti naujų fundamentinių mokslo žinių ypač svarbiu valstybei ir visuomenei klausimu – 

biologinių sistemų prisitaikymą globalios kaitos sąlygomis. Tai leis nustatyti gamtinės aplinkos raidos 

tendencijas, numatyti kylančias grėsmes, išaiškinti adaptacijos dėsningumus ir mechanizmus bei prognozuoti 

galimą raidą. Gauti rezultatai leis parengti Lietuvos invazinių rūšių strategiją bei nurodys poveikio švelninimo 

ir prisitaikymo galimybes (rekomendacijos, būdai, priemonės), sukurs reikiamą mokslo tyrimams aplinką bei 

mokslininkų kompetenciją, užtikrinančią šalies mokslinį konkurencingumą tarptautinėje mokslinių tyrimų 

erdvėje. Programa iš esmės papildys turimų žinių bazę.  

Programos tikslai:  

1. Gauti naujų mokslo žinių apie šiuolaikinių ir praeities biologinių invazijų įtaką biologinių sistemų 

struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai siekiant išaiškinti fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų 

prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis;  

2. Kompleksiškai įvertinti ekosistemų būklę, biologinę įvairovę ir išteklių pokyčius globalių biologinių 

invazijų ir rūšių arealų kaitos sąlygomis, numatyti prisitaikymo ir poveikio švelninimo būdus bei priemones.  

Programoje numatyti trys tyrimų uždaviniai, kiekvienam jų spręsti pasitelkiant po dvi priemones: 

1. Uždavinys. Pagal biogeocheminius indikatorius iširti paleoaplinkos sąlygų kaitos etapus ir jų santykį 

su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių įtaką rūšių invazijų 

(ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams.  

1.1. Priemonė. Atlikti pagrindinių kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės paleoaplinkos 

sąlygų ir jų kaitos cikliškumo pagal biogeocheminius indikatorius tyrimus bei identifikuotų pokyčių dinamikos 

ir cikliškumo ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir globaliame kontekstą analizę, sudaryti kaitos modelius.  

1.2. Priemonė. Atlikti rūšių ekspansijos eigos ir pobūdžio skirtingais kvartero šiltmečiais erdvinę ir 

chronologinę analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai antropogeninės veiklos 

kontekste parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos svyravimų dinamikos raiškos rūšių 

ekspansijoje ir(ar) invazijoje perspektyvą.  

2. Uždavinys. Ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius (genominius) pokyčius ir adaptaciją 

naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos 

sąlygomis rekomendacijas.  

2.1. Priemonė. Ištirti svetimkraščių rūšių paplitimą Lietuvoje lemiančius veiksnius, plitimo takus ir 

būdus, invazinių rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų invazyvumą sąlygojančius veiksnius, genetinę įvairovę 

bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus.  
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2.2. Priemonė. Tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, invazijų 

poveikių vertinimo metodikas, sukurti svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą ir galimų grėsmių prognozes, 

pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos institucijoms dėl svetimkraščių rūšių 

introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų prevencijos, žalos mažinimo priemonių ir invazinių rūšių 

naikinimo bei kontrolės galimybių ir pagrįstumo.  

3. Uždavinys. Nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių 

pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai 

biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai.  

3.1. Priemonė. Ištirti vietinių, tarp jų – vertingų ir saugomų, rūšių jautrumą invazinėms rūšims ir kitiems 

globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčius, adaptaciją biologinių invazijų sąlygomis, svetimkraščių rūšių 

genetinį poveikį vietinėms rūšims, vietos bendrijų atsparumą biologinėms invazijoms, invazinių rūšių įtakos 

bendrijų biologinei įvairovei ir stabilumui, jų mitybos tinklams ir ekosistemų biogeocheminiams ciklams 

dėsningumus, įvertinti svetimkraščių rūšių pakeistų, paveiktų ir nepažeistų ekosistemų struktūrą ir funkcijas; 

3.2. Priemonė. Parengti socialinio bei ekonominio invazinių rūšių poveikio vertinimo ir prognozavimo 

metodikas, įvertinti biologinių invazijų socialinį ir ekonominį poveikį, nustatyti invazinių rūšių ir jų valdymo 

priemonių priimtinumą visuomenei, pateikti informaciją, rekomendacijas ir prognozes dėl Lietuvos biologinių 

vertybių apsaugos ir išteklių valdymo optimizavimo.  

Programos tyrimų rezultatai – tai naujos fundamentinės mokslo žinios apie esminius ekosistemų ir jų 

dalių struktūros, funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, būtinus norint suprasti ir prognozuoti Lietuvos 

ekosistemų raidą globalios kaitos bei intensyvėjančio antropogeninio poveikio sąlygomis. Bus išsiaiškinta ir 

dėl iki šiol netirto visuomenės požiūrio į biologines invazijas ir jų keliamų grėsmių sprendimo būdus bei atlikti 

taikomieji invazijų valdymo tyrimai. Gauta fundamentinė ir taikomoji informacija bus naudinga rengiant 

rekomendacijas teisės aktams, reguliuojantiems svetimkraščių rūšių introdukciją, naudojimą ir kontrolę, 

nacionalinei invazinių rūšių strategijai formuoti bei biologinių vertybių apsaugai planuoti ir vykdyti.  

Įvykdžius programą (ne mažiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir 100 pranešimų tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose; ne mažiau kaip dvi tarptautinės mokslinės konferencijos organizuotos Lietuvoje; 

pateiktos mokslinių tyrimų metodikos (ne mažiau kaip 10), rekomendacijos ir prognozės, reikalingos rezultatų 

taikymui praktikoje), planuojama:  

1. Nustatyti ir apibūdinti kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės paleoaplinkos pokyčių 

ciklus, atlikti jų santykio su globaliai fiksuojamais pokyčiais analizę ilgalaikėje perspektyvoje;  

2. Apibendrinus gautą informaciją, įvertinus paleoaplinkos kaitos cikliškumą ir jo pobūdį regioninėje 

bei globalioje perspektyvoje, sukurti galimos aplinkos raidos prognozes;  

3. Pateikti rūšių ekspansijos ir (ar) invazijos pobūdžio gamtinės ir antropogeninės kilmės 

paleoaplinkos sąlygų kitimo kontekste erdvinę bei chronologinę charakteristiką;  

4. Nustatyti paleoaplinkos svyravimų įtaka invazinių rūšių plėtrai didėjančios antropogeninės veiklos 

kontekste ir pateikti galimo poveikio prognozę;  

5. Nustatyti svetimkraščių rūšių plitimo Lietuvoje lemiamus veiksnius, plitimo kelius ir būdus, 

invazinių rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų biologinio savitumo įtaką invazyvumui;  

6. Nustatyti svetimkraščių rūšių genetinę įvairovę ir jos reikšmę invazyvumui, ištirti jų adaptaciją ir 

evoliucinius pokyčius;  

7. Parengti metodikas svetimkraštėms rūšims aptikti ir biologinių invazijų poveikiui vertinti, nustatyti 

invazinių rūšių kontrolės, naikinimo ir neigiamos įtakos švelninimo galimybes, parengti rekomendacijas teisės 

aktams, prognozes (įžvalgą) galimoms naujų rūšių invazijoms į Lietuvos ekosistemas, numatyti su tuo 

susijusias grėsmes, jų prevencijos priemones bei apie tai informuoti valstybės institucijas pagal kompetenciją;  
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8. Nustatyti autochtoninių rūšių jautrumą invazinėms rūšims, jų įtakos mechanizmus ir invazijų 

lemiamą autochtoninių rūšių adaptaciją, nustatyti svetimkraščių rūšių genetinę įtaką vietinėms rūšims, 

nustatyti vertingų ir saugomų vietinių rūšių arealų pokyčius ir jų išsaugojimo perspektyvas;  

9. Nustatyti invazinių rūšių įtaką bendrijų biologinei įvairovei, struktūrinei organizacijai, mitybos 

tinklams ir stabilumui, apibūdinti veiksnius, turinčius įtakos autochtoninių bendrijų atsparumui biologinėms 

invazijoms, ištirti biologinių invazijų įtaką ekosistemų struktūrai ir funkcionavimui;  

10. Sukurti invazinių rūšių socialinio ekonominio vertinimo metodikas, ištirti biologinių invazijų 

socialines ir ekonomines pasekmes.  
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Dėstomoji ataskaitos dalis 
Vykdant Nacionalinėje mokslo programoje „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ 

iškeltus uždavinius bei siekiant joje užsibrėžtų tikslų, 2010–2014 metais iš 39 I ir II kvietimų konkursus 

laimėjusių projektų buvo vykdomi 36 projektai, atitinkančių trims programos uždaviniams bei kiekvienam 

uždaviniui išspręsti numatytas priemones. 

 

Paleoaplinkos sąlygų kaitos etapai ir jų santykis su globaliai fiksuojamais svyravimais 
Pirmam programos uždaviniui – pagal biogeocheminius indikatorius iširti paleoaplinkos sąlygų kaitos 

etapus ir jų santykį su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių įtaką 

rūšių invazijų (ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams – pasiekti yra skirtos dvi priemonės:  

1. Atlikti pagrindinių kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės paleoaplinkos sąlygų ir jų 

kaitos cikliškumo pagal biogeocheminius indikatorius tyrimus bei identifikuotų pokyčių dinamikos ir 

cikliškumo ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir globaliame kontekstą analizę, sudaryti kaitos modelius;  

2. Atlikti rūšių ekspansijos eigos ir pobūdžio skirtingais kvartero šiltmečiais erdvinę ir chronologinę 

analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai antropogeninės veiklos kontekste 

parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos svyravimų dinamikos raiškos rūšių ekspansijoje ir(ar) 

invazijoje perspektyvą.  

Sprendžiant įvardytas mokslines problemas skirtingų biogeocheminių indikatorių tyrimų pagrindu gauta 

informacija padėjo nustatyti bei kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti skirtingų geologinių epochų bei jas 

sudarančių trumpesnių geologinės praeities etapų metu išryškėjančius paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos 

dėsningumus, apibrėžti jų poveikį rūšių ekspansijai/invazijai bei, remiantis sukauptais duomenimis, 

prognozuoti gamtinių veiksnių poveikį minėtiems procesams šiuolaikinių aplinkos pokyčių kontekste. 

Atliekami tyrimai remiasi biogeocheminių ciklų, ekosistemose vykusių procesų bei skirtingų praeities etapų 

bioįvairovės raidos analize. Atliekant tyrimus pirmam programos uždaviniui realizuoti buvo remiamasi 

ilgalaikių (kvartero epochos šimtmečių) paleoaplinkos pokyčių cikliškumo bei dinamikos ilgalaikėje 

perspektyvoje įvertinimais. Kartu buvo atliekamos ir skirtingų augalų rūšių geografinės plėtros bei jos sąsajų 

su identifikuotais įvairaus mastelio paleoaplinkos svyravimais rekonstrukcijos trumpalaikių klimatinių 

intervalų (dabartinio tarpledynmečio) kontekste. 

Pirmo programos kvietimo projektų konkurso metu pirmam uždaviniui vykdyti patvirtinti trys projektai. 

Jie buvo pradėti vykdyti 2010 m. rugpjūčio mėn., baigti 2011 m. gruodžio mėn. 

2012 metais įvykusio antro programos projektų konkurso metu pirmo uždavinio sprendimui patvirtinti 

du projektai, pradėti realizuoti 2012 m. gegužės mėn., baigti 2014 m. gruodžio mėn.  

Pirmo uždavinio projektams finansuoti I kvietimo metu skirta 1929,5 tūkst. Lt. II kvietimo metu 1750,0 

tūkst. Lt) 

Projektai „Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo nustatymas“ 

(KVARTERAS) (LEK-01/2010), „Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir 

sausumos sąveikoje“ (POLEDYNMETIS LIETUVOJE) (LEK-03/2010) bei projektas „Kvartero šiltmečių 

paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai“ (CIKLAS) (LEK-06/2012) nagrinėja pirmo 

uždavinio pirmos priemonės mokslines problemas, o projektai „Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių 

plėtrai holocene paleoekosistemos raidos kontekste“ (PALEOANTROPOINVAZIJOS) (LEK-02/2010) ir 

„Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje“ 

(PALEOAUGALIJA) (LEK-08/2012) skirti pirmo uždavinio antros priemonės įgyvendinimui.  

„Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo nustatymas“ 

(KVARTERAS) (LEK-01/2010). Kvartero, arba pastarųjų 1,6 mln. metų, šiltmečių paleoaplinkos kaitos, labiausiai 



10 

lėmusios rūšių invaziją ir adaptaciją, analizė, buvo šio projekto pagrindinis tyrimo objektas. Projekto tikslas – 

biogeocheminiais ir paleomagnetiniais indikatoriais nustatyti pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos 

sąlygas ir jų kaitos cikliškumą regioniniame bei globaliame kontekste. Paleoaplinką suprantant kaip praeityje 

ją formavusių komponentų visumą (paviršinis ir požeminis vanduo, klimatas ir atmosfera, dirvožemis ir kt.) 

atsiranda galimybė nagrinėti labai plačią informaciją, leidžiančią sudaryti išsamų paleoaplinkos būklės bei 

kaitos vaizdą. 

Gauti tyrimų duomenys dabartinėje Lietuvos teritorijoje leidžia skirti ne mažiau kaip septynis stambius 

sedimentacinius ciklus, kuriuos užbaigia šiltmečių laikotarpiai (Daumantų, Vindžiūnų, Turgelių, Butėnų, 

Snaigupėlės ir Merkinės), savo ruožtu pasižymintys smulkesnio lygmens cikliškais procesais bei jų paliktais 

nuosėdų sluoksniais. Kvartero šiltmečių paleoaplinkos kaita įvairių veiksnių, kurių cikliškumas ir tarpusavio 

sąveika nėra iki galo atskleisti, yra rezultatas. Jeigu paleobotaniniai rodikliai geriausiai atsispindi klimatiniame 

veiksnyje, tai litologiniai, geocheminiai ir magnetinio imlumo – hidrodinaminiame ir eroziniame veiksniuose, 

jų intensyvume. Savo ruožtu, klimatinis veiksnys prisideda prie erozijos ir hidrodinaminių procesų 

intensyvumo. Pastaruosius taip pat gali nulemti ir regioniniai tektoniniai procesai, taip pat veikiant ir augalijos 

raidą kintančio kraštovaizdžio aplinkoje. Tyrimų metu identifikuotų kvartero šiltmečių (tarpledynmečių) 

paleoaplinkos kaitos koreliacijai su globaliomis ir regioninėmis geochronologinėmis skalėmis yra informatyvus 

taikytas nuosėdų paleomagnetizmo nustatymas (Daumantų pjūviui), amžiaus nustatymas 14C metodu 

(Netiesų pjūviui), taip pat paleobotaniniai tyrimai. Vienas iš pavyzdžių – pirmą kartą regione slūgsančiose 

Daumantų atodangos nuosėdose užfiksuota „Brunhes/Matuyama“ magnetinė inversija, įvykusi prieš 0,78 

mln. metų ir esanti kaip globalus Kvartero laikotarpio pradžios reperis.  

Įvykdžius projekto vertinimą konstatuota, jog gauti moksliniai rezultatai ir produktai yra vertingi ir 

atitinka planuotuosius. Pagrindiniai projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2011 metais buvo išdėstyti 4 

mokslinių straipsnių rankraščiuose, kurie įteikti redakcijoms Lietuvoje (1 straipsnis) bei užsienyje (3 

straipsniai) leidžiamų periodinių mokslo leidinių, turinčių cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of 

Science“ duomenų bazėje, ir šeši pranešimai, skaityti mokslinėse konferencijose. 

„Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje“ 

(POLEDYNMETIS LIETUVOJE) (LEK-03/2010). Vykdant projektą buvo numatyta ištirti Lietuvos gamtinę 

paleogeografinių sąlygų kaitą dėl Baltijos jūros ir sausumos paleoaplinkų sąveikos, kaip organizmų rūšių 

ekspansijos ir adaptacijos prielaidas dėl globalios klimato kaitos vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Projekto 

vykdytojai nagrinėjo geologinės praeities etapą, kurio gamtinių sąlygų raida yra labiausiai susijusi su 

natūraliomis dabartinių bioinvazijų prielaidomis. Baigiantis paskutiniajam apledėjimui vėlyvajame 

ledynmetyje, per Baltijos jūrą dar traukiantis Fenoskandijos apledėjimo ledyninės dangos pakraščiui, klimatas 

Šiaurės Europoje atšilo, sudarydamas palankias sąlygas organizmų rūšių plėtrai į „nuledėjusias“ teritorijas. 

Vienas iš svarbiausių vietos veiksnių, turėjusių įtakos klimato ir gamtovaizdžio kaitos pobūdžiui 

poledynmetyje, yra Baltijos jūros įtaka sausumos ekosistemoms, akivaizdi Lietuvos teritorijoje, ypač 

vakarinėje jos dalyje. Kadangi paleogeografinių sąlygų raida bei organizmų rūšių ekspansijos ir adaptacijos 

priežastys Baltijos jūros ir sausumos paleoaplinkų ekosistemų sąveikos sąlygomis buvo menkai ištirtos, 

projekto vykdytojai buvo numatę įvertinti perspektyvinę poledynmečio gamtinės kilmės ekosistemų kaitą, jos 

priežastis, pobūdį ir eigą regioniniame ir globaliame kontekste.  

Vykdant projektą 2011 metais buvo nustatyti tiriamos teritorijos paleogeografinių sąlygų kaitos 

poledynmetyje biogeocheminiai indikatoriai, atlikti lauko ir laboratoriniai poledynmečio nuogulų tyrimai 

parinktuose objektuose, apibendrinta gauta informacija. Buvo ištirti paleogeografinių sąlygų pobūdžio bei jo 

pokyčių požymiai – organizmų liekanų (augalų makroliekanų, sporų ir žiedadulkių, titnagdumbliių (diatomėjų), 

moliuskų geldelių) rūšinė sudėtis nuosėdose, nuosėdų cheminės ir mineralinės sudėties (autigeninių ir 
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terigeninių karbonatų, molio mineralų, palaidoto dirvožemio humuso ir medžio anglies) bei savybių 

(struktūros, sedimentacinių, erozinių ir bioturbacinių tekstūrų) pokyčiai. 

Gauta informacija leidžia teigti, jog vėlyvojo ledynmečio ir holoceno paleogeografinėms sąlygoms 

atkurti šiuo metu tinkamiausi yra sisteminiai paleobotaninių (ypač palinologinių) tyrimų duomenys. Šio 

projekto parengtos duomenų bazės pagrindu sudaryti žiedadulkių izožemėlapiai yra realios prielaidos 

paleoaugalijos raidos žemėlapiams sudaryti ir pačių paleogeografinių sąlygų regioninei raidai nustatyti. Atlikti 

tyrimai ypač papildė duomenis anksčiau menkai tyrinėtų Lietuvos teritorijų, pvz., Žemaitijos. Tyrimų rezultatai 

liudija, kad Lietuvos teritorijoje augalų ir gyvūnų ekspansija prasidėjo ledynui dar nepasitraukus (prieledyninių 

baseinų nuosėdose aptinkama gyvūnų veiklos pėdsakų), tačiau šis pereinamasis laikotarpis nėra gerai ištirtas, 

todėl paleogeografinių sąlygų kaitai suprasti būtina ištirti ir buvusią prieledyninę aplinką. Nustatyta, jog 

karbonatinės medžiagos sudėties ir kiekio kaita gerai koreliuojasi su palinologinių ir titnagdumblių tyrimų 

duomenimis ir atskleidžia paleogeografinių sąlygų kaitą. Taip pat šie tyrimų duomenys leidžia įvertinti fizinio 

bei cheminio dūlėjimo laipsnį, nustatant mineraloginio pokyčio ir cheminio dūlėjimo indeksus – tai savo 

ruožtu tiesiogiai sietina su paleogeografinių sąlygų pokyčiais.  

Vertinant projekto baigiamąją atskaitą konstatuota, kad yra gauti moksliniai rezultatai bei publikacijos 

yra vertingos, o projektui iškelti tikslai pasiekti. Pagrindiniai projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2011 

metais buvo paskelbti mokslo straipsniuose, publikuotuose Lietuvoje (1 straipsnis) bei užsienyje (1 straipsnis) 

leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of 

Science“ duomenų bazėje, suorganizuota projekto baigiamoji konferencija. 

„Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai“ (CIKLAS) (LEK-

06/2012). Kvarteras, apimantis pastaruosius 2,6 mln. metų, yra išskirtinai svarbus laikotarpis nagrinėjant 

gamtos ir gyventojų istoriją Žemės planetoje. Cikliški klimato atšalimai bei juos sekę šiltmečiai sąlygojo 

pasikartojantį gyvojo pasaulio sunykimą bei jo plėtrą planetos regionuose, kuriems įtaką daro ledynai. 

Nustatyti minėtų aplinkos ciklų kaitos priežastis, jų pobūdį, chronologiją ir kt. charakterizuojančius veiksnius 

yra vienas svarbiausių uždavinių siekiant prognozuoti tolesnius gamtinės aplinkos virsmus, taip pat ir 

invazinius procesus, ir galimą jų įtaką gyvojo pasaulio raidai bei gyvenamosios aplinkos kaitai.  

Projekto „Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai“ (CIKLAS) 

(LEK-06/2012) tyrimų tikslas – identifikuotų Lietuvos kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumo bei 

dinamikos ilgalaikėje perspektyvoje analizė ir kaitos modelių sudarymas. Keliasdešimt ar net kelis šimtus 

tūkstančių metų trukusių aplinkos raidos ciklų tyrimai gali pasitarnauti suvokiant globaliai apsprendžiamų 

paleoaplinkos svyravimų dėsningumus, jų įtaką gyvajai gamtai bei joje vykstantiems įvairiems procesams, taip 

pat ir invaziniams ar ekspansiniams. Pagrindiniai projekto vykdytojams suformuluoti uždaviniai, siekiant 

atlikti: 1 – kvartero šiltmečių paleoaplinkos kaitos apibūdinimą atraminių pjūvių pavyzdžiu; 2 – skirtingų 

kvartero šiltmečių paleoaplinkos kaitos ir ją lėmusių veiksnių palyginimą; 3 – kvartero šiltmečių cikliškumo ir 

dinamikos regioninių ir globalių procesų kontekste įvertinimą.  

Projekto vykdytojai 2014 m. baigė ir apibendrino detalius kompleksinius tyrimus pagrindinių, t. y. 

globaliai identifikuojamų ir ilgiausiai trukusių šiltmečių (tarpledynmečių), Lietuvos kvartero nuogulų 

storymėje palikusių įvairios kilmės sluoksnius, kurių pjūviai buvo tirti Daumantų, Šlavės, Būtėnų, Snaigupėlės 

ir Netiesų atodangose, taip pat Vindžiūnai-136, Kudrė-915, Jononys-937 ir Snaigupėlė-705 gręžiniuose. 

Minėtų pjūvių nuosėdų storymės buvo suklostytos viduriniojo ir vėlyvojo pleistoceno šešių (Daumantų, 

Vindžiūnų, Turgeliu, Butėnų, Snaigupėlės ir Merkinės vardais vadinamų) šiltmečių (tarpledynmečių) 

laikotarpiais, kurie gretinami su kaimyninėse šalyse skiriamais Augustovian, Kozi Grzbiet (Domuraty), 

Ferdynandovian, Mazovian (Holsteinian), Zbojnian (Karlich, Reinsdorf), Eemian (Muravian) šiltmečiais. Atliktos 

nuosėdų paleopaviršių ir slūgsojimo sąlygų analizės, geocheminių, geochronologinių ir paleomagnetinių 

tyrimų, magnetinio imlumo ir jo anizotropijos nustatymo pagrindu apibūdintas paleoaplinkos pokyčių 
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cikliškumas ir dinamika, susiejant su globalios kaitos modeliais, regioniniu ir globaliu mastu įvertinant 

chronologinę vieno ar kito pokyčio dedamąją. Visa tyrimų medžiaga buvo apibendrinta pagal 2014 metams 

numatytus uždavinius. 

Lietuvos šiltmečių (tarpledynmečių) tyrimas tradicinius paleobotaninius metodus integruojant su 

geocheminiais, geochronologiniais, paleomagnetiniais, magnetinio imlumo ir jo anizotropijos nustatymo 

metodais leido atlikti paleoaplinkos kaitos ir ją lėmusių veiksnių palyginimą, cikliškumo ir paleoaplinkos kitimo 

dinamikos įvertinimą regioninių ir globalių procesų kontekste. 

Kvartero šiltmečių paleoaplinkos kaitos ir jos priežasčių tyrimas atraminių pjūvių pavyzdžiu parodė, kad 

Lietuvoje paleoaplinką ir nuosėdų sedimentacijos sąlygas be reikšmingiausio globalaus klimatinio veiksnio 

didele dalimi lėmė ir kai kurie kiti įvairiais šiltmečiais (tarpledynmečiais) pasireiškę procesai: 

̶ denudacijos ir erozijos procesai kaip tektoninio režimo ir jūros lygio svyravimų pasekmė 

(Daumantų šiltmetis);  

̶ vyraujanti terigeninė ir autigeninė sedimentacija paleobaseinuose (Vindžiūnų tarpledynmetis); 

̶ vyraujanti autigeninė sedimentacija su CaCO3 padidėjimu, esant vėsiam klimatui (Turgelių 

tarpledynmetis); 

̶ ilgalaikė smėlingos terigeninės sedimentacijos kaita su autigenine-biogenine sedimentacija 

(Butėnų tarpledynmetis); 

̶ karbonatingos sedimentacijos bei nedarnios autigeninės-biogeninės sedimentacijos kaita, esant 

mažesnei terigeninės sedimentacijos įtakai prie stabilių hidrodinaminių sąlygų (Snaigupėlės tarpledynmetis); 

̶ sedimentacinės aplinkos kaita nuo paveldėto limnoglacialinio iki eutrofinio ežero su žymiais 

vandens lygio svyravimais ir intensyvia biogenine sedimentacija (Merkinės tarpledynmetis). 

Kvartero šiltmečių paleoaplinkos kaitos ir ją lėmusių veiksnių palyginimas rodo, kad visų didžiųjų 

klimatinių (litosedimentacinių) ciklų antros (tarpledynmečių) dalys nėra identiškos ir nuo seniausių link 

jauniausių kinta mažėjant terigeninės sedimentacijos mastui bei didėjant autigeninės ir biogeninės 

sedimentacijos daliai paleobaseinuose, kuriuose tokiu būdu pasireiškė vis šiltesnių ir drėgnesnių 

tarpledynmečių kitimo tendencija. Ši tendencija patvirtinama paleobotaninių tyrimų duomenimis Lietuvoje, 

taip pat kitų šalių mokslininkų atliktuose globaliuose aplinkos kaitos vertinimuose. 

Turimi tradicinių paleobotaninių tyrimų duomenys, taip pat gauti naujausi geocheminių, 

paleomagnetinių ir geochronologinių tyrimų rezultatai sudaro prielaidas gretinti regione (Lietuvoje ir 

gretimose šalyse) vykusius reiškinius su globaliais reiškiniais. Brunhes/Matuyama paleomagnetinės inversijos 

(prieš 0,78 mln. m.) aptikimas Daumantų pjūviuose įgalino Lietuvos kvartero nuogulų stratigrafinėje schemoje 

patikslinti ir pajauninti ribą tarp ankstyvojo ir viduriniojo pleistoceno.  

Snaigupėlės ir Netiesų atodangų pjūviuose pirmą kartą Lietuvoje aptikta paleomagnetinė inversija 

„Bleiko įvykis“ (Blake Event) Brunhes epochoje (chrone), taip pat šio laikotarpio nuosėdų nustatytas 

absoliutus amžius (prieš 127,4 ir 132,4 tūkst. m.) 230Th/U metodu patvirtino, kad Lietuvoje skiriamas Merkinės 

tarpledynmetis yra patikimai koreliuojamas su Eemio (Eemian) tarpledynmečiu Vakarų ir Vidurio Europoje. 

Projekto trečiųjų metų ataskaitos vertinime konstatuota, jog moksliniai tyrimai dera su projekto 

vykdymo planu, visi trys projekto uždaviniai įgyvendinti. Gauta mokslinė produkcija yra vertinga, išvados 

tinkamai apibendrina tyrimo rezultatus ir yra kokybiškos. Vykdyto projekto tyrimų medžiaga ir rezultatai yra 

apibendrinti penkiuose moksliniuose straipsniuose, kurie parengti ir įteikti leidiniams, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo rodiklį duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“. Šiuo metu viena 

publikacija jau atspausdinta, dvi paskelbtos žurnalų internetinėse svetainėse DOI forma. Tyrimų rezultatai 

taip pat pristatyti pranešimuose dešimtyje tarptautinių mokslo renginių. 

„Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai holocene paleoekosistemos raidos kontekste“ 

(PALEOANTROPOINVAZIJOS) (LEK-02/2010) – buvo skirtas antros priemonės problemoms spręsti. Visuotinai 
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pripažinta, jog šiuolaikinių biologinių invazijų raidai itin turi įtakos intensyvi antropogeninė gyventojų veikla. 

Siekiant gauti patikimų duomenų apie šio proceso eigą, jo sąsajas su gyventojų bendruomenių bei jų ūkio 

raida, nevienodais socialinių santykių modeliais bei įvairiopomis kultūrinėmis tradicijomis tiek istoriniais, tiek 

ir priešistoriniais laikais, ir buvo vykdomas nurodytasis projektas. Akcentuotina, jog anksčiau nedaug kas buvo 

žinoma ir apie vėlyvojo holoceno paleoekosistemos raidos pobūdį bei jo pokyčius, kai Lietuvoje bei 

aplinkinėse teritorijose pradėjo daugiau reikštis gyventojai. Turima informacija neretai buvo fragmentiška, 

buvo atsižvelgiama tik į pavienius paleoaplinkos sąlygų visumą ar gyventojų sociumo būklę apibrėžiančius 

veiksnius bei jų įtaką naujų rūšių plėtrai teritorijoje. Pastarųjų metų paleobotaninių tyrimų Baltijos regione 

rezultatai atskleidė kur kas ankstyvesnę nei anksčiau fiksuotą invazinių rūšių, pirmiausia kultūrinių augalų, 

plėtros pradžią. Tokie duomenys vertė naujai pažvelgti į egzistuojančias gyventojų migracijos bei ryšių su 

ankstyvosios žemdirbystės regionais schemas, kultūrinių grupių tarpusavio ryšių galimybes, vykdytą mainų bei 

prekybos pobūdį.  

2011 metais atlikti kompleksiniai nuosėdų storymių, tarp jų ir kultūrinių sluoksnių, sudėties ir sandaros 

tyrimai, pagrįsti modernių tiesioginių ir distancinių metodų bei priemonių taikymu, kurios padėjo identifikuoti 

ir charakterizuoti antropogeninės gyventojų veiklos vėlyvajame holocene nulemtą invazinių augalų ir naminių 

gyvulių rūšinę sudėtį regione, nustatyti jų plėtros pobūdį ir pagrindines kryptis, suformuoti minėtų rūšių 

plėtros chronologinę schemą bei, identifikavus to meto paleoekosistemų kaitos pobūdį bei dėsningumus ir 

apibrėžus jų ryšį su regioniniais bei globaliais svyravimais, įvertinti šių veiksnių poveikį paleoantropoinvazinio 

proceso raidai.  

Tyrimų metu gauta nauja informacija bei atlikta regioninė duomenų koreliacija liudija 

paleoantropoinvazinius procesus, nulėmusius kultūrinių augalų plėtrą Rytų Baltijos regione, prasidėjusius 

anksčiau nei ilgokai buvo manyta – apie 5300 cal BC. Identifikuota ankstyviausių kultūrinių augalų bei naminių 

gyvulių plėtros geografiją liudija juos pasiekus tiriamą regioną kontinentiniu kultūrinių augalų plėtros keliu, iš 

pietryčių. Ankstyviausių paleoantropoinvazinių procesų sutapimas su holoceno klimatiniu optimumumu, 

lėmusiu palankias gyvenimo sąlygas, medžiojamų žvėrių gausą bei turtingą augalinį pasaulį, leidžia manyti, jog 

pirmieji kultūriniai augalai bei naminiai gyvuliai buvus greičiau kaip prestižo, gerovės išraiška, o ne išgyvenimo 

būtinybė, gi paleoantropoinvazinis procesas buvęs nulemtas socialinių, o ne gamtinių, veiksnių. Apie 4400–

4300 cal BC iš Vakarų, Baltijos jūros pakrante, prasidėjo antrasis paleoantropoinvazinių procesų plėtros 

etapas, pasižymėjęs išsiplėtusia kultūrinių augalų bei naminių gyvulių rūšine sudėtimi. Akcentuotina 

susiformavimas centrų, kuriuose kultūriniai augalai buvo kultivuojami ir plito į kitas vietoves. Socialiniai 

veiksniai vyravo kaip proceso vyksmo priežastis. Naujų kultūrinių grupių, Rutulinių amforų bei Virvelinės 

keramikos kultūrų, atstovų migracija į teritoriją lėmė paleoantropoinvazinių procesų išlikimą net ir 

nepalankiomis vėlyvojo neolito sąlygomis. Siekdami išlaikyti kultūrinių augalų gausą, gyventojai introdukavo 

naujas augalų rūšis, geriau prisitaikančias bei išliekančias pasikeitusiose klimatinėse sąlygose. Tačiau ir 

aptariamuoju laiku gamtinių veiksnių įtaka nesugebėjo persverti socialinių veiksnių svarbos 

paleoantropoinvaziniams procesams. Paleoantropoinvazinių procesų priklausomybė nuo paleoekosistemos 

pokyčių išryškėja tik pastariesiems sutampant su perversijomis gyventojų grupių istorijoje, kai bronzos 

amžiaus pradžioje išryškėjęs ūkio nuosmukis sutapo su klimatinių sąlygų pablogėjimu.  

Tolesnei gyventojų bendruomenių raidai sutampant su žymiomis techninėmis bei kultūrinėmis 

inovacijomis, paleoantropoinvazinio proceso intensyvumas tik didėjo. Nauji kultūriniai augalai plito kaip 

madingos naujovės dėl kultūrinių ryšių bei mainų. Panašių procesų nutraukti nesugebėjo net ir 

paleoekosistemos sąlygų, pirmiausiai klimato, svyravimai, fiksuojami, pvz., Migracijų periodo metu.  

Paleoantropoinvazinių procesų tyrimai liudija vėlyvajame holocene pasireiškusią labai didelę gyventojų 

sociumo įtaką panašiems virsmams, sparčią chronologinę bei teritorinę jų plėtrą net ir regionuose, ypač 

nutolusiuose nuo šių procesų židinių, išryškėjusią tiesioginę bei netiesioginę jų įtaką ekosistemoms. 
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Paleoekosistemos svyravimų, pasireiškusių kaip žymių trumpalaikių klimato, sedimentacinių baseinų režimo, 

augalinės dangos pokyčių visuma, poveikis minėtiems procesams tapdavo stipresnis tik tada, kai 

chronologiškai sutapdavo su gyventojų istorijos virsmais.  

Vertinant projekto baigiamąją atskaitą konstatuota, kad atlikti moksliniai tyrimai visiškai atitinka 

projekto planą, o pasiekti moksliniai rezultatai yra labai geri, – tai rodo gerai suplanuotus darbus ir efektyvų 

projekto valdymą. Pagrindiniai projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2011 metais buvo paskelbti mokslo 

straipsniuose, publikuotuose Lietuvoje (1 straipsnis) bei užsienyje (3 straipsniai) leidžiamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor„) „Web of Science“ duomenų bazėje, 

keturi rankraščiai įteikti minėto lygio žurnalų redakcijoms, projekto rezultatai pristatyti devyniose mokslinėse 

konferencijose, tarp jų – ir skirtoje išimtinai projekto rezultatams aptarti. 

Antras pirmo programos uždavinio antros priemonės problemoms spręsti vykdytas projektas – 

„Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje“ 

(PALEOAUGALIJA) (LEK-08/2012) – buvo skirtas antros priemonės problemoms spręsti. 

Projekto vykdytojai tęsė vėlyvojo ledynmečio ir holoceno pradžios, arba dabartinio poledynmečio 

pirmos pusės, paleoaugalijos formavimosi dėsningumų tyrimus, nagrinėjo jų santykį su to meto ekosistemos 

būklę apibrėžiančiais veiksniais. Minėti veiksniai yra esminiai suvokiant pagrindines augalijos dangos 

formavimosi bei tolesnės jos dinamikos tendencijas, ekspansinių bei invazinių procesų vyksmą. Augalijos 

plėtra į nuledėjusias sritis aptariamuoju laikotarpiu buvo tampriai susijusi su įvairaus mastelio 

paleoekosistemos pokyčiais, kurių įvertinimas proceso kontekste įgyja ypatingą reikšmę. Gaunama 

informacija yra ypač aktuali gyvenamosios aplinkos kokybės išsaugojimui bei tvariam aplinkos naudojimui, kai 

greta gamtinių šiems procesams nemažos įtakos turi ir antropogeniniai veiksniai.  

Projekto „Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 

poledynmetyje“ (PALEOAUGALIJA) pagrindinis tyrimų tikslas buvo identifikuoti rūšinę paleoaugalijos sudėtį, 

erdvinius ir chronologinius jos plėtros dėsningumus poledynmetyje, apibrėžiant procesų priežastinius ryšius 

su ekosistemos kaita. Pagrindiniai uždaviniai, suformuluoti projekto vykdytojams: 1 – paleoaugalijos rūšinės 

sudėties tam tikrais poledynmečio etapais atskirose rytų Baltijos regiono dalyse susiformavimo tyrimai; 2 – 

atskirų augalų rūšių ekspansijos teritorinių dėsningumų bei chronologinių tendencijų įvertinimas; 3 – 

pagrindinių augalijos plėtros centrų bei kelių, kuriais jie migravo į atskiras rytų Baltijos regiono teritorijas 

poledynmečiu, analizė; 4 – paleoekosistemos būklės analizė apibrėžiant jos kaitos dinamiką poledynmetyje 

bei identifikuotų svyravimų koreliacija regioniniame ir globaliame kontekste; 5 – nustatytos paleoekosistemos 

dinamikos įtakos atskirų augalų rūšių ekspansijos dėsningumams įvertinimas; 6 – detalaus, chronologiškai 

pagrįsto pagrindinių augalų rūšių plėtros į rytų Baltijos regioną poledynmetyje raidos modelio, įvertinant 

augalų bendrijų formavimosi bei regioninius ir globalius to meto ekosistemos dinamikos dėsningumus, 

sudarymas.  

Projekto vykdytojai atliko mėginių analitinius tyrimus, jų statistinį ir grafinį apibendrinimą, duomenų 

bazių pildymą bei naujų duomenų masyvų formavimą.  

Projekto „Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 

poledynmetyje (PALEOAUGALIJA)“ vykdytojų atliktų kompleksinių tyrimų rezultatai bei jų regioninė 

interpretacija leido identifikuoti ir charakterizuoti anksčiau menkai žinomus ir naujus augalijos ir ekosistemos 

raidos poledynmetyje faktus. 

Atliktų tyrimų duomenys leidžia teigti, jog laikotarpis tarp Skandinavijos ledyno recesijos bei augalijos, 

taip pat ir pirmųjų medžių (Betula, Pinus), plitimo į naujas augavietes ir augalijos dangos formavimosi buvo 

minimalus ir pastarieji procesai vyko jau apie 15,0–15,5 cal kyr BP rytų Baltijos regione. Toks ankstyvas 

augalijos plitimas sietinas su jos išlikimu greta ledyno maksimalaus paplitimo ribos – periglacialinėje zonoje, 

apėmusioje šiandieninę Baltarusijos teritoriją.  
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Gauti duomenys faktiškai patvirtina požiūrį, jog diduma augalų rūšių regione plito iš sąlyginai netolimų 

teritorijų – rytinės ir centrinės Europos, o ne iš pietinės žemyno dalies, kaip buvo manoma ilgą laiką. Buvo keli 

plėtros centrai ir keliai – augalai plito iš pietinių Europos pusiasalių ir centrinės ar rytinės jos dalies, pvz., 

alksnis (Alnus). 

Pirmą kartą Baltijos–Baltarusijos regione atlikta vėlyvojo ledynmečio ir ankstyvojo holoceno klimatinių 

parametrų rekonstrukcija, leidžia teigti, jog vėlyvojo ledynmečio interstadialo (GI-1) pradžioje vidutinė 

vasaros temperatūra regione pakilo apie 2°C, o vidutinė žiemos – apie 4°C ir terminis laikotarpio maksimumas 

buvo fiksuotas 13,6 cal kyr BP. Tuo metu vidutinė vasaros ir žiemos temperatūra buvo maždaug 4°C mažesnė 

nei šiuolaikinė, o fiksuotas temperatūrinis kitimas įvyko vėliau nei Grenlandijos ledo storymėje išryškėję 

izotopinių kreivių pokyčiai. Šalčiausio vėlyvojo ledynmečio etapo, vėlyvojo driaso (GS-1), vidutinė vasaros 

temperatūra buvo 5°C žemesnė lyginant su šiuolaikine. 

Vėlyvojo ledynmečio interstadialo, GI-1 klimatinio įvykio metu išryškėjo trys etapai, t. y. 13,9–13,3 cal 

kyr BP, 13,3–13,0 cal kyr BP ir 13,3–12,9 cal kyr BP, kurie anksčiau regione nebuvo chronologiškai apibrėžti. 

Pirmo etapo metu, 13,9–13,3 cal kyr BP, esant klimatinių sąlygų optimumui, teritorijoje greitai plito beržų 

pušų miškai.  

Vandens lygis sedimentaciniuose baseinuose buvo aukščiausias per visą vėlyvąjį ledynmetį. Antro etapo 

metu 13,3–13,0 cal kyr BP, trumpam kritus vidutinei metinei temperatūrai, miškais apaugusių teritorijų plotai 

regione sumažėjo, įsivyravo retmiškių augalija. Šis paleoaugalijos kaitos etapas ypač gerai atsispindi vandens 

augalijos sudėties pokyčiuose, fiksuojamuose augalų makroliekanų tyrimų metu. Trečiajam etapui, 13,3–13,0 

cal kyr BP, būdingas palaipsniškas miškų plotų plitimas. 

Vėlyvojo driaso (GS-1) stadialo metu išryškėjo du intervalai – 12,8–11,9 cal kyr BP ir 11,5–11,9 cal kyr 

BP, besiskiriantys tiek paleoekosistemos tiek ir augalijos rėžimu. Pirmająm būdingas tundros augalijos 

suklestėjimas sausame ir šaltame klimate, kurio radikali kaita įvyko per 80–100 metų. Tiesa, tyrimų metu 

pavyko įrodyti, jog paskiros medžių, taip pat ir Pinus sylvestris salelės pietinėje teritorijos dalyje išliko ir šio 

nepalankaus klimatinio etapo metu. Tačiau antro intervalo metu fiksuota retmiškių plėtra didėjant vidutinei 

metinei temperatūrai ir drėgmės kiekiui. Procesas vyko labai sparčiai ir tai siejama su teritorijoje išlikusiomis 

augalų salomis. Ankstesnių tyrimų metu antrasis GS-1 stadialo etapas neretai buvo priskiriamas ankstyvajam 

holocenui. 

Vykdant projektą globaliai fiksuojamų paleoklimatinių įvykių fone pavyko identifikuoti žemesnio rango 

klimato kaitos intervalus, pvz., „Gerzencee osciliaciją“ (~13,3 cal kyr BP), „8.2 klimatinį įvykį“ (8,2 cal kyr BP), 

kurie anksčiau teritorijoje nebuvo nustatyti. „Gerzencee osciliaciją“, išryškėja žiedadulkių spektruose, kas 

liudija šio virsmo regioniškumą, o „8.2 klimatinis įvykis“, t. y. trumpalaikė temperatūrinė recesija, kuri siekė 

apie 2°C, dažniau fiksuotas sedimentacinių baseinų augalų makroliekanų spektruose, tačiau žiedadulkių 

diagramose šis pasikeitimas mažiau išraiškingas. Pastarasis faktas leidžia manyti trumpalaikių paleoklimato 

pokyčių įtakos paleoekosistemoms laipsnį priklausius nuo vietinių aplinkos sąlygų. 

Gauti duomenys leidžia teigti, jog „Gerzencee osciliacija“ pasižymi ir geografiniu gradientu, t. y. klimato 

kaitos signalas silpsta tolstant rytų kryptimi ir tai leidžia teigti šio klimatinio virsmo įtaką buvus menkesne į 

rytus plytėjusiose teritorijose.  

Daugelyje tirtų pjūvių aptikti diatominių dumblių bei vandens augalų makroliekanų spektrai leidžia 

teigti apie 14,7 cal kyr BP vyravus seklius oligotrofinius sedimentacinius baseinus kurių pH svyravo apie 7.8. 

Dėl intensyvaus medžiagos prinešimo vanduo buvo praturtintas ištirpusiomis druskomis ir kalciu, ką liudija ir 

geocheminių tyrimų duomenys. Sedimentacinės aplinkos stabilizacija, sietina su paviršiaus erozinių procesų 

intensyvumo mažėjimu, organinės medžiagos kiekio augimu aplinkoje, pirmaisiais eutrofikacijos ženklais ar 

net atskirų baseinų pakrančių uždurpėjimu fiksuojama po 13,7 cal kyr BP.  
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Tuo pat metu, sprendžiant pagal geocheminių tyrimų duomenis, karbonatus, kurie patekdavo į 

baseinus iš aplinkos, keičia pačiame baseine susiformavusi medžiaga, liudijanti išaugusį baseinų 

produktyvumą. Vandens lygis, baseinų produktyvumas ir net pH krenta po 12,6 cal kyr BP. Nors karbonatų 

šaltinis daugelyje ežerų pakinta iš vidinio į išorinį, kas sietina su intensyvėjančiais paviršiaus transformacijos 

procesais, organinės sudedamosios kiekis atspikuose pjūviuose išlieka menkai pakitęs, kitaip sakant, organinio 

pasaulio pokyčiai nebuvo ypač drastiški. Laikotarpis nuo 11,5 cal kyr BP pasižymėjo didėjančia eutrofikacija, 

augančiu vandens lygiu, didėjančiu autochtoninių karbonatų ir organinės medžiagos kiekiu baseinuose. 

Kompleksinių tyrimų rezultatai leidžia teigti jog pleniglacialo pabaigoje (GS-2/GI-1e, iki 14,5 cal kyr BP), 

rytinėje Baltarusijos dalyje klestėjo miškatundrė su stepių augalijos elementais. Pietinėje rytų Baltijos regiono 

dalyje tuo metu klestėjo tundrinis kraštovaizdis su gausia Betula nana, pavieniais Betula sect. Albae, o 

šiaurinėje – pionierinė augalija su Carex ir pavieniais B. nana individais.  

GI-1e laikotarpiu (14,0–14,5 cal kyr BP) Baltarusijos teritorijoje kulminavo Pinus sylvestris, o iki 

laikotarpio pabaigos šis medis įsikūrė pietrytiniuose Baltijos regiono pakraščiuose, kur formavosi šviesūs 

beržynai su B. sect. Albae ir B. humilis. Šiauriau klestėjo tundra su menkais krūmokšniais bei žoline augalija.  

Po 13,9 cal kyr BP (GI-1c-a intervalas) kai Baltarusijos teritorijoje pradėjo plisti eglės, pietinėje Baltijos 

regiono dalyje klestėjo pušynai, o šiauriau plito B. humilis, B. sect. Albae ir B. pubescens formuodami šviesius 

beržynus. Apie 13,3–13,4 cal yr BP pušynai įsitvirtino ir vidurio Latvijoje, kartu čia plito ir Populus tremula 

(drebulė).  

Augalijos kaita fiksuojama po 12,9 cal kyr BP (GS-1) pasireiškė eglynų plitimu rytinėje tyrimų regiono 

dalyje, kuri apima Baltarusijos teritoriją. Šiaurinėje Baltijos regiono dalyje miškai tuo metu išnyko, tačiau 

pietinėje ir centrinėje – išliko ir jų sudėtį laikotarpio antroje pusėje, apie 12,5–12,0 cal kyr BP šiaurės rytinėje 

regiono dalyje papildė eglynai. Pastarieji faktai yra visiškai nauji charakterizuojant augalijos istoriją regione. 

Panaši miškų sudėtis regione išliko ir ankstyvojo holoceno metu tik šiaurinėje teritorijos dalyje išnyko 

arktinės floros elementai, o apie 11,0 cal kyr BP stebimas dar vienas eglynų plitimo etapas rytinėje regiono 

dalyje. Šie pasikartoję eglės plėtros etapai siejami su klimatinių svyravimų sąlygota drėgmės rėžimo kaita 

teritorijoje. 

Holoceno augalijos pobūdį apsprendė teritorijoje paplitę lapuočiai šilumamėgiai medžiai. Ankstyvojo 

holoceno metu (11,6–8,2 cal kyr BP) vietinę florą papildė lazdynas (Corylus, 10,2–10,0 cal kyr BP), guoba 

(Ulmus, 9,4 cal kyr BP), alksnis (Alnus, 8,2–8,0 cal ky BP), viduriniopjo holoceno – liepa (Tilia, 7,7–7,4 cal kyr 

BP) ir ąžuolas (Quercus, 5,2 cal kyr BP), 

Atskiros augalų rūšys, pvz., alksniai, guobos, iš skirtingų ledynmečio metu egzistavusių „refuge areas“ 

plito keliais skirtingais keliais ir nevienodu metu paplito atskirose regiono teritorijose. 

Vykdant projektą pirmą kartą šalies teritorijoje aptiktos atskirų augalų makroliekanos, pvz., Tilia (liepa), 

suteikė visiškai naujų žinių apie augalo įsikūrimą ir plitimą regione. Tokios apimties augalų makrolieknų 

analizė buvo pirmą kartą pritaikyta tiriant vėlyvojo ledynmečio ir holoceno nuosėdų storymes. Adaptuojant 

metodinę analizės dalį buvo pradėtas taikyti naujas medžiagos analizavimo ir saugojimo metodas – surastos 

makroliekanos saugomos atitinkamos temperatūros vandenyje. Tai pastebimai išplėtė rastų individų 

identifikavimo, jų panaudojimo kitiems tyrimams, pvz., chronologiniams, izotopiniams, genetiniams, 

galimybes. 

Tyrimų duomenys leidžia teigti, jog pagrindiniai augalijos istorijos raidą vėlyvajame ledynmetyje ir 

ankstyvajame holocene paveikę veiksniai buvo vidutinė temperatūra ir drėgmės rėžimas bei dirvožemio 

būklė. Tik antrojoje holoceno pusėje didesnę reikšmę įgavo augalijos sukcesijų kaita ir kiti vidiniai jos 

formavimąsi reguliuojantys veiksniai. 

Projekto trečiųjų metų ataskaitos vertinime konstatuota, jog atlikti visi numatyti darbai ir projekto 

tikslas pasiektas. Gauta nemažai vertingų mokslinių duomenų, o darbų sklaidos planas įvykdytas su kaupu. Iš 
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viso per projekto vykdymo metus leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo rodiklį duomenų bazėje 

„Thomson Reuters Web of Knowledge“ jau paskelbtas 1 straipsnis, 4 straipsniai priimti spaudai (akceptuoti) ir 

3 straipsniai pateikti spaudai. Tyrimų rezultatai taip pat pristatyti gausiose tarptautinėse mokslo 

konferencijose. 

 

Svetimkraščių rūšių invazyvumas, evoliuciniai (genominiai) pokyčiai ir adaptaciją 
naujose arealo teritorijose 

Antrajam Programos uždaviniui – ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius (genominius) 

pokyčius ir adaptaciją naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir 

valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas – spręsti numatytos dvi priemonės: 

1. ištirti svetimkraščių rūšių paplitimą Lietuvoje lemiančius veiksnius, plitimo takus ir būdus, invazinių 

rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų invazyvumą sąlygojančius veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir 

natūralizacijos dėsningumus; 

2. tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, invazijų poveikių vertinimo 

metodikas, sukurti svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą ir galimų grėsmių prognozes, pateikti informaciją ir 

rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos institucijoms dėl svetimkraščių rūšių introdukcijos ir naudojimo, 

biologinių invazijų prevencijos, žalos mažinimo priemonių ir invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių 

ir pagrįstumo. 

Antro programos uždavinio pirmos priemonės esmė yra – ištirti svetimkraščių rūšių ekologiją, jų 

poveikių vietinei biotai dėsningumus, poveikių jėgą lemiančius svetimkraščių rūšių biologinius savitumus ir 

svetimkraščių rūšių adaptacijas bei natūralizaciją naujose arealų vietose. Tokia informacija svarbi dviem 

pagrindiniais atžvilgiais – pirma, suprasti svetimkraščių rūšių poveikius, ir antra, gebėti patikimai prognozuoti 

biologinių invazijų keliamas grėsmes tiek gamtinei aplinkai, tiek ir žmonių gerovei. Antra priemonė yra 

daugiau taikomojo pobūdžio – sukurti patikimus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, pateikti biologinių 

invazijų ir jų grėsmių prognozes bei pateikti kvalifikuotas rekomendacijas atsakingoms institucijoms apie 

biologinių invazijų suvaldymą ir jų keliamų grėsmių minimizavimą. 

Pirmajame šios programos projektų konkurse buvo patvirtinta trylika antro programos uždavinio 

projektų. Didelis projektų skaičius sietinas su antro Programos uždavinio moksliniu aktualumu bei mokslo 

visuomenės potencialu šiai aktualiai problemai Lietuvoje spręsti. Tarp patvirtintų antro uždavinio projektų, 

dešimt projektų – „Ištirti vaismedžių ir daržovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą lemiančius 

veiksnius“ (FITOVIRUSAI) (LEK-16/2010), „Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė 

įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose“ (SVETIGA) (LEK-14/2010), „Žolinių svetimkraščių augalų rūšių 

genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje“ (HERBAINVAZGEN) (LEK-04/2010), „Sėklomis plintančių 

svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai“ (INVAZYVUMO VEIKSNIAI) (LEK-13/2010), 

„Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei žiedadulkių sklaida ore“ (AMBROZIJA) (LEK-

15/2010), „Svetimkraščių medžių rūšių plitimas Lietuvoje ir procesą sąlygojantys veiksniai“ 

(SILVAACCESSIO) (LEK-11/2010), „Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant 

genetinius žymenis“ (INVAZINIAI MOLIUSKAI) (LEK-10/2010), „Svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių 

invazinio potencialo tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša“ (SATYRAS) (LEK-06/2010), „Svetimkraščių 

amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė įvairovė“ (AEROINVAZIJA) 

(LEK-07/2010), „Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos 

dėsningumų tyrimai“ (INVAZINIAI PAUKŠČIAI) (LEK-08/2010) – buvo skirti pirmajai priemonei, t. y. 

fundamentiniams tyrimams, ir trys projektai – „Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių 

atpažinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo metodas“ (AUTOFITOMET) (LEK-05/2010), „Vabzdžiai ir 

entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai“ (ENTOMO PATO) 
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(LEK-12/2010), „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“ 

(KLIMSEGVA) (LEK-09/2010) – antrajai priemonei, t. y. taikomiesiems tyrimams. 

Projektai pradėti vykdyti 2010 m. rugpjūčio mėn., baigti – 2011 m. gruodžio mėn. Projektams skirta 

3 911,05 tūkst. Lt. 

Pagal II kvietimo antro uždavinį tyrimams buvo patvirtinta 6 projektai: „Bičių, Apis mellifera, 

svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje dėsningumai“ (VIRUSAI) (Nr. LEK-01/2012), 

„Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai“ 

(INVAZGENOM) (Nr. LEK-07/2012), „Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės 

pagalba“ (IANUS) (Nr. LEK-09/2012), „Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens 

ekosistemoms“ (INSIST) (Nr. LEK-10/2012), „Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir 

gausos mažinimo studija Lietuvoje“ (INVAZINIAI GRUNDALAI) (Nr. LEK-13/2012), „Svetimkraščių žinduolių 

invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone“ (INVAZYVUMAS EKOTONE) 

(Nr. LEK-14/2012). 

Visų 6 projektų ataskaitas ekspertai įvertino teigiamai. 

Projektai pradėti vykdyti 2012 m. kovo, baigti 2014 m. gruodžio mėn.  Projektams buvo skirta 4225,7 4 

tūkst. Lt. 

Projektas „Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje“ 

(HERBAINVAZGEN) (LEK-04/2010) buvo skirtas nustatyti šešioms skirtingo invazyvumo svetimkraščių žolinių 

augalų rūšims (Phalacroloma septentrionale Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev), 

Bunias orientalis L., Impatiens parviflora DC, I. glandulifera Royle, Lupinus polyphyllus Lindl., Medicago 

sativa L.), įsitvirtinusioms Lietuvos ekosistemose, vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, ją 

lemiančius veiksnius ir adaptaciją, priklausomą nuo geografinių, klimato ir antropogeninių veiksnių.  

Tiriamos augalų rūšys aptinkamos įvairiose Lietuvos ekosistemose (miškuose, pievose, šalia 

geležinkelių, autokelių, urbanizuotose teritorijose, dykvietėse). Siekiant platesnių apibendrinimų, buvo 

pasirinktos sistematine padėtimi išsiskiriančios rūšys, priklausančios svarbioms mūsų floros šeimoms (astrinių, 

pupinių, bastutinių, balzamininių), kurios skiriasi gyvenimo forma,, sėklų ir vaisių dispersija. Dėl didėjančios 

hemerobijos Baltijos regione rūšinės sudėties ir gausos poslinkiai vyksta ir tarp mūsų pasirinktų tirti šeimų 

atstovų. Vykdant projektą, DNR žymenų metodais (RAPD, ISSR, SSR, cpDNR trnH-psbA ir branduolio DNR ITS 

regiono sekoskaitą) buvo ištirtos 29 šiaurinio šemenio (Ph. septentrionale), 14 rytinės engros (B. orientalis), 

21 smulkiažiedės sprigės (I. parviflora), 20 bitinės sprigės (I. glandulifera), 21 gausialapio lubino 

(L. polyphyllus) ir 17 mėlynžiedės liucernos (M. sativa) populiacijos. DNR žymenys atskleidė ne tik tirtų augalų 

rūšių, bet ir jų populiacijų genetinės struktūros skirtumus. Ypač išsiskyrė Ph. septentrionale populiacijos, iš 

kurių apie 50 proc. buvo monomorfinės. Lietuvos šiaurinio šemenio populiacijose dominuoja vienas klonas. 

Šis genotipas vyravo 9 populiacijose iš 29 ištirtų. Unikalūs fenotipai, sudaro 8,5 proc. iš visų teoriškai galimų 

RAPD fenotipų ir 9,8 proc. iš visų galimų ISSR fenotipų. Vyraujantį kloną, kaip modelinį, tikslinga naudoti 

bandant ir parenkant tinkamiausias cheminės bei biologinės kovos priemones. Nustatyta didelė genetinių 

atstumų koreliacija (r = 0,83; p < 0,05), apskaičiuota taikant RAPD ir ISSR žymenų metodus. Nustatytas 

kapinėse paplitusių Ph. septentrionale klonų giminingumas bei panašumas į labiausiai Lietuvos populiacijose 

paplitusį kloną, todėl galima teigti, kad Ph. septentrionale kapinių populiacijos – vienos iš pagrindinių šaltinių 

svetimkraštei rūšiai plisti.  

Rytinės engros invazinių populiacijų genetinės struktūros tyrimai taikant AMOVA ir UPGMA metodus 

parodė, kad nuo kitų populiacijų galima atskirti vadinamąsias „geležinkelio“. Galima teigti, kad geležinkelio 

transportas ir juo vežami kroviniai buvo ir yra svarbus veiksnys šiai rūšiai plisti Lietuvoje. Ištyrus šiaurinio 

šemenio ir rytinės engros populiacijų genetinę įvairovę su tais pačiais oligonukleotidiniais pradmenimis ir 
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palyginus gautus rezultatus matyti, kad DNR polimorfizmo skirtumas tarp invazinių rūšių populiacijų labai 

priklauso nuo biologinių rūšies savybių.  

Gausialapio lubino didelę populiacijų genetinę diferenciaciją rodo tyrimų AMOVA metodu gauti 

57 p < 0,001). Nenustatyta koreliacija tarp populiacijų genetinių ir geografinių atstumų. 

Gausialapio lubino populiacijų individų UPGMA analizė parodė populiacijų genetinį savitumą, kurį galėjo 

nulemti šios rūšies populiacijų adaptacija vietos sąlygoms. Pupinių šeimos dviejų rūšių gausialapio lubino ir 

mėlynžiedės liucernos DNR polimorfizmo tyrimų rezultatai ir jų palyginimas rodo, kad genetinės įvairovės 

dydis nesusijęs su šių augalų invazijos proceso skirtingomis stadijomis, arba šį procesą veikia ir kiti veiksniai, 

lemiantys šių rūšių invazyvumo skirtumus. Smulkiažiedės ir bitinės sprigių genetinės įvairovės palyginimas 

parodė nedidelius šių dviejų giminingų invazinių rūšių skirtumus. Smulkiažiedės sprigės populiacijų genetinė 

diferenciacija nustatyta RAPD metodu buvo didesnė (74 proc.) palyginti su bitinės sprigės (51 proc.). DNR 

polimorfizmas smulkiažiedės sprigės populiacijose buvo mažesnis (33 proc.) nei bitinės sprigės populiacijose 

(46 proc.). Tai galėjo nulemti skirtingi rūšių plitimo būdai bei adaptacijos mechanizmai. DNR polimorfizmo ir 

klimato veiksnių koreliacijos analizė rodo, kad smulkiažiedės sprigės prisitaikymas gyventi šiauriau skatina 

populiacijose genetinę įvairovę. Smulkiažiedė sprigė plinta natūraliai, o dekoratyvesnės bitinės sprigės 

plitimui ypač svarbūs antropogeniniai veiksniai. Abiejų rūšių plitimui didelės įtakos turi transporto keliai.  

Palyginus šešių invazinių žolinių augalų rūšių vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, kaip 

svarbų veiksnį rūšies adaptacijai, išryškėjo didelė populiacijų genetinė diferenciacija. Tai rodo, kad tarp 

populiacijų vyksta ribotas genų srautas per sėklas ir kitą genetinę medžiagą. Kai kurių rūšių (I. glandulifera, B. 

orientalis, Ph. septentrionale) populiacijų genetinės įvairovės rodikliai priklauso nuo klimato bei augavietės 

edafinių veiksnių. Tai patvirtina šių invazinių rūšių populiacijų adaptaciją prie vietos sąlygų. Kadangi daugelio 

tirtų rūšių populiacijos palyginti mažai keičiasi genetine informacija, jų plitimui stabdyti gali reikėti įvairesnių 

cheminių ir biologinių priemonių.  

Vertinant projektą konstatuota, jog tyrimo rezultatai pateikė daug vertingos informacijos apie šešių 

skirtingo invazyvumo lygio svetimkraščių žolinių augalų rūšių vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę 

įvairovę, populiacijų struktūrą, plitimo kelius, gauta svarbių rezultatų. Pagal tyrimo rezultatus išspausdinti 3 

moksliniai straipsniai Lietuvoje leidžiamame mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį („Impact 

Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje. Gauti rezultatai taip pat buvo išdėstyti 1 straipsnyje užsienyje 

leidžiamame recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje. Vienas rankraštis įteiktas tarptautinio žurnalo 

su citavimo indeksu redakcijai. Tyrimų rezultatai viešinti viename mokslo populiarinimo straipsnyje ir trijose 

mokyklose skaitytose paskaitose. 

Projekto „Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei žiedadulkių sklaida ore“ 

(AMBROZIJA) (LEK-15/2010) vykdytojai siekė ištirti kietinių ambrozijų (Ambrosia artemisiifolia) paplitimą 

Lietuvoje, nustatant adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus bei įvertinti žiedadulkių sklaidą ore. Šiltėjantis 

klimatas sudaro palankias sąlygas svetimžemėms augalų rūšims, taip pat kietinei ambrozijai, plėsti savo 

arealus iš šiltesnių Europos regionų į Baltijos šalis. Minėtojo augalo plitimo tyrimus skatina ir tai, kad šios jo 

žiedadulkės pasižymi išskirtiniu aukštu alergeniškumu.  

Vykdant projektą buvo nustatyti ambrozijų populiacijų Lietuvoje atsiradimo ir susidarymo būdai, 

diasporų patekimo į šalį keliai, įvertinta ambrozijų žiedadulkių gausa ir nustatyta jų kilmės vieta. Augalų 

stebėjimai atlikti 81-oje tyrimų vietoje. Jos buvo 32 Lietuvos miestų ir miestelių geležinkelio stočių, grūdų 

perdirbimo įmonių teritorijose. Ambrozijų aptikta tik dviejose iš jų, iš viso 3 individai, kurių vienas buvo 

pakankamai gyvybingas ir suformavo sėklas, nors kitais metais toje pačioje vietoje ambrozijų nebuvo. Daroma 

išvada, kad, nors Lietuvoje kietinė ambrozija neišplitusi, pavienių augalų aptinkama kasmet. Be to, 

konstatuota, kad buvo palyginti su 1985–2000 metų laikotarpiu, kai buvo identifikuojama nuo kelių iki 20–30 

individų, o pavieniais atvejais daugiau kaip 1500 šios rūšies augalų, ambrozijų Lietuvoje aptinkama mažiau. 
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Konstatuotina, jog augalai išauga ne iš vietoje subrendusių, bet iš grūdų pervežimo metu atsitiktinai išbirusių 

sėklų. Remiantis prieš dešimt metų atliktais tyrimais ir kitose šalyse gautais duomenimis, daroma prielaida 

apie tikėtiną kietinės ambrozijos sėklų banką dirvožemyje tose vietose, kur jų buvo gausiai aptinkama (pvz., 

Alytuje), tačiau šios prielaidos neparemtos tyrimais dėl sėklų išgyvenamumo Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 

Apibendrinus kietinės ambrozijos patekimo į šalį kelius ir būdus, pagrindiniu pripažįstamas geležinkelio 

transportas, kurio ruožai rytinėje šalies dalyje su intensyviu tranzitinių traukinių judėjimu yra potencialiai 

pavojinga ambrozijų plitimo zona. Įvertinus dabartinį kietinės ambrozijos augalų paplitimą Lietuvoje ir 

apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad kietinės ambrozijos sumažėjimas glaudžiai susijęs su: a) 

smarkiai sumažėjusiais grūdų, kurie yra svarbiausias jų sėklų šaltinis, importo kiekiais; b) griežta iš užsienio 

įvežamų grūdų kokybės kontrole; c) kruopščia geležinkelio stočių ir geležinkelių priežiūra, nuolatiniu piktžolių 

mechaniniu ir cheminiu naikinimu.  

Lietuvoje užmegztų ambrozijų sėklų brandos vertinimo ir gyvybingumo nustatymo tyrimai nebuvo 

atliekami. Biologiniai ir biometriniai tyrimai buvo atliekami su iš Toronto universiteto (Kanados) gautomis 

sėklomis (sėklų amžius 5–7 metai). Konstatuojama, kad Lietuvoje kultūriniame dirvožemyje išaugintų kietinių 

ambrozijų biometriniai rodikliai atskleidžia stiprų rūšies invaziškumo potencialą, tačiau ši išvada daroma tik 

remiantis dideliu augalo produkuojamų sėklų kiekiu, bet neatsižvelgiama į kitus invazyvumą lemiančius 

veiksnius, tačiau ataskaitoje minimas dygimo ištęstumas, santykinai nedidelis sėklų daigumo procentas lauko 

sąlygomis ir vėlyvas žydėjimas bei sėklų brendimas (Lietuvos sąlygomis) šiai išvadai prieštarautų. Įvertinus 

Lietuvoje kultivuotų ambrozijų biometrinius rodiklius nustatyta, kad vienas augalas, išaugęs tinkamose 

sąlygose, produkuoja apytiksliai 7,4 mlrd. žiedadulkių, nors kitų šalių mokslininkai deklaruoja mažesnį 

žiedadulkių kiekį.  

Apibendrinus projekto tyrimų rezultatuspaaiškėjo, kad pagrindinė kietinės ambrozijos grėsmė yra 

susijusi su tolimąja žiedadulkių pernaša. Tyrimų rezultatai Ukraina ir Panonijos/Karpatų baseiną įvardija kaip 

potencialius nevietinės ambrozijos žiedadulkių kilmės šaltiniis.  

Pateikiamos socialiniu ir ekonominiu požiūriu naudingos rekomendacijos, tačiau dalis jų, kaip ir 

grėsmių, susijusių su ambrozijų plitimu į Lietuvą analizė, remiasi literatūros šaltiniais, o tračia rekomendacija 

nesutampa su dabartinio projekto duomenimis, kai itin didelis žiedadulkių indeksas nebuvo susijęs su 

Lietuvoje aptiktu augalų skaičiumi. 

Remiantis projekto rezultatais parengti trys straipsniai žurnalams, turintiems cituojamumo rodiklį 

(„Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, vienas jų išspausdintas užsienyje leidžiamame mokslo 

leidinyje, vienas įteiktas šios kategorijos Lietuvoje leidžiamo žurnalo redakcijai, o trečias – užsienyje leidžiamo 

leidinio redakcijai. Gauti rezultatai pateikti 8 pranešimuose (5 mokslo konferencijose Lietuvoje ir užsienyje). 

Išleista metodinė priemonė „Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis)“. Surengtas mokslinis 

seminaras „Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei žiedadulkių sklaida ore“. 

Projekto „Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai“ 

(INVAZYVUMO VEIKSNIAI) (LEK-13/2010) tikslas – identifikuoti vidines augalo metabolizmo grandis, įvertinant 

fitohormonų indolil-3-acto rūgšties (IAR) būseną, IAR ir etileno kiekių santykį, šaknų sistemos veiklą ir katijonų 

pernašos ypatumus, nulemiančius augalų invazyvumą skirtingų temperatūrų režimų fone. Tyrimais nustatyta, 

kad invaziniam gausialapiam lubinui (Lupinus polyphyllus Lindl.) yra būdingas didesnis bendras IAR, laisvos IAR 

ir ypač IAR-amidų kiekis sėklaskiltėse, daiguose bei lapuose, palyginus su neinvaziniu geltonuoju lubinu 

(Lupinus luteus L.). Gausialapis lubinas išskiria ir didesnius etileno kiekius. Aptiktas tik invaziniam lubinui 

būdingas IAR-konjugatas – IAR-Ala. Parodyta, kad gausialapio lubino daigai ankstyvose augimo fazėse 

aprūpinami didesniu IAR kiekiu iš sėklaskilčių. Optimaliam laisvos IAR lygiui palaikyti sėklaskiltėse ir 

augančiuose organuose intensyviau naudoja IAR-amidų kompleksus. Ankstyvosiomis augimo fazėmis (iki 

dviejų parų) geltonojo ir gausialapio lubino daigų šaknys auga gravitacinės jėgos kryptimi, jose susiformuoja 
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funkcionuojantis gravisensorinis aparatas nepriklausomai nuo aplinkos temperatūros, tačiau geltonojo lubino 

daigų šaknų augimas, vystymasis ir gravitropinė reakcija intensyvesni 30°C, o gausialapio lubino – 25°C 

temperatūroje. IAR transporto inhibitorius TJBR (10–5 M) panaikina abiejų lubinų šaknų erdvinės orientacijos 

gebėjimą ir stabdo jų augimą. Pažymėtina, kad invazinio gausialapio lubino membranos yra atsparesnės 

trumpalaikio šalčio streso sąlygoms (-8°C, 0–24 h) nei geltonojo lubino membranos, be to, šis invazinis 

augalas geba palaikyti elektrocheminį transmembraninį potencialą mažesnės ATP hidrolizės išlaisvintos 

energijos sąlygomis.  

Baigiamosios projekto ataskaitos įvertinimas liudija, jog gauti rezultatai yra vertingi ir išdėstyti trijuose 

straipsniuose, pateiktuose užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 

rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje bei pristatyti trijose mokslinėse konferencijose. 

Projekto „Svetimkraščių medžių rūšių plitimas Lietuvoje ir procesą sąlygojantys veiksniai“ 

(SILVAACCESSIO) (LEK-11/2010) tikslas buvo ištirti svetimkraščių medžių rūšių plitimą Lietuvoje, šį procesą 

lemiančius veiksnius ir rūšių invazyvumo lygmenį.  

Tyrimų metu buvo analizuoti svetimkraščių medžių rūšių: raudonojo ąžuolo (Quercus rubra L.), 

platanalapio (Acer pseudoplatanus L.) ir uosialapio (Acer negundo L.) klevų, paprastojo buko (Fagus sylvatica 

L.), maumedžių (Larix spp.), kalninės (Pinus mugo Turra) ir suktaspyglės (P. contorta Douglas ex Loudon), 

vėlyvosios ievos (Prunus serotina Ehrh.) – plitimą Lietuvoje lemiantys veiksniai, jų plitimo keliai ir būdai bei 

atskirų rūšių invazyvumo lygmuo. Taip pat įvertinta svetimkraščių medžių rūšių įtaka dirvožemio 

mikroorganizmams. Buvo ištirtas į Lietuvą introdukuotų medžių suktaspyglės pušies ir maumedžių (Larix spp.) 

populiacijų adaptacinių požymių kintamumas ir adaptacijos dėsningumai, tirta Kuršių Nerijos kalninės pušies 

genetinė įvairovė taikant DNR žymenis. 

Rūšys, kurių natūralaus paplitimo arealas yra netoli Lietuvos, laikomos sąlyginai mažiau keliančiomis 

grėsmę vietos rūšims, o atvežtos iš kitų kontinentų – potencialiai pavojingesnėmis. Svetimkraštės medžių 

rūšys į Lietuvą patenka įvairiais keliais: tiesiogiai atkeltos iš savo natūralaus paplitimo vietų; pasiekia šalį jau 

spėję natūralizuotis arba adaptuotis netolimose šalyse. Nors būtent tokiu būdu daugiau nei prieš šimtą metų į 

Lietuvą buvo atvežtas raudonasis ąžuolas, tačiau iki šiol nežinoma, iš kurios arealo dalies jis atkeliavo. Tiesa, 

praėjus apie 500 metų nuo jo atvežimo į Europą, galima teigti, jog susiformavo šios rūšies europinė atmaina – 

„Butelio kaklelio“ efektas – kuris pasireiškė tuoj po raudonojo ąžuolo introdukcijos į Europą, galima laikyti 

viena iš šį reiškinį lėmusių priežasčių. Tai žymiai susiaurino introdukuotos populiacijos ar populiacijų genetinę 

įvairovę, bet leido adaptuotis nedaugeliui genotipų, kurie toliau buvo sėkmingai platinami kitose Europos 

šalyse.  

Yra nemažai pavyzdžių, kuomet buvo bandoma nesėkmingai platinti svetimkraštes rūšis Lietuvos 

miškuose, pvz., Bankso pušies (Pinus banksiana Lamb.) introdukcija, kurios neigiamas pasekmes galima matyti 

ir po kelių dešimčių metų. Nesėkminga buvo ir sibirinio maumedžio introdukcija. Šiuo metu populiarinamos 

suktaspyglės pušies (ji yra gimininga Bankso pušiai) neskubama taip neapdairiai platinti ir sodinti miškuose.  

Uosialapis klevas yra invazyviausias iš tirtų sumedėjusių augalų, jis plinta intensyviausiai; jei motininiai 

medžiai auga prie upių, vandens tėkmė gali išplatinti jų sėklas net keliasdešimt kilometrų atstumu. Nustatytas 

šio invaziškumo lygis ir plitimo ypatumai. 

Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad dalis tirtų svetimkraščių medžių rūšių atsikūria gana sunkiai. Tai 

būdinga maumedžiui, kalninei ir suktaspyglei pušims. Miško sąlygomis, kuomet nesuardomas paviršinis dirvos 

sluoksnis, maumedis praktiškai neatsikuria. Pagal pomiškio kiekį ir pagal plitimo atstumą neabejotinas tirtų 

svetimkraščių rūšių plitimo lyderis yra platanalapis klevas. Skirtingose augavietėse rūšys plito nevienodai. 

Nors maumedžiai ir suktaspyglės pušys gausiau želdėsi drėgnesnėse augavietėse, pomiškis geriau išsilaikė 

sausesnėse augavietėse. Abiejų minėtų rūšių pomiškio, viršijančio 1,5 metro aukštį, buvo gerokai daugiau 

sausesnėse augavietėse. Platanalapis klevas geriausiai plito beržynuose, pušynuose, klevynuose ir liepynuose. 
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Raudonasis ąžuolas geriausiai plito ąžuolynuose ir pušynuose. Vėlyvoji ieva gerai plito eglynuose, pušynuose, 

kiek mažiau – ąžuolynuose. Paprastieji bukai geriausiai plito bukynuose, kiek blogiau – pušynuose. Pirmo 

medyno ardo tankumas turėjo teigiamos įtakos platanalapio klevo, raudonojo ąžuolo ir vėlyvosios ievos 

pirmos aukštumo grupės savaiminukų skaičiui.  

Slenkančios kopos Kuršių Nerijoje buvo apsodintos vietos Pinus sylvestris ir svetimžeme P. mugo 

rūšimis. Vykdant projektą tirtos miško dirvožemių savybės šalia dviejų skirtingų pušų rūšių medynų. Tirtas 

dirvožemio bakterijų ir grybų kiekis, fermentinis aktyvumas, spyglių skaidymosi greitis, kvėpavimo 

intensyvumas, dirvožemio bakterijų bendrijų metabolitinis aktyvumas pagal anglies substratų panaudojimo 

potencialą Bendrijos fiziologinių profilių (CLPP) metodu, dirvožemio ir spyglių cheminė sudėtis. Nustatyta, jog 

paprastosios pušies spygliai skaidėsi greičiau nei kalninės. Kalninės pušies spygliuose nustatyta mažesnė azoto 

koncentracija, didesnis C/N santykis ir daugiau lignino. Tyrimas atskleidė tendencijas, kad grybų gausiau buvo 

dirvožemyje, kuriame augo kalninė pušis. Nustatyta, kad mikroorganizmų gausa dirvožemyje susijusi su 

organinės anglies, azoto koncentracijomis dirvožemyje, C/N santykiu, dehidrogenazės aktyvumu ir fiziologinio 

profilio funkcine įvairove. Anglies junginių substratų panaudojimo potencialas vidutiniškai buvo didesnis 

dirvožemyje, kuriame augo paprastoji pušis. Nustatyta, kad dirvožemio cheminės bei biologinės savybės 

akivaizdžiai skyrėsi abiejų pušų rūšių jaunesniuose medynuose. Tyrimai atskleidė jaunų dirvožemių, 

susiformavusių iš kopų smėlio per 40 –120 metų, pokyčius.  

Palyginamoji lapų skaidymosi analizė atlikta tiriant dvi svetimžemes (Acer negundo, A. pseudoplatanus) 

ir vieną vietos medžių rūšį (A. platanoides). Nustatytas CO2 kiekis, išsiskyręs miško dirvožemio grybų ir 

bakterijų populiacijoms skaidant nukritusius lapus. Išryškėjo, jog skaidymosi eiga, kaip ir išsiskyrusio CO2 

kiekis, šioms medžių rūšims buvo skirtingas. Daug didesnis išsiskiriančio CO2 kiekis nustatytas uosialapio 

klevo, kurių lapai skaidėsi greičiau nei paprastojo ir platanalapio klevų, medynuose. Identifikuotos mikrobų 

bendrijos buvo panašios paprastojo ir uosialapis klevo plitimo dirvožemiuose, tačiau platanalapio klevo 

plitimo arealuose jos buvo skurdesnės. Gauti rezultatai parodė, kad greitesnis lapų skaidymasis uosialapio 

klevo augaviečių dirvožemyje gali lemti kokybinius pokyčius šios rūšies užimtose vietose. 

Galimas klimatinių sąlygų poveikis raudonojo ąžuolo morfologiniams požymiams, lapų nuokritų irimo 

intensyvumui ir sėjinukų pasklidimui tirtas analizuojant duomenis iš 28 miško sklypų, esančių rajonuose su 

skirtingu klimato kontinentalumu. Gauti rezultatai neparodo patikimų skirtumų, kad ąžuolų stiebų kokybė 

švelnesnio pajūrio klimato rajonuose yra geresnė nei kontinentališkesnio, su šaltesnėmis žiemomis klimato 

rajonuose. Savaiminių raudonojo ąžuolo sėjinukų 100 m nutolusių nuo motininio medyno, tankumas yra 

panašus abejuose klimatiniuose rajonuose. Lapų nuokritų irimo intensyvumas buvo panašus abiem atvejais, 

tiek natūraliomis sąlygomis, tiek dirbtinai sukurtomis šiltesnėmis klimatinėmis sąlygomis (po agro plėvele). 

Gauti rezultatai netiesiogiai parodo, kad šiltėjantis klimatas nedaro įtakos kamienų kokybei, ąžuolų 

atsikūrimui bei mikroorganizmų, ardančių lapų nuokritas, aktyvumui.  

Kalninė pušis, pakankamai seniai introdukuota į Kuršių Neriją, suformavo savitą ekotipą ir vertingus 

mūsų šaliai genetinius išteklius, kurių medynams išsaugoti reikia žinių apie jų genetinę įvairovę. Tyrimo metu 

buvo nustatyta šios rūšies genetinė įvairovė skirtingose Kuršių Nerijos dalyse bei palyginta su genetine 

įvairove rūšies arealo lygmeniu, nustatytos DNR polimorfizmo sąsajos su morfologiniais požymiais pagal trijų 

P. mugo porūšių diferenciaciją. Nustatyta, jog daugiausia kalninės pušies genetinės įvairovės yra populiacijų 

viduje, o haplotipinei įvairovei daugiausia įtakos turėjo kalninės pušies porūšiai. Atskirose Kuršių Nerijos 

dalyse kalninės pušies populiacijų genetinė įvairovė didželė ir prilygsta natūralaus rūšies išplitimo arealo 

populiacijų genetinei įvairovei. Didelis genetinės įvairovės lygmuo kartu su dažnų haplotipų paplitimu tarp 

populiacijų rodo, kad medžiaga buvo surinkta keliolikoje medynų, kurie yra genetiškai panašūs, bet atstovauja 

bent kelioms adaptacinėms aplinkoms, ir sėklų šaltinis nėra vienas ar keli greta esatys vietos medynai. Kaip tik 

tokia introdukcijos vieta galėjo būti Danija, kadangi nerasta itin išsiskiriančių savo haplotipine sudėtimi 
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populiacijų, kurios galėtų atstovauti kitai rūšies arealo dalai (pvz., Tatrai ar Karpatai). Kalninės pušies cpDNR 

haplotipai atsispindi rūšies taksonominiame padalijime, o daugelis P. mugo morfotipų Kuršių Nerijoje gali būti 

P. mugo porūšių kryžminimosi pasekmė. 

Vertinant projektą konstatuota, jog gauta vertingų mokslinių rezultatų, kurie 2011 metais buvo 

išdėstyti 4 mokslinių straipsnių rankraščiuose, vienas straipsnis buvo išspausdintas Lietuvoje leidžiamame 

periodiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų 

bazėje, vienas įteiktas šios kategorijos leidinio redakcijai užsienyje. Vienas rankraštis buvo įteiktas spausdinti 

tarptautiniam žurnalui su citavimo indeksu. 

 „Ištirti vaismedžių ir daržovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą lemiančius veiksnius“ 

(FITOVIRUSAI) (LEK-16/2010). Projekto tikslas – nustatyti trijų Lietuvoje aptiktų ir pažeidžiančių kultivuojamus 

augalus svetimkraščių invazinių virusų kamienų genetinę įvairovę, remiantis specifinių genomo fragmentų 

sandara, palyginti juos su kituose kraštuose aptinkamų šių virusų kamienų duomenimis, pateiktais genų 

duomenų bazėse. Tyrimų objektas – kaulavaisius pažeidžiantis slyvų raupligės virusas, Plum pox virus (PPV), 

runkelius pažeidžiantis runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas, Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ir 

pomidorus pažeidžiantis kiauliauogių mozaikos virusas Pepino mosaic virus (PepMV). Lietuvoje PPV aptiktas 

beveik prieš 15 metų, runkelių rizomaniją sukeliantis BNYVV cukrinių runkelių pasėliuose pastebėtas prieš 6 

metus, pomidorus pažeidžiantis PepMV aptinkamas prekybos centruose iš pietinių kraštų atvežtuose 

pomidoruose bei viename komercinių šiltnamių Lietuvoje. Virusai identifikuoti pagal biologines, 

morfologines, imunologines ir molekulines savybes. Nustatyta, kad runkelių nekrotinio gyslų pageltimo 

virusas nėra plačiai paplitęs cukrinių runkelių pasėliuose Lietuvoje. BNYVV buvo aptiktas tik Panevėžio ir 

Kėdainių rajonuose, tačiau pastarajame buvo aptiktas naujas ir jau ketvirtasis rizomanijos židinys. 

Filogenetinė BNYVV izoliatų CP baltymo sekų analizė parodė, kad Lietuvoje yra labiau išplitę BNYVV B tipo 

izoliatai. Anksčiau Lietuvoje buvo aptikti dviejų A ir B tipų BNYVV izoliatai. Pagal BNYVV izoliatų CP sekų 

analizę preliminariai galima teigti, kad BNYVV į Lietuvą galėjo patekti iš Vokietijos, nes Vokietijoje ypač dažnai 

aptinkamas BNYVV B tipas. Tiriant kiauliauogių mozaikos virusą nustatyta, kad šis virusas jau pasireiškia ir 

Lietuvos uždaro grunto šiltnamiuose Kauno bei Kaišiadorių rajonuose. Nepanašios tarpusavyje aptiktų PepMV 

izoliatų CP nukleotidinės sekos rodo skirtingą šių izoliatų kilmę ir atsiradimą Lietuvoje. Su pomidorų vaisių 

produkcijos siuntomis iš Ispanijos, Olandijos ir Lenkijos PepMV pateko į Lietuvos prekybos tinklus, taip pat 

PepMV su sodinamąja medžiaga galėjo paplisti ir Lietuvoje. Slyvų raupligės virusas buvo aptiktas Panevėžio ir 

Šiaulių rajonuose tiek slyvų, tiek ir persikų vaismedžiuose. Tiriamų PPV izoliatų sekų panašumas tarpusavyje 

svyravo nuo 96,3 iki 99 proc. Grupavimasis pagal filogeniją patvirtino tyrėjų aptiktų izoliatų priklausymą PPV-

D padermei. Filogenetinė tiriamų PPV izoliatų P3–6K1 genominio regiono sekų analizė leidžia teigti, kad 

virusas į Lietuvą galėjo patekti su sodinamąja medžiaga.  

Projekto baigiamosios atskaitos vertintojai konstatavo, jog gauta nacionaliniu mastu vertingų mokslinių 

rezultatų. Atliktų tyrimų pagrindu parengta ir įteikta viena mokslinė publikacija Lietuvoje leidžiamo periodinio 

mokslo leidinio, turinčio cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijai. 

„Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija naujose 

teritorijose“ (SVETIGA) (LEK-14/2010). Projekto tikslas – ištirti svetimkraščių planktono rafidofitainių 

Gonyostomum semen biologinį savitumą ir genetinę įvairovę, prognozuojant adaptacijos naujose arealo 

teritorijose ypatumus. Nustatyta, kad svetimkraštė rafidofitainių rūšis Gonyostomum semen pasižymi plačia 

paplitimo amplitude – 2010–2011 m. rūšis aptikta 49 atvejais iš 144 (34 proc.) skirtingų Lietuvos regionų 

būdinguose dumbliams vystytis ežeruose. Tyrimų laikotarpiu nustatyti kai kurie G. semen biologinio savitumo 

aspektai, kuriuos nulėmė klimatinės sąlygos ir regioniniai ypatumai. Dumblių metabolinis aktyvumas bei 

išplitimas konkrečiame biotope yra sietinas su fiziniais ir biogeocheminiais gyvenamosios aplinkos pokyčiais, 

tačiau šių dumblių elgsena skirtingomis klimatinėmis sąlygomis turi regioninių savitumų. Didžiausios įtakos 
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dumbliams plisti turi maisto medžiagų, ypač bendro azoto ir jo junginių koncentracijos, ir savitasis elektrinis 

laidis. G. semen vertikalios migracijos per parą tyrimų rezultatai atskleidė jų invazyvumą ir konkurencingumą 

veikiančius vidinius resursus. 70–75 proc. rafidofitainių biomasės sutelkta paviršiniame 0–4 m vandens 

sluoksnyje. Pirmoje dienos pusėje dumbliai migruoja iš gilesnių vandens sluoksnių paviršiaus link, antroje – 

dugno link, pasiekiant anoksinį hipolimnioną. Abiotinė aplinka (mažas apšviestumas, H2S, žema vandens 

temperatūra) turi įtakos dumblių mitybos būdui (heterotrofinis ar autotrofinis). Rafidofitainių gebėjimą 

prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ežeruose parodo organizmų morfometrinių parametrų svyravimai 

vandens stulpe, skirtingais paros ir sezono laikotarpiais. Priedugniniuose ežerų vandens sluoksniuose, 

palyginti su paviršiniais, aptinkama kur kas mažesnių dumblių ląstelių. Ląstelių dydžių svyravimai per parą 

siejami su dviem skirtingais dumblių vegetatyvinio dalijimosi būdais. Modeliuojant aplinkos sąlygas nustatyta, 

kad temperatūra yra pagrindinis abiotinis veiksnys, turintis įtakos žymiamiems cistų daigumo (30–80 proc.), 

morfologijos, populiacijų gyvybingumo skirtumams atskiruose Lietuvos ežeruose.  

Remiantis pigmentų dugno nuosėdose analize, įvertinta G. semen įsikūrimo ir natūralizacijos raida 

Slabados ežere. Intensyviausias dumblių vystymasis nustatytas paviršiniuose dugno nuosėdų sluoksniuose. 

Tai sietinina su padidėjusiomis bendrojo azoto koncentracijomis. Aptikti specifiniai G. semen cistų pigmentai 

(sugerties max 420 nm). G. semen gamtinėse populiacijose formuoja sau specifinę mikroflorą, išskirti 

asocijuoti 1101 mikroorganizmo klonai. Apie 30 proc. bakterinių ir 3 mielių klonų pasižymėjo adhezinėmis 

savybėmis, galinčiomis veikti dumblių invazyvumą ir adaptaciją.  

Iš Natalkos ir Slabados ežerų G. semen populiacijų išskirti dviejų bakterijų kamienai, pasižymintys 

kileriniu aktyvumu mielių S. cerevisiae kamienams, jų aktyvumas buvo penkis kartus didesnis nei S. cerevisiae 

K28 ir K1 tipo standartų. Pasitelkus įvairias genominės DNR gryninimo technologijas ir pritaikius racionalias jų 

modifikacijas, buvo optimizuotas Gonyostomum dumblių DNR gryninimo metodas, leidžiantis gauti aukštos 

kokybės DNR preparatus, tinkamus dumblių filogenetinei analizei ir genetinės įvairovės tyrimams. Remiantis 

RAPD ir AFLP analize nustatyti tarppopuliaciniai Lietuvos ežerų G. semen genetiniai skirtumai, visuose tirtuose 

Lietuvos ežeruose esantys G. semen dumbliai buvo labiausiai nutolę nuo kontrolinio Švedijos ežero mėginio. 

Vykdant projektą gauta vertingų mokslinių rezultatų, kurių pagrindu du straipsniai įteikti ir trys parengti 

spausdinti recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į „Thomson Reuters Web of 

Science“ duomenų bazę ir turinčiuose citavimo rodiklį. Vienas straipsnis įteiktas recenzuojamo periodinio 

mokslo leidinio redakcijai. Perskaityti septyni pranešimai mokslinėse konferencijose. 

Projekto „Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius 

žymenis“ (INVAZINIAI MOLIUSKAI) (LEK-10/2010) vykdytojų tikslas buvo ištirti invazinių gėlavandenių 

moliuskų Lithoglyphus naticoides, Potamopyrgus antipodarum (Gastropoda) bei Dreissena polymorpha 

(Bivalvia) ir su jais susijusių siurbikių rūšių genetinę įvairovę, taikant citogenetinius ir DNR sekų analizės 

metodus, įvertinti populiacijų genetinę struktūrą ir jų formavimosi kelius, gautų rezultatų pagrindu sukurti 

duomenų bazę tiksliam rūšių identifikavimui ir jų vidurūšinei įvairovei bei galimo poveikio ekosistemoms 

vertinti.  

Nustatyta, kad tirtas P. antipodarum populiacijas sudaro tik partenogenetinės patelės. Šios rūšies 

kariotipas buvo toks pat visose tirtose populiacijose – 2n = 52. Gauti rezultatai parodė, kad genomo 

ploidiškumo lygis yra 2n, o ne 3n, kaip mano Wallace (1992), įvardindamas P. antipodarum kariotipą kaip 

„galbūt, modifikuotą triploidą“. Tirtos P. antipodarum populiacijos atitiko anksčiau nustatytą Europoje 

aptinkamų haplotipų ekologinį specifiškumą: Baltijos jūros pakrantėje P. antipodarum populiaciją sudarė 

individai tik su z haplotipu, o visose gėlavandenėse populiacijose – su t haplotipu, su viena išimtimi Vygrių 

ežero (šiaurės rytų Lenkija) populiacijoje. Suvalkų krašto Vygrių ežero populiacijoje nustatytas naujas, ligi šiol 

pasaulyje neregistruotas P. antipodarum haplotipas, kuris nuo filogenetiškai artimiausio t haplotipo skiriasi 

viena bazių pora. Tikėtina, kad tai t haplotipo mikroevoliucijos, įvykusios jau Europoje, pasekmė. Ištirti 
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Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje šios rūšies haplotipai pagal 16S geną buvo vienodi. Vengrijos L. naticoides 

haplotipo 16S genas skyrėsi nuo plačiausiai paplitusio haplotipo viena nukleotidų pora. 

Tirtos L. naticoides, P. antipodarum ir D. polymorpha populiacijos centrinėje Europoje buvo genetiškai 

vienalytės. Tai leidžia manyti, kad invazinėmis savybėmis ir gebėjimu greitai ir plačiai plisti pasižymi vieną 

identišką haplotipą turintys moliuskai. Tai pačiai Hydrobiidae šeimai priklausantys moliuskai P. antipodarum ir 

L. naticoides plinta Europoje naudodami skirtingas strategijas. Nesant specifinių parazitų, partenogenetiškai 

besidauginančios P. antipodarum patelės plinta ir gyvena skirtingomis ekologinėmis sąlygomis. Tuo tarpu 

lytiškai besidauginanti rūšis L. naticoides sėkmingai plinta, netrukdant didėjančiai parazitų įvairovei naujose 

populiacijose. Atlikti tyrimai papildė L. naticoides parazituojančių siurbikių sąrašą. Pirmą kartą aptiktos 

Tetracotyle tipo metacerkarijos (Strigeidae), kurioms L. naticoides yra antras tarpinis šeimininkas. Nustatyta 

priklausomybė tarp L. naticoides užsikrėtimo Tetracotyle metacerkarijomis ir moliusko lyties – patinai buvo 

užsikrėtę 13 kartų dažniau. Echinochasmus sp. filogenetinė analizė atskleidė, kad ši, pirmą kartą genetiškai 

tyrinėta pošeimio Echinochasminae rūšis, formuoja ITS2 ir 28S filogenetiniuose medžiuose patikimai atskirą 

šaką ties kladų grupės, jungiančios antšeimį Echinostomatoidea, šaknimi. Atskirose L. naticoides populiacijose 

trematodų faunos rūšinė sudėtis ir užsikrėtimo ekstensyvumas buvo skirtingi. Siurbikių ITS2 DNR ir 28S DNR 

sekų skirtumai tirtose populiacijose leidžia daryti prielaidą, kad L. naticoides neperneša į naujas populiacijas 

trematodų, o naujai kolonizuojamame vandens telkinyje formuojasi naujas trematodų kompleksas. Tyrimų 

duomenys taip pat parodė, kad skirtingai nei L. naticoides, kitos nagrinėtos invazinių moliuskų rūšys P. 

antipodarum ir D. polymorpha nėra tinkami šeimininkai vietos siurbikių rūšims, todėl nesudaro galimybės 

formuotis naujai trematodų faunai ir nedaro reikšmingos įtakos vietos siurbikių populiacijoms.  

Taikomosios projekto išvados. Dėl užsikrėtimo Apophallus muehlingi aukšto ekstensyvumo ir dažnai 

stebimo L. naticoides moliuskų didelio tankumo, aktyvi cerkarijų emisija iš moliusko ir jų invazija į žuvis – 

antruosius tarpinius šeimininkus – gali sukelti karpinių žuvų jauniklių masinį kritimą. L. naticoides užsikrėtimo 

A. muehlingi ekstensyvumas Kauno mariose svyruoja, atskirais metais – labai didelis, todėl būtini Kauno marių 

žuvų juodadėmės ligos tyrimai. Šią ligą gali sukelti ne tik Apophallus spp., bet ir kitų siurbikių rūšių 

metacerkarijos (pvz., Posthodiplostomum cuticola). Tyrimų rezultatai parodė, kad Kauno mariose L. naticoides 

populiacija yra nepalyginamai gausesnė nei vietos pilvakojų rūšies Planorbis planorbis, kuri yra P. cuticola 

tarpinis šeimininkas. Todėl galima teigti, kad būtent Apophallus spp. gali sukelti rimtesnių problemų šiame 

vandens telkinyje.  

Projekto baigiamosios ataskaitos vertintojai konstatavo, jog gauta naujų, svarbių rezultatų, kurie įneša 

svarų indėlį tiek trematodų, tiek ir jų tarpinių šeimininkų sistematikai patikslinti, filogenijos ryšių 

apibūdinimui. Atliktų tyrimų pagrindu parengta ir įteikta viena mokslinė publikacija užsienyje leidžiamo 

periodinio mokslo leidinio, turinčo cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, 

redakcijai. Rengiama antra mokslinė publikacija, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje perskaityti du 

pranešimai. 

„Svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių invazinio potencialo tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša“ 

(SATYRAS) (LEK-06/2010). Projekto tikslas – įvertinti plačiausiai Lietuvos vandenyse paplitusių invazinių 

aukštesniųjų vėžiagyvių (kietašarvės šoniplaukos Pontogammarus robustoides, ežerinės mizidės Paramysis 

lacustris, krevetės Palaemon elegans ir rainuotojo vėžio Orconectes limosus) bei vietos ekologiškai 

ekvivalentinių rūšių ypatybes, kurios lemia invazinių rūšių pranašumą ir invazyvumą. Buvo tikrinamos dvi 

hipotezės: 1) mitybinės nišos pločio hipotezė: svetimkraščių ir vietos rūšių ekvivalentų mitybos nišos 

„persidengia“, o invazinių rūšių maisto resursai yra įvairesni; 2) metabolizmo aktyvumo hipotezė: didesnis 

svetimkraščių rūšių metabolinis aktyvumas lemia jų gyvenimo ciklo ir vislumo ypatumus bei pranašumą prieš 

vietos rūšis, panaudojant limituojančius resursus (N ir P reikalingus greitam augimui).  
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Mėlynžnyplės krevetės P. elegans paplitę akmenuoto dugno buveinėse, tačiau horizontalių paros 

migracijų metu išplinta ir į aplinkinius atviros litoralės plotus. Jos yra mažiau plėšrios nei smėlinė krevetė 

Crangon crangon, tačiau priklauso tai pačiai mitybos grandinei, kurios pirminis anglies šaltinis yra 

fitoplanktonas. Šie rezultatai leidžia manyti, kad litoralės makrodumbliai yra naudojami kaip slėptuvės, o ne 

kaip mitybos substratas. 

Invazinių vėžiagyvių populiacijų izotopinės nišos yra platesnės. Tai gali būti dėl sudėtingesnės invazinių 

rūšių populiacijų ūginės struktūros. Vienu metu populiacijoje esančios kelios ūginės grupės gali specializuotis 

pagal mitybą ir naudoti platesnį įvairesnius maisto resursus. Invazinių vėžiagyvių rūšys vietos rūšis išstumia 

skirtingu greičiu. Tai matyti nišų persidengimo „dėsningumuose“: kuo labiau „persidengia“ nišos, tuo 

trumpesnis prognozuojamas koegzistavimo laikas.  

Tyrimų rezultatai parodė, kad labiausiai „persidengia“ invazinio rainuotojo vėžio O. limosus ir vietos 

plačiažnyplio Astacus astacus vėžio izotopinės nišos. Mizidžių (introdukuotos P. lacustris ir reliktinės mizidės 

Mysis relicta) bei krevečių (smėlinės krevetės C. crangon ir svetimkraštės mėlynžnyplės krevetės P. elegans) 

nišos „nepersidengė“ dėl buveinių diferenciacijos.  

Biogeninių elementų koncentracijos mizidėse ir šoniplaukose bei jų santykiai (C:P, C:N ir N:P) 

reikšmingai skiriasi tarp atskirų amžiaus grupių ir skirtingo trofiškumo vandens telkiniuose. Didžiausi P 

skirtumai nustyti tarp labai produktyvių (Kuršių mariose) ir mažo (ežerų) produktyvumo vandens telkinių 

juvenilinėse stadijose – tai rodo, kad didelis šių invazinių vėžiagyvių individualaus ir visos populiacijos augimo 

potencialas ežeruose yra limituojamas.  

Kuršių mariose, kur vasarą labai intensyvią pirminę produkciją riboja ištirpusių maisto medžiagų 

koncentracijos, ypač azoto, dumblių C:N, C:P santykiai yra palyginti dideli. Todėl greitai augantys ir intensyviai 

besidauginantys vėžiagyviai turėtų „perleisti“ didesnį C srautą nei ežeruose, dėl didelių perteklinės anglies 

kiekių bei ribotų galimybių ją kaupti organizme. Tačiau metabolizmo energijos sąnaudos perteklinei C šalinti 

neturėtų riboti jų augimo ir reprodukcijos gyvenant didelių maisto koncentracijų sąlygomis. 

Introdukuotos mizidės P. lacustris ir šoniplaukos P. robustoides suaugusios tampa plėšresnės Kuršių 

mariose negu ežeruose. Tai visų pirmiausia lemia gausesni zooplanktono kiekiai mariose, tačiau akivaizdu, kad 

dėl N limitavimo jo gali stigti fitoplanktone, ir mizidėms ir šoniplaukoms reikalingą reprodukcijai N efektyviau 

gauti iš gyvūninio maisto nei iš augalinio. Tai rodo didelį invazinių vėžiagyvių mitybos elgsenos plastiškumą, 

kuris gali būti reguliuojamas biogenų stechiometrinių santykių ekosistemoje.  

Rekomendacijos bioįvairovės apsaugai: iš tirtų vėžiagyvių rūšių tik Mysis relicta mizidei suteiktas 

saugomos rūšies statusas. Rekomenduota atlikti išsamius tyrimus dėl vietos rūšies P. adspersus galimo 

buvimo/išnykimo Lietuvos priekrantėje. Taip pat rekomenduota svarstyti plačiažnyplio vėžio Astacus astacus 

apsaugos statusą, nes dėl nišų su rainuotuoju vėžiu, „persidengimo“, plačiažnyplių vėžių išstūmimo tempai 

yra labai dideli. Rekomendacijos ekosistemų tyrimams: būtina įvertinti introdukuotų šoniplaukų vaidmenį 

maistmedžiagių mineralizacijai bei galimą poveikį masiniam siūlinių žaliadumblių vystymuisi vandens 

telkiniuose su pastebimu N trūkumu.  

Gautų rezultatų pagrindu užsienio leidiniui, turinčiam cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of 

Science“ duomenų bazėje, įteikta viena mokslinė publikacija. Antra publikacija rengiama. Parengta vaizdinė 

bei tekstinė medžiaga informaciniam leidiniui apie Lietuvos vėžių rūšis, taip pat ji gali būti naudojama 

lankstinukams ir stendams gaminti. 

„Svetimkraščių amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė 

įvairovė“ (AEROINVAZIJA) (LEK-07/2010). Projekto tikslas – įvertinti dviejų svetimkraščių Lietuvoje amarų 

(Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) rūšių – Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956 ir Dysaphis pyri 

(Boyer de Fonscolombe, 1841) – paplitimą, gyvenimo ciklus ir strategijas, invazyvumą lemiančius veiksnius, 

genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus.  
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Tyrimais nustatyta, kad Pietvakarių Azijos amarų rūšis B. divaricatae, kuri buvo pirmą kartą 

užregistruota Lietuvoje 2002 metais, šiuo metu yra dažniausiai ant kaukazinės slyvos aptinkama rūšis 

Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje. 2011 m. pastaroji rūšis plėtė savo arealą Europoje: per Moravijos vartus 

(depresinę sritį tarp Vakarų Karpatų ir Rytų Sudetų kalnynų) Silezijoje pasiekė Čekijos Respublikos Moravijos 

regioną. Per invazijos į Europą dešimtmetį (2002 – 2011) B. divaricatae kol kas nekolonizavo visų teritorijų 

(Balkanų, Apeninų, Centrinės bei Vakarų Europos), kur auga šios amarų rūšies mitybai būtina introdukuota 

augalų rūšis – kaukazinė slyva.  

Projekto metu tyrinėtose motininio B. divaricatae arealo dalyse (Turkijoje ir Gruzijoje) ši rūšis pasirodė 

esanti nepalyginamai retesnė negu invaziniame areale.  

Lietuviškos B. divaricatae populiacijos išsiskiria tuo, kad maitinasi tik ant slyvų, o Pietvakarių Azijoje ir 

Šiaurės Kaukaze būdinga migracija nuo slyvų ant baltažiedžio šakinio. Lietuviškose B. divaricatae populiacijose 

pastebėta vystymosi ciklo trumpėjimo tendencija: prasidėjus žiemojančių kiaušinių dėjimui, birželį žymiai 

mažėja partenogeniškai besidauginančių morfų. 

Tyrinėtų B. divaricatae populiacijų genetinė įvairovė buvo nedidelė: aptikti tik trys CO-I dalinių sekų 

haplotipai ir keturi EF-1α dalinių sekų haplotipai. Gauti duomenys patvirtina hipotezę, kad B. divaricatae 

invazinėms populiacijoms būdingas genetinis paradoksas, kai svetimkraščių rūšių populiacijos pasirodo 

esančios stebėtinai konkurencingos invazinėse teritorijose, nepaisant jų menkos genetinės įvairovės (pvz., 

Frankham, 2005; Puillandre et al. 2008). Analizė parodė, kad dalinės EF-1α sekos yra tinkamesnės 

filogenetiškai artimų rūšių B. divaricatae ir B. lychnidis atskyrimui, palyginti su dalinėmis CO-I sekomis. 

Pietų Palearkties amarų rūšis D. pyri, pirmą kartą Lietuvoje užregistruota 1994 metais, atskirais metais 

šalyje pasirodo masiškai, tačiau stabilios šios amarų rūšies populiacijos iki šiol nebuvo užfiksuotos. Pirmą 

kartą atlikti kriaušinių amarų rūšies D. pyri citochromoksidazės I subvieneto (Cytochrome Oxidase subunit I, 

CO-I) ir elongacijos (ilginimo) faktoriaus 1α (Elongation Factor-1α, EF-1α) dalinių sekų tyrimai. EF-1α sekos 

pasirodė tinkamesnės D. pyri populiacijų filogeografiniams tyrimams negu CO-I sekos: aptikti du CO-I 

haplotipai ir devyni EF-1α haplotipai. Didelė EF-1α haplotipų įvairovė lietuviškuosiuose D. pyri populiacijų 

mėginiuose galėtų būti aiškinama tuo, kad stabilių D. pyri populiacijų Lietuvoje nėra, o atskirais metais 

Lietuvoje aptinkami „atvykėliai“ iš skirtingų Europoje esančių donorinių D. pyri populiacijų.  

Europinėse D. pyri populiacijose aptikti EF-1α haplotipai nesutapo su Turkijoje aptiktais EF-1α 

haplotipais. Tai liudija Rytų Turkijoje bei Centrinėje ir Pietų Europoje gyvenančių D. pyri populiacijų 

filogenetinį atskirtumą.  

2011 metais Lietuvoje aptikta nauja Rytų Baltijos regionui potencialiai invazinė kriaušinių amarų rūšis 

Melanaphis pyraria, kurios vystymosi ciklas ir potencialus žalingumas panašus į D. pyri. Šiuo metu tai 

šiauriausios žinomos šios rūšies radimo vietos.  

Pagal tyrimų duomenis parengtos keturios mokslinės publikacijos (WOS), iš kurių viena jau paskelbta, 

rengiama penkta publikacija, perskaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje.  

Sukauptų tyrimų duomenų pagrindu parengti 5 straipsniai, iš jų vienas paskelbtas Lietuvoje 

leidžiamame leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje. 

Dar du straipsniai įteikti žurnalams su reikšmingumo koeficientu. Vertindami ekspertai konstatavo mokslinę 

produkciją esant itin vertingą. 

„Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų 

tyrimai“ (INVAZINIAI PAUKŠČIAI) (LEK-08/2010). Projekto tikslas – ištirti invazinių paukščių rūšių plitimo 

Lietuvos teritorijoje, jų genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus. Tyrimo objektai – 

labiausiai Lietuvoje išplitusios invazinės ir svetimkraštės vandens ir sausumos paukščių rūšys: gulbė nebylė 

Cygnus olor, gulbė giesmininkė Cygnus cygnus, uolinio karvelio naminė forma Columba livia f. domestica ir 
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pietinis purplelis Streptopelia decaocto. Tarp tyrimų objektų buvo ir karvelis keršulis Columba palumbus, nes 

ši rūšis pastaruoju metu sparčiai plinta Lietuvos urbanizuotose bei pusiau natūraliose buveinėse.  

Vykdant projektą atlikta gulbių nebylių ir gulbių giesmininkių lizdinių buveinių inventorizacija Lietuvoje. 

Apskaityti neperintys paukščiai apskaitos visoje šalies teritorijoje bei ištirta Lietuvoje perinčių gulbių dispersija 

nelizdiniu laikotarpiu, išsiaiškintos svarbiausios gulbių žiemavietės. Tyrimais nustatyta, kad gulbės nebylės 

perinti populiacija Lietuvoje ir kitose Rytų Baltijos regiono šalyse yra domestikuota ir (analogiškai Vakarų 

Europos valstybėms) gali būti kilusi iš nelaisvėje laikytų individų. Jos populiacijos genetinė struktūra yra 

monotipiška. O štai gulbės giesmininkės populiacijoje nustatyta didelė genetinė įvairovė. Tikėtina, kad 

Lietuvoje ir visame Rytų Baltijos regione ši rūšis paplito vienu metu, plečiantis jos arealui iš pietų (Lenkijos) 

bei iš pagrindinio arealo centro Europos borealinėje zonoje. Nustatyta, kad gulbės giesmininkės palengva 

išstumia gulbes nebyles iš optimalių perimviečių Rytų Baltijos regione. Tikėtina, kad domestikuota bei 

genetiškai monotipiška gulbė nebylė pralaimi konkurenciją su ekologiškai daug agresyvesne gulbe 

giesmininke. Tarprūšinė konkurencija yra itin svarbus ir anksčiau netirtas veiksnys, lemiantis šių rūšių 

invazyvumą Europoje. Gausėjanti gulbių nebylių populiacija itin daro įtaką pokyčiams Lietuvos natūralių ir 

dirbtinių vandenų ekosistemose bei gali sukelti ekonominių nuostolių. Lietuvos žuvininkystės tvenkiniuose 

gulbės nebylės kasmet suvartoja apie 1000 tonų akvakultūrai auginti skirtų pašarų. Šių gulbių populiacija daro 

reikšmingą įtaką ir natūralioms Lietuvos vidaus vandenų bei Kuršių marių buveinėms ir augalų (pirmiausia 

makrofitų) bendrijoms.  

Ištyrus invazinio uolinio karvelio (naminės formos) plitimo kelius Lietuvoje nustatyta, kad ši rūšis šalyje 

jau užėmė visas tinkamas buveines. Uolinių karvelių populiacijos pusiau natūraliose teritorijose (agrariniame 

kraštovaizdyje) naudoja didesnius mitybinius plotus bei skirtingą maitinimosi strategiją, palyginti su miestų 

paukščiais. Pirmą kartą Europoje ištirtas klimatinių žiemos sąlygų įtaka uolinių karvelių populiacijai ir 

nustatyta, kad tai yra pagrindinis veiksnys, lemiantis jų gausumą šalyje. Lietuvoje perinčios domestikuoto 

uolinio karvelio populiacijos genetinė struktūra yra monotipiška. Tyrimai atskleidė, kad urbanizuotose 

Lietuvos buveinėse uoliniai karveliai palengva išstumia pietinį purplelį (irgi svetimkraštę rūšį). Kadangi uolinio 

karvelio populiacija šalyje yra visiškai priklausoma nuo antropogeninės kilmės maitinimosi šaltinių, jos 

tinkamam reguliavimui būtinas visuomenės ekologinis švietimas bei sanitarinės būklės gerinimas grūdų 

sandėliuose ir kitose karvelių susitelkimo vietose.  

Nustatyta, kad skirtingai nei uolinio karvelio, karvelio keršulio genetinė įvairovė yra didelė. Išskirtos 

skirtingos haplogrupės, būdingos Europos sėslioms ir skirtingais keliais migruojančioms populiacijoms. Vakarų 

Europos miestuose nustatyti atvejai, kai karveliai keršuliai išstumia ten anksčiau perėjusius uolinius karvelius, 

gali būti iš dalies nulemti šių rūšių populiacijų genetinės struktūros ypatumų. Lietuvos urbanizuotose 

buveinėse karvelio keršulio plitimą stabdo ten anksčiau įsikūrusios itin gausios pilkųjų varnų populiacijos.  

Pirmą kartą Lietuvoje nustatytas karvelių keršulių užksikrėtimo sarkosporidijomis intensyvumas bei, 

mikroskopavimo ir molekulinius tyrimo metodais identifikuota Sarcocystis columbae sarkosporidijų rūšis, 

parazituojanti keršulių raumenyse. Kadangi karveliai keršuliai yra 33 svarbi medžiojamosios faunos rūšis 

Europoje, sarkosporidijų (tarp jų ir galimai patogeniškų rūšių) patekimas į žmonių aplinką yra pavojingas 

reiškinys, todėl būtina toliau tęsti šių paukščių užsikrėtimo sarkosporidijomis tyrimus. Uoliniai karveliai 

sarkosporidijomis neužsikrėtę. Tai gali būti susiję su nedideliu galutinio šių parazitų šeimininko – vištvanagio 

gausumu urbanizuotose Lietuvos teritorijose. 

Vertinant projekto baigiamąją ataskaitą konstatuota, jog gauta mokslinė produkcija yra svarbi, o 

rezultatai – reikšmingi. Pagrindiniai projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2011 metais buvo išdėstyti 3 

moksliniuose straipsniuose, kurių vienas išspausdintas Lietuvoje, kiti du – užsienyje leidžiamuose 

periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ 

duomenų bazėje bei perskaityti pranešimai keturiose mokslinėse konferencijose. 
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Projekto „Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje 

dėsningumai“ (VIRUSAI) (Nr. LEK-01/2012) tikslas – taikant šiuolaikinius molekulinius, chromatografinius bei 

klasikinius morfologinius metodus diagnozuoti bičių A. mellifera užsikrėtimą svetimkraščiais parazitais – 

mikrosporiniu grybu Nosema ceranae (NC), Izraelio ūmiu bičių virusu (IŪBV), Kašmyro bičių virusu (KBV), 

deformuoto sparno virusu (DSV) ir ūmiu bičių paralyžiaus virusu (ŪBPV).  

Molekuliniais tyrimo metodais įvertintas Lietuvos bitynų užsikrėtimas mikrosporidijomis Nosema apis ir 

N. ceranae bei 6 pavojingiausias bičių virusais – deformuotų sparnų virusu (DWV), juoduoju motinų lopšelių 

virusu (BQCV), maišaligę sukeliančiu virusu (SBV), ūmiu bičių paralyžiaus virusu (ABPV), Izraelio ūmiu bičių 

virusu (IABV) ir Kašmyro bičių virusu (KBV) 2012–2014 metais.  

Lietuvos bitynuose nustatytos abi mikrosporidijų rūšys, kurios bičių šeimose aptiktos kaip mono-

infekcija (užsikrėtimas viena mikrosporidijų rūšimi) ir koinfekcija (užsikrėtimas abiem mikrosporidijomis). 

Bičių užsikrėtimas kiekviena mikrosporidijų rūšimi buvo panašus ir sudarė apie 14 proc. užsikrėtusių bičių 

šeimų. Koinfekcija aptikta tik 2 proc. bičių šeimų, tačiau ji yra labai pavojinga bitėms dėl aukšto infekcijos 

lygio, t. y. sporų skaičius tenkantis vienai bitei visada viršija ekonomiškai žalingą lygmenį. Rezultatų 

palyginimas su ankstesnių tyrimų rezultatais rodo, kad svetimkraštės mikrosporidijos N. ceranae invazija iš 

pietvakarių į Šiaurės Rytų Lietuvos bitynus nevyksta arba vyksta labai lėtai, nes N. ceranae, kaip ir 

ankstesniuose tyrimuose, buvo aptikta tik pietvakarių ir vidurio Lietuvos bitynuose, o N. apis – dažnesnė 

Šiaurės ir Rytų Lietuvos bitynuose. Mikrosporidijos invazyvumui didelę įtaką turi Lietuvos klimato sąlygos: N. 

ceranae būdingas ryškus sezoniškumas, bitėse ji aptinkama pavasarį ir vasarą, o rudenį visiškai neaptinkama. 

Šio projekto rezultatai leido nustatyti, kad priešingai anksčiau keltai hipotezei, dėl pernelyg atšiaurių 

klimatinių sąlygų, tiesioginio N. ceranae poveikio Lietuvos medunešių bičių populiacijai nėra. Nors pietinėje 

Europoje N. ceranae išstūmė vietinę mikrosporidiją N. apis ir ten N. ceranae šiuo metu yra vienintelė 

mikrosporidijų rūšis aptinkama medunešėse bitėse, Lietuvoje tokia situacija gali susiklostyti tik susidarius 

mikrosporidijų dauginimuisi palankesnėms sąlygoms – t. y., smarkiai pašiltėjus klimatui, ką parodė 2011 m. 

tyrimo rezultatai. Tokiu atveju mikrosporidijos gali plisti Lietuvos bitynuose ir turėti įtakos bičių šeimų 

stiprumui, medaus produkcijai ir netgi išgyvenamumui, o bitynų užsikrėtimo situacija artės prie tos, kuri 

būdinga labiau į pietus esančioms šalims. 

Pirmą kartą Lietuvoje buvo įvertinta medunešių bičių A. mellifera užsikrėtimas šešiais virusais: 

deformuotų sparnų virusu (DWV), juoduoju motinų lopšelių virusu (BQCV), maišaligę sukeliančiu virusu (SBV), 

ūmiu bičių paralyžiaus virusu (ABPV), Izraelio ūmiu bičių virusu (IABV) ir Kašmyro bičių virusu (KBV). Lietuvos 

bitynuose buvo aptikti keturi virusai: DWV, BQCV, SBV ir KBV. Dažniausiai bitės buvo užsikrėtusios BQCV 

virusu ir jo paplitimas per trejus metus augo. 2012 m. BQCV buvo aptiktas daugiau kaip pusėje tirtų bičių 

šeimų, o 2014 m. – jau beveik 90 proc. bičių šeimų. Jis didžiausią žalą daro bičių motinas auginančiuose 

bitynuose, nes yra pagrindinė motinų lopšelių žuvimo priežastis, jo pernešėju laikoma mikrosporidija N. apis, 

kuri gana dažna Lietuvos bitynuose pavasarį. Antras pagal dažnumą Lietuvos bitynuose buvo SBV. Ši virusinė 

infekcija trijų metų laikotarpiu taip pat augo: nuo 11,7 proc. (2012 m.) iki 73 proc. (2014 m.). Toks staigus 

užsikrėtusių šeimų padaugėjimas galėtų būti susijęs su SBV plitimu per užsikrėtusias virusu bičių motinas, 

kuriose nepastebimi jokie infekcijos klinikiniai požymiai, be to, yra žinoma, kad SBV yra susijęs su Varroa 

destructor erkėmis, kurių 2014 m. rudenį Lietuvos bitynuose pagausėjo. DWV, labiausiai išplitęs virusas 

Europoje, Lietuvoje buvo retesnis, o KBV aptiktas tik vienoje bičių šeimoje 2012 m. ABPV ir IABV Lietuvos 

bitynuose neaptikti. Virusinės infekcijos trejų metų tyrimų laikotarpiu Lietuvos medunešių bičių populiacijoje 

plito, ypač padaugėjo šeimų užsikrėtusių dviguba BQCV/SBV infekcija. Tačiau kol kas šie virusai akivaizdžios 

grėsmės nekelia, nes tyrimų laikotarpiu bičių šeimų žuvimai neviršijo įprastų 10 proc. Didesnė grėsmė bitėms 

būtų virusas DWV, jeigu tarp bičių pradėtų nevaldomai plisti invazinis ektoparazitas, Varroa destructor erkės, 

kurios migruodamos po bičių šeimas perneša DWV ir kitus virusus. Vis dėl to nustatyta, kad sveikų, 
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neužsikrėtusių virusais bičių šeimų per trejus metus Lietuvoje mažėjo, kas rodo, kad Lietuvos bičių 

populiacijos sveikatingumas mažėja, ji tampa labiau pažeidžiama. 

Aptiktų parazitų grėsmingo neigiamo sinergistinio poveikio Lietuvos bičių populiacijai nenustatyta, 

tačiau rekomenduojama taikyti monitoringo ir apsaugos nuo šių parazitų priemones visuose bitynuose, ypač 

platinančiuose šalyje bičių motinas. 

Vertinant virusų poveikį bitės organizmui ir ieškant naujų diagnostinių metodų buvo tirti sveikų ir DWV 

pažeistų bičių darbininkių kutikulinių angliavandenilių pokyčiai. Bičių darbininkių ekstraktuose identifikavome 

31 junginį. Statistiškai patikimai skyrėsi sveikų ir DWV pažeistų bičių darbininkių bendras angliavandenilių 

kiekis, tenkantis vienai bitei darbininkei (p ≤.0,05) Sveikų bičių bendras kutikulės angliavandenilių kiekis buvo 

2–3 kartus didesnis nei DWV pažeistų darbininkių. Nors skirtingų bičių šeimų bičių darbininkių kutikulės 

angliavandeniliai labai varijuoja, atlikti tyrimai parodė, kad virusiniai bičių darbininkių susirgimai taip pat gali 

turėti įtakos ne tik bičių darbininkių kutikulės angliavandenilių santykinės sudėties pasikeitimui, bet ir 

absoliutiems jų kiekiams. Tolimesni virusų bei kitų patogenų įtakos bičių darbininkių kutikulės 

angliavandeniliams tyrimai galėtų prisidėti prie ligų diagnozavimo. Patobulinus metodiką, būtų galima 

diagnozuoti kai kurias bičių infekcijas nenužudžius bičių, o tai būtų labai aktualu diagnozuojant bičių motinų 

sveikatingumą. 

Pateiktos praktinės rekomendacijos bitynams dėl patogenais užkrėstų bičių šeimų priežiūros ir 

rekomendacija dėl bičių ligų plitimo kontrolės. Su esama bičių ligų sukėlėjų situacija Lietuvos bitynuose 

supažindinti Lietuvos rajonų bitininkų draugijų pirmininkai ir jų atstovai, už bitininkystės sektorių atsakingi 

veterinarijos gydytojai, LR žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) atstovai, visi tirti bitynai buvo informuoti 

apie aptiktus ligų sukėlėjus, identifikuotas bičių šeimų užsikrėtimo lygis, pateikti tyrimų protokolai. 

Parengti 3 moksliniai straipsniai į žurnalus referuojamus ISI WOS duomenų bazėje (vienas įteiktas 

spaudai ir du rankraščiai). Rezultatai paskelbti keturiuose pranešimuose trijose tarptautinėse konferencijose 

ir viename pranešime nacionalinėje konferencijoje. Paskelbtas vienas mokslo populiarus straipsnis. 

Vykdant projektą „Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių 

pokyčių tyrimai“ (LEK-07/2012), buvo įvertinti žolinių augalų Impatiens parviflora, I. glandulifera, Lupinus 

polyphyllus, Bunias orientalis, Erigeron annuus, Medicago sativa invazyvumą skatinantys veiksniai ir rūšies 

invazijos metu vykstantys evoliuciniai genetiniai pokyčiai. Iki prasidedant mūsų projektui, invazinių augalų 

rūšių adaptacijos procesai Baltijos regione buvo menkai tirti. Atsižvelgiant į invazijos proceso 

daugiastadijiškumą, manoma, kad svetimkraštės rūšies virtimas invazine neretai priklauso nuo evoliucinių 

genomo pokyčių, kuriuos ji patiria delsimo (lag) fazėje. Pirmiausiai buvo atlikti Bunias orientalis 19-os Lietuvos 

populiacijų genetiniai tyrimai. Tirti augalai buvo surinkti iš skirtingų augaviečių. Gautų rezultatų analizė 

parodė, kad populiacijos, įsikūrę prie upių ir pakelėse, nesiskiria savo genetine struktūra. Tai rodo, kad ši rūšis 

mūsų šalyje neplito skirtingais geografiniais koridoriais (Patamsytė et al. 2013a). Vilniaus priemiesčio 

(Belmonto) rytinės engros populiacijos genetiniai ir herbachronologiniai tyrimai atskleidė, kad šios 

populiacijos augalai dauginasi lytiniu būdu ir plinta sėklomis. Tirtoje populiacijoje dominuoja jauni individai, 

todėl ji turi palankias sąlygas toliau plisti (Šiukštaitė et al. 2013). Šios populiacijos plitimą galėtų sustabdyti 

herbicidų panaudojimas arba augalų nušienavimas ankstyvoje raidos stadijoje. Rytinės engros invazinio 

(Baltijos šalys) ir natyvaus (Pietvakarių Rusija) arealo individų genetiniams pokyčiams nustatyti, buvo atlikta ir 

ITS1-5.8S-ITS2 rajono (1266 nt) sekoskaita. Tačiau DNR sekoskaitos rezultatai neparodė skirtumų tarp 

skirtingų arealų augalų DNR sekų. Tai rodo, kad engros ITS rajonas, galbūt, nepasižymi polimorfiškumu ir 

invazijos metu nevyko jo divergencija. ISSR metodu ištyrus 22 B. orientalis populiacijas iš invazinio ir natyvaus 

arealo, vietinėse populiacijose nustatyta patikimai mažesnė genetinė diferenciacija palyginti su invazinėmis. 

Didesnė genetinė diferenciacija tarp invazinių populiacijų yra žinomas reiškinys, kuris gali būti paaiškinamas 

įkūrėjo efektu ir adaptacija prie vietinių sąlygų. Invazinėse populiacijose taip pat nepasireiškė nuo atstumo 
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priklausoma izoliacija, o tai rodo antropogeninių veiksnių vaidmenį rūšies plitimo procese. Taigi, ištyrus B. 

orientalis plataus geografinio regiono natyvių ir invazinių populiacijų genetinę struktūrą nustatyta, kad 

invazijos metu įvyko rūšies populiacijų genetiniai pokyčiai. 

Tirdami Erigeron annuus invazyvumo priežastis, ištyrėme šio augalo gamtines populiacijas, nustatėme 

jų genetinę struktūrą bei genotipų įvairovę ir klonų pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje, palyginome su kitų 

Europos šalių populiacijomis. Tyrimai parodė, kad Lietuvoje paplitę dviejų tipų E. annuus populiacijos. Vieną 

populiacijų grupę sudaro pagrindinis klonas, sutinkamas trečdalyje tirtų populiacijų, ir jam giminingos 

monomorfinės populiacijos. Kitą populiacijų grupę sudaro polimorfinės populiacijos, kurios tarpusavyje nėra 

giminingos. Tyrimai atskleidė, kad ši rūšis dar beveik nesutinkama Šiaurės Lietuvos natūraliose ekosistemose 

ir greta esančioje Latvijos teritorijoje. Pagrindinio klono paplitimas Vilniaus miesto apylinkėse ir gretimuose 

rajonuose sutampa su vietomis, kur ši rūšis pirmąkart mūsų šalyje pastebėta natūraliose ekosistemose.  

Atlikus pakartotinus E. annuus augalų iš natyvių ir invazinių populiacijų, užaugintų bendrame lauke, 

morfometrinių rodiklių matavimus, nustatyta, kad rūšiai būdingas didelis fenotipinis plastiškumas, kuris 

leidžia jai efektyviai įsikurti naujose vietose. Nustatyti statistiškai patikimi skirtumai tarp natyvios (Šiaurės 

Amerikos rytinės pakrantės) ir invazinių (Europos) populiacijų kai kurių požymių morfometrinių rodiklių 

vidurkių rodo, kad rūšies plitimui svarbi ir lokali adaptacija. 

Vienas iš būdų invazinių rūšių evoliuciniams pokyčiams tirti – jų populiacijų genetinių rodiklių 

palyginimas su artimai giminingų tos pačios genties vietinių rūšių populiacijų, įsikūrusių greta invazinių 

natūraliose ekosistemose, genetinėmis ypatybėmis. Tokia situacija nereta, kai svetimkraštės rūšys, plisdamos 

naujame areale, gali patekti į vietas, kuriose auga giminingos (tos pačios genties) natūralios rūšys. Europoje 

Impatiens gentį atstovauja viena natyvi rūšis – paprastoji sprigė (I. noli-tangere). Iš šios genties invazinių rūšių 

labai svarbi smulkiažiedė sprigė (I. parviflora) – plačiai paplitusi Europoje, per pusantro šimtmečio spėjusi 

gerai prisitaikyti naujame arale ir bitinė sprigė (I. glandulifera) – svetimkraštė, pastaruoju metu sparčiai 

plintanti rūšis. Vykdant projektą buvo įvertinta dviejų šalių (Lietuvos ir Čekijos Respublikos) trijų rūšių sprigių 

populiacijų genetinė struktūra, naudojant dviejų tipų molekulinius žymenis (RAPD ir ISSR). Buvo ištirta po 

aštuonias kiekvienos rūšies populiacijas (4-ios iš Lietuvos ir 4-ios iš Čekijos Respublikos). Rūšies lygmenyje, 

nepriklausomai nuo šalies ar tyrimo vietų, didžiausiu polimorfizmu pagal RAPD žymenis išsiskyrė I. 

glandulifera (35,2 proc.), pagal ISSR žymenis – I. noli-tangere (48 proc.). Tyrimų metu buvo nustatytas 

skirtingų šalių vietinės sprigių rūšies I. noli-tangere populiacijų genetinis panašumas. Invazinių rūšių 

populiacijų akivaizdūs skirtumai rodo, kad šios rūšys į Lietuvą bei Čekiją pateko skirtingais keliais ir palyginti 

neseniai. Pasireiškęs genų dreifas nulėmė įvairių šalių sprigių populiacijų genetinius skirtumus. Naudojant 

cpDNR atpB-rbcL regiono bei ITS regiono sekoskaitą buvo ištirtas smulkiažiedės sprigės (I. parviflora) ir bitinės 

sprigės (I. glandulifera) vidurūšinis bei tarprūšinis polimorfizmas. I. glandulifera 20-ties populiacijų augalų 

mikrosatelitinių (SSR) lokusų analizė atskleidė heterozigotų trūkumą jose. Heterozigotų trūkumas gali atsirasti 

dėl giminingų individų kryžminimosi, kurį sąlygoja įkūrėjo efektas ir populiacijų izoliacija.  

Svetimkraštės rūšys daro nemažą genetinį poveikį vietinėms giminingoms rūšims. Hibridizacija vis 

labiau vertinama kaip svarbus invazyvumo mechanizmas. Šiame darbe tyrėme 3-jų Medicago rūšių genetinę 

sąveiką. M. sativa, M. falcata ir M. varia yra artimai giminingos, tarpsta labai panašiose augavietėse. 

Lietuvoje M. sativa yra svetimkraštė rūšis, kurios įtaka vietinės geltonžiedės liucernos (M. falcata) 

populiacijoms ir buvo tiriama šiame darbe. Medicago rūšių hibridizacijos tyrimai atlikti naudojant branduolio 

(ISSR), mitochondrijų (mtDNR) ir chloroplastų DNR (cpDNR) žymenis. mtDNR tyrimų rezultatai rodo didesnį 

M. sativa ir M. varia genetinį panašumą, kurį galima paaiškinti tuo, jog gamtoje labiau paplitę tie M. varia 

individai, kurie mtDNR paveldėjo iš M. sativa. Ištyrus M. sativa, M. falcata ir M. varia cpDNR regionus 

(trnSGCU-5’trnG2S, trnL5’UAA-trnFGAA, psbA-trnHGUG) gretimai įsikūrusių populiacijų individuose, nustatyti M. 

sativa ir M. falcata rūšiai saviti haplotipai, kurių buvimas ir pasiskirstymo pobūdis M. varia pavyzdžiuose rodo, 
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kad margoji liucerna yra M. sativa ir M. falcata hibridas, kuris dėl didesnio invazyvumo yra įtrauktas į 

Lietuvoje sparčiai plintančių svetimkraščių augalų sąrašą. Visais naudotais DNR žymenų metodais nustatyta, 

kad M. sativa ir invazinė hibridinė M. varia daro didelį genetinį poveikį vietinėms M. falcata populiacijoms.  

Tiriant pasirinktų rūšių invazyvumo mechanizmus buvo nustatyta, kad L. polyphyllus, I. glandulifera, E. 

annuus būdingos alelopatinės savybės. Augalų iš švarių ir užterštų vietų bei skirtingų geografinių regionų 

populiacijų tyrimų rezultatai atskleidė, kad alelopatija, kaip venas iš svarbių invazyvumo mechanizmų, gali 

priklausyti nuo ekotipo. Atlikti invazinių rūšių alelopatijos tyrimai rodo, kad aplinkos sukeliamo streso 

sąlygomis jų alelopatinis potencialas didėja. Tiriant E. annuus augalų, augusių sunkiaisiais metalais užterštame 

dirvožemyje, genų raiškos pokyčius diferencinio vaizdinimo metodu, identifikuota 30 diferencijuotai 

besireiškiančių kDNR. Atlikta jų sekoskaita ir bioinformatinė analizė leido nustatyti keletą kandidatinių genų, 

galinčių dalyvauti rūšiai adaptuojantis prie stresą sukeliančių aplinkos sąlygų. Biocheminio polimorfizmo 

tyrimai parodė, kad superoksido dismutazė (SOD) yra tinkamas žymuo tirti E. annuus ir L. polyphyllus 

populiacijų adaptaciją prie užteršto dirvožemio. I. glandulifera pasižymėjo stipresnėmis antioksidacinėmis 

savybėmis palyginti su I. parviflora. Fenolinių junginių koncentracija buvo didesnė I. glandulifera lapuose 

palyginti su I. parviflora. Šių rūšių gebėjimas inaktyvuoti laisvuosius radikalus ir kaupti antrinius metabolitus 

gali būti svarbus joms adaptuojantis prie naujų nepalankių aplinkos sąlygų. I. glandulifera augalų žieduose 

nustatytos didelės fenolinių junginių koncentracijos. Tačiau palyginti su kitais organais, žiedai turėjo mažesnį 

antioksidacinį aktyvumą ir mažesnius cheminių elementų kiekius. Didžiausiomis antioksidacinėmis savybėmis 

pasižymėjo tamsios spalvos žiedai, mažesnį antioksidacinių junginių kiekį turėjo margi žiedai, o mažiausias 

antioksidacinių gaudyklių ir fenolinių junginių bei flavonoidų kiekis buvo šviesios spalvos žieduose. Tamsios 

spalvos žiedai turėjo didžiausias K, Zn, Cu, P koncentracijas, margos – Mg, Zn, Ni, o šviesios – Fe, Al.  

Atlikus I. glandulifera, I. parviflora žiedadulkių morfometrinę analizę nustatyta, kad jų morfologinę 

variaciją lemia fenotipinis plastiškumas.  

Įvykdžius projekto vertinimą konstatuota, jog gauti moksliniai rezultatai bei produktai yra vertingi ir 

atitinka planuotuosius. Projekto lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai. Projekto vykdymo metu gauta 

mokslinė produkcija yra vertinga ir iš esmės atitinka planuotą. Buvo publikuoti 5 moksliniai straipsniai 

leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of 

Knowledge“, du straipsniai – kituose recenzuojamuose žurnaluose, du – leidinyje „Žmogus ir gamtos sauga“. 

Parengti dar 2-jų mokslinių straipsnių rankraščiai, iš kurių vienas įteiktas žurnalo „Plant Systematics and 

Evolution“ redakcijai. Paskelbtas vienas mokslo populiarinimo straipsnis. Projektą vykdė ir du doktorantai. 

Projekto „Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba“ (IANUS) 

(Nr. LEK-07/2012) tikslas – įvertinti Baltijos jūros invazinės rūšies Prorocentrum minimum (P. minimum) 

adaptacijos gebą esant nepalankioms biotinėms sąlygoms. Apjungiant vaizdų automatinės analizės, 

atpažinimo ir interpretavimo bei ląstelės biologijos tyrimo metodus sukurti naujo tipo didelio našumo P. 

minimum populiacijos vystymosi stebėjimo ir prognozavimo sistemą. Taip pat, pasitelkiant statistiškai grįstus 

morfologinės įvairovės charakterizavimo algoritmus bei optinės ir elektroninės mikroskopijos ir molekulinės 

biologijos metodais gautus duomenis, siekiama sukurti P. minimum adaptacijos mechanizmo ir sąveikos su 

virusais modelį. 

Mašininiu mokymu, vaizdų automatine analize bei atpažinimu grįstos sistemos plačiai taikomos 

biologijoje, ekologijoje bei biomedicinoje. Ląstelių ir kitų objektų skaitmeniniuose vaizduose identifikavimas, 

jų tikslus išskyrimas bei klasifikavimas, objektų formos išsamus charakterizavimas bei formos pokyčių laipsnio 

statistinis vertinimas yra vieni iš svarbiausių uždavinių, kuriuos tenka spręsti kuriant tokias sistemas. 

Nepaisant gana didelio įvairių šalių mokslininkų dėmesio šiai sričiai dauguma žinomų metodų nepasiekia 

reikiamos analizės tikslumo, ypač naudojant gana nesudėtingą skaitmeninių vaizdų gavimo įrangą.  
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Projekto vykdytojai sukūrė ir ištyrė naujų metodų, algoritmų ir įrankių sistemą P. minimum invazinei 

rūšiai skaitmeniniuose vaizduose, gautuose naudojant nesudėtingą fitoplanktono vaizdų registravimo įrangą, 

aptikti, išskirti bei atpažinti. Sistema grindžiama naujais originaliais algoritmais, apjungiančiais: fazės sutapimu 

grįstą pradinį vaizdų apdorojimą, aktyvių kontūrų metodus objektų išskyrimui, įvairių tipų požymių, 

nusakančių ląsteles ir jų kontūrus, išskyrimą, ląstelių kontūrų kokybės automatinį įvertinimą ir objektų 

atpažinimą. Objektus atpažįsta klasifikavimo kolektyvas, apjungiantis atsitiktiniu mišku ir SVM klasifikatoriumi 

įvertinamas apriorines klasių tikimybes. Ląstelės geometrija ir pavidalas, ląstelės kontūro kreivumas, Furje 

objekto formos deskriptoriai, požymiai, nusakantys vaizdo savybes kontūro aplinkoje, ląstelės tekstūros 

požymiai – tai požymių tipai, kuriais grindžiamas ląstelės kontūro ir jos tekstūros aprašymas ir ląstelės 

atpažinimas. Eksperimentiniais tyrimais parodyta, kad patikimas ląstelių aptikimas galimas ir tuose vaizduose, 

kuriuose objektų užimamos sritys sudaro gerokai daugiau kaip 3 proc. viso vaizdo. Testinė duomenų imtis 

klasifikuota 98.1 proc. tikslumu. Verta pastebėti, kad šis tikslumas pasiektas įskaitant ir objektus, išskirtus iš 

gana stipriai nefokusuotų vaizdų. Neryškių ir nefokusuotų objektų klasifikavimo rezultatų tyrimai rodo, kad 

klasifikavimui pasirinkti požymiai yra pakankamai atsparūs tokio tipo iškraipymams. 

Sukurtas naujas, statistinės energijos testu grįstas, algoritmas formos skirtumui tarp dviejų P. minimum 

ląstelių grupių laipsniui įvertinti. Naudojant šį algoritmą ir kartu atliekant  nuoseklią požymių atranką, galima 

nustatyti aspektus, pagal kuriuos tyrinėtos organizmų grupės skiriasi labiausiai ir įvertinti ar tie skirtumai 

statistiškai reikšmingi. Skurtas algoritmas ir programinė įranga leidžia stebėti ir kiekybiškai vertinti laipsnišką 

P. minimum ląstelių grupės formos kitimą bei konstatuoti ar įvykęs formos pokytis yra statistiškai 

reikšmingas.  

Parengtas P. minimum ląstelių paruošimo elektroninei analizei protokolas, tinkamas aptikti virusinėms 

dalelėms viduląstelinių struktūrų fone ir įvertinti virusinės infekcijos dažnį. Sukurti metodai ir algoritmai 

virusams elektroninio mikroskopo vaizduose patikti, sėkmingai aptiko visus elektroninio mikroskopo 

vaizduose buvusius Vb-AphaS-CL131 virusus. Virusai atpažinti dideliu tikslumu, viruso matmenų matavimo 

tikslumas didesnis, nei atliktas rankiniu būdu.  

 Atlikti potencialiai P. minimum aplinkoje tarpstančių mikroorganizmų bendrijos genetinės įvairovės 

tyrimai ir nustatyta, jog didžiąją dalį bakterijų sudarė Proteobacteria tipo mikroorganizmai, tačiau bendrijos 

sudėtyje pasitaikė ir neįprastų, pelaginėms anaerobinėms grupėms būdingų mikroorganizmų atstovų. Penkių 

pasirinktų išskirtinėmis savybėmis pasižyminčių mikroorganizmų atliktas pilnas genomo sekvenavimas, atlikta 

jų bioinformacinė analizė leisianti atkurti mikroorganizmų metabolinius kelius ir atskleis jų vaidmenį 

planktono bendrijoje. Eksperimentiškai įvertinta aplinkos sąlygų įtaka P. minimum populiacijos invazyvumui ir 

adaptacinei gebai. Preliminari analizė rodo, jog temperatūros poveikis P. minimum ląstelių fenotipiniams 

požymiams yra minimalus. Galima teigti, kad druskingumo pokytis daro įtaką šarvadumlblių Prorocentrum 

minimum fenotipinei struktūrai, t.y. pastebimas vidutinio ląstelių tūrio didėjimas mažesnio druskingumo 

sąlygomis. P. minimum augimas pietrytinėje Baltijos jūros dalyje būdingo druskingumo sąlygomis yra 

tiesiogiai ribojamas maistmedžiagių koncentracijos. Mažesnio druskingumo sąlygomis (gėlo ir sūraus vandens 

sąmaišos zona) ištirpusių druskų koncentracija gali tapti pagrindinis veiksnys, lemiantis augimo greitį, 

nepriklausomai nuo maistinių medžiagų kiekio. Dėl to šio šarvadumblio potencialaus invazyvumo tikimybė 

šiaurinėje Kuršių marių dalyje turėtų būti nedidelė. Konstatuota, kad tyrimų laikotarpiu P. 

minimum invazyvumas 2012–2013 metais Lietuvos priekrantėje ir kitur buvo pasiekęs minimumo tašką 

daugiametės šio šarvadumblio gausumo fluktuacijų kontekste, tačiau vėlesni skaitlingumo požymių pokyčiai 

leidžia daryti prielaidą apie dėsningą šio invazinio organizmo gausumo daugiamečio svyravimo pobūdį. 

Projekto baigiamosios ataskaitos įvertinimas liudija, jog gauti projekto rezultatai yra vertingi ir 

reikšmingai prisideda siekiant visos programos tikslų. Projekto rezultatai pristatyti penkiose tarptautinėse 
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mokslinėse konferencijose, vienoje iš jų kviestinis pranešimas. Tyrimų rezultatų pagrindu atspausdintos 

ir/arba įteiktos spaudai 8 publikacijos. 

Projekto „Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms“ 

(INSIST) (Nr. LEK-10/2012) tikslas – ištirti invazinių rūšių adaptaciją ir jų sukeliamus pokyčius įvairaus 

sudėtingumo vandens ekosistemose. Uždaviniai – palyginti invazinio rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių 

simbiontų ir žarnyno mikrofloros funkcinę įvairovę, šių rūšių izotopines nišas; ištirti dvi skirtingas sėkmingų 

invazijų strategijas: adaptacijos (šoniplaukos) ir fenotipinio plastiškumo (moliuskai); atlikti palyginamuosius 

modelinių Ponto-Kaspijos vėžiagyvių rūšių genetinio polimorfizmo ir ekologinių (izotopinių) nišų tyrimus 

natūraliame areale ir Lietuvoje; įvertinti invazyviausių rūšių (rainuotasis vėžys, šoniplauka, mizidė, moliuskas) 

izotopines nišas ir funkcines roles įvairaus kompleksiškumo stovinčio/lėtai tekančio vandens ekosistemose; 

išanalizuoti, kaip ir kokios ekosistemų savybės daro įtaką ateivių ekologinėms funkcijoms, jų poveikio mastui. 

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį atliktų tyrimų pagrindu buvo numatyta paruošti dešimt mokslinių 

publikacijų – keturios paskelbtos (ar priimtos) spaudai publikacijos ir šešių publikacijų rankraščiai. Taip pat 

numatyta paruošti rekomendacijas skirtas biologinių invazijų problematika suinteresuotoms institucijoms.  

Per projekto vykdymo laikotarpį gauti originalūs ir svarbūs moksliniai rezultatai. 

Invazinio rainuotojo (Orconectes limosus) ir plačiažnyplio (Astacus astacus) vėžių izotopinių nišų tyrimai 

aiškiai parodė, kad plačiažnyplis vėžys yra aukščiau mitybos grandinėje nei rainuotasis vėžys. Nustatytas 

plačiažnyplio vėžio nišos platėjimas ir jos slinkimas link pelagialės, kai tuo tarpu rainuotojo vėžio niša ir jos 

padėtis pelagialės-litoralės gradiente beveik nesikeitė. Tai patvirtina, kad laike vyksta nišų poslinkiai ir kad 

konkurencijos dėl resursų gali varijuoti, o rainuotasis vėžys, visumoje, daro stipresnį poveikį vietiniam 

plačiažnypliam vėžiui, jo mitybos dėsningumams, nei atvirkščiai. Izotopų variacijos palyginimas skirtingą 

izotopinę apykaitą turinčiuose audiniuose (chitine ir raumenyse) rodo, kad abi vėžių rūšys priskirtinos mitybos 

generalistams, tačiau rainuotojo vėžio mityba yra įvairesnė ir tai galima aiškinti kaip rainuotojo vėžio 

konkurentinį pranašumą. 

Šių dviejų vėžių žarnyno mikrofloros tyrimai atskleidė, kad rainuotasis vėžys yra naujos, anksčiau dar 

neskelbtos simbiontų taksonominės grupės, klasės Mollicutes grupės pavadintos Candidatus Orconectincola 

šeimininkas. Šių bakterijų pas plačiažnyplius neaptikta. Tarpmikroorganizmų aktinobakterijoms priklausančios 

bakterijos sudarė apie 0.1 proc., tačiau tarp kultivuojamų bakterijų jų buvo žymiai daugiau. Šios grupės 

filogenetinė analizė rodo, kad vėžių žarnynuose randamos II grupės bakterijos galimai susijusios su 

polisacharidų skaidymu ar fosfatų apykaita. 

Ežerinės mizidės (Paramysis lacustris) molekuliniai tyrimai atskleidė, kad pagal mikrosatelitų ir 

mitochondrinę DNR natūraliame rūšies areale išsiskiria keturios skirtingos populiacijų grupės, tačiau grupių 

giminingumas nebuvo susietas su regiono geografija. Nustatyta, kad formuojantis Ponto-Kaspijos regiono 

faunai reikšmės turėjo refugiumai,, kuriuose rūšys pergyveno nepalankius klimatinius Pleistoceno 

laikotarpius, tačiau didesnę įtaką faunos sudėčiai, tiėktina, darė kryptinga migracija iš Kaspijos jūros. 

Migracijos bangų buvo kelios ir jų „pėdsakai“ matomi tirtos mizidės molekuliniuose duomenyse. 

Nustatytas įdomus faktas, kad patvenkus Dnieprą ir į jo saugyklas perkėlus mizides iš šios upės 

žemupio, saugyklose susimaišė dvi genetiškai skirtingos linijos – introdukuota ir iš anksčiau buvusi vietinė 

linija. Tai rodo, kad nors dėl geografinės izoliacijos skirtingos mizidžių linijos aiškiai genetiškai skiriasi, šios 

linijos dar neįgavo atskirų rūšių statuso. Toliau ši antropogeniškai suformuota grupė per introdukcijas buvo 

išplatinta Baltijos jūros baseine. Naujame areale Lietuvoje ežerinės mizidės praėjusios „butelkaklį“ prarado 

dalį genetinės įvairovės, tačiau atskiros populiacijos sukaupė genetinius skirtumus, kuriuos galima sieti su 

lokaliomis aplinkos sąlygomis vykstančia adaptacija – mikroevoliucija. 

Ponto–Kaspijos mizidžių izotopinių nišų palyginimas tėvinio natūraliose ir invazinėse buveinėse aiškiai 

parodė, kad izotopinės nišos yra plačiausios naujose buveinėse. Taigi trofinės nišos plotis patekus rūšiai į 
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naują biotinę aplinką gali būti išplėstas, jei aplinkoje yra laisvos nišų erdvės, t. y. neutilizuotų maisto resursų, 

ir tai svarbu prognozuojant invazinių rūšių poveikį recipientinėms ekosistemoms.  

Kietašarvės šoniplaukos (Pontogammarus robustoides) reakcijos į hipoksiją tyrimai, leidžia teigti, kad 

šioje rūšyje per 50 metų nuo rūšies introdukcijos Lietuvoje vyko adaptacija deguonies stygiui vandenyje. Ši 

šoniplauka tėviniame areale yra reikli deguoniui ir todėl tokie mikroevoliuciniai pokyčiai praplečia rūšies 

abiotinę nišą. Tikėtina, kad šios rūšies paplitimas Lietuvos vidaus vandenyse toliau didės, ypač eutrofiniuose 

vandenyse, o tai kelia potencialų pavojų autochtoniniams makrobestuburiams. Analogiški vietinės ežerinės 

šoniplaukos (Gammarus lacustris) tyrimai duoda pagrindą hipotezei, kad pas šoniplaukas deguonies streso 

sąlygomis gali veikti ir kiti fermentai, t.y. aktyvuotis kiti adaptacijos mechanizmai. 

Naujazelandinės vijasraigės (Potamopyrgus antipodarum) molekuliniais tyrimais nustatyti du genotipai 

– LT–PL (Lietuvos ir Lenkijos medžiaga) ir UA–FIN (Ukrainos ir Suomijos medžiaga). Visi individai priklausantys 

tam pačiam genotipui buvo genetiškai identiški. Rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad Centrinėje, Rytų ir 

Šiaurės Europoje yra paplitusios dvi genetinės linijos, kurių invazijos ir plitimas vyko nepriklausomai. 

Nustatyta, kad rūšyje stebimi du morfotipai nėra genetinių linijų skiriamasis požymis. Sukaupti duomenys 

rodo spartų šios invazinės moliuskų rūšies plitimą Lietuvos vidaus vandenyse. Rūšis pagal savo rolę bendrijoje 

priskirtina pirminiams konsumentams. 

Parodyta cianobakterijų kaip priminės produkcijos gamintojų reikšmė mitybos tinklui kompleksiškai 

sudėtingose ir dinamiškai nestabiliose Kuršių mariose. Pateiktos metodologinės rekomendacijos tokių 

ekosistemų kaip Kuršių marios mitybos tinklų tyrimams. Įvertinti naujos invazinės žuvų rūšies juodažiočio 

grundalo (Neogobius melanostomus) funkcinis vaidmuo ir potencialūs konkurentai marių ekosistemoje. 

Ištirtos autochtoninių ir invazinių taksonomiškai artimų vėžiagyvių rūšių porų izotopinės nišos skirtingo 

sudėtingumo vandens telkiniuose. Įvertintas izotopinių nišų rodiklių tinkamumas bei šios informacijos 

papildymo galimybės siekiant patikimai prognozuoti potencialių konkurentų sąveikos baigtį ir rūšių porų 

ilgalaikio sugyvenimo sąlygas ir galimybes. 

Projekto vykdymo metu paskelbtos keturios mokslinės publikacijos ir parengti septyni straipsnių 

rankraščiai. Tyrimų rezultatų pagrindu paruoštos septynios rekomendacijas skirtos biologinių invazijų 

problematika suinteresuotoms institucijoms. 

Apibendrinant baigiamąją ataskaitą konstatuota, kad projekto tyrimų produkcija vertinga, gauti ir nauji 

mokslui rezultatai, projekto išvados ir rekomendacijos kokybiškos ir svarbios, gali būti panaudotos invazinių 

rūšių kontrolei. 

Projekto „Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija 

Lietuvoje“ (INVAZINIAI GRUNDALAI) (Nr. LEK-13/2012) tikslas – invazinių nuodėgulinio (Percottus glenii) ir 

juodažiočio (Neogobius melanostomus) grundalų paplitimo, biologinio ir genetinio adaptyvumo, tiesioginio 

bei netiesioginio poveikio ekosistemoms ir tolimesnio plitimo prevencijos bei gausumo reguliavimo galimybės 

Lietuvos vandens telkiniuose. Tiriant paplitimą ir populiacijų gausumą kartu su tradiciniais metodais naudoti 

radijo dažniniai ID žymekliai, kurie suteikė galimybę įvertinti rūšių migracijas. Analizuojant poveikio 

ekosistemoms dėsningumus, naudotas stabiliųjų izotopų metodas, kuris leido įvertinti nuodėgulinio ir 

juodažiočia grundalų trofinį lygmenį ir padėtį mitybos tinkle. 

Per projekto laiką buvo numatyta paruošti ir pateikti redakcijoms penkių mokslinių publikacijų 

rankraščius, paskelbti du mokslo populiarinimo straipsnius, paruošti rekomendacijas dėl tirtų rūšių invazijų 

kontrolės suinteresuotoms institucijoms. 

Nustatyta, kad pagrindinis nuodėgulinio grundalo plitimo veiksnys yra žmogus. Per tyrimų metus 

daugumą naujų vandens telkinių su invazija buvo arčiau nei per 1 km nuo vandens telkinių, kuriuose iki tyrimų 

buvo rasti nuodėguliniai grundalai. Todėl siekiant riboti šios rūšies plitimą būtinos visuomenę apie grėsmes 
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informuojančios priemonės. Rasta upėje nuodėgulinio grundalo populiacija gali tapti svarbi šios rūšies 

adaptacijai ir tapti pertekliaus populiacija, iš kurios vyks plitimas. 

Išaiškinta, kad svarbiausias nuodėgulinį grundalą, jo paplitimą limituojantis veiksnys yra ištirpusio 

deguonies stygius vandens telkiniuose žiemą, t.y. kai deguonies koncentracija yra <1 mg L-1. Tokiuose 

telkiniuose visos plėšriųjų žuvų rūšys žūsta dėl deguonies trūkumo, o plėšrios žuvys yra svarbios šio invazinio 

grundalo gausumo kontrolei. Plėšriųjų žuvų reikšmė kontrolei patvirtinta lauko eksperimentais.  Stipriausia 

grundalo gausumo kontrolė stebėta vandens telkiniuose, kur stebėtas geras vandens skaidrumas ir negausi 

vandens augalija, o prasčiausia – neskaidriuose ir gausiai vandens augalija apaugusiuose telkiniuose. 

Nustatyta, kad nuodėgulinio grundalo invazija neigiamai veikia vietinių žuvų populiacijas ir bendrijas – 

mažėja vietinių žuvų rūšių įvairovė, lėtėja jų somatinis augimas, o populiacijų amžinė struktūra tampa 

atipiška. Didesnių vandens telkinių vietinės žuvų bendrijos yra atsparesnės invazinio grundalo poveikiui.  

Išaiškinta, kad jautriausios poveikiui žuvų rūšys yra raudė ir plakis. 

Nuodėgulinis grundalas per ontogenezę reikšmingai keičia savo mitybą. Jauniklių mityboje vyrauja 

planktono gyvūnai, paaugusių – dugno makrobestuburiai, o didesnių individų mityboje vyrauja smulkios 

žuvys. Šie dėsningumai nustatyti pagal skrandžio turinio ir kūno stabiliųjų izotopų analizių rezultatai. 

Didėjantis plėšrumas augant kūno dydžiui rastas visuose telkiniuose, kur nėra kitų plėšrių žuvų. Jei jos yra, 

mityba rūšies ontogenezėje keičiasi mažiau. Nustatyta, kad lydeka ir ešerys noriai maitinasi šia invazine rūšimi 

ir šie plėšrūnai gali būti naudojami nuodėgulinio grundalo kontrolei.  

Nustatytas itin žemas nuodėgulinio grundalo apsikrėtimas parazitais. Tai projekto vykdytojai sieja su 

šios žuvies ekologija – invazinis grundalas ženkliai sumažina bentosinių bestuburių gausumą, kai kurias rūšis 

gali visai išnaikinti, ir taip išnaikina būtinus apkrėtimui parazitų tarpinius šeimininkus. Nuodėgulinis grundalas 

pasižymi mažu teritoriškumu – nei pavasario potvynis nei priešnerštinio periodo aktyvumas neinicijavo žymių 

šios rūšies migracijų. Tačiau į vandens telkinius suleidus plėšrių žuvų (lydeka, ešerys) grundalas radikaliai 

pakeitė buveines – pasitraukė į telkinio pakraščius ir buvo sutinkamas tik gausiai augalijos apžėlusioje 

litoralinėje zonoje. 

Vertinant juodažiočio grundalo poveikį Baltijos jūros ešerio ir plekšnės laimikiams, reikšmingų pokyčių 

po ateivio pasirodymo nenustatyta. Nenustatyta ir šio grundalo gausumo koreliacijos su kitų žuvų rūšių 

gausumu. Tačiau statistiškai reikšmingų tarpusavio priklausomybių nebuvimas dar neleidžia teigti, kad 

juodažiotis grundalas tikrai nedaro jokio poveikio vietinių žuvų bendrijai. Šio invazinės rūšies gausumo 

dinamikos kreives skirtingose Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vietose rodo, kad populiacija galimai pereina 

į eksponentinio augimo fazę, todėl poveikis vietinių žuvų rūšių gausumui gali pasireikšti ateityje. 

Kuršių mariose juodažiotis grundalas rastas tik uostuose, t.y. tik tose buveinėse kur gausu slėptuvių 

(rieduliai, betono konstrukcijos). Vėgėlės, kuri aktyvi šaltuoju metų laiku, gausumas Kuršių mariose gali būti 

vienas pagrindinių juodažiočio grundalo gausumą reguliuojančiu veiksniu. Kiti šį grundalą mariose ribojantys 

veiksniai – tinkamų buveinių trūkumas ir kitos plėšrių žuvų rūšys (starkis, ešerys). 

Išaiškinta, kad juodažiotis grundalas tapo svarbus maisto objektas jūros priekrantės plėšrūnams – 

ešeriui, starkiui, uotui. Menkės grundalų vartojimas buvo mažesnis ir skyrėsi skirtingais vegetacijos sezono 

laikotarpiais. Be to, nustatyta reikšminga gyvsidabrio trofinė pernaša per juodažiočio grundalo galimai 

sukurtą mitybinę grandinę. Švino ir kadmio pernaša nenustatyta. Dioksinų tipo PCB giminingų junginių 

koncentracijos moliuskų–grundalų–plėšrūnų audiniuose parodė reikšmingą biomagnifikaciją ir pavojingų 

teršalų pernašą verslinėms žuvims. Tačiau tyrimais nustatytos teršalų koncentracijos neviršija DLK nustatytų 

Europos Komisijos. Visgi didėjant grundalo svarbai plėšrūnų mityboje dėl didėjančio jo gausumo, 

biomagnifikacijos koeficientai ir sukaupti teršalų kiekiai žuvyse gali padidėti ir pradėti kelti pavojų žmonių 

sveikatai. 
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Invazinio juodažiočio grundalo izotopine niša Kuršių mariose labiausiai persidengia su pūgžlio niša.  Šis 

invazinis grundalas ontogenezės metu keičia savo mitybą. Jauniklių mityboje dominuoja smulkūs dugno 

bestuburiai, o suaugėlių mityboje vyrauja moliuskai – dreisenos (Kuršių mariose) ir makomos bei midijos 

(Baltijos jūroje). Baltijos jūros buveinėse, kur midijų kolonijos po grundalo invazijos beveik išnyko, juodažiočio 

grundalo mitybinė niša kitokia – svarbiu maisto šaltiniu šiose vietose tampa žuvų mailius.  Tai neišvengiamai 

padidins žuvies ateivės poveikį vietinių žuvų populiacijoms. 2014 metai gausesnės midijų kolonijos rastos tik 

didesniame nei 15 metrų gylyje, todėl konstatuota, kad per invazijos dešimtmetį juodažiotis grundalas 

kardinaliai pakeitė Baltijos jūros priekrantės bentofauną. 

Pagal projekto rezultatus paruošti keturi mokslo darbų rankraščiai, bus paruošti dar du rankraščiai ir 

visi šeši rankraščiai bus pasiųsti redakcijoms per pusmetį. Be to, pateiktos rekomendacijos apie nuodėgulinio 

grundalo ir juodažiočio grundalo paplitimą ir gausumo kontrolės priemones.  

Apibendrinant baigiamąją ataskaitą konstatuota, kad projekto tyrimais pasiekta vertingų rezultatų, 

kurie yra apibendrinti publikacijų rankraščiuose ir rekomendacijose, o mokslinių tyrimų planas įvykdytas.  

Projekto „Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir 

sausumos ekotone“ (Invazyvumas ekotone) (Nr. LEK-14/2012) tikslas – nustatyti trijų svarbiausių 

svetimkraščių invazinių žinduolių rūšių Lietuvoje – kanadinės audinės (Neovison vison), usūrinio šuns 

(Nyctereutes procyonoides) ir ondatros (Ondatra zibethicus) invazyvumą (paplitimą, gausumą), užsikrėtimą 

parazitais ir patogenais vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, adaptaciją upinio bebro (Castor 

fiber) transformuotose ekosistemose bei naujos svetimkraštės žinduolių rūšies – meškėno (Procyon lotor) – 

invazijos grėsmė į Lietuvos ekosistemas. 

Tiriant invazyvumą pirmais projekto vykdymo metais buvo tiriamas trijų rūšių invazinių žinduolių 

(ondatros Ondatra zibethicus, kanadinės audinės Neovison vison, usūrinio šuns Nyctereutes procyonoides) 

invazyvumas (paplitimas, gausumas) skirtingų tipų ir skirtingos antropogeninės transformacijos aplinkose. 

Panaudojant lauko tyrimų metodus analizuojamos gausumo indeksų ir tipologinių aplinkos parametrų 

sąsajos.  

Atliktas svetimkraščių ir invazinių žinduolių poveikio ekosistemoms Lietuvoje įvertinimas panaudojant 

Biopollution Assesment metodologiją. Jame išryškintas invazinių rūšių (ondatros, kanadinės audinės ir 

usūrinio šuns), potencialiai susijusių su bebrų paveiktomis buveinėmis, poveikio įvertinimas panaudojant 

lokalius erdvinius vertinimo vienetus. Dabartinio paplitimo ir gausumo ekstensyviam vertinimui Lietuvoje 

rezultatai rodo žemą invazinių ondatros ir kanadinės audinės aptikimo dažnį (atitinkamai 0,19 ir 0,25) lyginant 

su autochtonais vandeniniu pelėnu ir ūdra (atitinkamai 0,48 ir 0,65); taip pat rodo, jog šių dviejų invazinių 

žinduolių paplitimas ir gausumas yra sumažėjęs lyginant su ankstesniais dešimtmečiais. 

 Šio tyrimo duomenys parodė, jog usūrinių šunų populiacija Lietuvoje yra nevienalytė; Lietuvoje 

didžiausia genetine įvairove pasižymėjo Kauno usūrinių šunų populiacija, mažiausia genetinė įvairovė – Telšių 

usūrinių šunų populiacija. Usūriniai šunys iš Lietuvos pasiskirsto į dvi sankaupas ir yra giminingi kitose šalyse 

gyvenantiems usūrinių šunų individams (Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos ir Rusijos). Ondatrų DNR 

analizės rezultatai parodė, kad Lietuvoje nustatyta gerokai mažesnė genetinė įvairovė nei aborigeninėse 

populiacijose Kanadoje bei pirminės introdukcijos vietovėse (Karelijoje). Lietuvoje aptinkamos kanadinės 

audinės pagal genetinę įvairovę susikirstė į dvi subpopuliacijas, kuriuos sutampa su pagrindinių Baltijos upių 

(Nemuno ir Daugavos) baseinais bei jų introdukcijos vietomis. Lietuvos kanadinių audinių vidutinės genetinio 

kintamuvo vertės pagal lokusus buvo artimos Lenkijos populiacijoms. 

 Išanalizavus kai kurių svetimkraščių gyvūnų užsikrėtimą parazitais, Lietuvos bebruose rastos dvi 

helmintų rūšys (siurbikė Stichorchis subtriquetrus ir nematodas Travasosius rufus) yra invazinės, kurios gali 

būti įvežtos kartu su reintrodukuotais bebrais. Palyginus du tyrimo periodus, nustatyta, kad ondatros buvo 

užsikrėtusios 16 helmintų rūšių 1973–1975 m. periode, o 2001–2014 m. – 10 rūšių. Tačiau tik 5 bendros 



38 

helmintų rūšys buvo nustatytas per šiuos abu tyrimo periodus: keturi trematodai (Pl. maculosus, Echinostoma 

gentis, P. simillimum ir P. sp.) ir vienas cestodas (H. taeniaeformis (lerva)). Įvertinus ondatros užsikrėtimą 

helmintais bendrai 2011-2014 m. nustatyta, kad visos ondatros užsikrėtusios 5 rūšimis trematodų ir 1 rūšimi 

kaspinuočio. Vyravo dvi helmintų rūšys Plagiorchis elegans ir Echinostoma sp. 

 Projekto metu atliktas tyrimas suteikia naujų duomenų apie kiauninių gyvūnų helmintų fauną Lietuvoje 

– pirmą karta buvo atliktas kanadinių audinių helmintologinis tyrimas ir nustatyta, kad 6 helmintų rūšių E. 

aerophilus; A. putorii, C. schachmatovae, S. strigis mezocerkarijų ir I. melis pasiskirstymas yra agreguotas 

(s²/A>1). 

 Atlikus tyrimą I. ricinus erkėse nuo usurinių šunų buvo identifikuotos piroplasmos Babesia microti, dvi 

riketsijos rūšys – Rickettsia helvetica ir Rickettsia monacensis, Bartonella sp. bakterijos, Laimo ligos sukelėjai 

Borrelia burgdorferi sensu lato komplekso bakterijos – Borrelia afzelii, Borrelia valaisiana, grįžtamosios 

šiltinės sukėlėjai Borrelia miyamotoi, ir žmogaus granulocitinės anaplazmozės sukėlėjai Anaplasma 

phagocytophilum bakterijos. O ankstesniose tyrimuose aprašytos Francisella tularensis rūšis šiame tyrime 

nenustatyta. 

 Nors nustatyta, kad ondatrų ir kanadinių audinių gausumo indeksai koreliuoja su bebrų gausumu, 

tačiau invazinių rūšių lokalių populiacijų gausumas labai varijuoja. Tai gali lemti daugiau vidiniai invazijantų 

populiacijų reguliavimo mechanizmai, negu bebrų poveikis. Analizės rezultatai taip pat leidžia daryti prielaidą, 

jog bebrų teigiamas poveikis invazinėms žinduolių rūšims pasireiškia tik tam tikromis sąlygomis (takoskyrinėse 

teritorijose esančiuose smulkiuose vandens telkiniuose). 

 Bebrų poveikio mastas buveinių struktūrai kalvoto kraštovaizdžio ekosistemoje yra gana žymus ir 

svarbūs invaziniams žinduoliams. Periferinės bebrų šlapynės gali palaikyti pakankamus mitybinius resursus 

invaziniams žinduoliams, ypač kanadinėms audinėms. Smulkiųjų žinduolių, kurie yra svarbiausias audinių 

maistas, gausu bebrų šlapynės/miško ekotone, jie gyvena bebrų trobelėse ir bebrų urvuose. 

 Ištyrus bebrų urvų naudojimą IR automatinėmis fotokameromis nustatyta, jog iš viso bebrų urvais 

naudojasi 18 žinduolių rūšių/taksonų. Tarp jų stipriai dominavo smulkieji žinduoliai, ypatingai rudieji pelėnai, 

geltonkaklės pelės ir kirstukai. Iš trijų invazinių rūšių bebrų urvuose dažniausiai lankėsi kanadinės audinės 

(0,32–2,84 efektyvių trigerių/30 parų). Rečiau lankėsi usūriniai šunys (0–0,54), rečiausiai – ondatros (0–0,13 

efektyvių trigerių/30 parų). Lyginant kanadinių audinių lankomumą bebrų urvuose su kitų vietinių plėšrūnų 

(šeškų, kiaunių ir ūdrų) lankomumu, išryškėja aiškus audinių dominavimas. 

 Invazinių rūšių gausumas ir sutinkamumas Lietuvos upėse mažėjo nepaisant to, kad bebrų analogiški 

rodikliai išliko iš esmės nepakitę. Dėl to galima daryti prielaidą, jog bebrų veikla upėse nėra esminis veiksnys, 

palaikantis šių svetimžemių žinduolių gausumą. Kur kas svarbesnė bebrų įtaka šiems žinduoliams 

hidrografinio tinklo periferijoje. Iš čia seka kita svarbi prielaida, jog tankus periferinių bebraviečių tinklas 

potencialiai gali žymiai sušvelninti invazinių žinduolių neigiamą poveikį upių slėniuose, ypač kanadinių 

audinių. 

 Egzistuoja gamtinės bei socioekonominės prielaidos meškėnų invazijai Lietuvoje. Gamtinės prielaidos 

didina invazijos tikimybę. Iš jų ypatingai svarbi ekspansyvi meškėnų populiacija Vakarų Lenkijoje (Vokietijos 

populiacijos dalis), esanti maždaug už 500 km nuo Lietuvos. Klimato sąlygos, buveinės, mitybinė bazė, priešai 

ir konkurentai yra panašūs kaip ir Vokietijoje bei Lenkijoje. Iš socioekonominių prielaidų svarbiausia yra 

egzistuojanti teisinė bazė, kuri mažina meškėnų invazijos tikimybę bent jau artimiausiais dešimtmečiais. 

Meškėnų laikymas namuose, prekyba jais yra Lietuvoje uždrausta. Meškėnai įtraukti į ištisus metus 

medžiojamų gyvūnų sąrašą. Tačiau egzistuoja reali meškėnų ekspansijos iš Vakarų Lenkijos į Lietuvą grėsmė 

bei tam tikra iš nelaisvės atsitiktinai paleistų meškėnų natūralizacijos grėsmė. Meškėnų, kaip namuose 

laikomų augintinių, pasiūlos ir paklausos tyrimas parodė, jog Lietuvoje prekyba paprastaisiais meškėnais 

nevyksta, tačiau jų galima įsigyti Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Yra daug žmonių, norinčių įsigyti meškėną, 
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bet. susidūrę su meškėno laikymo problemomis, teigė paleistų jį į laisvę. Tai rodo, jog tam tikra meškėnų 

invazijos grėsmė dėl tyčinio paleidimo egzistuoja. 

Nors pirmieji meškėnai Lietuvoje sumedžioti 2010 m., o vėliau jų neregistruota, dėl jų populiacijos 

didėjimo Lenkijoje ir plitimo į rytus bei galimo jų pabėgimo į Lietuvos ekosistemas iš nelegaliai laikomų 

namuose, būtinas pastovus stebėjimas medžioklės plotuose ir savalaikis jų išėmimas iš gamtos. 

Atliktų tyrimų pagrindu, paruošti ir įteikti 5 straipsnių rankraščiai, žurnalams turintiems citavimo rodiklį, 

publikuoti 5 straipsniai recenzuojamuose žurnaluose, apginta. Dalyvauta penkiose tarptautinėse 

konferencijose, pristatyti 27 moksliniai pranešimai. Projekte dalyvauvo net 8 doktorantai, apginta viena 

disertacija, 3 magistro darbai ir 2 bakalauro darbai.. 

Baigiamosios projekto ataskaitos vertintojai konstatavo, jog pagrindinis projekto tikslas pasiektas, o 

iškelti uždaviniai įgyvendinti, gauti rezultatai ir surinkta medžiaga yra vertingi. Buvo gauti nauji duomenys 

apie trijų rūšių invazinių žinduolių paplitimą, gausumą skirtingomis antropogeninės transformacijos 

sąlygomis, apie jų genetinės įvairovės, užsikrėtimo helmintais ypatumus skirtinguose Lietuvos regionuose.  

Antra priemonė – tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, invazijų 

poveikių vertinimo metodikas, sukurti svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą ir galimų grėsmių prognozes, 

pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos institucijoms dėl svetimkraščių rūšių 

introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų prevencijos, žalos mažinimo priemonių ir invazinių rūšių 

naikinimo bei kontrolės galimybių ir pagrįstumo.  

Projekto „Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodyklių 

nustatymo metodas“ (AUTOFITOMET) (LEK-05/2010) tikslas – sukurti automatizuotą sistemą svetimkraštės 

rūšies Prorocentrum minimum ląstelių fitoplanktone aptikti ir atpažinti bei šios rūšies gausumui įvertinti. 

Projekto vykdytojai pažymi, kad literatūroje, skirtoje planktonui automatizuotai nagrinėti, objektų aptikimo 

problema beveik nenagrinėjama, nors, norint sukurti efektyvią automatizuotą fitoplanktono vaizdų analizės 

sistemą, patikimai objektus aptikti yra būtina sąlyga. Skirtingai nei daugelis ankstesnių darbų, šiame projekte 

buvo panaudota nesudėtinga skaitmeninių fitoplanktono vaizdų formavimo įranga. Uždavinio sprendimui 

sukurti nauji metodai ir algoritmai, sujungiantys fazės sutapimu pagrįstą apskritų objektų vaizduose aptikimą, 

apskritų objektų išskyrimą, atsitiktinę optimizaciją, įprastą vaizdų segmentavimą, sprendžiamai problemai 

svarbių požymių atrinkimą bei klasifikavimą, pasitelkus sprendimų kompleksą, sudarytą iš atraminių vektorių 

modelio bei atsitiktinai parinkto miško.  

Eksperimentų rezultatai parodė, kad objektai patikimai išskiriami netgi tuose vaizduose, kuriuose 

objektai užėmė daugiau nei 3 proc. viso vaizdo. Vidutiniškai algoritmais aptikta 93,25 proc. visų P. minimum 

ląstelių. SVM klasifikatorius buvo šiek tiek pranašesnis nei RF, tačiau šie du klasifikatoriai dažniausiai klydo 

skirstydami tuos pačius objektus. Dėl šios priežasties kompleksas buvo tik šiek tiek pranašesnis nei SVM. 

Kompleksas teisingai klasifikavo 94,9 proc. testinės imties duomenų. Verta pastebėti, kad šio klasifikavimo 

tikslumo buvo pasiekta naudojant ir objektus, išskirtus iš palyginti blogai sufokusuotų fitoplanktono vaizdo 

sričių. Neryškių ir nesufokusuotų objektų klasifikavimo rezultatų analizė parode, kad klasifikacijai naudojami 

požymiai yra ganėtinai atsparūs tokio tipo iškraipymams. Turint galvoje naudotos vaizdų registravimo 

sistemos paprastumą bei palyginti didelę P. minimum ląstelių koncentraciją vaizdo plote, gauti rezultatai yra 

puikūs, o sukurti algoritmai gali būti naudojami P. minimum rūšies gausai mėginiuose įvertinti.  

Išplėstinėje rekomendacijoje pažymima, kad tęsiant tyrimus būtų tikslinga parengti metodus bei 

algoritmus, tinkamus išskirtiems objektams automatiškai klasifikuoti į skirtingas fitoplanktono rūšių klases, 

taip pat sukurti metodus ląstelių formai ir jos pokyčiams charakterizuoti bei objektų formai klasifikuoti į 

keletą pasirenkamų „neraiškios formos klasių“. Visa tai suteiktų biologams galimybę statistiškai automatiniu 

būdu charakterizuoti ir kvantifikuoti morfologinius P. minimum pokyčius. Taip pat pabrėžiamas tikslingumas 

plėtoti darbus sujungiant vaizdų automatinės analizės, atpažinimo ir interpretavimo bei ląstelės biologijos 
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tyrimo metodus. Tai leistų sukurti naujo tipo didelio našumo P. minimum populiacijos vystymosi (įskaitant 

gyvenimo ciklą, vandens žydėjimus ir adaptaciją) stebėjimo ir prognozavimo sistemą, pagrįstą tiek biologine 

informacija, tiek ir informacija, gaunama iš P. minimum vaizdų automatinės analizės būdu. Automatinė vaizdų 

analizė leistų apdoroti daugybę vaizdų. Tai didintų priimamų išvadų statistinį pagrįstumą. 

Baigiamosios projekto ataskaitos vertintojai konstatavo, jog pagrindinis projekto tikslas pasiektas, o 

iškelti uždaviniai įgyvendinti. Tyrimų rezultatai yra apibendrinti dviejuose straipsniuose, išspausdintuose 

užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) 

„Web of Science“ duomenų bazėje, taip pat paskelbti dviejų tarptautinių ir vienos Lietuvoje vykusios 

konferencijos spaudiniuose – šiose konferencijose perskaityti trys pranešimai. Tyrimų medžiaga pristatyta 

HELCOM fitoplanktonologų ekspertų metiniame pasitarime.  

„Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos 

metodai“ (ENTOMO PATO) (LEK-12/2010). Projekto tikslai – sukurti naujus svetimkraščių ir vietos vabzdžių 

rūšių bei su jomis susijusių entomopatogeninių mikroorganizmų aptikimo metodus, juos taikant trims 

tarpusavyje susijusioms (tandeminėms) sistemoms bei sudaryti naujai nustatytųjų svetimkraščių rūšių plitimo 

į Lietuvą pasekmių prognozes ir pateikti rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms. 

Nustatyti reikšmingi skirtumai tarp pomidorus šiltnamiuose pažeidžiančios vietos Liriomyza brioniae ir 

invazinės (karantininės) Liriomyza huidobrensis minamusių kutikulės angliavandenilių. Tai leidžia identifikuoti 

morfologiškai neatskiriamas rūšis, kas ypač svarbu priimant sprendimus, susijusius su apsaugos priemonių 

taikymu – aptikus karantininę rūšį, turi būti naikinami visi šiltnamio augalai, derlius, o dirva dezinfekuojama. 

Operatyviai kenkėjų diagnostikai siūlomas naujas metodas, leidžiantis identifikuoti rūšį iš pavienio žuvusio ir 

net išdžiūvusio individo.  

Remiantis atliktais tyrimais, į Lietuvos invazinių ir svetimkraščių organizmų sąrašą siūloma įtraukti šias 

su vabzdžiais susijusias (entomopatogenines) rūšis: vienaląstę mikrosporidiją N. ceranae ir mikromicetą 

L. aphanocladii. 

2011 metais Vilniaus universiteto bei Gamtos tyrimų centro mokslininkai šiuolaikiniais molekulinės 

analizės metodais pirmą kartą Lietuvoje aptiko medunešių bičių Apis mellifera viduląstelinį parazitą Nosema 

ceranae, kuris sukelia bičių ligą nozemozę C. Iki šiol vykdomais kasmetiniais bitynų patikros metodais šios 

ligos sukėlėjo nebuvo galima diagnozuoti, nes aptinkamos tik Nosema sporos, kurios gali priklausyti tiek 

vietos Nosema apis, tiek invazinei N. ceranae rūšims. Tiksliai analizei atlikti būtini molekuliniai tyrimai. 

Paplitimo analizė, apėmusi apie 129 bičių šeimų tyrimus iš 29 Lietuvos administracinių rajonų parodė, kad šis 

parazitas jau yra gana dažnas, labiau paplitęs pietų ir vakarų Lietuvos bitynuose. Net ganėtinai izoliuotose 

miškingose teritorijose ekologiniuose bitynuose laikomos bitės neretai būda juo užsikrėtusios. Viena iš 

priežasčių – parazito migracija dėl prekybos užkrėstomis bičių šeimomis ar motinėlėmis. Kadangi N. ceranae 

plinta visame pasaulyje, visiškai suvaldyti šį procesą Lietuvoje vargu ar įmanoma. Tačiau plitimą, susijusį su 

žmogaus veikla, galima ir būtina reguliuoti. Rekomenduojama tikrinti bičių šeimų užkrėstumą N. ceranae 

parazitais visuose veisliniuose bitynuose ir platinti tik jo neturiančias bičių šeimas bei motinėles. Taip pat 

būtina informuoti bitininkus, supažindinti juos su esama situacija ir prevencijos priemonėmis. ŽŪM siūloma 

sudaryti sąlygas bitininkams, įsigyjantiems bičių šeimas ar motinėles, gauti užkrėstumo N. ceranae parazitu 

patikros rezultatus. Parazito plitimo kontrolei užtikrinti tai būtų labai tinkama prevencijos priemonė. Kadangi 

tyrimas ganėtinai brangus, patys bitininkai neturės galimybių investuoti į jį, todėl ŽŪM rekomenduojama 

apsvarstyti galimybę ir sudaryti sąlygas tokių tyrimų paslaugą bitininkams teikti nemokamai. 

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje introdukuotas kaip dekoratyvus medis paprastasis kaštonas, nukenčia 

nuo C. ohridella: lapai anksti ruduoja, medžių būklė kelia aplinkos apsaugininkų ir gyventojų susirūpinimą. 

Mikrobiologiniais tyrimo metodais, atlikus laboratorinius testus, iš kaštonų lapus minuojančio invazianto 

Cameraria ohridiella išskirtas ir identifikuotas mikromicetas Lecanicillium aphanocladii, pasižymintis dideliu 
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patogeniškumu kaštono lapų minuotojui. Rekomenduojama atlikti Lecanicillium aphanocladii, kaip natūralaus 

pesticido, lauko tyrimus jo efektyvumui išaiškinti natūraliomis salygomis. 

Vertinant galutinę projekto ataskaitą konstatuota, jog projekto vykdymo metu gauti moksliniai 

rezultatai yra svarbūs tiek fundamentiniu, tiek taikomuoju požiūriu ir atitinka planuotuosius. Pagal tyrimų 

rezultatus parengtos 4 publikacijos, kurių viena įteikta užsienyje leidžiamamo periodinio mokslo leidinio, 

turinčio cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijai.  

„Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“ 

(KLIMSEGVA) (LEK-09/2010). Projekto tikslas – ištirti klimato kaitos paskatintų segetalinės floros pokyčių 

tendencijas šalies agroekosistemose ir parengti tikėtinų pokyčių prognozes bei parinkti priemones su šiuo 

procesu susijusiems žemės ūkio produktyvumo ir kitiems specifiniams klausimams spręsti. Tyrimų objektas – 

svetimų kraštų segetalinės floros rūšys, kurios gausiau gali plisti Lietuvos žemės ūkio augalų pasėliuose 

kintant klimatui.  

Prognozuojant segetalinės floros pokyčius, remtasi tokių tyrimų metu dažniausiai taikomo „ekologinės 

nišos“ metodo principais, dėmesį skiriant rūšims, galinčioms padaryti didelės žalos žemės ūkio augalų derliui, 

ir prielaida, kad globalus bei Europos klimatas šils tolygiai pagal scenarijus, numatytus IPCC (2007), o 

Lietuvoje – pagal apskaičiuotus Švedijos meteorologijos ir hidrologijos instituto. Taip pat atsižvelgta į tikėtinus 

kritulių kiekio ir anglies CO2 koncentracijos atmosferoje pokyčius. 

2011 metais vykdyta ūkininkų apklausa parodė, kad jų laukuose sumažėjo daugiamečių piktžolių, o 

padaugėjo vienamečių vienaskilčių, ypač dirvinių smilguolių. Apklausa taip pat parodė, kad ūkininkai, ypač 

rapsų auginimo regionuose Vidurio Lietuvoje, nuogąstauja dėl galimybės rapsams ateityje tapti problemine 

piktžole – ypač tai pasakytina apie žieminius rapsus ir ypač tuose ūkiuose, kuriuose su žieminiais auginami ir 

vasariniai. Manoma, kad toliau plis vienaskiltės piktžolės – dirvinė smilguolė, tuščioji aviža, išsiplės pelinio 

pašiaušėlio augimviečių skaičius. 2011 metais tirtuose pasėliuose (iš viso 40 vietų) dirvinės smilguolės buvo 

aptikta dvyikoje, pelinio pašiaušėlio – penkiose vietose. Kartu buvo įvertintos dirvožemio, kuriame augo abi 

piktžolės, agrocheminės ir granuliometrinės savybės. Nustatyta, kad pašiaušėlis auga sunkesniuose, 

šarmingesniuose ir daugiau judriojo kalio turinčiuose dirvožemiuose. Buvo išskirtos ir kitos segetalinės floros 

rūšys, galinčios toliau plisti ir daryti didelę žalą žemės ūkio augalams. Viena iš agresyviausių – tuščioji aviža, 

kuri iki XX a. antros pusės Lietuvoje buvo retai aptinkama ir pasėliams didesnės grėsmės nekėlė. Šiuo metu 

tuščioji aviža sparčiai plinta, ypač smulkesnės granuliometrinės sudėties dirvose. Daržovių pasėlių laukuose 

labiausiai paplitę smulkiažiedė galinsoga, daržinė balandūnė, šiurkštusis burnotis. Kai kur buvo išplitusi 

kanadinė konyza. Taip pat buvo nustatyta stambesnių invazinių segetalinių rūšių židinių. Remiantis atliktais 

vertinimų rezultatais, išsamesniems tyrimams modeliuoto klimato sąlygomis pasirinktos dvi piktžolės – 

dirvinė smilguolė bei pelinis pašiaušėlis.  

Projekto metu įvertintas segetalinės floros plitimas kukurūzų pasėliuose, tačiau apsiribota tik jų 

piktžolėtumo įvertinimu 7 Lietuvos rajonuose. Nustatyta, kad kukurūzų pasėliuose labiausiai išplitę baltoji 

balanda bei paprastasis varputis, gausu įvairių rūšių rūgčių. Numatoma spartaus paprastosios rietmenės ir 

šėryčių, atskiruose laukuose – kiaulauogės plitimo tikimybė bei galimas, tačiau vidutinės trukmės 

perspektyvoje mažiau tikėtinas, burnočių išplitimas. 

Atlikti modeliniai pokyčių bandymai žieminių kviečių ir vasarinių miežių pasėliuose. Modeliu DSSAT 

atlikti žieminių kviečių augimo skaičiavimai rodo, kad saikingas (1–2ºC) vidutinės oro temperatūros didėjimas 

bus palankus žieminių kviečių produktyvumo didėjimui, todėl šių augalų plėtros prognozė vidutinės trukmės 

perspektyvoje yra palanki. Tačiau didesnės vidutinės oro temperatūros itin spartintų javų vystymosi procesus, 

trumpintų vegetaciją ir keistų pasėlio vandens balansą. Efektyviau dirvožemio drėgmės atsargas išnaudotų ir 

geriau stelbtų piktžoles intensyviai auginami javai, formuojantys optimalų lapų indeksą (3–5). Tačiau 

konkurencingumo bandymai buvo atlikti su šiuo metu paplitusiomis piktžolėmis (pvz., baltąja balanda, dirvine 
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našlaite), ne su potencialiai galinčiomis išplisti. Numatoma, kad ateities klimato sąlygos bus palankios 

kukurūzų plėtrai – vidutinei oro temperatūrai padidėjus 2ºC (palyginti su klimato norma), galima būtų auginti 

derlingesnes ilgesnės vegetacijos kukurūzų veisles. Intensyviai auginami kukurūzai efektyviau panaudos 

dirvožemio drėgmės atsargas, geriau stelbs piktžoles. Didesnių klimato pokyčių įtakos prognozė sudėtinga, 

tačiau tikėtini esminiai segetalinės floros pokyčiai, kuriems suvaldyti reikės specifinių adaptacinių priemonių. 

Didelė modeliavimo darbo dalis skirta pasėlių derlingumui tirti numatomomis klimato šiltėjimo sąlygomis, o 

derlingumo sąsajos su segetalinės floros pokyčiais aptariamos tik epizodiškai. Buvo atlikti eksperimentai su 

dirvine smilguole modeliuojamo klimato sąlygomis. Nustatyta, kad smilguolės toleruoja aukštesnę 

temperatūrą ir padidėjusį CO2 kiekį, tačiau neigiamai reaguoja į mažesnius drėgmės kiekius. Kiek daugiau 

dėmesio skirta pelinio pašiaušėlio konkurencijai su žieminiais kviečiais ir žieminio rapso konkurencijai su 

žieminiais žirniais ir kukurūzais. Tyrimais modeliuojamo klimato sąlygomis nustatyta, kad esant aukštai 

temperatūrai, padidėjusiam CO2 kiekiui aplinkoje ir netrūkstant drėgmės, peliniai pašiaušėliai efektyviai 

konkuruoja su žieminiais kviečiais, tačiau drėgmės trūkumas slopina abiejų augalų augimą, jų fiziologinius 

procesus ir silpnina tarprūšinę konkurenciją. Tarprūšinė žieminio rapso ir žieminio žirnio konkurencija buvo 

silpna, kai drėgmės pakako, tačiau trūkstant drėgmės išryškėjo žieminio rapso pranašumas. Konkurencinės 

įtampos, streso sąlygomis skirtingas augalų antioksidacinės sistemos aktyvumas nulėmė nevienodą tirtų 

augalų pranašumą.  

Pasiūlyta segetalinės floros kontrolės priemonių, tačiau jos yra bendresnio pobūdžio, nesiejamos su 

konkrečiais projekto rezultatais, išskyrus punktą 4.4. Invazinių (svetimkraščių, naujų) piktžolių rūšių 

stebėsenos (monitoringo) ariamoje žemėje ir sistemos parengimas.  

Projekto baigiamosios ataskaitos vertintojai konstatavo, jog surinkta vertingų mokslinių duomenų, 

leisiančių prognozuoti invazinių piktžolių raidą kintančio klimato sąlygomis. Remiantis projekto rezultatais 

parengtos 4 mokslinės publikacijos, viena jų įteikta užsienyje užsienyje leidžiamamo mokslinio žurnalo, 

turinčio cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijai. Dvi publikacijos 

įteiktos minėtos kategorijos leidinių redakcijoms užsienyje, ketvirtoji – kitose bazėse referuojamam leidinui. 

Perskaityti 4 pranešimai tarptautinėse konferencijose, išspausdinti 2 populiarūs straipsniai, parengtas apie 

projektą lankstinukas. 

 

Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir adaptacija biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių 
sąlygomis 

Trečiam Programos uždaviniui – nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų 

ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines 

pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir 

kaitai – spręsti numatytos dvi priemonės: 

1. ištirti vietinių, tarp jų – vertingų ir saugomų, rūšių jautrumą invazinėms rūšims ir kitiems 

globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčius, adaptaciją biologinių invazijų sąlygomis, svetimkraščių rūšių 

genetinį poveikį vietinėms rūšims, vietos bendrijų atsparumą biologinėms invazijoms, invazinių rūšių įtakos 

bendrijų biologinei įvairovei ir stabilumui, jų mitybos tinklams ir ekosistemų biogeocheminiams ciklams 

dėsningumus, įvertinti svetimkraščių rūšių pakeistų, paveiktų ir nepažeistų ekosistemų struktūrą ir funkcijas; 

2. parengti socialinio bei ekonominio invazinių rūšių poveikio vertinimo ir prognozavimo metodikas, 

įvertinti biologinių invazijų socialinį ir ekonominį poveikį, nustatyti invazinių rūšių ir jų valdymo priemonių 

priimtinumą visuomenei, pateikti informaciją, rekomendacijas ir prognozes dėl Lietuvos biologinių vertybių 

apsaugos ir išteklių valdymo optimizavimo. 



43 

Pirmame šios NMP projektų konkurse trečiam programos uždaviniui vykdyti buvo skirti aštuoni 

projektai. Projektai pradėti vykdyti 2010 m. rugpjūčio mėn., baigti 2011 m. gruodžio mėn. Projektams buvo 

skirta 3028,65 tūkst. Lt. 

Iš 8 projektų tik vienas projektas – „Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų struktūrai bei 

ištekliams vertinimas ir prognozė“ (KORMOD) (LEK-24/2010) – nagrinėja su antra uždavinio priemone 

susijusias problemas, kiti septyni projektai „Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų 

kaita bei prognozės kintant klimatui“ (MEDAREA) (LEK-17/2010), „Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka 

mitybos tinklo sandarai ežeruose“ (SVETIMI TINKLE) (LEK-18/2010), „Svetimkraščių medžių įtaka miško 

bendrijų biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui“ (SVETIMKRAŠTIS MIŠKAS) (LEK-19/2010), „Oksidacinio 

streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos krintančių medžių lapų nuokritų“ (ACERTOX) (LEK-

20/2010), „Invazinės grybų rūšys vertingų medžių patogenezėje: pavojingų būklių diagnostika ir prognozė“ 

(ARBODIAGNOSTIKA) (LEK-21/2010), „Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų 

formavimuisi“ (DURPYNAI) (LEK-22/2010), „Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos 

komponentų pokyčiai: kormoranų atvejis“ (KORMORANAI) (LEK-23/2010) – su pirma uždavinio priemone 

susijusias mokslines problemas. 8 projektų tyrimo objektai labai įvairios gyvybės formos – nuo 

mikroorganizmų iki vėžiagyvių ir žuvų – gyvybės formos. Visų 8 projektų ataskaitas ekspertai įvertino 

teigiamai. 

II šios NMP projektų konkurse trečiam programos uždaviniui vykdyti buvo atrinkti šeši projektai, tačiau 

baigė tik keturi projektai:  

Planktono „Bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius veiksnius“ 

(BeGONY) (Nr. LEK-02/2012), „Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis 

ir dinamikos tempai“ (KOREKO) (LEK-03/2012), „Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: 

Aphididae) konsorcijai“ (AFIDOKONSORCIJA) (Nr. LEK-04/2012), „Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų 

medynų našumas biologinių invazijų ir klimato kaitos sąlygomis“ (VIRMEDIS) (LEK-05/2012), „Dreissena 

polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens kokybei“ (DREISENA) (Nr. LEK-

11/2012), „Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose“ (Nr. LEK-12/2012). 

Projektai pradėti vykdyti 2012 m. kovo mėn., baigti 2014 m. gruodžio mėn. Projektams buvo skirta 

3898,2 tūkst. Lt. 

„Invazinės grybų rūšys vertingų medžių patogenezėje: pavojingų būklių diagnostika ir prognozė“ 

(ARBODIAGNOSTIKA) (LEK-21/2010). Projekto tikslai buvo: 1) ištirti vertingų želdinių jautrumą patogeninių 

grybų invazijoms; 2) tobulinti grybų, sukeliančių pažeidimus medžių kamienuose, aptikimo metodiką 

panaudojant erdvinę vidaus pažeidimų struktūros diagnostiką; 3) įvertinti medžių gyvybingumą lemiančių 

biotinių veiksnių poveikį, jų tarpusavio sąveiką bei priklausomybę nuo kintančių aplinkos veiksnių, nustatytus 

dėsningumus numatant panaudoti invazijų eigai prognozuoti. Vykdant projektą buvo tiriami Lietuvos 

želdiniai, esantys skirtingo urbanizavimo lygio ekosistemose, ir juos pažeidžiantys invaziniai grybinių ligų 

sukėlėjai.  

Visuotinė klimato kaita sudarė palankias sąlygas Lietuvoje plisti naujoms invazinėms medžius 

pažeidžiančioms grybų rūšims. Atliekant želdinių stebėseną 2010–2011 m. nustatyta, kad Phytophthora 

genties patogenai yra paplitę Lietuvoje. Palankiomis sąlygomis, iškritus didesniam nei vidutinis daugiametis 

kritulių kiekiui, jie sparčiai plinta drėgnose augavietėse bei prie vandens telkinių augančiuose lapuočiuose 

medžiuose. 2011 metais Lietuvoje aprašytas 261 lapuotis medis su Phytophthora spp. grybams būdingais 

infekcijos požymiais. Daugiausiai aprašyta klevo ir alksnio genčių pažeistų medžių (52 ir 16 proc.), viena 

atspariausių Phytophthora spp. patogenams Lietuvos želdiniuose šiuo metu yra liepos gentis. Ištyrus pažeistų 

Phytophthora spp. genties grybais medžių radialiojo prieaugio dinamikos dėsningumus nustatyta, kad 

Phytophthora genties grybai mažina jų atsparumą ekstremaliems klimato reiškiniams ir ypač sausroms. 
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Nepalankių klimato sąlygų nulemtas medžio nusilpimas, pasireiškiantis radialiojo prieaugio mažėjimu, 

lengvina grybų plitimą. Galima prognozuoti, kad vienas kitą keičiantys ekstremalių sausrų ir šlapymečių 

laikotarpiai, kartu su šiltėjančiomis žiemomis, sudarys labai palankias sąlygas Phytophthora spp. genties 

patogeninių grybų invazijai. Skirtingų terpių ir metodų naudojimas, auginant grynas grybų kultūras, parodė 

Phytophthora spp. jautrumą laboratorinėms auginimo sąlygoms, ypač sporuliuojančių organų, reikalingų 

rūšies identifikacijai, vystymuisi. Tyrimų metu nustatyta, kad naujų Phytophthora genties grybų plitimas 

atskirose Lietuvos vietovėse yra spartus, todėl pagal jų patogeniškumą būtina stebėti ir atpažinti 

būdingiausius požymius. Manoma, kad natūraliose Lietuvos ekosistemose augančiuose medžiuose yra 

paplitusių ne mažiau kaip 5–10 Phytophthora rūšių. Siekiant numatyti kovos su patogenu priemones, reikia 

toliau tirti dėsningumus Phytophthora genties grybams plisti ir ligai vystytis išaiškinti. 

Medžių kamienų tomografijos rezultatai parodė tiesioginę priklausomybę tarp medžio pažeidimo 

Phytophthora genties grybais ir kamieno vidaus puvinio. Tomografu Arbotom® ištyrus 21 medžio, pažeisto 

Phytophthora genties grybų, kamieno būklę net 90 proc. jų nustatytas kamieno vidaus puvinys. Vyrauja dideli 

puviniai centre bei vienoje ar abiejose kamieno pusėse (84 proc.). Įvertinus gautus tomografijos rezultatus, 

rekomenduojama medžių kamienų tomografiją taikyti medžių pavojingoms būklėms vertinti miestų 

želdiniuose ir parkuose. Morfologiškai identifikuotos Phytophthora citricola Saw., P. cactorum Schröet., P. 

ramorum Werres et al. rūšys, išskirtos iš Rhododendron genties augalų. Iš kitų augalų rūšių ėminiai buvo 

identifikuoti iki Phytophthora genties. Molekulinės genetikos tyrimo rezultatai patvirtino Phytophthora spp. 

DNR buvimą 23 ėminiuose iš augalų brazdo, vandens telkinių bei dirvožemio, kuriame augo augalai su 

būdingais infekcijos požymiais. 

Paprastojo kaštono būklę Lietuvoje pastaraisiais metais blogino svetimžemių patogeninių grybų 

(Guignardia aesculi (Peck) Stew., Erysiphe flexuosa Braun) invazijos. Šie grybai silpnino kaštonus, trumpino jų 

vegetaciją ir mažino dekoratyvumą miesto želdiniuose. Atlikti brandžių europinių maumedžių (Larix decidua 

Mill.) kamienų būklės tyrimai keturiuose maumedynuose parodė, kad net 24 proc. medžių turi kamieno 

vidaus puvinį. Tai liudija ne tik pablogėjusią brandžių maumedžių būklę, bet ir padidėjusį vėjavartų ir 

vėjalaužų pavojų kai kuriuose maumedynuose. Vykdant projektą taip pat nustatyta, kad dėl klimato kaitos vis 

didesnės įtakos turi ir kiti medžių būklę veikiantys biotiniai veiksniai, tarp jų paprastasis amalas (Viscum 

album L.). Juodųjų tuopų (Populus nigra L.) radialiojo prieaugio tyrimai Kauno botanikos sode atskleidė 

teigiamą amalo poveikį tuopų gyvybingumui ir radialiajam prieaugiui. Tuopoms, labiausiai apaugusioms 

amalais, būdinga didesnis radialusis prieaugis. Tačiau amalo puskrūmis per ilgą laiką nudžiovina už jo esančią 

šakos dalį, todėl didėja įvairių patogenų infekcijų tikimybė.  

Įvertinus projekto baigiamąją ataskaitą konstatuota, jog gauti rezultatai yra vertingi. Pagrindiniai 

projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2011 metais buvo išdėstyti viename užsienyje publikuotame 

straipsnyje (leidinys turi cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje) bei 

viename to paties leidinio redakcijai įteiktame rankraštyje.  

„Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi“ (DURPYNAI) (LEK-

22/2010). Besiformuojančiai augalų bendrijų struktūrai Lietuvoje įtakos pradeda turėti ir naujai plintanti 

svetimkraštė samanų rūšis – C. introflexus (Hedw.) Brid., ypač žmogaus veiklos pažeistų bendrijų sukcesijoms. 

Šio projekto tikslas buvo nustatyti, kokią įtaką C. introflexus plitimas durpynuose daro juose besiformuojančių 

augalų bendrijų struktūrai, atskirų jos komponentų vystymuisi ir dirvožemio cheminėms bei biologinėms 

savybėms. 

Apleistuose durpynuose susidarę dideli atvirų rūgščių, neturtingų maisto medžiagų durpių plotai 

sudaro palankias sąlygas invazinei samanai Campylopus introflexus plisti Lietuvoje. C. introflexus palitimo 

tyrimai buvo atlikti 15 durpynų visoje šalies teritorijoje. Nustatyta, kad C. introflexus auga rūgščiuose, 

neturtinguose fosforo bei azoto, su kiek didesniu kalio kiekiu durpynuose. Dauguma augaviečių pasižymėjo 
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dideliu organinės medžiagos kiekiu, tik keliose iš jų organinės medžiagos kiekis buvo mažesnis nei 80 proc. 

Koreliacija tarp C. introflexus projekcinio padengimo ir azoto, fosforo bei organinės medžiagos kiekių nebuvo 

nustatyta. Priešingai nei buvo tikėtasi, nustatyta neigiama koreliacija tarp kalio kiekio durpėse ir C. introflexus 

gausos. Tikriausiai atviras plotas su nesusivėrusia žolių danga, bet ne mineralinių medžiagų kiekis, yra 

lemiamas veiksnys šios samanos įsikūrimui. C. introflexus padengimas buvo mažiausias esant mažiausiam 

durpių pH. Dažniausiai su C. introflexus buvo aptinkama įvairių ekologinių ir biologinių grupių augalų: pelkių 

žolinių, sėklomis plintančių ruderalinių ir kitų nesusivėrusių bendrijų, sausamėgių neturtingų maisto medžiagų 

augaviečių augalų bei medžių daigų. Pati dažniausia kartu su C. introflexus aptinkama samana Polytrichum 

strictum būdinga aukštapelkių buveinėms, kitos dažniau aptinkamos samanos buvo tipiški kolonistai, 

aptinkami dažniausiai ruderalinėse augavietėse. Tirtuose plotuose, be C. Introflexus, buvo užregistruotos ir 

penkios invazinių augalų rūšys, nors visų aptikta retai ir negausiai. Taip pat buvo aptikta Lietuvos raudonosios 

knygos rūšis Radiola linoides bei pirmą kartą Lietuvoje aptikta Huperzia selago subsp. arctica. Tyrimų metu 

nustatyta, jog H. selago subsp. arctica gausai C. introflexus įtakos neturi. R. linoides tankias invazinės samanos 

vejas išnaudoja kaip antrinį substratą, o plotuose, kuriuose vyrauja vietos samana Polytrichum strictum, R. 

Linoides, įsikurti negali. Ryšys tarp C. Introflexus paplitimo ir induočių augalų rūšių skaičiaus nebuvo 

nustatytas, tačiau nustatyta neigiama koreliacija tarp bendro žolių padengimo ir C. introflexus padengimo. 

Gausiausiai C. introflexus buvo aptinkama plotuose, kuriuose dominavo aukštaūgiai daugiamečiai augalai. 

Plotuose, kuriuose dominavo viržiai ir bruknės, C. introflexus padengimas buvo mažiausias. Nustatyta 

teigiama koreliacija tarp C. introflexus padengimo ir samanų rūšių skaičiaus. Neigiama koreliacija nustatyta tik 

tarp vietos samanos P. strictum ir C. introflexus padengimo. Ši samana, vienintelė gali konkuruoti su C. 

introflexus dėl tų pačių augaviečių. Kitos smulkiosios samanos nekonkurencingos. Konkurenciją C. introflexus 

sudarė ir kerpės. C. introflexus padengimas itin skyrėsi medžiais apaugusiuose ir neapaugusiuose plotuose. 

Gausiausiai C. introflexus buvo aptinkama durpynuose praėjus 5–10 metų po jų eksploatacijos pabaigos, 

mažiausiai – pirmaisiais metais ir praėjus daugiau nei 20 metų po eksploatacijos pabaigos. Intensyviausiu 

augimo periodu ši samana konkuruoja su vietos augalais, sparčiai užimdama laisvus plotus ir nepalikdama 

laisvos vietos įsikūrimui. Nustatyta, kad C. introflexus fitomasė sudaro didelę visos antžeminės fitomasės dalį 

stipriai antropogeninės veiklos pažeistų durpynų besiformuojančiose bendrijose. Augavietėse su 

nesusiformavusia augaline danga C. introflexus bendroji fitomasė sudarė apie 60 proc., o žalioji fitomasė – 50 

proc. visos bendrijų antžeminės fitomasės. Paminėtina, kad fitomasės tyrimo duomenų analizė neatskleidė 

patikimo ryšio tarp C. introflexus išplitimo ir durpių pavyzdžių agrocheminių savybių parametrų. Tačiau 

nustatytas patikimas neigiamas ryšys tarp C. introflexus žaliosios fitomasės ir induočių augalų fitomasės bei 

induočių augalų projekcinio padengimo, rodantis, kad bendrijose įsikuriantys induočiai augalai palengva 

slopina C. introflexus dominavimą.  

Ryškesnio alelopatinio poveikio kitiems augalams C. introflexus neturi. Bandymais įrodyta, kad C. 

introflexus turi alelopatinių junginių, kurių poveikis yra silpnas ir pasireiškia tik esant didelei ekstrakto 

koncentracijai.. Neigiamą poveikį augalams, kurių sėklų daigumui būtina šviesa, įsikurti invazinė samana gali 

daryti keisdama abiotines sąlygas. 

Mikromicetų gausos ir bendrijų rūšių sudėties po C. introflexus analizė neparodė ryškų ir tik šioms 

bendrijoms būdingų ypatumų. C. introflexus plitimas turėjo neigiamos įtakos amonifikuojančių bei mineralinį 

azotą įsisavinančių bakterijų gausai. Mažai bakterijų po invazine samana ir celiuliozę skaidančių grybų gausa 

leidžia manyti, kad šios samanos liekanos turi mažiau lengvai prieinamų biodegradacijai medžiagų.  

Konstatuojama, kad nors C. introflexus didelės grėsmės patiems durpynams nekelia, tačiau juose 

susidarę dideli invazinės samanos diasporų kiekiai gali būti pavojingi kitoms ekosistemoms, ypač pajūrio ir 

kontinentiniams smėlynams. Pateikiama svarbių rekomendacijų dėl poeksploatacinio durpynų tvarkymo C. 

introflexus plitimo keliui užkirsti.  
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Vykdant projektą gauta vertingos mokslinės medžiagos – du straipsniai įteikti mokslinių leidinių, 

turinčių cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje redakcijoms, du – parengti 

teikti šios kategorijos leidiniams. Vienas straipsnis įteiktas ir vienas parengtas pateikimui žurnalams, 

referuojamiems „ISI Master Journal List“ duomenų bazėje. 

„Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos komponentų pokyčiai: kormoranų atvejis“ 

(KORMORANAI) (LEK-23/2010). Projekto tikslas buvo ištirti miško ekosistemos biotinių ir abiotinių 

komponentų pokyčius, sukeltus didžiojo kormorano, įvertinti pažeidimų įtaką biologinei įvairovei ir bendrijų 

stabilumui, jų mitybos tinklams ir ekosistemos biogeocheminiams ciklams, įvertinti miško ekosistemos 

struktūrą ir funkcijas kormoranų kolonijos paveiktose vietose ir nepažeistoje ekosistemoje.  

Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolonija 2011 metais užėmė apie 12 ha plotą. Iš viso 2011 metais 

Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolonijoje užregistruotos 3307 perinčios poros. Kormoranų lizdai buvo 

sukrauti 1306 medžiuose, viename medyje buvo nuo 1 iki 16 lizdų. Didžiausi kormoranų lizdų tankiai (≥ 8 

lizdai/100 m²) yra kolonijos pietinėje – pietvakarinėje ir vakarinėje dalyse. Kolonija įsikūrusi sudėtingo reljefo 

vietovėje, ant smėlio kopų ir tarpkopių pušyne. Absoliuti dauguma kormoranų lizdų buvo sukrauta pušyse. 

Tyrimai buvo atliekami įvairaus amžiaus kolonijos dalyse skirtinguose reljefo taškuose ir maksimaliai 

panašiose miško dalyse, nepaveiktose paukščių. Nors kolonijos teritorijoje dalis tirtųjų cheminių ir biologinių 

dirvožemio charakteristikų labiau priklausė nuo zonos padėties reljefo atžvilgiu, tačiau kai kurie elementai 

buvo tiesiogiai susiję su paukščių veikla, pvz., padidėję bendrojo N ir P kiekiai, pH vertės, dalyje kolonijos 

padidėjęs organinės medžiagos kiekis (sulėtėjusi mineralizacija) bei sumažėjęs Mg kiekis. Net kai kurios nuo 

reljefo priklausančios charakteristikos buvo veikiamos, pvz., žemiausioje kolonijos dalyje aptikta itin didelė 

chloridų koncentracija (palyginti su tarpkopyje esančiais kontrolės ploteliais) rodė padidėjusį medžiagų 

nutekėjimą šlaitu kolonijoje, kur išnyko miškas ir atsidengė dirvožemis. 

Kolonijos teritorijoje ir aplink ją ant kopų skurdžiuose smėlio dirvožemiuose susiformavusios augalų 

bendrijos priskirtinos Empetro nigri – Pinetum (Libb. et Siss. 1939 n. n.) Wojt. 1964 asociacijai, kurių medynas 

sudarytas išskirtinai iš Pinus sylvestris; žolių ir krūmokšnių aukštą sudaro oligotrofiniai ir oligotrofiniai 

mezotrofiniai augalai. Humusingesniuose tarpkopių dirvožemiuose išsivysčiusios ekotoninio pobūdžio mišraus 

miško augalų bendrijos su vyraujančiais P. sylvestris ir Picea abies medžiais. Žemesniuosius aukštus sudaro 

mezotrofinės, oligotrofinės mezotrofinės, oligotrofinės bei gana plačios ekologinės amplitudės rūšys. 

Kolonijos užimame plote nustatyti įvairaus lygio augalijos pokyčiai, kurie matomi tiek rūšių sudėtyje, tiek 

augalų bendrijų vertikalioje struktūroje. Eutrofinių augalų rūšių aptinkama ne tik kolonijos užimtame plote, 

bet ir už jos ribų, paukščių skraidymo zonoje. Tarp eutrofinių rūšių yra ir svetimžemių (kolonijoje aptikta 7 

rūšių svetimžemių augalų). Jų skaičius didžiausias seniausiose ir aktyviausioje kolonijos dalyse. Keliose 

kolonijos zonose aptikta ir invazinių augalų. Matyti ryškūs per vienerius metus įvykę pokyčiai, pasireiškę 

eutrofinių, tarp jų ir atsiradusius svetimžemių augalų ir mažesnių trofinių poreikių rūšių nykimu. Didžiausi 

rūšių sudėties pokyčiai vyko kolonijos išoriniame pakraštyje.  

Kerpių bendrijos kolonijos centre transformavosi į skurdžias nitrofilines bendrijas (už kolonijos ribų 

bendrijose vyrauja acidofilinės ir neutrofilinės rūšys), vietomis susidaro monobendrijos (iš nitrotolerantiškų 

rūšių Xanthoria candelaria ir Phaeophyscia orbicularis). Kolonijos pakraščiuose staiga pereinama nuo 

pušynams būdingų acidofilinių bendrijų į būdingas eutrofikuotų augaviečių, aptinkama nuskurdusių 

acidofilinių bendrijų su pavienėmis nitrofilinėmis kerpėmis. Aktyviausioje kolonijos dalyje susidarė kerpių 

dykuma, būdinga didelės taršos zonai. Kerpių rūšių įvairovė ir gausa patikimai neigiamai koreliavo su azoto 

kiekiu medžių žievėje ir svetimžemių augalų rūšių skaičiumi. 

Kolonijoje stebimi ryškūs tiek rūšinio, tiek funkcinio lygmens mikobiotos pokyčiai. Augalų patogenai 

labiau išplito ir stipriau pasireiškė jos teritorijoje, ypač aktyviausioje dalyje. Jų pasireiškimas tiesiogiai 

koreliavo su lizdų skaičiumi zonoje. Praktiškai visų grybų grupių ir gleivūnų rūšių didesnė įvairovė buvo už 
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kolonijos ribų (išskyrus seniausiąją apatinę kolonijos dalį, kurioje dėl kitokių hidrologinių savybių išsvystė 

gausi augalinė danga), be to, labai skyrėsi grybų funkcinė įvairovė kolonijos teritorijoje ir paukščių 

nepaliestame miške. Kai kurių grybų grupių reakcija į paukščių poveikį buvo gana komplikuota, pvz., paklotės 

hifomicetų rūšių įvairovė buvo mažesnė seniausioje viršutinėje ir aktyviausioje kolonijos dalyse, tuo tarpu 

išoriniame kolonijos pakraštyje šiek tiek padidėjo ir buvo itin didelė seniausioje apatinėje kolonijos dalyje, bet 

jų funkcinė struktūra liko mažai pakitusi. Tiek viršutinėje, tiek apatinėje seniausiose kolonijos dalyse neaptikta 

gyvos ektomikorizės, o aktyviausioje kolonijos dalyje bei kolonijos pakraštyje tiek morfotipų skaičius, tiek ir iš 

mikorizės identifikuotų rūšių skaičius buvo gerokai mažesnis nei už kolonijos ribų. Pažymėtina, kad kolonijos 

teritorijoje koprotrofinių grybų ir gleivūnų, kurie paprastai auga ant ekskrementų, buvo aptikta ant 

kormoranų išmatomis aptaškytų P. sylvestris nuokritų (spyglių, kankorėžių, šakelių) bei ant žievės ir 

medienos.  

Kolonijos teritorijoje pastebėti ir dirvožemio biologiniai pokyčiai: sumažėjusi bendra mikroartropodų 

gausa ir atskirų mikroartropodų grupių rūšinė įvairovė. Didžiausi pokyčiai buvo seniausioje viršutinėje 

kolonijos dalyje. Joje žymiai sumažėjęs oribatidinių erkių procentas, o jos sudaro pagrindinę natūralių 

ekosistemų dirvožemio mikroartropodų dalį ir yra švaraus, natūraliai besiformuojančio dirvožemio 

indikatoriai. Mikroorganizmų gausa dirvožemyje nerodė tiesioginės priklausomybės nuo paukščių veiklos, 

tačiau mikromicetų/bakterijų masės santykiui ir aktinomicetų gausai, dirvožemio kvėpavimui ir ureaziniam 

aktyvumui turėjo įtakos kolonijos veikla. 

Konstatuojama, kad kolonijos teritorijoje nyksta vertingos augalų bendrijos, atitinkančios ES buveinių 

direktyvos I priedo buveinėms (2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos) keliamus reikalavimus. Bendrijų ir su 

jomis susijusių organizmų pokyčiai negrįžtami dėl pakitusių buveinės trofinių sąlygų. Vienintelis ekosistemos 

elementas, kuris teigiamai reagavo į kolonijos poveikį buvo paukščiai, nes krūmynai kolonijos centre yra labai 

tinkami jų lizdams ir maitinimuisi migracijos metu. Taip kyla aplinkosauginis konfliktas tarp svarbios miško 

bendrijos ir ornitologinio objekto, kadangi kormoranų kolonija ir ypač plėtra nesuderinami su europinės 

svarbos buveinės išsaugojimu. Juodkrantės kormoranų kolonija bet kokiu atveju išliks ilgalaikės biogeninės 

taršos teritorija su pažeistais augalų, grybų, dirvožemio mikroorganizmų ir mikroartropodų kompleksais, kai 

kuriais atvejais – invazinių organizmų plitimo židinys. Pasirinkus prioritetu išlaikyti europinės svarbos buveinę, 

reikėtų intensyvinti kolonijos reguliavimo priemones, nes dabartinės nėra pakankamai veiksmingos.  

Remiantis projekto duomenimis, parengti du moksliniai straipsniai, kurie bus įteikti leidinių, turinčių 

cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijoms. Vienas straipsnis į 

šios kategorijos leidinio redakcijai įteiktas, vienas – išspausdintas. Vienas straipsnis atspausdintas 

referuojamame žurnale. Perskaityti aštuoni pranešimai tarptautinėse konferencijose, parengti du populiarūs 

straipsniai. 

„Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų struktūrai bei ištekliams vertinimas ir prognozė“ 

(KORMOD) (LEK-24/2010). Šio projekto pagrindinis tikslas buvo įvertinti didžiojo kormorano (Phalacrocorax 

carbo sinensis), XX a. pabaigoje sparčiai Lietuvoje išplitusios rūšies, poveikį svarbiausių mitybos žuvų – kuojos 

(Rutilus rutilus), ešerio (Perca fluviatilis) ir pūgžlio (Gymnocephalus cernuus) populiacijoms Kuršių mariose. 

Buvo tiriama Juodkrantės, didžiausios Lietuvoje kolonijos perinčių kormoranų mityba. Vertinta kormoranų 

arealo kaitos įtaka Kuršių marių žuvų bendrijų struktūrai, tiriamų marių žuvų rūšims, konkurencija su versline 

žvejyba, modeliuojamas kormoranų sukeliamas pagrindinėms raciono žuvims mirtingumas.  

Didžiojo kormorano mityba buvo tiriama didžiausioje Lietuvos kolonijoje Kuršių nerijoje, kur 2005–2010 

metų laikotarpiu perinčių porų skaičius kolonijoje buvo apie 3000, o 2011 metais išaugo iki 3808. Tai 

didžiausias Juodkrantės kolonijoje užregistruotas kormoranų skaičius per visą jos gyvavimo laikotarpį. 

Atstumas nuo kolonijos iki Kuršių marių yra apie 200 m, o iki Baltijos jūros – apie 800 m. Kormoranų 

maitinimosi atstumas paprastai esti iki 35 km, taigi Kuršių mariose užima apytiksliai Lietuvai priklausančią jų 
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dalį. Kuršių marios yra ypač produktyvus eutrofikuotas vandens telkinys, žuvų biomasė 2010 metais buvo iki 

231 kg/ha. Taip pat marios yra svarbus vandens telkinys verslinei ir mėgėjiškai žvejybai: 2004–2008 metais 

verslinoų laimikių buvo apie 1220 t., arba 27–33 kg/ha per metus. 2009–2010 metais sumažėjo iki 905 t. arba 

22 kg/ha per metus. Baltijos jūros priekrantėje (iki 20 m gylio) verslinė žvejyba atsinaujino 1992 metais ir jos 

intensyvumas iki 2001 metų didėjo. 2003 metų duomenimis, Lietuvos Baltijos jūros ekonominėje zonoje ir 

Kuršių mariose užregistruotos 78 žuvų ir nėgių rūšys, dar keturios rūšys buvo aptiktos po 2003 metų. Iš 

užregistruotų 37 gėlavandenių žuvų rūšių, 35 buvo aptiktos Kuršių mariose, 20 – Baltijos jūroje. Tiek jūroje, 

tiek mariose aptinkama 11 diadrominių žuvų ir nėgių rūšių. 33 jūroje sugaunamos ir 35 mariose sugaunamos 

žuvų rūšys laikomos įprastomis. Verslinės reikšmės turi 19 jūroje ir 27 mariose sugaunamos žuvų ir nėgių 

rūšys. Pastaruosius 10 metų tiek Kuršių mariose, tiek Baltijos jūros priekrantėje plinta invazinis juodažiotis 

grundalas. Baltijos jūroje vietomis jis tapo vyraujančia žuvimi, Kuršių mariose jo jau sugaunama Rusijai 

priklausančioje centrinėje dalyje. 

Vykdant projektą buvo nustatytos statistiškai patikimos kormoranų raciono variacijos laike tiek tarp 

sezonų tiek tarp atskirų metų. Nustatyta, jog svarbiausia Juodkrantės kolonijos kormoranų mitybos akvatorija 

buvo Kuršių marios. Čia sugautų žuvų racionas sudarė apie 90 proc. pagal svorį. Per visą Juodkrantės 

kolonijoje perinčių didžiųjų kormoranų mitybos tyrimo laikotarpį 2005–2010 metais buvo identifikuotos 34 

žuvų rūšys ir 2 taksonai įdentifikuoti iki genties. Be gyvenančių Kuršių mariose ir Baltijos jūroje žuvų, 

kormoranų atrajose taip pat aptiktos dvi akvakultūroje auginamos rūšys, tačiau jų dalis kormoranų racione 

buvo menka. 13 rūšių žuvys buvo aptinkamos atrajose kiekvienais metais, šios rūšys sudarė 91,9 proc. 

kormoranų raciono pagal masę. Trijų kormorano raciono žuvų rūšių vidutinis pasitaikymo dažnis atrajose per 

visą mitybos tyrimo laikotarpį buvo didesnis nei 60 proc.: pūgžlio 80,4 proc., kuojos 75,9 proc. ir ešerio 68,5 

proc.. Dar 5 rūšių žuvys buvo aptiktos dažniau nei 10 proc. atrajų: stinta (34 proc.), plakis (27,8 proc.), sterkas 

(20,6 proc.), karšis (15,8 proc.) ir upinė plekšnė (12 proc.). Jūrinės žuvys aptiktos 20,1 proc. tirtų atrajų. 

Mityba išsiskyrė selektyvumu pagal žuvų rūšį: buvo nustatytas teigiamas selektyvumas ešerių, kuojų ir sterkų 

bei neigiamas selektyvumas plakių ir pūgžlių atžvilgiu.  

2007 metais pirmą kartą kormoranų mityboje aptikta invazinio juodažiočio grundalo, kuris per kitus 

trejus metus tapo viena svarbiausių žuvų rūšių racione ir 2010 metais sudarė 8,7 proc. masės. Dėl šios rūšies 

keitėsi mitybos jūroje svarba. Tolesnis grundalų populiacijos gausos didėjimas gali lemti kormoranų 

populiacijos augimą bei keisti jų vaidmenį ekosistemoje. 

Įvertinus Juodkrantės kolonijoje perinčių kormoranų skaičiaus dinamikos duomenis nustatyta, kad 

2005–2010 metais bendra kormoranų suvartotų žuvų masė per metus siekė 668,5 t, iš jų 600,9 t (14,5 kg/ha) 

– iš Kuršių marių. Verslinės žuvų rūšys sudarė 76,9 proc. visos suvartotų žuvų masės, o verslinio dydžio žuvų 

buvo 24,3 proc., daugiausia kuojų (18,8 proc.). Nustatyta, jog kormoranų mityboje vyravo smulkios žuvys 

(<12,5 cm), vidutinis jų ilgis buvo 9,4 cm, vidutinė masė – 15,4 g.  

Kormoranų mitybos ir žvejybos įrankių selektyvumo modeliavimo rezultatai parodė nežymią tiesioginę 

konkurenciją su versline žvejyba dėl verslinio dydžio žuvų. Tačiau beveik 3000 kormoranų porų kolonijos per 

sezoną suvartotų verslinio dydžio žuvų rinkos vertė – 395,4 tūkst. Lt, ir tai vertintina kaip potencialus 

nuostolis žvejybai Kuršių mariose. Didėjant kormoranų skaičiui proporcingai didėtų ir šie tiesioginiai 

nuostoliai.  

Erdvinis žuvų gausos tyrimas mariose nepatvirtino prielaidos, kad dėl kormoranų įtakos arti kolonijos 

esančiose akvatorijose gali sumažėti žuvų gausa. Priešingai, žuvų gausa neigiamai koreliavo su atstumu nuo 

kolonijos. Vadinasi, įtaka nėra ypač intensyvi, kad sukeltų pastebimus žuvų biomasės pokyčius gretimose 

akvatorijose.  

Tirtų verslinių žuvų rūšių populiacijų parametrizavimo ir kormoranų selektyvumo modeliavimo 

rezultatai parodė, jog kormoranai labiausiai veikia jauno amžiaus grupes bei nesubrendusius individus, todėl, 
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skirtingai nei verslinė žvejyba, veikianti subrendusią populiacijos dalį, kormoranai negali daryti žymesnės 

įtakos jauniklių pasipildymui.  

Nepaisant Kuršių mariose suvartotų 600,9 t (14,5 kg/ha) žuvų, 1993–2011 m. žuvų bendrijos Kuršių 

mariose stebėsenos (monitoringo) duomenų analizės rezultatai neatskleidė statistiškai patikimo žuvų 

biomasės, taip pat ir produkcijos pokyčio per šį laikotarpį. Nustatyta, kad didėjanti kormoranų populiacija 

nedarė statistiškai patikimos įtakos nei bendrai biomasei, nei kormoranų racione svarbiausių Kuršių marių 

žuvų rūšių populiacijoms. Tai leidžia teigti, jog slenkstinė įtakos riba, populiacijos biomasės produkcijai 

nepasiekta, o tokios produktyvios ekosistemos, kaip Kuršių marios, pasižymi dideliu kompensacinių 

mechanizmų potencialu ir gali kompensuoti kormoranų įtakos sukeliamą mirtingumą.  

Remiantis projekto duomenimis parengti 3 straipsniai žurnalų turinčių cituojamumo rodiklį („Impact 

Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijoms,vienas – ISI sąrašo žurnalui. Perskaityti du 

pranešimai tarptautinėse konferencijose, sukurtas filmas apie projektą, projektas pristatytas Helsinkio 

komisijos ekspertų susitikime.  

„Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui“ 

(MEDAREA) (LEK-17/2010). Šio darbo tikslas – nustatyti vietos miško medžių rūšių pažeidžiamumą Lietuvoje, 

jų arealų kaitą, įtaką biologinei įvairovei, miško ekosistemų struktūrai bei funkcionavimui, sudaryti kaitos 

prognozes (modelius) globalių pokyčių sąlygomis.  

Vertinant pagrindinių medžių rūšių būklės kaitos tendencijas per paskutiniuosius 20 metų pagal lajų 

defoliaciją buvo nustatyta, kaip Lietuvoje bei kaimyninėse valstybėse keičiasi miškų ir atskirų rūšių medžių 

būklė, įvertintas medžių amžiaus, augavietės sąlygų bei klimato veiksnių įtaka medžių būklei. Vidutinė visų 

rūšių medžių defoliacija Lietuvoje 1989–2011 metais buvo 20,9±0,1 proc. Atskirais metais vidutinė defoliacija 

svyravo nuo 24,2 proc. iki 18,8 proc. Per 23 metų laikotarpį bendra medžių būklės blogėjimo ar gerėjimo 

tendencija neišryškėjo. Per paskutiniuosius 2 dešimtmečius gerėja tik pušų (r = - 0,64) ir drebulių (r = - 0,63) 

būklė, o visų kitų medžių rūšių defoliacijos kaita atskleidžia jų būklės blogėjimo tendencijas. Skirtingo 

drėgnumo hidrotopuose pasireiškia nevienoda kritulių kiekio įtaka eglės būklei: sausesnėse augavietėse 

kritulių kiekis esti teigiamas (didėjant kritulių kiekiui) eglės būklei, o užmirkusiose ir pelkinėse augavietėse ši 

įtaka neryški. Vertinant atskirų rūšių medžių būklę kaimyninėse valstybėse, reikia pažymėti, kad paprastosios 

pušies būklė Europoje ir kaimyninėse valstybėse išlieka beveik stabili. Paprastųjų eglių būklė daugelyje 

kaimyninių valstybių (Lenkijoje, Baltarusijoje) blogėja. Vokietijoje ir Danijoje jau keletą metų pastebėta 

gerėjanti buko būklė. Šie duomenys iš dalies patvirtina hipotezę dėl galimo eglės arealo traukimosi ir buko 

plitimo regione.  

Apibendrinant modelinių medžių rūšių (paprastojo skroblo, paprastojo skirpsto, kalninės guobos, 

paprastosios vinkšnos, paprastojo klevo ir mažalapės liepos) gausos ir paplitimo tyrimų rezultatus, reikia 

pabrėžti, kad žymiai padidėjo šių rūšių medžių skaičius bei jų tūris, konstatuojamas Nacionalinės miškų 

inventorizacijos nuolatiniuose apskaitos bareliuose. Šių medžių rūšių pomiškio gausos tyrimai parodė, kad 

medelių skaičius didėja visose pomiškio aukščio grupėse. Vertinant pomiškio medelių pažeidimų 

intensyvumą, ryškėja pažeidžiamumo mažėjimas.  

Nustatant skroblo arealo Lietuvoje pokyčius nustatyta, kad per aštuonis dešimtmečius paprastojo 

skroblo arealas Lietuvoje pasistūmėjo apie 30–70 kilometrų šiaurės rytų kryptimi. 

Numatant galimą klimato kaitos įtaką pagrindinių medžių rūšių būklei, pažeidžiamumui, gausai ir 

paplitimui, klimato analogų metodu nustatytos vietos medžių rūšių populiacijų kitimo XXI am tendencijos. 

Sąlygos turėtų būti palankios lapuočiams, ypač nemoralinėms rūšims bei nepalankios spygliuočiams, ypač 

eglei. Žvelgiant perspektyviai, jau dabar galima rekomenduoti, atkuriant (želdant) miškus teikti prioritetą 

lapuočių rūšims, įskaitant paprastąjį buką, bekotį ąžuolą, europinį maumedį bei platanalapį klevą.  
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Kalninės guobos (Ulmus glabra Huds.) selekcinių požymių ryšių tyrimo duomenimis, jos aukščio 

pranašumas reiškia esant bazinių pumpurų, amfitonijos, stiebo ašies dominavimo ir gero nusivalymo nuo 

šakų, o lapų formos skirtumai bei indukcinės ir selekcinės aplinkos (motininių medžių augaviečių ir 

eksperimentinių želdinių augavietės) skirtumų ryšys – plastiškumą tarp kartų.  

Tiriant Trako miško mišrios paprastojo ir bekočio ąžuolo populiacijos palikuonių šeimų rūšinę sudėtį 

buvo nustatyta, kad daugiausia šeimos rūšinė sudėtis atitinka motininio medžio sudėtį. 

Daugiausia neatitikimų pastebėta tarpinių ir vėlyvųjų formų motininių medžių šeimose. Turint 

duomenų apie bekočių ąžuolų ankstyvosios ir tarpinės fenologinės žydėjimo formos vyravimą, o tarp hibridų 

tarpinės ir vėlyvosios vyravimą, galima teigti, kad hibridizacijos procesai yra intensyvesni būtent tarp tarpinės 

ir vėlyvosios formos individų. Tiriant rūšių plitimo Trako miške tendencijas nustatyta, kad intesyviausiai 

bekotis ąžuolas plinta rytų kryptimi. Hibridinės kilmės ąžuolo pomiškio dalis, palyginti su bekočiu, dvigubai 

didesnė nei būtų galima prognozuoti pagal brandžių medžių sudėtį. Hibridinės kilmės ąžuolo pomiškis 

intensyviausiai plinta vakarų rytų kryptimi.  

Paskutiniojo dešimtmečio sklypinės miškotvarkos duomenys atskleidžia pagrindinių miško medžių rūšių 

aukščio didėjimą 3,2 proc., o skersmens 0,9 proc. Vidutinio medynų aukščio didėjimas nustatytas visoms 

rūšims. Mažiausiai medynų rodiklių pokyčių nustatyta karpotojp beržo, o pušynų, eglynų ir drebulynų 

produktyvumas didėja gana tolygiai. Gauti Lietuvos sklypinės miškotvarkos duomenys rodo, kad esamų miško 

medžių rūšių kilmių (provenencijų) rajonų skaičių būtų galima mažinti. Kontinentinės Lietuvos dalies kilmių 

rajonus būtų tikslinga labiau stambinti.  

Tiriant paprastosios eglės populiacijų palikuonių augimo priklausomybę nuo agroklimatinio potencialo 

indekso pokyčio, perkeliant palikuonis iš populiacijos kilmės vietos į skirtingus eksperimentinius želdinius, 

nustatyta patikima vidutinio stiprumo eglės populiacijų palikuonių augimo priklausomybė nuo pavasarinių 

šalnų datų pokyčio (R2 = 0,42) vėlyvesnės pavasarinės šalnos blogina palikuonių augimą. Eglės populiacijų 

palikuonių būklės/adaptacijos blogėjimą rodo pleištinių ūglių pagausėjimas. Šiltėjant klimatui jie gausėtų dėl 

kompleksinės šių veiksnių įtakos: vėlyviausių pavasarinių šalnų datų, agroklimatinio potencialo indekso ir 

birželio, liepos bei rugsėjo mėnesių vidutinės temperatūros kompleksinio pokyčio. 

Trijuose eksperimentiniuose želdiniuose išbandomas 340 pusiausibų palikuonių iš 24 Lietuvos ir Vakarų 

Europos paprastojo uosio populiacijų, atsparumas patogenui Chalara fraxinea. Šis grybas keičiantis klimatui 

sukėlė masinį uosynų džiūvimą Europoje. Eksperimentiniuose želdiniuose atlikti augimo ir kitų adaptacinių 

požymių tyrimai atskleidė patikimus genetinius skirtumus tarp populiacijų ir tarp šeimų. Adityvinės genetinės 

variacijos koeficientai buvo dideli – 29,9–38,7 proc. o paveldėjimo koeficientai – 0,40–0,51. Stiprus 

paveldėjimas ir genetinis atsparumas ligoms leidžia tikėtis efektyvios selekcijos, kintant klimato sąlygoms 

atrenkant atspariausius genotipus rezistencinėms selekcinėms populiacijoms sukurti ir sėklinėms 

plantacijoms įveisti, siekiant atkurti stipriai pažeistas paprastojo uosio populiacijas Lietuvoje. 

Pirmą kartą hierarchinė adaptyvumo teorija buvo panaudota modeliuojant vidutinio klimato miškų 

atsakus į įvairaus masto klimato pokyčius. Padaryta išvada, jog neigiami būsimo klimato atšilimo padariniai 

gali būti kur kas menkesni nei numato dauguma specialistų, nes dabartiniuose genofonduose turėtų būti iki 

šiol saugoma informacija apie istorinėje praeityje vykusius panašaus masto atšilimus.  

Įvertinus klimato kaitos poveikyje galimas svetimkraščių medžių, kurių arealai yra netoli Lietuvos sienų, 

imigracijos bei savaiminio išplitimo XXI a. galimybes, buvo nustatytos teritorijos, kuriose šiuo metu klimatas 

yra toks pat, kaip Lietuvoje, ir jo „persidengimas“ su kitų medžių arealais. Buvo gautas sąrašas svetimkraščių 

rūšių, kurios (pagal 2 klimato kaitos scenarijus) jau šiuo metu arba 2061–2090 metais galėtų augti Lietuvoje. 

Šiuo metu Lietuvoje sėkmingai gali augti Abies alba (Europinis kėnis), Larix decidua (Europinis maumedis), 

Fagus sylvatica (Paprastasis bukas), Tilia platyphyllos (Plačialapė liepa), Quercus petraea (Bekotis ąžuolas), 

Acer pseudoplatanus (Platanalapis klevas) ir kitos rūšys. Priežastis, kodėl šiuo metu Lietuvoje dar neauga 
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minėtosios rūšys – tai mažas rūšių natūralaus plitimo greitis, įvairių autorių duomenimis, siekiantis tik 30–100 

km per šimtmetį. Panašus nustatytas ir skroblo plitimo greitis Lietuvoje.  

Modeliavimas parodė, kad tiek pagal B1, tiek pagal A2 scenarijų 2090 metų Lietuvos klimatas 

„nepersidengia“ su dabartiniu eglės arealu. Taigi jis nebus tinkamas eglei augti. Pagal A2 scenarijų 2090 metų 

Lietuvos klimatas „nepersidengia“ ir su dabartiniu pušies arealu. Taigi jis nebus tinkamas ir pušiai augti. 

Tačiau jei klimatas keistųsi pagal B1 scenarijų, tai 2090 metais jis visgi bus tinkamas pušiai augti rytinėje 

Lietuvos dalyje. Nesvarbu pagal kokį scenarijų klimatas keistųsi, bet Lietuvos klimatas 2090 metais bus 

palankus abiem beržų rūšims, paprastajai drebulei, juodalksniui, paprastajam uosiui, paprastajam ąžuolui, nes 

Lietuva nebus šių medžių rūšių arealo pakraštyje. 

Tyrimų rezultatai yra apibendrinti dviejose publikacijose, išspausdintose leidiniuose, turinčiuose 

cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, perskaityti 2 pranešimai 

tarptautinėse konferencijoje, parengti 2 straipsniai leidinių, turinčių cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) 

„Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijoms. Išspausdintas 1 straipsnis Lietuvos recenzuojamame žurnale 

bei 2 straipsniai – populiariame žurnale.  

„Svetimkraščių medžių įtaka miško bendrijų biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui“ 

(SVETIMKRAŠTIS MIŠKAS) (LEK-19/2010). Projekto tikslas – ištirti svetimkraščių medžių rūšių įtaką miško 

bendrijų biologinei įvairovei, struktūrai, biogeocheminiams ciklams ir tvarumui.  

Svetimkraščiai sumedėję augalai – tai medžių ir krūmų rūšys, kurias žmogus kryptingai introdukavo 

Lietuvoje, formuodamas sparčiau ne vietos medžių rūšis augančius grynus arba mišrius medynus. 

Svetimkraščiai medžiai ir krūmai, sukurdami savitą aplinką ir mikroklimatą, keičia įprastas miško žolinių augalų 

ir samanų bendrijas, svetimkraščių rūšių sėjinukai bando įsitvirtinti erdvėje, dominuoti prieš vietos medžių 

rūšis. Preliminari Lietuvos miškų statistikos analizė rodo, kad mūsų miškuose svetimkraščiai medžiai 

atskiruose miško masyvuose sudaro dažniau mišrius, rečiau grynus medynus, auga antrame arde ar pasitaiko 

tik pavienių individų.   

Tyrimų metu išanalizuotas svarbiausių svetimkraščių medžių rūšių paplitimas Lietuvos miškuose, 

naudojant Lietuvos miškotvarkos sklypinės inventorizacijos bazės duomenis, mokslinėse publikacijose skelbtą 

informaciją bei kitus šaltinius. Išaiškinta, kad Lietuvos miškuose auga apie 53 svetimkraščių sumedėjusių 

augalų rūšys. Iš spygliuočių seniausiai Lietuvoje pradėta auginti maumedžius. Seniausiai (1849 metų Degsnės 

miške) įveisti europinio maumedžio lenkinio porūšio (Larix decidua Mill. ssp. polonica Ostenf. et Syrach) bei 

europinio maumedžio (Larix decidua Mill.) želdiniai. Iki 2000 m. maumedžio želdinių įveista apie 4,4 tūkst. ha. 

Kuršių nerijos kopose plačiai auginama kalninė pušis (Pinus mugo Turra). Negausiai pajūrio smėlynuose 

auginama juodosios pušies (Pinus nigra J. F. Arnold). Lietuvoje po Antro pasaulinio karo miškuose plačiai buvo 

veisiama Bankso pušis (Pinus banksiana Lamb.). Iš lapuočių Lietuvoje daugiausia auginama raudonojo ąžuolo 

(Quercus rubra L.). Paprastojo buko (Fagus sylvatica L.) Lietuvos miškuose auginama nedaug, dažniau 

vakarinėje dalyje. 

Vykdant projektą, Lietuvos miškuose sukurtas tyrimo barelių tinklas kompleksiniams raudonojo ąžuolo, 

maumedžių ir paprastojo buko medynų stebėjimams. Nustatyta šių rūšių medynų struktūra, jų bendrijų 

augalų rūšių įvairovė, tirtos miško dirvožemių fizikinės, cheminės ir biologinės savybės bei kompleksiškai 

įvertinti medynų struktūros, įvairovės bei dirvožemio parametrai. Tyrimai parodė, kad svetimkraščių medžių 

medynai savo našumu, būkle, sveikatingumu ir parametrais nenusileidžia vietos rūšių medynams. Dažniausiai 

formuojasi paprastos struktūros vienaardžiai, tvarūs (silpnai pažeisti) raudonojo ąžuolo medynai. Raudonasis 

ąžuolas gerai atželia ir turi galimybių plisti į gretimas ekosistemas. Maumedynų struktūra sudėtingesnė, 

medynai paprastai dviardžiai. Tai patys našiausi medynai Lietuvoje. Vakarų Lietuvos miškuose antrą ardą gali 

formuoti paprastasis bukas. Paprastasis bukas Lietuvos sąlygomis yra už natūralaus arealo paplitimo ribos. 

Lietuvoje bukynai auga apie 150 km į šiaurės rytus nuo arealo ribos. Ši rūšis svarbi kaip klimato šiltėjimo 
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indikatorius, nes Lietuvoje paprastojo buko plitimą ribojantys veiksniai yra šaltos žiemos bei pavasarinės 

šalnos. Išanalizavus Preilos meteorologinės stoties duomenis ir palyginus su buko prieaugiu nustatyta, kad 

karštos vasaros, šaltos žiemos ir sausa bei šalta vegetacijos sezono pirma pusė turėjo įtakos buko prieaugio 

mažėjimui. Šie meteorologiniai parametrai 57 proc. buko prieaugio variacijos. Lietuvoje nemažai bukynų 

įveista antrajame pušynų arde, todėl buvo siekiama nustatyti antrojo buko ardo įtaką pušynams. Paaiškėjo, 

kad bendras pušynų produktyvumas dėl antro buko ardo padidėjo. Čia bendras medyno tūris buvo iki 49 proc. 

didesnis nei grynuose. Nors žemutinių augalijos ardų įvairovė pušynuose su antru buko ardu sumažėjo, tačiau 

čia dirvožemio humusinis (A) sluoksnis buvo storesnis, o paklotės (O) sluoksnis plonesnis.  

Paprastojo buko ir raudonojo ąžuolo medynuose dėl gausesnės mikrobiotos lapijos nuokritos labai 

intensyviai irsta, todėl yra palankios sąlygos šių medžių rūšių savaiminiam atžėlimui, taip pat tai didina jų 

invaziškumą. Nustatyta, kad šių rūšių medynuose viršutiniai mineralinio dirvožemio sluoksniai rūgštėja. 

Europinio maumedžio medynuose maisto medžiagų apytaka yra daug lėtesnė, čia galimi mažesni anglies ir 

azoto nuostoliai dėl mikrobiotos išskiriamų dujų (CO2, N2O, CH4 ir kt.). Maumedynų mineraliniame 

dirvožemyje gali būti išsaugoma pusiausvyra tarp maisto medžiagų akumuliacijos ir išplovimo/pasisavinimo.  

Grynuose ir mišriuose europinio maumedžio, paprastojo buko ir raudonojo ąžuolo medynuose vabalų 

komplekso struktūros ir rūšių įvairovės tyrimai parodė, kad minėtosios medžių rūšys neigiamos įtakos miškų 

ekosistemų vabalų komplekso biologinei įvairovei neturėjo. Tirtų medynų miško paklotės vabalų bendrijų 

rūšių mažiausia įvairovė nustatyta raudonojo ąžuolo medynuose. Tyrimų metu išaiškintos kelios naujos 

Lietuvos vabalų rūšys: Atheta negligens (Mulsant & Rey, 1873), Brachygluta sinuata (Aubé, 1833), Orthoperus 

nigrescecns Step., Scymnus femoralis (Gyll.), Orhestes fagi (L.). Daugiau kaip pusė aptiktų rūšių Lietuvoje 

laikomos retomis arba mažai žinomomis.  

Atlikti kalninės (Pinus mugo) ir paprastosios (P. sylvestris) pušų natūralios hibridizacijos tyrimai pagal 

morfologinius požymius ir rūšiai specifinius mitochondrinės ir chloroplasto DNR žymenis parodė, kad 23 iš 

testuotų 203 individų turėjo tėvą iš priešingos rūšies, nei jų morfologinė charakteristika, ir yra hibridai. Galima 

teigti, kad Kuršių nerijoje formuojasi natūralūs P. sylvestris (motina) x P. mugo (tėvas) hibridai. Buvo aptikta ir 

reciprokinių, dažniausiai brandaus amžiaus, hibridų, kurių kilmė neaiški, gali būti ne vietinė. 

Projekto vykdymo metu gauti tyrimų rezultatai išspausdinti dviejuose mokslo populiarinimo 

straipsniuose. Įteikti 4, parengti 2 straipsniai tarptautinių mokslo žurnalų, turinčių cituojamumo rodiklį 

(„Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijoms.  

„Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos krintančių medžių lapų nuokritų“ 

(ACERTOX) (LEK-20/2010). Projekto tikslas – grindžiant vandens ir sausumos ekosistemų sąsajas ir remiantis 

medžių lapų nuokritų irimo produktais kaip alochtoninės ištirpusios organinės anglies papildomu šaltiniu, 

įvertinti šiuo metu dominuojančių juodalksnių įtaką hidrofitams ir palyginti ją su uosialapio klevo sukelta 

įtaka. 

Tyrimų metu nustatyta, kad juodalksnio (Alnus glutinosa) ir uosialapio klevo (Acer negundo) lapuose 

esančių pagrindinių biogenų koncentracijos buvo apytiksliai vienodos, tačiau dauguma vandens fizinių bei 

cheminių parametrų, irstant šių medžių lapams, skyrėsi. Lapams biodegraduojant 90 dienų, uosialapio klevo 

lapų mineralizacijos metu ežero vanduo labiau praturtinamas azoto junginių ir lengvai skaidomų organinių 

medžiagų, nei mineralizuojant juodalksnio lapus. Esant mikroaerobinėms sąlygoms, mažoms pH, vandenyje 

vyravo redukuotos azoto formos, ypač A. negundo atveju, kai NH4+ buvo iki 90 proc. (43 mg/L) bendro 

mineralinio azoto. Su lapų nuokritomis į vandenį patenka alochtoninės mikrofloros: su A. negundo lapais 

įnešama iki 50 proc., su A. glutinosa – iki 18 proc. bendro pradinio (alochtoninių ir autochtoninių) bakterijų 

skaičiaus. Juodalksnio ir uosialapio klevo lapų biodegradacijos metu, net 11–13oC temperatūroje, sparčiai 

vystosi mikroorganizmai. Pagal morfologinės bakterijų struktūros skirtumus galima manyti, jog skirtingų lapų 

mineralizacija vyko dėl skirtingų bakterijų rūšių. Tiek bendras bakterijų skaičius, tiek ir heterotrofinių bei 
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celiuliozę skaidančių bakterijų kolonijos bei jų aktyvumas vandenyje su A. negundo lapais buvo didesnis nei 

irstant A. glutinosa lapams – tai skatino lapų biodegradaciją: po 90 dienų A. negundo prarado 56 proc., A. 

glutinosa – tik 30 proc. savo pradinės lapų masės. Be to, skirtingai nei pastarojo, uosialapiui klevui būdinga  

numesti lapus vienu metu ir sudaryti storą nuokritų sluoksnį, kuriame susikuria ypač palankios sąlygos 

biodestrukcijai. Remiantis gautais mikrobiologinių ir cheminių tyrimų duomenimis galima manyti, kad ir 

gamtinėmis sąlygomis, dominuojant invaziniam uosialapiam klevui vandens telkinių pakrantėse, 

eutrofikacijos ir bioproduktyvumo didėjimo bei dumblėjimo procesai atabrado zonoje vyksta greičiau nei 

vyraujant autochtoniniams, pvz., A. glutinosa, medžiams – tai turėtų neigiamai veikti vandens telkinių 

rekreacinę vertę. 

Tiriant galimą ekotoksikologinį lapų nuokritų įtaką, pasirinktos dvi skirtingos bioindikatorinės hidrofitų 

rūšys – žvaigždėtasis maurašakis (Nitellopsis obtusa), švarių oligotrofinių ir mezotrofinių ežerų indikatorius, ir 

mažoji plūdena (Lemna minor), paplitusi eutrofizuotuose vandens telkiniuose. Invazinio A. negundo ir 

autochtoninio A. glutinosa lapų nuokritų ekstraktų įtaka augalams skyrėsi tiek organizmo, tiek subląsteliniu 

lygiu. Uosialapio klevo lapų vandeniniai ir jų irimo ekstraktai buvo toksiškesni nei juodalksnio ekstraktai, 

sukelto N. obtusa ląstelių žūtį ir membranos depoliarizaciją mažesnėmis ekstraktų, normuotų pagal IOA, 

koncentracijomis. Tačiau biocheminiu reakcijos lygmeniu, įvertindami iš tų pačių ląstelių išskirtos 

mikrosominės frakcijos H+-ATPazės aktyvumą ir nuo ATP priklausomo transmembraninio elektrocheminio 

potencialo ΔμH+ pokyčius, pastebėjome kiek stipresnį atsaką į juodalksnio ekstraktus. Detalizuodami 

oksidacinio streso fermentų reakcijas nustatėme, kad abiejų medžių lapų ekstraktai didina citozolinės 

glutationo-S- transferazės ir glutationo reduktazės bei katalazės aktyvumą atitinkamų koncentracijų ir laiko 

diapazonuose – tuo buvo patvirtintas oksidacinio streso N. obtusa ląstelėms faktas. Kadangi fermentinių 

procesų lygmeniu, kitaip negu visos ląstelės (mirtingumo ir elektrofiziologinės reakcijos atvejais) A. negundo ir 

A. glutinosa lapų nuokritų ekstraktų įtakos skirtumai nebuvo ryškūs, galima manyti, kad daugiausia įtakos 

ląstelės sumažėjusiam gyvybingumui turėjo A. negundo nepalankesnis terpės chimizmas mikrobiologinio lapų 

irimo atveju.  

Mažosios plūdenos bandymų rezultatai atskleidė sąsajas tarp morfologinių viso augalo pokyčių ir 

oksidacinio streso vyksmo. Viena vertus, A. glutinosa ir A. negundo lapų ekstraktų įtaka L. minor stiebo plotui 

ir šaknelių bendram ilgiui aiškių ekstraktų toksiškumo požymių gamtinių IOA koncentracijų atveju nebuvo, 

antra vertus, veikiant skirtingų medžių rūšių lapų ekstraktams, buvo L. minor atsakas biocheminiu lygmeniu, 

indikuojantis oksidacinius pažeidimus (nuo koncentracijos ir ekspozicijos trukmės priklausantis lipidų 

peroksidacijos produktų didėjimas) ir antioksidacines fermentines reakcijas, parodančias reaktyviojo 

deguonies formų skaidymą (APOX, KAT, GPOX, GR katalitinių aktyvumų pokyčiai). Tolesnis augalo reakcijos į 

tokio pobūdžio fermentinius procesus scenarijus galėtų būti augalo membranų destrukcija, tačiau skirtingai 

nei N. obtusa atveju, mažosios plūdenos augalas nežūdavo.  

Tyrimų duomenų pagrindu parengti ir įteikti du straipsniai mokslo periodinių leidinių, turinčių 

cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Web of Science“ duomenų bazėje, redakcijoms, 3 moksliniai 

pranešimai perskaityti tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

„Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai ežeruose“ (SVETIMI TINKLE) (LEK-

18/2010). Projekto tikslai – taikant stabiliųjų izotopų analizės metodą ir gradientinio tyrimo strategiją, ištirti 

svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių invazijų įtaką ežerų mitybos tinklams; įvertinti ežerų trofinį statusą ir jų 

litoralės bendrijų biologinį užkrėstumą, t. y. nuokrypio nuo natūralios būklės lygį; analizuoti sukauptą 

(ankstesnių ir vykdomų tyrimų metu) informaciją apie biologines invazijas vidaus vandenyse ir skelbti gautus 

rezultatus; parengti ežerų ekologinės būklės ir autochtoniškumo (biologinio užkrėstumo, t. y. nuokrypio nuo 

natūralios būklės dėl biologinių invazijų) pagal litoralės makrobestuburius vertinimo rekomendacijas.  
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Gauti rezultatai leidžia teigti, jog, siekiant praturtinti žuvų maisto išteklius, į Lietuvos ežerus 

introdukuotos Ponto–Kaspijos kilmės šoniplaukos ir mizidės yra vartojamos žuvų maistui. Kai jų gausu, jos 

tampa svarbus maisto šaltinis ir gali turėti įtakos kai kuriems mitybos dėsningumams, tačiau įrodymų, kad dėl 

introdukcijos padidėjo žuvų ištekliai, t. y. bendra žuvų produkcija, negauta.  

Lietuvos gėluose vandenyse (upėse, ežeruose ir vandens talpyklose) iki šiol aptikta 16 svetimkraščių 

makrobestuburių rūšių – viena duobagyvių, trys moliuskų ir dvylika vėžiagyvių. Daugiausia jų pagal mitybos 

būdą priskirtinos rinkėjams, kuriems dažnai būdinga visaėdystė. Didžiausios įtakos vandens svetimkraščių 

makrobestuburių atplitimui padarė Baltijos ir Juodosios jūrų baseinų sujungimas kanalais ir tikslingos 

introdukcijos XX a. antroje pusėje. Galima prognozuoti, kad kelių, jau esamų mūsų vandenyse, svetimkraščių 

makrobestuburių paplitimas Lietuvoje didės, ir labai tikėtina, kad bus naujų rūšių invazijų.  

Prieš kelerius metus į pietinės Lietuvos didžiuosius ežerus patekusi naujazelandinė dumbliasraigė 

Potamopyrgus antipodarum yra tarp invazyviausių vandens makrobestuburių rūšių. Labiausiai tikėtinas jos 

plitimo vektorius yra vandens paukščiai, todėl proceso kontrolė beveik neįmanoma.  

Sukaupti tyrimų duomenys rodo, kad invazyviausioms tekančiuose vandenyse rūšims, t. y. toms 

daugiausia turinčioms įtakos vietos makrobestuburių struktūrai, priskirtinos trys vėžiagyvių rūšys – kietašarvė 

šoniplauka Pontogammarus robustoides, korofijus Chelicorophium curvispinum ir rainuotasis vėžys 

Orconectes limosus bei pilvakojis moliuskas Litoglyphus naticoides.  

Invazinės vandens makrobestuburių rūšys daro neigiamą įtaką vietos makrobestuburių įvairovei, todėl 

svetimkraštės rūšys, sukeldamos vandens ekosistemų biologinį užkrėstumą, dažnai iškreipia vandens 

ekosistemų ekologinės būklės įvertinimus, naudojant tradicinius makrobestuburių rodiklius, sukurtus 

naudojant informaciją apie vietos rūšių jautrumą antropogeniniams stresoriams.  

Atlikti šešiolikos Lietuvos ežerų mitybos tinklų tyrimai. Preliminarūs rezultatai rodo, kad invazinės 

makrobestuburių rūšys gali turėti įtakos mitybos tinklų struktūrai. Invazinių rūšių įtakos ežerų mitybos tinklų 

kiekybiniams parametrams analizė tęsiama. 

Ilgalaikių Dusios ežero duomenų analizė parodė, kad invazinės Ponto-Kaspijos kilmės šoniplaukos ir 

mizidės yra kokurentiškai pranašesnės už vietos sistematiškai artimas rūšis. Pagrindinės svetimkraščių rūšių 

pranašumo priežastys – tai trumpesnis gyvenimo ciklas, taip pat ir tuo pačiu didesnis demografinis 

potencialas bei stipresnis polinkis plėšriai mitybai, todėl jos yra pranašesnės vidugildijinėje konkurencijoje. 

Ilgalaikis skirtingos kilmės aukštesniųjų vėžiagyvių koegzistavimas viename vandens telkinyje neįmanomas, jei 

vietos ir svetimkraščių rūšių buveinės „persidengia“.  

Sukurta Lietuvos ežerų būklės vertinimo sistema, susidedanti iš ekologinės būklės vertinimo, remiantis 

multimetriniu Lietuvos ežerų makrobestuburių indeksu (LEMI), ir bendrijų autochtoniškumo vertinimo, 

remiantis biologinio užkrėstumo indeksu.  

Sukauptos informacijos pagrindu pateiktose rekomendacijose nurodoma, jog vykdant gėlųjų vandenų 

ekologinės būklės stebėseną būtina atsižvelgti į vandens ekosistemų biologinį užkrėstumą ir patikrinti 

tradicinių biotinių rodiklių informatyvumą, jei reikia, – juos modifikuoti. Vertinant vandenų būklę, 

rekomenduojama pereiti prie multimetrinių vertinimo sistemų. Sukurtą ežerų būklės vertinimo sistemą po 

testavimo rekomenduojama patvirtinti oficialiu Lietuvos ežerų būklės vertinimo metodu. Taip pat 

rekomenduojama invazinių rūšių įtakos mitybos tinklų struktūrai tyrimus atlikti įvairesnio tipo vandens 

telkiniuose – įtraukti įvairesnių ežerų (pagal trofiškumą ir morfometriją), skirtingo dydžio upes, vandens 

saugyklas ir marias. Tyrimai papildytų žinias apie invazinių rūšių įtakos bendrus dėsningumus. Tokia 

informacija turėtų ne tik fundamentinę, bet ir taikomąją vertę planuojant priemones vandens ekosistemoms 

apsaugoti ir atkurti.  

Projekto plane numatytos mokslinės informacijos analizės ir tyrimų rezultatų pagrindu paskelbtos 

keturios mokslinės publikacijos, trys iš jų – leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) 
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„Web of Science“ duomenų bazėje, vienas – ISI Master list sąrašo leidinyje, parengti su dtraipsniai ir 

rengiamas vienas straipsnis, projekto rezultatai paskelbti dviejose tarptautinėse konferencijose. 

Projekto „Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius 

veiksnius“ (LEK-02/2012)“ tikslas – ištirti svetimkraščių gėlavandenių rafidofitainių Gonyostomum semen 

įtaką ežerų planktono komponentų kaitai ir jos raiškai ekosistemose. Vykdant projektą nustatyti 

Gonyostomum ežerams būdingi vandens fizikiniai, cheminiai parametrai ir jų vertės, lėmusios fitoplanktono 

struktūros ypatumus skirtingu rafidofitainio invazijos laipsniu pažeistuose ežeruose. Projekto metu išskirtų 

silpnai, vidutiniškai ir stipriai pažeistų ežerų planktono bendrijose vyravo skirtingos pagal sistematinę 

priklausomybę ir mitybos būdą vietinių dumblių rūšys. Gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis nustatyta, 

kad G. semen neigiamą įtaką turėjo Mallomonas, Kephyrion genčių žiuželiniams auksadumbliams, su 

Gymnodinium, Peridinium genčių šarvadumbliais koegzistavo. 

Skirtingo trofiškumo vandens telkinių planktono bendrijų jautrumo G. semen invazijai ir tarpusavio 

dumblių rūšių sąveikos tyrimai leido įvertinti rūšies adaptacines ir plitimo galimybes ežeruose. Atlikti vietinių 

tos pačios strategijos ir ekologinę nišą užimančių planktono dumblių tarprūšinės konkurencijos su G. semen 

ypatumų eksperimentiniai tyrimai atskleidė, kad rafidofitainio įsikūrimui ežeruose įtakos turi vandens terpė ir 

planktono bendrijų struktūra skirtingais sezonais. Jautriausi rūšies invazijai yra mažamaisčiai, mažu vandens 

spalvingu pasižymintys ežerai ir planktono bendrijos, kuriose vyrauja smulkūs auksadumbliai, todėl į šio tipo 

ežerus būtų tikėtinas invazinio G. semen plitimas ir sėkmingas įsikūrimas. Konkurencijos tarp atskirų 

morfofunkcinės dumblių grupės atstovų analizė leido nustatyti pagrindinius G. semen konkurentus, galinčius 

sėkmingai konkuruoti dėl mitybinių resursų. Atskirų dumblių konkurentų rūšių ir G. semen tarpusavio ryšių 

eksperimentiniai tyrimai parodė, kad rūšių biologinės savybės yra svarbios jų vystymuisi. Gamtoje G. semen 

buvo taip pat buvo vienas iš reikšmingų veiksnių, turėjęs įtakos žiuželinių, ypač smulkių auksadumblių ir 

kriptofitinių rūšių sezoninei kaitai modeliniuose ežeruose. 

Skirtingoms dumblių grupėms būdingų pigmentų analizė HPLC leido įvertinti fitoplanktono ir G. semen 

invazijos raidą, nustatyti tarprūšinės konkurencijos ypatumus. Rūšiai būdingų pigmentų kiekių kaita atskleidė 

G. semen skirtingą įsikūrimo laikotarpį ežeruose ir adaptaciją, kuriai galimai įtakos turėjo maistinių medžiagų 

kiekis. 

Modelinių ežerų fitoplanktone intensyvus svetimkraščių G. semen dumblių vystymasis lėmė S-

strategijos vietinių rūšių vyravimą. Nustatyti analogiški Ceratium hirundinella šarvadumlių ir rafidofitainio 

paros migracijos ypatumai, rodantys konkurenciją dėl ribotų mitybinių resursų. G. semen augimas nebuvo 

limituojamas iš ′viršaus′ (angl. top-down) dėl mažos rafidofitainius galinčių kontroliuoti plėšrių zooplanktono 

rūšių (Asplanchna priodonta, Sida crystalina) biomasės. Eksperimentiškai buvo nustatytas smulkaus 

protozooplanktono Actinophrys sol vaidmuo kontroliuojant G. semen populiaciją stipriai rūšies pažeistuose 

ežeruose. 

Santykinai nedideliam G. semen populiacijų DNR polimorfizmui įtakos galėjo turėti įsikūrimo laikotarpis 

ir natūralizavimasis Lietuvos vandens telkiniuose. Iš devynių tirtų Lietuvos ežerų G. semen populiacijų DNR 

polimorfizmas buvo du kartus mažesnis vakarinės Lietuvos ežeruose, palyginti su telkšančiais šalies rytuose ir 

pietuose. Todėl priimta prielaida, kad svetimkraščiai rafidofitainiai, atkeliaudami iš Skandinavijos, pirmiausia 

įsikūrė vakarinės Lietuvos dalies ežeruose. Lietuvoje tarpstančių G. semen dumblių genetinio polimorfizmo 

tyrimai patvirtino ežero aplinkos sąlygų svarbą populiacijų genetiniam giminingumui. Taigi, ekologinių sąlygų 

skirtumai gali lemti skirtingą invazinės rūšies būklę, poveikį bendrijos struktūrai ir procesams ekosistemoje. 

Rafidofitainiai gamtinėse populiacijose formuoja specifinę mikroflorą, pasižyminčią stipriomis 

adhezinėmis ir biocidinėmis savybėmis. Tuo pasinaudota norint identifikuoti mikroorganizmų kamienus, 

galinčius slopinti G. semen vystymąsi. Išskirti biocidiniai bakterijų ir mielių kamienai turėjo įtakos G. semen 

populiacijų adaptacijai, fenotipinei struktūrai, vietinių planktono organizmų atsparumui. Pantoea sp. ir 
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Enterobacteriaceae šeimos bakterijų kamienai, išskirti iš G. semen „žydėjimą“ patiriančių ežerų, pasižymėjo 

stipriu ir plačiu veikimo aktyvumu, biocidiniu stabilumu ir gali turėti komercinę reikšmę. Modeliniuose 

bandymuose nustatytas algicidiškas šių kamienų poveikis G. semen. 

Siekiant išskirti ir identifikuoti dumblių sintetinamus bioproduktus, lemiančius jų biologinio poveikio 

aplinkai veiksmingumą, ir numatyti tikslingo jų praktinio panaudojimo galimybes, plonasluoksnės 

chromatografijos metodu buvo ištirta G. semen bioproduktų sudėtis (triacilgliceroliai, riebalinės rūgštys, 

riebalinių rūgščių esteriai). Jos kiekybiniai pokyčiai priklausė nuo dumblių radavietės, ląstelių kultivavimo ir 

bioproduktų išskyrimo būdo. Nustatytas antioksidacinis G. semen bioaktyvumas. Rafidofitainio bioaktyvios 

medžiagos akivaizdžiai slopino žmogaus vėžinių ląstelių augimą, stipriausią poveikį turėjo krūties karcinomos 

ląstelėms, sumažindamos jų gyvybingumą 30–40 proc. Dumblių ekstraktai veikė tik vėžines ląsteles, nevėžinių 

ląstelių augimui, skirtingai nei komerciniai vaistai, įtakos beveik neturėjo. 

Projekto baigiamosios ataskaitos vertinime konstatuota, kad buvo įgyvendinti visi projekto uždaviniai ir 

atlikti moksliniai tyrimai dera su projekto vykdymo planu. Buvo atlikti fitoplanktono ekologijos, G. semen 

genetinio polimorfizmo, biologiškai aktyvių produktų ir galimybių mikrobiologinėmis priemonėmis 

kontroliuoti invazinio fitoplanktono populiaciją tyrimai ir gauta svarių rezultatų. Projekto vykdymo metu 

gauta mokslinė produkcija vertinga ir reikšminga: du straipsniai paskelbti leidiniuose referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“, dar du straipsniai 

įteikti redakcijai; be to dalyvauta 12-oje tarptautinių konferencijų, paskelbtas mokslo populiarinimo 

straipsnis. 

Projekto „Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos 

tempai“ (KOREKO) (LEK-03/2012) tikslas – sudaryti didžiųjų kormoranų sukeltos hipertrofikacijos poveikio 

miško ekosistemai modelinę schemą, apimant papildomus (netirtus) ekosistemos elementus, įvertinti 

kolonijos pakraščių plėtros dinamiką bei miško pažaidų pasireiškimo greitį. 

2012 m. kolonijoje perėjimo sezono pabaigoje užregistruotos 1470 sėkmingai jauniklius užauginusių 

kormoranų porų ir 268 poros pilkųjų garnių. Dėl balandžio – gegužės mėn. vykdytų kormoranų baidymų, dar 

993 didžiųjų kormoranų lizduose ir 35 pilkųjų garnių lizduose jauniklių neišperėta. Vidutiniškai viename lizde 

užaugo 2,65 kormoranų jauniklio. Stebėtuose lizduose užaugo 1–4, dažniausiai – 2–3 jaunikliai, baidymu 

paveiktoje kolonijos dalyje tik pavieniuose lizduose užaugo po 1 jauniklį, o dalyje lizdų perėjimas nebuvo 

sėkmingas, nors lizdus paukščių poros lankė. 

Pradiniais tyrimų duomenimis, kolonijos pakraštyje vyko dinamiški, netolygūs dirvožemio ir negyvos 

medienos savybių pokyčiai, kurių svyravimo paklaidos tarp atskirų tyrimo plotelių zonoje buvo itin didelės ir 

didžiuma jų greičiausiai priklausė nuo paukščių veiklos intensyvumo aplink individualius plotelius.  

Dirvožemio mikroorganizmų (bakterijų, aktinomicetų ir mikromicetų) skaičius kolonijos pakraščio 

zonose ir jo dinamika priklausė tiek nuo sezono, tiek nuo individualių tyrimo plotelių charakteristikų, išskyrus 

rudens sezoną, kai kiekybinių parametrų skirtumų nenustatyta arba jie buvo nepatikimi. Visų sezonų metu 

labiausiai kolonijos veikiamoje zonoje buvo nustatyta dižiausia aktinomicetų gausa, mažiausiu kultivuojamų 

mikromicetų kiekiu ir didžiausiu mineralinį N asimiliuojančių mikroorganizmų skaičiumi. Dirvožemio hidrolazių 

(ureazės ir sacharazės) aktyvumas tiesiogiai teigiamai koreliavo su kolonijos poveikio intensyvumu. 

Augalų tyrimai, vykdyti PR ir ŠV krypčių transektose, parodė, kad kolonijos įtaka yra skirtingo 

intensyvumo ir stebima nevienodu atstumu nuo kolonijos. Miško plotas, kuriame yra PR transekta, yra labiau 

paveiktas nei esantis į ŠV nuo kolonijos ir intensyvi įtaka matoma visame transektos ilgyje. Svetimkraščių 

augalų rūšių aptinkama visame transektos ilgyje ir joje nematyti tendencijos, kad eutrofizacijos įtaka mažėtų. 

ŠV transektoje aptiktos tik dvi svetimkraštės rūšys, kurios auga iki 60 m atstumu nuo kolonijos ribos. Šioje 

transektoje kolonijos poveikio mažėjimo tendencija, tolstant nuo jos ribos, gana akivaizdi, eutrofikacijos įtaka 

matoma 100 m atstumu nuo kraštinių lizdų. Kolonijos poveikis epifitinių kerpių bendrijoms matomas 60 m 



57 

atstumu nuo kraštinių lizdų, o iki 30 m fiksuojama pereinamoji zona, kurią indikuoja negyvi Hypogymnia 

physodes gniužulai. Rūšių skaičius kontrolinėje ir tarpinėje zonoje 2010–2012 m. nepakito, tačiau pačios 

zonos 2012 m. pasistūmėjo vakarų kryptimi. Dėl kolonijų daromos įtakos kerpes pakeičia dumbliai, dominuoja 

žaliadumblis Apatococcus lobatus. 

Užfiksuoti diskomicetų ir agarikoidinių grybų pokyčiai kolonijos pakraštyje, kuriame lizdai atsirado 

2011–2012 m.: sumažėjo diskomicetų rūšių ir radimo atvejų bei mikorizinių agarikoidinių grybų rūšių dalis 

nuo bendro rūšių skaičiaus, taip pat sumažėjo ektomikorizinių šaknelių įvairovė. Antžeminių mikromicetų 

įvairovė kolonijos pakraštyje mažėjo didėjant kolonijos įtakai, mažėjimas vyko paklotės saprotrofų sąskaita, o 

biotrofų įvairovė didėjo stiprėjant kolonijos įtakai. Kolonijoje taip pat stipriau pasireiškė biotrofai, išskyrus 

rūdiečius grybus, kurių kolonijos teritorijoje beveik nerasta. Kolonijos pakraštyje medieną ardančių grybų 

įvairovė ir gausumas pasiskirstė pagal grybų grupes: afiloforiečių rūšių didžiausia įvairovė ir gausumas 

nustatyti ant kolonijos ribos (su naujausiais lizdais), kolonijos labiausiai veikiamoje zonoje jų beveik nebuvo, 

tačiau lokuloaskomicetų ir pirenomicetų rūšių ir radimo atvejų daugiausia buvo kolonijos teritorijoje, už 

kolonijos ribų jų buvo gerokai mažiau. 

Preliminariais (pavasarinio tyrimo) duomenimis kolonijos teritorijoje, lyginant su kontrolinėmis 

zonomis stebėta didesnė vabzdžių individų ir rūšių įvairovė, ypač didelė ji buvo seniausiose kolonijos dalyse, 

kur nebėra lizdų ir susiformavusios eutrofinių augalų bendrijos. Vyravo plėšrūs vabzdžiai ir rūšys susijusios su 

negyvos gyvūninės kilmės organikos ardymu.  

Mažiausia smulkiųjų žinduolių įvairovė ir santykinis gausumas stebėti kormoranų kolonijos 

pakraščiuose. Dominuojančios smulkiųjų žinduolių rūšies – geltonkaklės pelės – populiacijos struktūrai 

kolonijos poveikis yra neigiamas. 

Rekomendacijų nepateikta, nes dar nebaigti metiniai tyrimai, tačiau pažymėta, jog 2012 m. kormoranų 

baidymas padarė stiprią įtaką paukščių produktyvumui ir kolonijos plėtrai. Metinio tyrimo išvados nusiųstos 

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai. 

Remiantis projekto duomenimis parengtas (spaudoje, priimtas) vienas mokslinis straipsnis žurnale 

referuojamame ISI WOS duomenų bazėje, padaryti trys pranešimai tarptautinėse konferencijose, parengtas 

vienas populiarus straipsnis. 

Projekto „Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai“ 

(AFIDOKONSORCIJA) (Nr. LEK-04/2012) tyrimų tikslas – atlikti afidokonsorcijos rūšių monitoringinius tyrimus 

Lietuvoje bei ekspedicinius tyrimus Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje, paimti afidokonsorcijos rūšių mėginius, 

išskirti DNR, padauginti mitochondrinio CO-I geno bei branduolio EF-1α geno fragmentus bei atlikti jų 

sekoskaitą. 

Lietuvoje 2012–2014 m. ant Prunus genties augalų aptikta 11 amarų rūšių, priklausančių 5 gentims: 

Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, B. cardui (Linnaeus), B. helichrysi (Kaltenbach), Hyalopterus pruni 

(Geoffroy), Phorodon humuli (Schrank), Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus), R. padi (Linnaeus), Myzus 

cerasi (F.), Aphis pomi de Geer, A. spiraecola Patch, A. craccivora Koch. Invazinė Rytų Baltijos regione amarų 

rūšis B. divaricatae, nepaisant menkos jos genetinės įvairovės, yra pakankamai konkurencinga bei toliau 

plečia invazinį arealą. Aptiktos naujos šios rūšies radvietės Latvijoje (Kegums, Salaspils, Skriveri, Strenči, Bene, 

Auce, Rundale, Zalenieki, Tervete, Dobele, Rezekne, Azarkrosti, Karsava, Daugavpils), Estijoje (Rõngu, Võru),  

Lenkijoje (Augustow, Goldap, Suwalki, Seiny, Wigry, Okęcie, Pawlowice, Wojslawice), Slovakijoje 

(Michalovce), Rumunijoje (Reghin, Lacu Rosu, Bicaz, Ditrau, Gheorheni, Sinaia, Brasov) ir Bulgarijoje (Varna). 

Vakaruose ši rūšis pasiekė Daniją (aptikta Kästrup miestelyje, kuris yra 900 km į pietvakarius nuo ankstesnės 

fiksuotos invazinio arealo Europoje vakarinės ribos). B. divaricatae nepakeitė Rytų Baltijos regiono 

afidokonsorcijos rūšinės sandaros – tos pačios amarų rūšys maitinosi ant slyvų Rytų Baltijos regione iki 

įsigalint invazinei rūšiai ir po to. Nepakito ir vietinių amarų rūšių sutinkamumas. B. divaricatae įsitvirtinimas 
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Rytų Baltijos regiono slyvų afidokonsorcijoje nepakeitė vietinių rūšių mitybinės specializacijos. Galima teigti, 

jog invazinė rūšis padidino mitybinių resursų įsisavinimo efektyvumą, nes užėmė apylaisvę mitybos ant 

kaukazinės slyvos nišą. Kaukazinė slyva Lietuvoje yra svetimžemė rūšis, kurią vietinės amarų rūšys menkai 

eksploatavo.  Vietinės amarų rūšys preferuoja namines slyvas. Ištyrus B. divaricatae, H. pruni, M. cerasi, R. 

padi, R. nymphaeae, A. pomi ir A. spiraecola rūšių dalines CO-I ir EF-1α genų sekas pasirodė, jog B. divaricatae 

invazinių populiacijų genetinė įvairovė yra mažesnė už vietinių slyvų amarų rūšių: šios rūšies CO-I (565 bp) 

sekų vidurūšinė įvairovė (Kimuros 2 parametrų atstumai) tesiekė  0.08 proc. (intervalas 0.00–0.52), EF-1α 

(471 bp) – 0.02 proc. (0.00–0.89). Pažymėtina, jog A. pomi rūšies visų individų (31 vnt. iš 9 Europos šalių) 

analizuotos EF-1α sekos buvo vienodos.  Tai rodo, jog sėkmingam rūšių egzistavimui nėra būtina didelė 

įvairovė visuose genomo lokusuose, todėl genetiškai homogeniškų invazinių rūšių aukštas konkurencingumas 

ir efektyvumas invazinėse teritorijose neturėtų būti laikomas „genetiniu paradoksu“ (Reznick et al., 1997; Lee, 

2002). Vietinės Rytų Baltijos regiono slyvų amarų rūšys nepasižymi specifine tyrinėtų CO-I ir EF-1α genų 

dalinių sekų haplotipų struktūra – dažniausiai sutinkami haplotipai būdingi ir kitiems tyrinėtiems Europos 

regionams. 

Projekto ekspertizė parodė, jog atlikti moksliniai tyrimai ir gauti rezultatai dera su projekto vykdymo 

planu. Aliekant tyrimus gauta vertinga mokslinė informacija, kuri paskelbta 5 moksliniuose straipsniuose. 

Keturi straipsniai publikuoti užsienio žurnaluose su citavimo rodikliu ir vienas Lietuvos žurnale su citavimo 

rodikliu Žemdirbystė. Dar vienas straipsnis priimtas spausdinti užsienio žurnale su citavimo rodikliu Bulletin of 

Insectology.  Projekto tematika padaryti pranešimai trijose tarptautinėse konferencijose Kinijoje, Lenkijoje ir 

Bulgarijoje. Projekto vykdytojų pateiktos išvados yra pagrįstos ir išplaukia iš baigiamojoje ataskaitoje pateiktų 

tyrimų duomenų. Pateiktos 2 trumpos rekomendacijos. Vienoje iš jų siūloma tirtą amarų rūšį Brachycaudus 

divaricatae Rytų Baltijos regione laikyti ne svetima, o natūraliai migruojančia dėl aplinkos pokyčių, ir jai 

neturėtų būti taikomos naujosios ES taisyklės dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir 

valdymo.   

Projekto „Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų medynų našumas biologinių invazijų ir klimato kaitos 

sąlygomis“ (VIRMEDIS) (LEK-05/2012) tikslas – nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir jų medynų našumą 

biologinių invazijų ir klimato kaitos sąlygomis ir pasiūlyti ekonomiškai pagrįstas priemones miškininkystės 

adaptavimui. Projekto tikslui pasiekti buvo numatyti 5 uždaviniai: 1) Nustatyti biologinių invazijų ir šuoliško 

(invazyvaus) vietinių rūšių plitimo poveikį medynų pažeidžiamumui, našumui ir struktūrai, 2) Nustatyti vietinių 

rūšių medžių prieaugio ir medynų našumo ilgalaikių pokyčių tendencijas, jas sąlygojančius veiksnius bei atlikti 

pokyčių ūkinį ekonominį vertinimą; 3) Įvertinti galimą klimato kaitos poveikį vietinių medžių populiacijų 

augimo ritmui, genetinei įvairovei ir būklei; Nustatyti vietinių rūšių medžių prieaugio ir medynų našumo 

ilgalaikių pokyčių tendencijas, jas sąlygojančius veiksnius bei atlikti pokyčių ūkinį ekonominį vertinimą; 4) 

Įvertinti svarbiausių vietinių miško medžių rūšių pažeidžiamumo dažnumą, periodiškumą ir riziką dėl 

biologinių invazijų ir klimato kaitos, sudaryti prognozinius rizikos modelius; 5) Pasiūlyti priemones 

miškininkystės adaptavimui ir atlikti jų ekonominį vertinimą. Juos vykdant buvo parengta lauko ir kameralinių 

darbų metodika, atlikta literatūros ir ankstesnių tyrimų (iki šio projekto) metu gautų duomenų analizė, 

pradėti lauko ir kameraliniai darbai. Didžiuma darbo išvadų padaryta remiantis ankstesnių tyrimų 

duomenimis. 

Remiantis ankstesnių metų tyrimais nustatyta, kad iš visų stambiųjų žolėdžių neįprastai šiltam 

nevegetaciniam laikotarpiui itin jautrūs yra briedžiai. Tokiais laikotarpiais jie telkiasi brandžiuose bei 

vyresniuose pušynuose bei eglynuose, kur turi įtakos natūraliam pušies žėlimui (skabo jaunų pušaičių ūglius) 

ir III–IV amžiaus klasių eglynų būklei (laupo kamienų žievę). Vietinės žvėrių populiacijos (elementarios 

populiacijos) nėra gausios ir nesiekia ūkiškai leistino bei ekologinio tankumo ribų, tik dėl dažniau 
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pasikartojančių šiltų žiemų daro poveikį jiems nebūdingoms buveinėms. Briedžiai įvardijami potencialiais 

žaladariais pušies želdiniuose bei medynuose. 

Nustatyta, kad iš atrinktų 14 modelinių barelių prasčiausia medynų, kuriuose yra tinkamos sąlygos 

veistis neporiniam verpikui, sanitarinė būklė yra Varnių ir Neringos tyrimo bareliuose. Tai atitinka silpnai ir 

stipriai pažeistų medžių būklę, nors šiuo metu Varnių ir Neringos beržynuose neporinio verpiko populiacija 

yra minimume. Tai galima paaiškinti eilę metų buvusiais neporinio verpiko židiniais šiuose medynuose. 

Geriausia medžių sanitarine būkle pasižymėjo Palangos ir Šilinės medynai. Jų pažeidimų kategorija atitinka 

sąlyginai sveikų ir silpnai pažeistų medžių būklę. Daugiausia drugių patinų skraidė Pagramančio, Tytuvėnų, 

Salantų tirtuose medynuose, bet jų nebuvo tiek, kad susiformuotų kenkėjų židiniai. Visuose tirtuose 

bareliuose, kur anksčiau buvo nustatyti neporinio verpiko židiniai, buvo aptiktos jų kiaušinėlių dėtys. 

Remiantis dėčių dydžiu, jų pasirengimu žiemai ir gausa, daroma prielaida, kad pirminės kenkėjo kolonizacijos 

vietose išlieka palankios sąlygos kilti naujoms invazijoms. Nenustatyta statistiškai patikimo ryšio tarp 

neporinio verpiko patinų gausos ir medžių sanitarinės būklės bei lajų defoliacijos. Daroma prielaida, kad ši 

priklausomybė išryškėja esant didesniam kenkėjo populiacijos skaitlingumui ir tada, kai į apskaitas įtraukiami 

ir kiti fitofagai. 

Remiantis ankstesnių metų tyrimais daroma išvada, kad dėl patogeninio grybo Chalara fraxinea 

invazijos per dešimtmetį išdžiūvus ir sanitariniais kirtimais iškirtus žuvusius uosynus, jų plotai sumažėjo iki 1,8  

proc. nuo bendro miškų ploto,  be to, kasmet iškertama dar po 10 proc. uosynų, o likusių būklė ir toliau 

blogėja. Sunykus 7 iš 11 genetinių draustinių, o 4 ex situ populiacijose-palikuonių kolekcijose išlikus tik 9 proc. 

medelių, iš kurių tik 1 proc. tebėra sveiki, dramatiškai sumažėjo efektyvusis uosių populiacijos dydis ir 

nebegali būti užtikrinamas genetiškai visiškas jų atsikūrimas. 

Išanalizavus 1968–2009 metų duomenis nustatyta, kad vėjovartų pažeistų eglynų plotų kaitos 

tendencija neišryškėjo, eglės liemenų kenkėjų pažeidimų plotai turi tendenciją didėti, o šakninės pinties – 

mažėti, tačiau nedetalizuojama, kokių liemenų kenkėjų invazijos tirtos. 

Rekomendacijų nepateikta. 

Remiantis gautais duomenimis išspausdintas vienas mokslinis straipsnis žurnale referuojamame ISI 

WOS duomenų bazėje (parengtas iš ankstesnių metų tyrimų duomenų), padaryti trys pranešimai 

tarptautinėse konferencijose, parengtas vienas straipsnis recenzuojamame žurnale. 

Projekto „Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens kokybei“ 

(DREISENA) (Nr. LEK-11/2012) tikslas – invazinių dvigeldžių moliuskų Dreissena polymorpha poveikio vandens 

ekosistemų funkcionavimui tyrimas. D. polymorpha vaidmuo vandens ekosistemose yra vertinamas 

prieštaringai: vieni tyrimai teigia, kad šių moliuskų invazija JAV sukėlė milijardinius nuostolius, kiti ją 

rekomenduoja kultivuoti siekiant sumažinti natūralių vandens telkinių eutrofikaciją. Eksperimentais buvo 

siekiama ištirti šio moliusko poveikį dugno bei bento-pelaginės apykaitos procesams, įvertinti jų vaidmenį 

autochtoninės ir alochtoninės organinės medžiagos transporte bei toksinių medžiagų (cyanotoksinų ir 

radionukleotidų) akumuliacijoje. Tyrimai buvo vykdomi dviem pagrindinėmis kryptimis: 1) Biogeocheminiai 

tyrimai ir 2) Dreisenų vaidmens autochtoninės ir alochtoninės medžiagos transporte bei bioakumuliacijoje 

tyrimai.  

Biogeocheminiai tyrimai: 1) sezoniniai dreisenos biogeocheminiai tyrimai atlikti Platelių ežere. Iš ežero 

paimtose nesuardytos struktūros dugno nuosėdų kolonėlėse buvo vertinta: a) metabolizmo ir maistmedžiagių 

apykaitos greičiai tarp dugno nuosėdų ir priedugninio vandens; b) denitrifikacijos greičiai; c) spalio mėnesį 

nustatytas deguonies ir maistmedžiagių pasiskirstymas paviršinėse dugno nuosėdose. 2) Dreisenos poveikio 

biogeocheminiams procesams tyrimai skirtingo trofiškumo vandens telkiniuose. Tyrimai atlikti Kuršių mariose 

ir palyginimui duomenys taip pat paimti iš Platelių ežero. Tyrimai buvo išplėsti ir į Oderio lagūną (Lenkija). 

Buvo siekiama išsiaiškinti dreisenų trumpalaikį efektą biogeocheminiams procesams. 3) Dreisenos poveikis 
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pirminei produkcijai. Atlikti tyrimai su įvairiomis augalų grupėmis (dumbliais ir makrofitais) bei skirtingomis 

augalų ekologinėmis grupėmis. Eksperimentams naudotas nuosėdų sluoksnis iš Platelių ežero litoralės. Buvo 

siekiama išsiaiškinti ar dreisenų buvimas gali paskatinti augalų fotosintezės procesus. 4) Dreisenos poveikio 

biogeocheminiams procesams tyrimai mikroskalėje. Šie tyrimai buvo atlikti eksperimentinėse talpose su 

nuosėdomis ir dreisenomis ir tik su vienomis nuosėdomis. Eksperimento tikslas – įvertinti dreisenos poveikį 

deguonies prasiskverbimui į dugno nuosėdas. Sezoniniai maistmedžiagių matavimai mezotrofiniame ežere 

parodė, kad Dreissena polymorpha padidina fosfatų ir amonio išsiskyrimą iš sedimentų į vandens storymę. 

Daroma išvada, kad dėl dvigeldžių moliuskų aktyvios filtracijos ir ekskrecijos didėjantis organinės medžiagos 

kiekis nuosėdose ir deguonis kiekio sumažinimas nuosėdų paviršiuje yra svarbus veiksnys reguliuojantis 

maistmedžiagių koncentracijas poriniame vandenyje. Manoma, kad eutrofinėse sistemose tokiose kaip Kuršių 

marios, dreisenos labiau stimuliuoja fosfatų išskyrimą iš dugno nuosėdų į vandens stulpą lyginant su 

mezotrofinėmis sistemomis (Platelių ežeras).  

Dreisenų vaidmens autochtoninės ir alochtoninės medžiagos transporte bei bioakumuliacijoje tyrimai: 

1) Dreisenų vaidmuo suspenduotos medžiagos transporte. Šie tyrimai buvo atliekami Nemuno žiotyse, 

dreisenų biocenozėje ir aktyvios sedimentacijos zonoje. Apibendrinus teigiama, kad santykis tarp 

alochtoninės ir autochtoninės organinės medžiagos dreisenų mityboje nepriklauso nuo jų dydžio, tačiau kinta 

sezoniškai ir tam didžiausią įtaka daro biologiniai procesai Kuršių mariose bei Nemuno ir kitų upių nuotėkio 

variacija. Izotopinė dreisenų sudėtis priklauso nuo vandens telkinio trofiškumo laipsnio. 2) Cianotoksinų 

bioakumuliacijos tyrimai – Hepatoksino (microcystino-LR) akumuliacijos-biodegradacijos skirtingo dydžio 

dreisenose eksperimentas. Dreisenos buvo surinktos Kuršių mariose ir maitinamos toksine kultūra, siekiant 

nustatyti produkuojamų toksinų akumuliacijos intensyvumą, o 3–4 savaitę moliuskai buvo nebemaitinami bei 

stebėtas toksinų depuracijos intensyvumas. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti dreisenos mitybos-filtracijos 

intensyvumą. Atlikta aukšto slėgio skystinės chromatografijos (HPLC-PDA) kiekybinė cyanotoksino MC-LR 

analizė parodė, kad Dreissena polymorpha akumuliuoja MC-LR. Nustatyta, kad daugiausiai toksinų sukaupė 

mažiausių moliuskų grupė. Statistiškai reikšmingi MC-LR akumuliacijos skirtumai nustatyti skirtingomis 

eksperimento dienomis, tačiau skirtingas kiekis toksinės Microcystis aeruginosa kultūros neturėjo reikšmingos 

įtakos MC-LR akumuliacijai. 

Projekto rezultatai pristatyti trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Tyrimų rezultatų pagrindu 

atspausdinta viena publikacija tarptautiniame žurnale. Reikia pastebėti, kad dėl žymių nukrypimų nuo 

projekto plano bei gautų rezultatų derėjimo su projekto planu, 2013 metų pabaigoje projekto vykdymas buvo 

nutrauktas. 

„Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose“ (Nr. LEK-12/2012). 

Realią invazinės augalų rūšies įtaką aplinkai įmanoma įvertinti tik kompleksiškai, kaip augalo ir jo aplinkos 

sąveikų visumą. Svetimkraščio augalo – uosialapio klevo (Acer negundo) invazijos eiga ir pasekmės 

nagrinėjami ne vien augalinių fitocenozių kaitos kontekste, o siejant jas su vandens telkinių priekrantės 

ekotonuose vykstančiais procesais, būtent, lapų paklotės irimo dinamika ir susidarančių filtratų poveikiu 

hidrobiontams. Šio darbo tikslas – įvertinti dalį galimų svetimžemio medžio ir jo artimos aplinkos sąveikų, 

išreikštų pokyčiais ekotonų fitocenozėse bei įtaka gretimai hidroekosistemai. Kaip kontrolinė, pasirinkta 

priekrančių ekotonams būdinga vietinė medžių rūšis – juodalksnis (Alnus glutinosa). Ištirta Acer negundo 

populiacijų amžiaus struktūra, teritorinė dinamika, medžių masės prieaugis ir augalų bendrijos trijuose 

etalonuose, Neries upės kairiajame krante bei Vilnelės patvankoje. Nustatyta dominuojanti dendroflora ir 

medžių biomasės prieaugiai, jie palyginti su autochtoniniais pakrantės medžiais. Pastebėta, kad A. negundo 

ne tik pasižymi didesniu plitimo potencialu ir tris kartus didesniu biomasės prieaugiu nei juodalksnis, bet ir 

agresyviai plinta pažeistose ekosistemose, esant vandens lygio svyravimui bei netinkamai ugdant medynus. 

Tai ypač būdinga upių pakrantėms, kurios yra pažeidžiamiausios natūralios buveinės ir rizikinga invazinių rūšių 
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plitimo erdvė. Mikrobiologiškai ir toksikologiškai ištirta lapų biodegradacija laboratorinėmis (bedeguoninėmis 

ir deguoninėmis) bei gamtinėmis (mezokosmo) sąlygomis, taip pat nustatytos sterilių lapų ekstraktų 

ekotoksikologinės charakteristikos. Įvertinta mikroorganizmų (skirtingų funkcinių grupių bakterijų, asocijuotų 

su lapais vandens ir sausumos grybų) įtaka lapų destrukcijai. Tiek modeliniuose eksperimentuose, tiek 

gamtoje (Asvejos ir Riešės ežeruose) A. negundo lapai irsta sparčiau, nes turi daugiau lengvai skaidomų 

organinių medžiagų. Be to, juose, skirtingai nei autochtono juodalksnio lapuose, esama mažiau 

konservacinėmis savybėmis pasižyminčių polifenolinių junginių bei huminių medžiagų. Dėl to skiriasi 

mikroorganizmų rūšinė sudėtis, jų fiziologinis aktyvumas, irimo sparta ir dominuojančios mikroorganizmų 

rūšys. Uosialapio klevo lapai trąšesni mikroorganizmams nei juodalksnio, o jų irimo produktai, ypač iš lapų 

vandens telkinių litoralės nuosėdose, buvo toksiškesni daliai tirtų hidrobiontų. Ištirtas A. negundo ir 

A. glutinosa lapų ekstraktų ir jų irimo produktų toksiškumas panaudojant skirtingų hidroekosistemos trofinių 

grandžių organizmus: menturdumblius Nitellopsis obtusa, aukštesnįjį augalą Lemna minor, vėžiagyvius 

Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus ir Heterocypris incongruens bei bakterijas Vibrio fischerii. Ūmiais 

trumpalaikiais tyrimais A. negundo lapų filtratų toksiškumas neaptiktas, jis išryškėjo ilgalaikio poveikio metu 

bentosiniams vėžiagyviams H. incongruens (augimo slopinimas) ir menturdumbliams (mirtingumas). 

Menturdumblių ir plūdenos atvejais toksikologinis įvertinimas atliktas įvairiuose biologinio organizuotumo 

lygmenyse, t.y. nuo biocheminio iki visos ląstelės ar organizmo. Konstatuotas oksidacinis stresas 

žvaigždėtajam maurašakiui ir plūdenai, pastarąjai ir morfologiniai pakitimai (gniužulo ploto sumažėjimas ir 

šaknelių atrofija). Taigi, turimi duomenys apie A. negundo įtaką pakrantės ekotonuose parodė, kad plintantis 

svetimšalis medis akivaizdžiai kenkia medynams išstumdamas įprastinę priekrančių augaliją. Lapų nuokritos ir 

jų irimo ekstraktai sukelia hidrobiontų toksikologines reakcijas skirtinguose biologinio organizuotumo 

lygmenyse. Ištyrus A. glutinosa ir A. negundo lapų nuokritų tiesioginį ir antrinį, mikrobiologinio irimo 

produktų, poveikį, nenustatyta ūmaus toksiškumo tirtiems organizmams, tačiau patvirtintos uosialapio klevo 

lapų nuokritų ilgalaikio nepalankaus poveikio jiems galimybės. Tikėtina, kad dėl spartesnio A. negundo lapų 

irimo litoralėje didės jos uždumblėjimas ir vandens telkinio eutrofikacija. 

Projekto ekspertizė parodė, jog atlikti moksliniai tyrimai dera su projekto vykdomu planu. Tyrimo metu 

gauta mokslinė produkcija vertinga, jos pagrindu parengtos mokslinės publikacijos. Buvo numatyti 4 ISI WOS 

lygio straipsniai, iš kurių 2 – paskelbti arba priimti, 2 – įteikti. Galutinėje ataskaitoje nurodoma, kad buvo 

paskelbti 2 ISI straipsniai, 1 – įteiktas, dar 2 pateikti paruošti rankraščiai (formaliai neturi būti įskaitomi). 

Dalyvauta keliose tarptautinėse konferencijose (simpoziumuose) su pranešimais. Mokslinė produkcija yra 

vertinga ir atitinka planuotą, nors kiek vėluojama straipsnius pateikti spaudai. Patektos 4 išvados atitinka 

tyrimo rezultatus ir suteikia vertingų žinių apie uosialapio klevo paplitimą, populiacijų struktūrą ir poveikį 

vandens ekosistemoms. Projekto lėšos panaudotos tiksliai pagal sąmatą, tinkamai ir pagrįstai. 

 

 

Išvados ir rekomendacijos 
 

Išvados 
2.1.1. Atsižvelgiant į sėkmingai įvykdytų projektų skaičių ir teigiamą jų ataskaitų įvertinimą (iš 39 2010–

2014 metais I ir II kvietimo laimėjusių projektų buvo įvykdyti 36 projektai), galima teigti, kad Nacionalinėje 

mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ tikslas pasiektas, o numatyti 

uždaviniai įgyvendinti. Buvo gauta kokybiškai naujų fundamentinių mokslo žinių apie Lietuvos ekosistemų 

funkcionavimą, biologinės invazijos ir globalios klimato kaitos sąlygomis. 

2.1.2. Vertinant paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos dėsningumų tyrimus (Programos pirmas 

uždavinys), jų poveikį rūšių ekspansijai/invazijai ir natūralizacijai, vykdytų 5 projektų metu gautų duomenų 
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pagrindu dabartinėje Lietuvos teritorijoje identifikuota ne mažiau kaip septyni stambūs kvartero laikotarpio 

sedimentaciniai ciklai. Atlikti paleobotaniniai tyrimai išryškino klimatinius atskirų laikotarpių parametrus, 

pirmą kartą regione užfiksuota „Brunhes/Matuyama“ magnetinė inversija kaip globalus kvartero laikotarpio 

pradžios reperis. Nustatyti paleogeografinių sąlygų kaitos biogeocheminiai indikatoriai poledynmetyje, ištirti 

paleogeografinių sąlygų pobūdžio bei jo pokyčių požymiai. Tyrimų rezultatai liudija, jog Lietuvos teritorijoje 

augalų ir gyvūnų ekspansija prasidėjo ledynui dar nepasitraukus. Identifikuota ir charakterizuota 

antropogeninės gyventojų veiklos vėlyvajame holocene nulemta invazinių augalų ir naminių gyvulių rūšinė 

sudėtis, nustatytas jų plėtros pobūdis ir pagrindinės kryptys, suformuota minėtų rūšių plėtros chronologinė 

schema bei, identifikavus to meto paleoekosistemų pokyčius ir apibrėžus jų ryšį su regioniniais bei globaliais 

svyravimais, įvertintas šių veiksnių poveikis paleoantropoinvazinio proceso raidai. 

2.1.3. Tiriant svetimkraščių ir invazinių organizmų (virusus, planktono dumblius, žolinius augalus, 

amarus, vandens moliuskus ir jų parazitus, paukščius, žinduolius) struktūrą (Programos antras uždavinys) 19 

projektų, kurių didžioji dalis skirti pirmajai šio uždavinio priemonei įgyvendinti, o 3 projektai – 

antrajai priemonei, buvo įvertinta jų genetinė įvairovė, galinti lemti jų adaptaciją ir išgyvenamumą, taip pat 

rūšių plitimo keliai ir galimos kilmės vietos, leidžiančios geriau įvertinti naujų invazijų grėsmes, parengti 

adaptacijų naujose arealo teritorijose įvertinimą bei biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo 

globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas. Tiriant svetimkraščių organizmų (vėžiagyvių, dumblių, paukščių, 

augalų, samanų) ekologinės ir fiziologinės ypatybės, išaiškintos svarbios svetimkraščių rūšių ekologinio 

labilumo priežastis, poveikis vietos rūšims, ypač vietiniams ekologiniams ekvivalentams, ir natūralizaciją 

vietos ekosistemose. 

2.1.4. Vykdant trečią programos uždavinį (vykdyta 12 projektų, kurių tik vienas buvo skirtas antrajai 

priemonei) – nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių 

sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei 

įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai – tyrimai daugiau buvo 

akcentuojami į vietos rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis 

bei svetimkraščių invazijų ekologinę įtaką esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei 

organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. Per mažai dėmėsio pirmame etape skirta vietos rūšių buveinių ar arealų 

kaitos ekologinei įtakai esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, 

funkcionavimui ir kaitai. Tyrimų metu išaiškinta, kad vietos medžių rūšių, kurių dalis bendroje Lietuvos miškų 

sudėtyje neviršija 1 proc. (paprastojo skroblo, paprastojo skirpsto, kalninės guobos, paprastosios vinkšnos, 

bekočio ąžuolo, paprastojo klevo ir mažalapės liepos), gausa didėja, o jų pažeidžiamumas mažėja. Teigiama, 

jog neigiami būsimo klimato atšilimo padariniai gali būti kur kas menkesni nei numato dauguma specialistų. 

Nustatyta neigiama kai kurių biologinių invazijų (paukščių, vėžiagyvių, induočių augalų ir samanų) bei klimato 

kaitos įtaka Lietuvos ekosistemoms ir atskiriems jų komponentams, įvertinta ekonominė kai kurių invazijų ir 

jų sukeliamų pokyčių reikšmė. 

2.1.5. Vykdant programos projektus gauti rezultatai parodė, kad egzistuoja sąsajos tarp atskirų 

svetimkraščių rūšių plitimo, be to, vienos rūšies poveikis ekosistemai tiesiogiai ar netiesiogiai lemia kitų 

svetimkraščių ir invazinių rūšių plitimą ir įsitvirtinimą. Nustatyta, kad svetimkraštės rūšys savo aplinkoje kuria 

specifinę mikro- ir makrobiotą (pvz., invaziniai dumbliai, vandens moliuskai). Vykdant programos projektus 

pasiekta svarbių fundamentinių rezultatų, suformuluota praktinių rekomendacijų apibrėžtoms problemoms 

spręsti. 

2.1.6. Programos metu parengtos metodikas svetimkraštėms rūšims aptikti ir biologinių invazijų 

poveikiui vertinti; sukurti nauji metodai ir algoritmai, apjungiantys fazės sutapimu grįstą apskritų objektų 

vaizduose aptikimą, apskritų objektų išskyrimą, atsitiktinę optimizaciją, įprastą vaizdų segmentavimą. 



63 

2.1.6. Pagal šios programos, kuri skirta biologinių invazijų įvairiapusiškiems tyrimams, daugumą 

projektų gauti vertingi tyrimų rezultatai yra reikšmingi ir svarbūs mokslinei eksperimentinei plėtrai Lietuvoje, 

moksliškai pagrįsti naujausiais tyrymų metodais, kurių pagrindu buvo pateikta patikimų mokslinių 

apibendrinimų įvairių šiuolaikinių bei praeities invazijų procesų klausimais, išnagrinėtos priežastys bei galimi 

vyksmo scenarijai, įvertintas invazinių rūšių paplitimas ekosistemose, jų adaptaciniai, genominiai pokyčiai, 

suformuluoti galimų grėsmių vietinėms rūšims prognozes. Gauti rezultatai yra patikimi ir inovatyvūs – iš 

planuotų ne mažiau kaip 100 mokslinių straipsnių NM programos metu užsienio ISI periodiniuose mokslo 

leidiniuose buvo atspausdinta ar priimta 88 straipsnių, Lietuvoje leidžiamuose ISI leidiniuose – 20 bei 24 

publikacijos kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose tarptautiniuose leidiniuose; projektų vykdytojai 

dalyvavo maždaug šimte konferencijų, kur pristatė per 150 pranešimų. 

2.1.7. Kadangi vykdant programą skirtingų programos uždavinių priemonėms buvo skirtas nevienodas 

projektų skaičius (pirmą uždavinį nagrinėjo 5 projektai, antrą – 19, iš jų 16 pirmą priemonę, tik 3 antrą 

priemonę, o trečio uždavinio iš 12 projektų tik vienas buvo skirtas antrajai priemonei), todėl ne į visus 

programoje iškeltus 10 siekinių buvo visiškai atsakytą. Nepilnai buvo sukurtos invazinių rūšių socialinio 

ekonominio vertinimo metodikos, ištirtos biologinių invazijų socialines ir ekonomines pasekmes, nes šiam 

svarbiam klausimui skirtas tik vienas projektas. 

 

Rekomendacijos  
2.2.1. E. annuus konkurencingumo tyrimai rodo, kad šios piktžolės sudygimą iš dirvoje esančių sėklų 

banko gana sėkmingai slopina sėklų mišiniai, į kurių sudėtį įeina žymi dalis svidrės sėklų. Svidrės sėklų mišinius 

rekomenduotume sėti apželdinant pakeles, miesto vejas ir naujų statybų aplinką.  

2.2.2. Invazinių sprigių ravėjimas – gera priemonė sunaikinti naujus invazinių augalų židinius bei slopinti 

invazijos plėtrą senuose židiniuose, ypač ten, kur cheminės kovos priemonės yra žalingos arba techniškai 

neįmanomos. Vietos, kuriose auga smulkiažiedė sprigė dažnai yra nepalankios vietinių rūšių augimui, todėl 

egzistuoja pastovi grėsmė, kad smulkiažiedė sprigė, esant greta sėklų donorams, gali lengvai atsikurti per 

keletą metų, todėl reikia pastoviai stebėti ir prižiūrėti šiems invaziniams augalams augti tinkamus plotus.  

2.2.3. Kadangi daugelio tirtų augalų rūšių populiacijos palyginti mažai keičiasi genetine informacija ir 

yra gana savitos, dėl to jų plitimo stabdymui gali prireikti įvairesnių cheminių ir biologinių kovos priemonių. 

2.2.4. Nustatytas antioksidacinis G. semen ekstraktų bioaktyvumas. Ekstraktuose esančios bioaktyvios 

medžiagos akivaizdžiai slopina žmogaus vėžinių ląstelių augimą, stipriausią poveikį turi krūties karcinomos 

ląstelėms, sumažindamos jų gyvybingumą iki 30–40 proc. Dumblių ekstraktai veikė tik vėžines ląsteles, 

nevėžinių ląstelių augimui, skirtingai nei komerciniai vaistai, įtakos beveik neturėjo, todėl galėtų būti 

panaudotos vaistinių preparatų gamyboje. 

2.2.5.Visi tirti bitynai buvo informuoti apie aptiktus ligų sukėlėjus, identifikuotas bičių šeimų 

užsikrėtimo lygis, pateikti tyrimų protokolai. Bičių šeimas, turinčias patogenų, rekomenduouame atskirti nuo 

kitų sveikų bičių šeimų į atskirus skyrius, stiprinti šeimas keičiant motinas, keisti korius ir rėmus naujais, 

dezinfekuoti inventorių, laikytis higienos normų, stiprinti bičių imunitetą rekomenduojamais augaliniais 

preparatais (Laurus nobilis ekstraktas, timolis, resveratrolis ir kt.), kurie taip pat slopina mikrosporidijų 

vystimąsi, ypatingą dėmesį skirti kovai su Varroa destructor erkėmis, kurios yra virusus pernešantis ir jų 

dauginimąsi aktyvuojantis veiksnys. 

2.2.6. Su esama bičių ligų sukėlėjų situacija Lietuvos bitynuose supažindinti Lietuvos rajonų bitininkų 

draugijų pirmininkai ir jų atstovai, už bitininkystės sektorių atsakingi veterinarijos gydytojai, ŽŪM atstovai ir 

kt. organizacijų atstovai Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Bičių sveikatingumas“, 

įvykusioje 2014 m. balandžio 30 d. Rekomendavome Lietuvos ŽŪM ir Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai kontroliuoti bičių, kaip vieno iš maisto produktų – medaus – šaltinio, užkrėstumą virusais (aptiktais 
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BQCV, SBV, DWV ir KBV bei potencialiai galimais ABPV ir IABV) ir svetimžemiu parazitu N. ceranae. Ypatinga 

priežiūra ir apsaugos priemonės turi būti taikomos bičių motinas veisiančiuose ir platinančiuose veisliniuose 

bitynuose, kurių tyrimų programą pasiūlėme ŽŪM NMA vykdyti 2015 m. Rekomenduojama taikyti 

monitoringo ir apsaugos nuo šių parazitų priemones visuose bitynuose, ypač platinančiuose šalyje bičių 

motinas. 

2.2.7. Amarų rūšis Brachycaudus divaricatae Rytų Baltijos regione laikytina natūraliai migruojančia dėl 

aplinkos pokyčių, ji neturėtų būti laikoma svetima ir todėl jai naujosios ES taisyklės dėl dėl invazinių svetimų 

rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-70-

2014-REV-2/lt/pdf) neturėtų būti taikomos. Būtina atlikti tyrimus siekiant patikrinti hipotezę, jog masinė 

amarų rūšis B. divaricatae yra svarbus maisto rezervas vietinių slyvų amarų entomofagams (grobuonims ir 

parazitoidams), kurie vėliau persijungia ant slyvas parazituojančių vietinių amarų rūšių tuo ribodami jų 

populiacijų skaitlingumo augimą. 

2.2.8. Būtina vykdyti slyvinių amarų monitoringą Rytų Baltijos regione siekiant nustatyti potencialiai 

invazinės amarų rūšies Aphis spiraecola vietinių populiacijų būklę bei laiku užfiksuoti potencialiai invazinės 

rūšies Rhopalosiphum rufiabdominale (ji kol kas registruota Pietų Europoje) pasirodymą. 

2.2.9. Meškėnų, kaip namuose laikomų augintinių, pasiūlos ir paklausos tyrimas parodė, jog Lietuvoje 

prekyba paprastaisiais meškėnais nevyksta, tačiau jų galima įsigyti Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Yra daug 

žmonių, norinčių įsigyti meškėną, bet susidūrę su meškėno laikymo problemomis, teigė paleistų jį į laisvę. Tai 

rodo, jog tam tikra meškėnų invazijos grėsmė dėl tyčinio paleidimo egzistuoja. Todėl, dėl jų populiacijos 

didėjimo Lenkijoje ir plitimo į rytus bei galimo jų pabėgimo į Lietuvos ekosistemas iš nelegaliai laikomų 

namuose, būtinas pastovus stebėjimas medžioklės plotuose ir savalaikis jų išėmimas iš gamtos. 

2.2.10. Atlikti tyrimai išryškino aplinkosauginį konfliktą tarp svarbios miško bendrijos ir ornitologinio 

objekto, kormoranų kolonijos buvimas ir ypač plėtra nesuderinami su Europinės svarbos buveinės 

išsaugojimu. Pasirinkus prioritetu išlaikyti Europinės svarbos buveinę, reikėtų intensyvinti kormoranų 

kolonijos reguliavimo priemones, nes dabartinės nėra pakankamai veiksmingos. 

2.2.10. Programos vykdymo metu kai kurių projektų vykdytojai patyrė Aplinkos ministerijos Aplinkos 

apsaugos agentūros trukdymus renkant medžiagą tyrimams, todėl rekomentuotume Aplinkos ministerijai 

labiau pasinaudoti LMT vykdomų projektų rezultatais ir juos panaudoti rengiant teisės aktus. 

2.2.11. Kadangi vykdant programą 2010–2014 programą skirtingų programos uždavinių priemonių 

tyrime dalyvavo nevienodas projektų skaičius (pirmą uždavinį nagrinėjo 5 projektai, antrą – 19, iš jų 16 pirmą 

priemonę, tik 3 antrą priemonę, o trečio uždavinio iš 12 projektų tik vienas buvo skirtas antrajai (socialinio bei 

ekonominio poveikio) priemonei), iškeltų tikslų įgyvendinimui nepritraukta kitų sričių specialistų (socialinio 

ekonominio vertinimo), kad pasiektume ir praktinės naudos, rekomenduojame LM Tarybai ateinančiose 

Nacionalinėse mokslo programose pateiktus projektus vertinti ne vien tik pagal aukštus tarptautinius 

publikacijų rodiklius, bet ir jų kompleksiškumą, tarpdiscipliniškumą, visų programoje iškeltų siekinių ir 

uždavinių tolygų padengimą.  

Apibendrinant galima teigti, jog Programos vykdymo metu tyrėjų kolektyvai įsigijo nemažai naujos, 

neretai unikalios mokslinės įrangos, naujausios literatūros, apibendrino mūsų šalyje bei regione ir pasaulyje 

atliekamus panašios problematikos tyrimų rezultatus. Naujai gautų moksliškai vertingų duomenų pagrindu 

buvo pateikta patikimų mokslinių apibendrinimų įvairių šiuolaikinių bei praeities invazijų procesų klausimais, 

išnagrinėtos priežastys bei galimi vyksmo scenarijai. Visos programos projektų pirmo etapo (2010–2011 m.) 

baigiamosios ataskaitos įvertintos teigiamai. Tuo tarpu antro etapo metu (2012–2014 m.) du projektai 

nebuvo baigti. Tačiau nežiūrint į tai galima teigti, kad projektų užduotyse numatyti tyrimai atlikti ir planuoti 

tikslai dalinai pasiekti. Gauti moksliniai rezultatai yra konkurencingi tarptautinėje mokslinėje erdvėje. Tai 

liudija ir užsienyje, ir Lietuvoje leidžiamuose leidiniuose su cituojamumo rodikliu („Impact Factor“) „Web of 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-70-2014-REV-2/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-70-2014-REV-2/lt/pdf
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Science“ duomenų bazėje išspausdinti bei spaudai įteikti straipsniai. Dar daugiau publikacijų šiuo metu 

vertina recenzentai, taip pat dar bus įteikta leidinių redakcijoms artimiausiu metu. Projektų vykdymo metu 

gautų rezultatų svarbą liudija ir konferencijose perskaityti pranešimai, rekomendacijos valstybinėms 

organizacijoms, mokslo populiarinimas. 

Atsižvelgus į programos tikslus, ateityje tikslinga būtų skatinti tarpdisciplininius tyrimus, integruojančius 

skirtingas organizmų grupes, ir tyrimų metodologijas, siekiant ištirti bendrus invazinių rūšių adaptacijos ir 

evoliucinių pokyčių naujose arealo vietose dėsningumus bei nustatyti įtakos mechanizmus vietos biotai 

skirtingu organizaciniu lygiu bei įvertinti vietos rūšių pažeidžiamumą biologinių invazijų, kitų globalių bei 

lokalių pokyčių sąlygomis, pagal paleomedžiagoje fiksuojamus panašaus pobūdžio virsmus. Remiantis 

programos vykdymo metu sukauptais fundamentiniais duomenimis, reikėtų skatinti ir taikomojo pobūdžio 

tyrimus, skirtus Lietuvos gamtinės aplinkos kaitai prognozuoti, prisitaikymui prie galimų pokyčių ir 

nepageidaujamiems kaitos trendams valdyti. 
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Priedai 
 

Priedas Nr. 1a. Projektų, vykdytų 2010–2011 metais, sąrašas  
 

Eil. 
Nr. 

Sutarties Nr. Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija Projekto vadovas 
Projekto 
pradžia 

Projekto 
pabaiga 

Projekto sąmatinė 
vertė, tūkst. Lt 

1.  LEK-01/2010  Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų 
kaitos cikliškumo nustatymas  

Gamtos tyrimų centras  Habil. dr. Valentinas 
Baltrūnas  

2010.08  2011.12  541,1  

2.  LEK-02/2010  Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai 
holocenepaleoekosistemos raidos kontekste  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Miglė Stančikaitė  2010.08  2011.12  691,6  

3.  LEK-03/2010  Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje 
Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje  

Vilniaus universitetas  Prof. dr. Petras Šinkūnas  2010.08  2011.12  696,8  

4.  LEK-04/2010  Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją 
lemiantys veiksniai Lietuvoje  

Vilniaus universitetas  Doc. dr. Donatas Žvingila  2010.08  2011.12  500  

5.  LEK-05/2010  Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių 
atpažinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo metodas  

Kauno technologijos 
universitetas  

Prof. habil. dr. Antanas 
Verikas  

2010.08  2011.12  231,1  

6.  LEK-06/2010  Svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių invazinio potencialo 
tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša  

Klaipėdos universitetas  Doc. dr. Zita Rasuolė 
Gasiūnaitė  

2010.08  2011.12  226,4  

7.  LEK-07/2010  Svetimkraščių amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: 
Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė įvairovė  

Vilniaus universitetas  Prof. habil. dr. Rimantas 
Rakauskas  

2010.08  2011.12  133,6  

8.  LEK-08/2010  Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei 
adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Dalius Butkauskas  2010.08  2011.12  301  

9.  LEK-09/2010  Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės 
agrariniame landšafte kintant klimatui  

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras  

Prof. habil. dr. Pavelas 
Duchovskis  

2010.08  2011.12  359,1  

10.  LEK-10/2010  Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų 
analizė naudojant genetinius žymenis  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Gražina Stanevičiūtė  2010.08  2011.12  188,5  

11.  LEK-11/2010  Svetimkraščių medžių rūšių plitimas Lietuvoje ir procesą 
sąlygojantys veiksniai  

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras  

Dr. Virgilijus Baliuckas  2010.09  2011.12  315,9  

12.  LEK-12/2010  Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių 
rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai  

Vilniaus universitetas  Prof. habil. dr. Vincas Būda  2010.08  2011.12  461,4  

13.  LEK-13/2010  Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių 
invazyvumo vidiniai veiksniai  

Gamtos tyrimų centras  Habil. dr. Nijolė Anisimovienė  2010.08  2011.12  529,5  

14.  LEK-14/2010  Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, 
genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Jūratė Kasperovičienė  2010.08  2011.12  565,9  
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15.  LEK-15/2010  Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei 
žiedadulkių sklaida ore  

Šiaulių universitetas  Doc. dr. Ingrida Šaulienė  2010.09  2011.12  181,4  

16.  LEK-16/2010  Ištirti vaismedžių ir daržovių svetimkraščių virusų genetinę 
įvairovę, plitimą lemiančius veiksnius  

Gamtos tyrimų centras  Habil. dr. Juozas Benediktas 
Staniulis  

2010.08  2011.12  345,2  

17.  LEK-17/2010  Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, 
arealų kaita bei prognozės kintant klimatui  

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centras  

Dr. Vidas Stakėnas  2010.08  2011.12  325.1  

18.  LEK-18/2010  Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo 
sandarai ežeruose  

Gamtos tyrimų centras  Doc. dr. Kęstutis 
Arbačiauskas  

2010.08  2011.12  376.2  

19.  LEK-19/2010  Svetimkraščių medžių įtaka miško bendrijų biologinei 
įvairovei, struktūrai ir tvarumui  

Lietuvos žemės ūkio 
universitetas  

Doc. dr. Vitas Marozas  2010.08  2011.12  453.9  

20.  LEK-20/2010  Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo 
invazijos krintančių medžių lapų nuokritų  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Levonas Manusadžianas  2010.08  2011.12  740.1  

21.  LEK-21/2010  Invazinės grybų rūšys vertingų medžių patogenezėje: 
pavojingų būklių diagnostika ir prognozė  

Vytauto Didžiojo 
universitetas  

Dr. Rūtilė Pukienė  2010.08  2011.12  320.7  

22.  LEK-22/2010  Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų 
bendrijų formavimuisi  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Ilona Jukonienė  2010.08  2011.12  248.3  

23.  LEK-23/2010  Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos 
komponentų pokyčiai: kormoranų atvejis  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Jurga Motiejūnaitė  2010.08  2011.12  570.4  

24.  LEK-24/2010  Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų 
struktūrai bei ištekliams vertinimas ir prognozė  

Gamtos tyrimų centras  Dr. Linas Ložys  2010.08  2011.12  127.2  
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Priedas Nr. 1b. Projektų, vykdytų 2012–2014 metais, sąrašas  
 

Eil. 
Nr. 

Reg. Nr. Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 
Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2012 
metais 

2013 
metais 

2014 
metais 

Iš viso 

1.  LEK-12001  dr. Jurga Motiejūnaitė  Gamtos tyrimų centras  Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – 
hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos tempai  

416,0  297,8  226,5  940,3  

2.  LEK-12002  habil. dr. Rimantas 
Rakauskas  

Vilniaus universitetas  Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų 
(Hemiptera: Aphididae) konsorcijai  

245,5  151  40,1  436,6  

3.  LEK-12006  habil. dr. Remigijus 
Ozolinčius  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro filialas Miškų institutas  

Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų medynų našumas 
biologinių invazijų bei klimato kaitos sąlygomis  

217,5  Nevykdė 217,5  

4.  LEK-12007  habil. dr. Valentinas 
Baltrūnas  

Gamtos tyrimų centras  Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, 
dinamika ir kaitos modeliai  

285,7  242,7  159,8  688,2  

5.  LEK-12009  dr. Donatas Žvingila  Vilniaus universitetas  Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių 
veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai  

360,9  275,3  145,7  781,9  

6.  LEK-12013  dr. Miglė Stančikaitė  Gamtos tyrimų centras  Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos 
kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje  

429,3  370,8  261,7  1061,8  

7.  LEK-12014  habil. dr. Antanas 
Verikas  

Kauno technologijos universitetas  Invazinių rūšių Adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų 
metodų Sintezės pagalba  

389  258,7  117,2  764,9  

8.  LEK-12017  dr. Sandra Radžiutė  Gamtos tyrimų centras  Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų 
aptikimas ir plitimo Lietuvoje dėsningumai  

350,3  164,5  94,2  609  

9.  LEK-12018  dr. Kęstutis 
Arbačiauskas  

Gamtos tyrimų centras  Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus 
sudėtingumo vandens ekosistemoms  

436,3  346,2  192  974,5  

10.  LEK-12020  dr. Jūratė 
Kasperovičienė  

Gamtos tyrimų centras  Planktono Bendrijų atsakas į GONYostomum semen 
įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius veiksnius  

464,2  302,2  190,7  957,1  

11.  LEK-12023  dr. Artūras 
Razinkovas-Baziukas  

Klaipėdos universitetas  Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų 
funkcionavimui ir vandens kokybei  

371,3  186,7  Nevykdė 558  

12.  LEK-12024  dr. Levonas 
Manusadžianas  

Gamtos tyrimų centras  Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto 
zonos ekotonuose  

370,8  328,9  246,5  946,2  

13.  LEK-12026  dr. Saulius Stakėnas  Gamtos tyrimų centras  Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio 
ir gausos mažinimo studija Lietuvoje  

294,2  224,3  70,7  589,2  

14.  LEK-12027  dr. Algimantas 
Paulauskas  

Vytauto Didžiojo universitetas  Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai 
pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone  

238,7  178,3  89,2  506,2  

Iš viso:  4869,7  3327,4  1834,3 10031,4 
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Priedas Nr. 2. Projektų rezultatai 2010–2014 metais  
 

Mokslinių tyrimų rezultatai 3  Skaičius 4  

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams  

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai  

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos,  
bibliografijos, studijų vadovai  

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose  

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos 
 mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose  
leidiniuose  

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai  

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai  

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams  

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai 1 

GT2a. Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 
 turinčiuose cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ 
duomenų bazėje 

20 

GT2b. Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį („Impact Factor“) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų 
bazėje  

88 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO)  
ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai  
ar juridiniai asmenys  

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų 
 veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing)  

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės  

GT6. Naujos technologijos5  

GT7. Nauji gaminiai 6  

GT8. Patentai Lietuvoje 7  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje 8  
 
3 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; priimtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik tie 
rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas projekto finansavimo 
sutarties numeris  
4 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami (paspaudus žemiau esantį mygtuką ,,Pridėti“)  
5 technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje  
6 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą  
7 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti);  
8 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 

 


