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SANTRAUKA 

Ataskaitoje pateikiami Nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lietuvos ekosistemos: 

klimato kaita ir žmogaus poveikis" (Žin., 2010, Nr. 75-3849), skirtos praeities ir dabarties biologinių 

invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų tyrimams, 2011 m. atliktų tyrimų rezultatai, apžvelgiami 

projektų vykdytojų moksliniai pasiekimai, gautos naujos mokslinės žinios bei įvertinama jų 

reikšmė.  

Sprendžiant NMP iškeltus uždavinius bei siekiant joje užsibrėžtų tikslų, 2011 m. buvo tęsiami 

2010 m. pradėti 24 moksliniai projektai, atitinkantys vieną iš trijų Programos uždavinių. Pirmojo 

uždavinio mokslines problemas nagrinėjo trijų, antrojo – trylikos,trečiojo – aštuonių projektų 

vykdytojai. Projektams finansuoti 2011 m. skirta 4430,6 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, 2011 m. metais 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 faktorių poveikis paleoantropoinvazinio proceso raidai.  

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

amarus, vandens moliuskus ir jų parazitus, paukščius) 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 
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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 kaitos įtaka Lietuvos ekosistemoms ir atskiriems jų komponentams, įvertinta kai kurių 

invazijų ir jų sukeliamų pokyčių ekonominė reikšmė.  

Vykdant NMP 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 THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2010 – 2011 

The report presents results obtained by the research projects of National Research Program 

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

2011, 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.  

24 research projects that started in 2010 were continued in 2011, following three major 

tasks of the Programme. Scientific problems of the first task were covered by three projects, the 

second – by thirteen, and the third – by eight projects. All together 4430.6 thousand litas were 

committed for the development of the projects in 2011. 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 in 2011. 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. 
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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, 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.  

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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1. 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: 
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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. 

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; 
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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; dvi tarptautinės mokslinės konferencijos organizuotos Lietuvoje; 

pateiktos mokslinių tyrimų metodikos, 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 
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ekosistemas, numatyti su tuo susijusias grėsmes, jų prevencijos priemones bei apie tai informuoti 

valstybės institucijas pagal kompetenciją; 

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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2. Dėstomoji ataskaitos dalis 

 

Vykdant Nacionalinėje mokslo programoje ,,Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus 

poveikis“ iškeltus uždavinius bei siekiant joje užsibrėžtų tikslų, 2011 metais buvo tęsiami 2010 

metais pradėti vykdyti 24 projektai, atitinkantys trims Programos uždaviniams bei kiekvienam 

uždaviniui išspręsti numatytas priemones. 

 

2.1. Paleoaplinka 

Pirmajam 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 – spręsti 

numatyta įgyvendinti dvi priemones: 

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. 

Pirmojo programos uždavinio sprendžiamos problemos esmė – nustatyti praeityje 

pasireiškusius rūšių ekspansijos/invazijos procesus bei jų adaptaciją ir, įvertinus paleoaplinkos 

sąlygų pobūdį ir kaitą, apibrėžti pastarųjų poveikį minėtiems virsmams. Tuo tikslu įvertinami 

paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos dėsningumai, apibrėžiamas jų poveikis rūšių 

ekspansijai/invazijai ir natūralizacijai ikiantropogeninio bei antropogeniniu laikotarpiais bei 

prognozuojamas gamtinių faktorių poveikis minėtiems procesams intensyvios gyventojų veiklos 

fone. Paleoaplinkos sąlygų tyrimų esmė yra jų pobūdžio bei cikliškumo, nulemto globalių bei 

vietinių gamtinių faktorių, nustatymas. Svarbią uždavinio sprendimo dalį sudaro žmogaus veiklos 

sukeltų paleoaplinkos sąlygų pokyčių identifikavimas bei apibūdinimas. Atliekami tyrimai remiasi 

biogeocheminių ciklų, ekosistemose vykusių procesų, skirtingų praeities etapų bioįvairovės bei 

žmonijos raidos istorijos analize.  
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2011 metais buvo tęsiami 2010 metais pirmojo Nacionalinės mokslo programos projektų 

konkurso metu pirmajam uždaviniui vykdyti patvirtinti trys projektai. Jie buvo pradėti vykdyti 2010 

m. rugpjūčio mėn., baigti 2011 m. gruodžio mėn. Projektams finansuoti planuota 1929,5 tūkst. Lt.  

Projektai Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo 

nustatymas (KVARTERAS) (LEK-01/2010) ir Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje 

Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje (POLEDYNMETIS LIETUVOJE) (LEK-03/2010) nagrinėja pirmojo 

uždavinio mokslines problemas.  

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 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.  

Projekto vykdytojai 2011 metais atliko detalius kompleksinius skirtingais kvartero etapais 

susiklosčiusių Daumantų, Šlavės, Butėnų, Snaigupėlės ir Netiesų atodangose ir Vindžiūnų-136, 

Kudrės-915, Jonionių-938 ir Snaigupėlės-705 gręžinių nuosėdose paimtų pavyzdžių geocheminius, 

izotopinius, paleobotaninius ir magnetinio imlumo tyrimus.  

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 yra rezultatas 

įvairių veiksnių, kurių cikliškumas ir tarpusavio sąveika nėra iki galo atskleisti. 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 – 
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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, bei 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 faktorių, 

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. 

Projekto vykdymo metu 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 terigeninių karbonatų, molio 

mineralų, palaidoto dirvožemio humuso ir medžio anglies) bei savybių (struktūros, sedimentacinių, 

erozinių ir bioturbacinių tekstūrų) pokyčiai.  
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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 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. 

Antrosios uždavinio priemonės problematikai skirtas projektas – Antropogeninių veiksnių 

įtaka invazinių rūšių plėtrai holocene paleoekosistemos raidos kontekste 

(PALEOANTROPOINVAZIJOS) (LEK-02/2010). Visuotinai 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 faktorius 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 
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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 faktorių 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, faktorių. 

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 faktoriai 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 faktorių 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 
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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. 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. 

 

2.2. Dabarties biologinės invazijos  

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. 

Antrojo programos uždavinio pirmosios priemonės esmė – ištirti svetimkraščių rūšių 

ekologiją, jų poveikių vietos biotai dėsningumus, svetimkraščių rūšių biologinius savitumus 
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turinčius įtakos svetimkraščių rūšių adaptacijai bei natūralizacijai naujose arealų vietose. Tokia 

informacija svarbi dvejopai – pirma, suprasti svetimkraščių rūšių poveikius, antra, gebėti patikimai 

prognozuoti biologinių invazijų keliamas grėsmes tiek gamtinei aplinkai, tiek ir žmonių gerovei. 

Antrąja priemone siekiama sukurti patikimus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, pateikti 

biologinių invazijų, jų grėsmių prognozes bei kvalifikuotas rekomendacijas atsakingoms 

institucijoms dėl biologinių invazijų valdymo ir jų keliamų grėsmių minimizavimo, todėl ši priemonė 

yra daugiau taikomojo pobūdžio. 

Pirmajame Nacionalinės mokslo programos projektų konkurse buvo patvirtinta trylika 

antrojo programos uždavinio projektų, kurie buvo tęsiami 2011 metais. Didelis projektų skaičius 

sietinas su antrojo Programos uždavinio moksliniu aktualumu bei mokslo visuomenės potencialu 

šiai aktualiai problemai Lietuvoje spręsti. Tarp patvirtintų antrojo 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) (LEK-12/2010), Segetalinės floros 

pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui (KLIMSEGVA) (LEK-09/2010) 

– antrajai priemonei, t. y. taikomiesiems tyrimams.  

Vykdant pirmajai antrojo uždavinio priemonei priskirtinus projektus, buvo tiriamos 

svetimkraščių organizmų, nuo virusų iki stuburinių, genetinės ir ekologinės ypatybės, kurios 

svarbios aiškinant svetimkraščių rūšių poveikius ir natūralizaciją. Antrosios priemonės projektuose 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=1&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=46&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=38&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=38&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=74&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=74&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=58&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=20&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=20&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=14&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=14&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=62&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=62&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=63&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=63&Dublis=1
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nagrinėtos svetimkraščių organizmų, fitoplanktono rūšių bei vabzdžių ir jų patogeninių organizmų 

atpažinimo problemos ir galima biologinių invazijų bei klimato kaitos įtaka Lietuvos floros 

pokyčiams.  

2011 metais buvo tęsiami 2010 metais pirmojo Nacionalinės mokslo programos projektų 

konkurso metu antrajam programos uždaviniui patvirtinti trylika projektų. Projektai pradėti vykdyti 

2010 m. rugpjūčio mėn., baigti – 2011 m. gruodžio mėn. Projektams skirta 3911,05 tūkst. Lt.  

Pirma 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.  

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 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
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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 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 rezultatai (PT = 0,557 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 genetinę įvairovę populiacijose. Smulkiažiedė sprigė 

plinta natūraliai, tuo tarpu 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 adaptacijoje, 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 vietos sąlygoms. Kadangi daugelio tirtų rūšių populiacijos 
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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 

2011 metais 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.  

Projekto vykdymo metu 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 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. 

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 
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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 faktorius, tuo tarpu 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 mlr. 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 trečioji 

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 trečiasis – 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, 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=46&Dublis=1
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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 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. 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=74&Dublis=1
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Rūšys, kurių natūralaus paplitimo arealas yra netoli Lietuvos, laikomos sąlyginai mažiau 

keliančiomis grėsmę vietos rūšims, tuo tarpu 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. Tuo tarpu 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. 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 
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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. Žymiai 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 
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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 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 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 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 
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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 ir 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 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 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=1&Dublis=1
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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 mikroorganizmų 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 
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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 „gal būt, 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 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 
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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). 

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. 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=58&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=58&Dublis=1
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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. Tuo tarpu 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 
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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. Antroji 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.  

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, tuo tarpu 

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.  

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=20&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=20&Dublis=1
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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 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 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=14&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=14&Dublis=1
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šalyse yra domestikuota ir (analogiškai Vakarų Europos valstybėms) gali būti kilusi iš nelaisvėje 

laikytų individų. Jos populiacijos genetinė struktūra yra monotipiška. Tuo tarpu 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 
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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. Tuo tarpu 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. 

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 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=62&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=62&Dublis=1
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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 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 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, 
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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. LR ŽŪ ministerijai 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 patogeniškumu kaštono lapų minuotojui. 

Rekomenduojama atlikti Lecanicillium aphanocladii, kaip natūralaus pesticido, lauko tyrimus jo 

efektyvumui išaiškinti natūraliomis salygomis.  
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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. antrosios 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 
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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 

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, tuo tarpu 

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, 
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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. 

Trečiajam 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 numatyta įgyvendinti dvi priemones:  

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.  

Svetimkraščių rūšių įvairovė, jų atsiradimas ir plitimas naujuose regionuose, griaunamas jų 

poveikis vietos ekosistemoms yra viena iš aktualiausių šių dienų problemų pasaulyje. Iš Lietuvoje 

šiuo metu užregistruotų svetimkraščių rūšių apie 100 yra priskiriamos prie invazinių. Ne visos 

paplitusios rūšys geba sėkmingai įsikurti ir palaikyti gyvybingas populiacijas naujose teritorijose, o 

ir įsikūrusių svetimkraščių rūšių poveikis vietos biotai dėl jų populiacijų įsitvirtinimo gali labai 

skirtis. Todėl itin svarbu įvertinti svetimkraščių rūšių biologinių savybių santykį su galimu 

invazyvumu. Įsitvirtinusių naujoje vietoje svetimkraščių rūšių įtaka vietos rūšių populiacijoms gali 
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būti įvairi, tačiau dažniausias galutinis rezultatas – vietos rūšių mažėjimas, jų išstūmimas arba 

invazinių rūšių ir kitų artimų rūšių hibridizacija, dėl kurios gali evoliucionuoti naujos invazinės, 

ekologiškai dar agresyvesnės formos. Keisdamos bendrijų rūšinę sandarą, šios svetimkraštės rūšys 

turi įtakos ir vietos bendrijų mitybinei struktūrai, energijos transformacijoms bei biogeninių 

medžiagų srautams. Tačiau iki šiol dar nėra vienareikšmiškų biologinių invazijų įtakos mitybos 

tinklo parametrams – mitybos grandinės ilgiui, bendrijos izotopinės nišos dimensijoms – 

apibendrinimų. Tai planuojama gauti įvykdžius programą.  

Labai svarbus yra svetimkraščių rūšių įtakos vietos bendrijoms klausimas. Šiuos dėsningumus 

išaiškinti būtina siekiant suprasti ir prognozuoti biotos prisitaikymo globalios kaitos sąlygomis 

galimybes. Sukaupti duomenys liudija žymią invazinių rūšių įtaką ekosistemoms: jų fizinei 

struktūrai, biogeocheminiams ciklams bei maisto medžiagų apykaitai. Šiuo metu vis daugėja 

duomenų apie invazinių rūšių įtaką ekosistemoms, tačiau daugumos vertinimų negalima tiesiogiai 

pritaikyti Lietuvos sąlygomis, nes skiriasi tiek invazinių rūšių įvairovė, tiek aplinkos veiksnių 

ypatybės, neretai lemiančios atskiros rūšies invazyvumą. Vis dar stinga duomenų invazijos įtakai 

ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir stabilumui nustatyti. Be to, kintant 

klimatui, invazinės rūšies poveikis ekosistemoje gali iš esmės keistis, todėl tokia informacija būtina, 

siekiant prognozuoti rūšių populiacijų įtaką bendrijoms, ekosistemoms, žmonėms ir ekonomikai.  

Įgyvendinus uždavinyje numatytas priemones, bus gauta naujų fundamentinių žinių apie 

svarbiausius ekosistemų ir jų dalių struktūros, funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, kurie 

būtini norint suprasti ir prognozuoti Lietuvos ekosistemų raidą globalios kaitos sąlygomis. Bus 

išaiškintas ir iki šiol netirtas visuomenės požiūris į biologines invazijas ir jų keliamų grėsmių 

sprendimo būdus bei atlikti taikomieji invazijų valdymo tyrimai. Taip pat bus parengtos 

svetimkraščių rūšių aptikimo, biologinių invazijų poveikio ir socialinio ekonominio vertinimo 

metodikos, ištirtos biologinių invazijų socialinės ir ekonominės pasekmės bei parengtos 

rekomendacijos teisės aktams dėl invazinių rūšių kontrolės, naikinimo ir neigiamos įtakos 

švelninimo, pateiktos galimų naujų rūšių invazijų į Lietuvos ekosistemas prognozės (įžvalgos),  

išaiškinant su tuo susijusias grėsmes.  

Trečiajam 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.  

Vienas projektas – Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų populiacijų struktūrai bei 

ištekliams vertinimas ir prognozė (KORMOD) (LEK-24/2010) – nagrinėja su antrąja uždavinio 

priemone susijusias problemas, kiti septyni Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, 
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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 pirmąja 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.  

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 aprašyti 261 lapuočiai medžiai 

su Phytophthora spp. grybams būdingais infekcijos požymiais. Daugiausiai aprašyta klevo ir alksnio 

genčių pažeistų medžių (52 ir 16 proc.), tuo tarpu liepos gentis šiuo metu yra viena atspariausių 

Phytophthora spp. patogenams Lietuvos želdiniuose. Ištyrus pažeistų Phytophthora spp. genties 

grybais medžių radialiojo prieaugio dinamikos dėsningumus nustatyta, kad Phytophthora genties 

grybai mažina jų atsparumą ekstremaliems klimato reiškiniams, ypač sausroms. 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 
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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 
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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 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, tuo tarpu 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. 
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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. 

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. 
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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, 
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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 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 

kiek 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. 
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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 dalį. Kuršių marios yra ypač produktyvus eutrofikuotas vandens 

telkinys, žuvų biomasė 2010 metais buvo iki 231kg/ha. Taip pat marios yra svarbus vandens 

telkinys verslinei ir mėgėjiškai žvejybai: 2004–2008 metais verslinoų laimikių buvo apie 1220 t., 
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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. 

Projekto vykdymo metu 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 
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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, 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 
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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, tuo tarpu 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, kai tuo tarpu 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. 

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. 
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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, tuo tarpu 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.  
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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 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 vis gi 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 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 
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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 Antrojo 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 indikatorius, nes Lietuvoje paprastojo buko plitimą 

limituojantys 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 pirmoji 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 
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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 žymiai 

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.  
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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 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-
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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. 

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 svarbiu maisto šaltiniu 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. 
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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 
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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) Web of Science duomenų bazėje, vienas – ISI Master list sąrašo leidinyje, parengti 

su dtraipsniai ir rengiamas vienas straipsnis, projekto rezultatai paskelbti dviejose tarptautinėse 

konferencijose. 

 

 

vyko Vykdymo grupės susitikimas su projektų vadovais. Susitikime dalyvavo visų projektų 

vadovai arba jų atstovai. Buvo aptarti šie klausimai: 

2.3. Programos vykdymo pobūdis. Grįžtamasis ryšys tarp projekto vykdytojų ir 
Vykdymo grupės. 

1. Metinės ataskaitos. Jų pateikimo specifika. 

2. Informacija apie numatomą metinę programos konferenciją. Projektų vadovų pasiūlymai 

dėl jos pobūdžio ir organizavimo formų. 

3. Projektų pristatymas internetinėje svetainėje. 

4. Publikacijos ir padėkos jose. 

5. Projektų vadovų pasiūlymai dėl programos vykdymo koregavimo. 
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3. Išvados ir rekomendacijos 

Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ 

pirmojo uždavinio – 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 – projektų tyrimai 2011 metais vyko trimis 

pagrindinėmis kryptimis: 

- remiantis biogeocheminių indikatoriais įvertinami kvartero šiltmečių gamtinės ir 

antropogeninės kilmės paleoaplinkos pokyčiai ir atliekami jų ciklų tyrimai bei identifikuotų 

svyravimų santykis su globaliai fiksuojamais pokyčiais;  

- paleoinvazijų rūšinė, erdvinė bei chronologinė analizė; 

- identifikuotų paleoekosistemos pokyčių įtaka invazinių rūšių plėtrai antropogeninės 

veiklos kontekste skirtingais vėlyvojo holoceno etapais; 

Pirmojo kryptyje apibrėžti tyrimai buvo atlikti vykdant du projektus (LEK-01/2010 ir LEK-

03/2010), priskirtus prie pirmojo programos uždavinio pirmosios priemonės. Projektai skirti 

kvartero šiltmečių t. y. tarpledynmečių bei poledynmečio, paleoaplinkos sąlygoms bei jų 

pokyčiams analizuoti, nustatytų dėsningumų koreliacijai regioniniame bei globaliame kontekste.  

Antroji bei trečioji tyrimų kryptys buvo plėtojamos projekte (Nr. LEK-02/2010), priskirtame 

pirmojo programos uždavinio antrajai priemonei. Jame akcentuoti invazinių augalų bei gyvūnų 

rūšių tyrimai, kurių plėtrai lemiamos įtakos turėjo gyventojų veikla, išryškėjusi paleoekosistemos 

svyravimų kontekste. 

Analizuojant šiuolaikinių invazijų pobūdį, tendencijas, jų atsiradimo priežastis bei galimas šio 

proceso pasekmes, taip pat modeliuojant tolesnę jų plėtrą, labai svarbu suvokti foninių aplinkos 

sąlygų, kuriose šie procesai vyksta ir nuo kurių ypač priklauso, pobūdį, pokyčius, galimas raidos 

tendencijas ir svyravimų atsiradimo priežastis. Kadangi daugelio šiuolaikinių procesų ištakos yra 

geologinėje praeityje prasidėjusių virsmų tąsa, pastarųjų identifikavimas bei juos sukėlusių 

priežasčių įvardijimas gali ypač padėti suvokti šiuolaikinius procesus. Pagal programą vykdytų 

tyrimų esmę sudarė praeities paleoaplinkos sąlygų pobūdžio bei kaitos nustatymas skirtingais 

kvartero šiltmečiais, t. y. tarpledynmečiais bei poledynmečiu, jų įtakos rūšių ekspansijai/invazijai 

bei adaptacijai įvertinimas ir naujomis žiniomis paremta ateities procesų prognozė. Taip pat 

įvertinta ir gyventojų veiklos įtaka vykusiems invaziniams procesams priešistorėje bei istoriniais 

laikais, pastarųjų santykis su kultūrine sociumo raida ir globalias bei regioniniais ekosistemos, taip 

pat ir klimato sąlygų, svyravimais. 
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Naujų tyrimų duomenų pagrindu dabartinėje Lietuvos teritorijoje identifikuota ne mažiau 

kaip septyni stambūs sedimentaciniai ciklai, užbaigiantys šiltmečių laikotarpius ir savo ruožtu 

pasižymintys smulkesnio lygmens cikliškais procesais bei jų paliktais nuosėdų sluoksniais. Atlikti 

paleobotaniniai tyrimai išryškino atskirų laikotarpių klimato parametrus, o litologiniai, 

geocheminiai ir magnetinio imlumo – hidrodinaminius bei erozinius, taip pat ir pastarųjų 

intensyvumo kaitą. Pirmą kartą regione ištirtose nuosėdose užfiksuota „Brunhes/Matuyama“ 

magnetinė inversija, įvykusi prieš 0,78 mln. metų bei tarnaujanti globaliu kvartero laikotarpio 

pradžios reperiu ir liudijanti ankstyviausių laikotarpio atšalimo požymių įtaką regiono 

paleoaplinkai. Akcentuotina gera gautų rezultatų koreliacija su regioniniu bei globaliu mastu 

fiksuojamais svyravimais.  

Tyrimų metu akcentuota vėlyvojo ledynmečio ir holoceno paleogeografinių sąlygų kaita dėl 

Baltijos jūros ir sausumos sąveikos, kaip organizmų rūšių ekspansijos ir adaptacijos prielaida 

globalios klimato kaitos fone. Nustatyti paleogeografinių sąlygų kaitos tiriamoje teritorijoje 

poledynmetyje biogeocheminiai indikatoriai, ištirti paleogeografinių sąlygų pobūdį bei jo pokyčius 

atspindintys požymiai – organizmų liekanų rūšinė sudėtis nuosėdose, nuosėdų cheminės ir 

mineralinės sudėties bei savybių pokyčiai. Tyrimų rezultatai liudija, kad Lietuvos teritorijoje augalų 

ir gyvūnų ekspansija prasidėjo ledynui dar nepasitraukus, prieledyninių baseinų nuosėdose 

aptinkami gyvūnų veiklos pėdsakų. Sukauptos informacijos pagrindu atlikta pagrindinių augalų 

rūšių žiedadulkių sklaidos analizė šalies teritorijoje skirtingais poledynmečio etapais. 

Nauji tyrimų duomenys leido įvertinti paleoantropoinvazijų, arba kultūrinių augalų bei 

naminių gyvulių rūšių plėtros, ypatybes vėlyvajame holocene. Atlikti kompleksiniai nuosėdų 

storymių, taip pat ir kultūrinių sluoksnių, sudėties ir sandaros tyrimai, kuriais remiantis buvo 

identifikuota ir charakterizuota antropogeninės gyventojų veiklos nulemta invazinių augalų ir 

naminių gyvulių rūšinė sudėtis regione vėlyvajame holocene, nustatytas jų plėtros pobūdis ir 

pagrindinės kryptys, suformuota minėtų rūšių plėtros chronologinė schema bei, identifikavus to 

meto paleoekosistemų kaitos pobūdį ir dėsningumus, taip pat apibrėžus jų ryšį su regioniniais bei 

globaliais svyravimais, įvertintas šių faktorių įtaka paleoantropoinvazinio proceso raidai.  

Programos antrojo uždavinio – ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius 

(genominius) pokyčius ir adaptaciją naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų 

vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas – vykdomų 

projektų tyrimai 2011 metais buvo ir toliau sėkmingai plėtojami keturiomis pagrindinėmis 

kryptimis: 
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- svetimkraščių organizmų genetinės įvairovės vertinimas, jų kilmės nustatymas bei 

genominė įtaka adaptacijai naujose buveinėse;  

- svetimkraščių organizmų ekologinių ir fiziologinių ypatybių, turinčių įtakos adaptacijai, 

invazyvumui ir ekosisteminiams poveikiams, nustatymas ir įvertinimas; 

- svetimkraščių organizmų identifikavimo metodų kūrimas; 

- biotos pokyčių globalios kaitos sąlygomis prognozavimas. 

Pirmojoje kryptyje vykdyti penki projektai (LEK-04/2010, LEK-08/2010, LEK-10/2010, LEK-

14/2010, LEK-16/2010). Vertinant svetimkraščių invazinių virusų, pažeidžiančių Lietuvoje 

kultivuojamus augalus, kamienų genetinę įvairovę bei aiškinantis jų kilmę, paplitimą bei potencialią 

žalą (LEK-16/2010), ištirtos kaulavaisius pažeidžiančio slyvų raupligės viruso, Plum pox virus (PPV), 

runkelius pažeidžiančio runkelių gyslų nekrotinio pageltimo viruso, Beet necrotic yellow vein virus 

(BNYVV) ir pomidorus pažeidžiančio kiauliauogių mozaikos viruso, Pepino mosaic virus (PepMV) 

biologinės, morfologinės, imunologinės ir molekulinės savybės. Lietuvoje kaulavaisius pažeidžiantis 

PPV aptiktas beveik prieš 15 metų. Šių tyrimų metu atlikus Panevėžio ir Šiaulių rajonuose slyvų ir 

persikų vaismedžiuose aptiktų virusų filogenetinę izoliatų P3–6K1 genominio regiono sekų analizę 

galima teigti, kad virusas į Lietuvą galėjo patekti su sodinamąja medžiaga. Runkelių rizomaniją 

sukeliantis BNYVV cukrinių runkelių pasėliuose pastebėtas prieš 6 metus. Nustatyta, kad šis 

runkelių nekrotinio gyslų pageltimo virusas nėra plačiai paplitęs. Įdomu, kad Kėdainių rajone buvo 

aptiktas naujas ir jau ketvirtasis rizomanijos židinys. Filogenetinė BNYVV izoliatų CP baltymo sekų 

analizė parodė, kad Lietuvoje labiau išplitę BNYVV B tipo izoliatai, kurie ypač dažni Vokietijoje. 

Pomidorus pažeidžiančio PepMV aptinkama prekybos centruose, jau ir uždaro grunto šiltnamiuose 

Kauno ir Kaišiadorių rajonuose. Besiskiriančios aptiktų PepMV izoliatų CP nukleotidinės sekos rodo 

skirtingą šių izoliatų kilmę ir atsiradimą Lietuvoje, būtent su pomidorų vaisių produkcijos siuntomis 

iš Ispanijos, Olandijos ir Lenkijos. Kitame projekte (LEK-14/2010) buvo tiriamas svetimkraščių 

planktono rafidofitainių Gonyostomum semen biologinis savitumas ir genetinė įvairovė bei 

adaptacijos galimybės naujose arealo teritorijose. Nustatyta, kad ši planktono rūšis gana plačiai 

paplitusi – 2010 – 2011 metais jos aptikta 49 atvejai iš 144 (34 proc.) skirtingų Lietuvos regionų 

būdinguose dumbliams vystytis ežeruose. Dumblių metabolinis aktyvumas bei išplitimas 

konkrečiame biotope sietinas su fiziniais ir biogeocheminiais gyvenamosios aplinkos pokyčiais, iš 

kurių, be klimato sąlygų ir regioninių savitumų, didžiausios įtakos turi maisto medžiagų, ypač azoto 

ir jo junginių, koncentracija. Tiriant G. semen vertikaliąją migraciją per parą nustatyta, kad 70 – 75 

proc. rafidofitainių biomasės sutelkta paviršiniame 0-4 metrų vandens sluoksnyje. Pirmojoje 

dienos pusėje dumbliai migruoja iš gilesnių vandens sluoksnių paviršiaus link, antrojoje – dugno 
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link, pasiekdami anoksinį hipolimnioną – mažo apšviestumo, H2S, žemos vandens temperatūros 

zoną. Rafidofitainių gebėjimas prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ežeruose siejamas su 

žymiais dumblių ląstelių morfometrinių parametrų svyravimais vandens stulpe skirtingais paros 

laikotarpiais bei dviem dumblių vegetatyvinio dalijimosi būdais, taip pat temperatūra – pagrindiniu 

abiotiniu veiksniu, turinčiu įtakos žymiam cistų daigumui, morfologijai, populiacijų gyvybingumo 

skirtumams atskiruose Lietuvos ežeruose. Analizuojant pigmentų dugno nuosėdas, buvo įvertinta 

G. semen įsikūrimo ir natūralizacijos raida Slabados ežere. Aptikta specifinių G. semen cistų 

pigmentų (sugerties max 420 nm). Įdomu, kad G. semen gamtinėse populiacijose formuoja sau 

specifinę mikroflorą, kurios apie 30 proc. bakterinių ir 3 mielių klonai pasižymėjo adhezinėmis 

savybėmis, galinčiomis daryti įtaką dumblių invazyvumui ir adaptacijai. Iš Natalkos ir Slabados 

ežerų G. semen populiacijų išskirti dviejų bakterijų kamienai pasižymėjo itin dideliu žudikišku 

aktyvumu prieš mielių S. cerevisiae kamienus. Filogenetinei analizei pasitelkus genominės DNR 

gryninimo technologijas, buvo įvertinti populiaciniai Lietuvos ežerų G. semen genetiniai 

skirtumai;genotipų dendrogramose visų tirtų Lietuvos ežeruose esamų G. Semen dumblių mėginiai 

buvo labiausiai nutolę nuo kontrolinio mėginio iš Švedijos ežero. 

Vertinta žolinių augalų vidaus populiacinė ir tarppopuliacinė genetinė įvairovė, norint 

nustatyti šiai vietovei turinčias įtakos globalius ir lokalius veiksnius bei tiriamų rūšių adaptaciją. 

Taip pat atlikti gyvūnų tyrimai. Ištirta trijų svetimkraščių vandens moliuskų genetinė įvairovė, 

nustatyti jų parazitai, apibendrinti duomenys apie parazitų kompleksų formavimąsi invazinėse 

moliuskų rūšyse joms kolonizuojant naujus vandens telkinius ir galimi pavojai vietos žuvų bendrijai. 

Paskutiniajame projekte šiuo metu sparčiai plintančių žąsinių ir karvelinių paukščių rūšių genetinė 

įvairovė, tarprūšinė konkurencija ir rūšių ateivių invazyvumo prielaidos tirta urbanizuotose bei 

pusiau natūraliose Lietuvos buveinėse. Atskleista invazinių paukščių rūšių ekologinė ir ekonominė 

žala, pasiūlyta nepageidaujamo invazijų poveikio švelninimo priemonių. 

Penkių projektų tyrimai (LEK-06/2010, LEK-07/2010, LEK-11/2010, LEK-13/2010, LEK-

15/2010) buvo vykdyti ir antrojoje tyrimų kryptyje. Tiriant per sėklas plintančio svetimkraščio 

augalo, gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus Lindl.), vidines metabolizmo grandis, turinčias 

įtakos rūšių išgyvenamumui, taip pat ir invazyvumui, skirtingais temperatūros režimais (LEK-

13/2010) nustatyta, kad jam būdinga didesnis bendras augimo hormono (IAR), laisvos IAR ir ypač 

IAR-amidų kiekis sėklaskiltėse, daiguose bei lapuose, palyginti su neinvaziniu geltonuoju lubinu 

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

lubinui būdingas IAR-konjugatas – IAR-Ala. Atskleista, kad gausialapio lubino daigai ankstyvosiose 

augimo fazėse aprūpinami didesniu IAR kiekiu iš sėklaskilčių. Optimaliam laisvos IAR lygiui palaikyti 
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sėklaskiltės ir augantys organai intensyviau naudoja IAR-amidų kompleksus. Ankstyvosiomis 

augimo fazėmis (iki dviejų parų) geltonojo ir gausialapio lubino daigų šaknys auga gravitacinės 

jėgos kryptimi, jose susiformuoja 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 sąlygomis (-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. Taip pat atlikti tyrimai (LEK-15/2010), siekiant nustatyti svetimkraščio augalo 

– kietinės ambrozijos (Ambrosia artemisiifolia L.) – plitimo kelius bei adaptacijos ir natūralizacijos 

dėsningumus. Nustatyta, kad šie augalai neplinta iš vietoje subrendusių sėklų, pagrindinis jų 

atsiradimo Lietuvoje šaltinis yra geležinkelio transportas, kurio ruožai rytinėje šalies dalyje su 

intensyviu tranzitinių traukinių judėjimu yra potencialiai pavojinga ambrozijų plitimo zona. Tiesa, 

pastaraisiais metais sugriežtinus kontrolę bei sumažėjus importo apimtims, sumažėjo ir aptinkamų 

kietinių ambrozijų individų. Nustatyta, jog pagrindinė kietinės ambrozijos grėsmė yra jos 

sukeliamos alergijos, kurias inicijuoja tolimoji žiedadulkių pernaša. Tiriami svetimkraščių medžių 

plitimo dėsningumai Lietuvoje, vertinamas jų invazyvumas ir ekosisteminiai poveikiai – jų 

produkuotos organikos destrukcija, įtaka maistmedžiagių apykaitai dirvožemyje. Įvertintas 

svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių invazinis potencialas, atliktas invazinių vėžiagyvių rūšių ir jų 

vietos ekologinų ekvivalentų palyginimas, atskleista invazinių rūšių įtaka vietos ekvivalentų 

mechanizmų dėsningumams ir stechiometrinių vandens telkinio ypatybių svarba biologinių invazijų 

dinamikai. Ištirtas dviejų svetimkraščių Lietuvoje amarų rūšių paplitimas, gyvenimo ciklai, įvertinta 

tirtų rūšių genetinė įvairovė ir jos saitai su svetimkraščių rūšių adaptacijos dėsningumais bei rūšių 

filogeografiniai ryšiai.  

Trečiojoje kryptyje įvykdyti du projektai (LEK-05/2010, LEK-12/2010). Pirmojo projekto 

vykdymo metu buvo sukurta automatizuota svetimkraštės fitoplanktono rūšies (Prorocentrum 

minimum) ląstelių atpažinimo ir kiekybinių rodiklių – P. minimum rūšies gausumo mėginiuose – 

vertinimo sistema skaitmeniniuose fitoplanktono vaizduose. Skirtingai nei daugelis ankstesnių 

darbų, buvo panaudota nesudėtinga skaitmeninių fitoplanktono vaizdų formavimo įranga. Sukurti 

nauji metodai ir algoritmai, sujungiantys fazės sutapimu pagrįstiems apskritiems objektams 

vaizduose aptikti, apskritiems objektams išskirti, atsitiktinei optimizacijai, įprastam vaizdų 

segmentavimui, sprendžiamos problemos svarbiems požymiams atrinkti bei klasifikuoti, remiantis 
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sprendimų kompleksu, sudarytu iš atraminių vektorių modelio bei atsitiktinai pasirinkto miško. 

Kompleksas teisingai klasifikavo 94,9 proc. tęstinės imties duomenų. Panašaus klasifikavimo 

tikslumo buvo pasiekto ir objektų, išskirtų iš palyginti blogai sufokusuotų fitoplanktono vaizdo 

sričių. Tęsiant tyrimus būtų tikslinga parengti metodus bei algoritmus, tinkamus išskirtiems 

objektams automatiškai klasifikuoti į skirtingas fitoplanktono rūšių klases, taip pat metodus ląstelių 

formai bei formos pokyčiams charakterizuoti bei klasifikuoti. Tikslinga plėtoti darbus sujungiant 

vaizdų automatinės analizės, atpažinimo ir interpretavimo bei ląstelės biologijos 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 gaunama iš vaizdų automatinės analizės. Vykdant kitą projektą sukurtas ir 

diagnostikai siūlomas naujas metodas, leidžiantis pagal kutikulės angliavandenius identifikuoti 

pomidorus pažeidžiančias vietos ir invazines minamuses. Molekuliniais metodais aptiktas 

medunešių bičių invazinis viduląstelinis parazitas ir rekomenduota priemonių jo prevencijai. 

Identifikuotas patogeniškas mikromicetas kaštonų lapus minuojančiam drugiui, kuris ateityje gali 

būti naudojamas šių invazinių drugių rūšims biologiškai kontroliuoti. 

Ketvirtai krypčiai 2011 metais buvo skirtas vienas projektas (LEK-09/2010), kurio vykdytojai 

tyrė klimato kaitos paskatintų segetalinės floros pokyčių tendencijas šalies agroekosistemose. 

Projekto autoriai prognozuoja žieminius rapsus ateityje galint tapti problemine piktžole, tolesnį 

vienaskilčių piktžolių – dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos plitimą, pelinio pašiaušėlio 

augimviečių skaičius didėjimą, kukurūzų pasėliuose numatoma spartaus paprastosios rietmenės ir 

šėryčių, o atskiruose laukuose - kiauliauogės plitimo tikimybė bei galimas burnočių išplitimas. 

Nustatyta, kad esant aukštai temperatūrai, padidintam CO2 kiekiui aplinkoje ir netrūkstant 

drėgmės peliniai pašiaušėliai efektyviai konkuruoja su žieminiais kviečiais, tačiau mažesnėje 

drėgmėje ši konkurencija nestipri. Priešingai, pakankamoje drėgmėje konkurencija tarp žieminio 

rapso ir žieminio žirnio buvo silpna, tačiau trūkstant drėgmės pranašesnis buvo žieminis rapsas. 

Mokslininkai rekomenduoja parengti invazinių (svetimkraščių, naujų) piktžolių rūšių stebėsenos 

(monitoringo) ariamoje žemėje ir sistemą. 

Vykdant trečiąjį programos uždavinį - 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 
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organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. Per mažai dėmėsio pirmajame etape skirta vietos rūšių 

buveinių ar arealų kaitos ekologinei įtakai esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų 

struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. 

Apibendrinus aštuonis trečiajam programos uždaviniui prisiskirtus projektus galima teigti, 

kad geriausiai tiriamas sumedėjusių augalų – vietos ir svetimkraščių medžių – pažeidžiamumas ir 

adaptacija biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, jų įtaka esamai biologinei įvairovei, 

bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. Tarpinio atsiskaitymo 

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.  

Duomenys apie vietos medžių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų 

globalių pokyčių sąlygomis bei jų rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką esamai biologinei įvairovei, 

bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai bus reikiamai papildyta 

informacija apie svetimkraščių medžių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją Lietuvoje bei šių rūšių 

įtaką miškų įvairovei, struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. 2011 metais parengta 

metodikų dėl svetimkraščių medžių įtakos miško bendrijų struktūrai ir įvairovei, dendrobiontų 

vabzdžių įvairovei bei dirvožemių fizikinėms, cheminėms ir biologinėms savybėms tirti.  

Išskirtinis dėmesys skirtas uosialapio klevo ekologinei įtakai esamai biologinei įvairovei, 

bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai tirti, vandens 

ekosistemoms. Tyrimų metu nustatyta (LEK-20/2010), kad nors juodalksnio (Alnus glutinosa) ir 

uosialapio klevo (Acer negundo) lapuose esančių pagrindinių biogenų koncentracijos yra apytiksliai 

vienodos, tačiau mažo pH mikroaerobinėmis sąlygomis ir uosialapio klevo lapų mineralizacijos 

metu ežero vanduo yra praturtinamas azoto junginių ir lengvai skaidomų organinių medžiagų 

labiau nei juodalksnio lapų. Su lapų nuokritomis į vandenį patekusi alochtoninė mikroflora sukelia 

spartų mikroorganizmų (bakterijų) vystymąsi: po 90 dienų savaiminio irimo A. negundo prarado 

beveik dvigubai daugiau pradinės lapų masės negu A. glutinosa. 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 neigiamos įtakos vandens telkinių rekreacinei vertei. 

Tiriant galimą ekotoksikologinę lapų nuokritų įtaką, pasirinktos dvi skirtingos bioindikatorinės 
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hidrofitų rūšys – žvaigždėtasis maurašakis (Nitellopsis obtusa), švarių oligotrofinių ir mezotrofinių 

ežerų indikatorius, ir mažoji plūdena (Lemna minor), paplitusi eutrofizuotuose vandens telkiniuose. 

Nustatyta, kad abiejų medžių lapų nuokritų ekstraktų įtaka augalams skyrėsi tiek organizmo, tiek 

subląsteliniu lygmeniu. Invazinio uosialapio klevo lapų vandeniniai ir jų irimo ekstraktai buvo 

toksiškesni nei juodalksnio ekstraktai, sukeldami N. obtusa ląstelių žūtį ir membranos 

depoliarizaciją, tačiau biocheminiu reakcijos lygmeniu, įvertinus iš tų pačių ląstelių išskirtos 

mikrosominės frakcijos H+-ATPazės aktyvumą ir nuo ATP priklausomo transmembraninio 

elektrocheminio potencialo ΔμH+ pokyčius, pastebėtas kiek stipresnis atsakas į juodalksnio 

ekstraktus. Detalizuojant oksidacinio streso fermentų reakcijas gauta, kad abiejų medžių lapų 

ekstraktai didina sGST, GR bei KAT aktyvumą, tuo patvirtinant oksidacinį stresą N. obtusa 

ląstelėms. Tiriant lapų ekstraktų gamtinių IOA koncentracijų įtaką mažajai plūdenai, nustatytas 

lipidų peroksidacijos produktų didėjimas ir antioksidacinio streso fermentų (APOX, KAT, GPOX, GR) 

aktyvumo pokyčiai, rodantys reaktyviosios deguonies formų skaidymą, nors neaptikta 

morfologinių viso augalo pokyčių. 

Tiek vietos, tiek svetimkraščių medžių pažeidžiamumui ir plitimui įtakos gali turėti ir 

suintensyvėjęs grybinių ligų plitimas, todėl medžiai suaugėliai ne tik praranda savo dekoratyvinę 

vertę (ypač aktualu svetimkraščiams medžiams), bet ir savo mechaninį ir adaptacinį atsparumą. 

Nuo 1999 metų Lietuvoje pastebima naujų Aesculus hippocastanum pažeidžiančių Guignardia 

aesculi ir Erysiphe flexuosa grybų rūšių. Aptikta 16 rūšių medžių su kamienų pažeidimais, būdingais 

invazinės Phytophthora genties grybams. Baigiamojoje 2011 metų ataskaitoje pateikta rezultatų 

apie Phytophthora genties patogenų, pažeidžiančių sumedėjusius dekoratyviuosius augalus 

Lietuvoje, paplitimą, rūšinę įvairovę bei įvertinta jų daroma žala. Išaiškinus medžių gyvybingumo ir 

patogeninių rūšių sąveikos dėsningumus, bus sukurta prognozės modelių, parengta rekomendacijų 

ir pateikta informacijos apie nedestrukcinės pavojingų būklių diagnostikos galimybes bei naujų 

patogeninių rūšių kontrolę. Esant galimybių šių tyrimų svarbą padidintų informacija apie vietos ir 

svetimkraščių rūšių pažeidžiamumą ar atsparumą užsikrėsti šiomis naujausiomis grybų rūšimis, taip 

pat šių grybų egzistavimą ir įtaką didžiojo kormorano pažeistuose medynuose.  

Tyrimų metu nustatyta (LEK-22/2010), jog invazinės samanos Campylopus introflexus 

(Hedw.) plitimą skatina apleistuose durpynuose susidarę dideli atvirų rūgščių, neturtingų maisto 

medžiagų durpių plotai, gausiausiai ji auga praėjus 5–10 metų po durpynų eksploatacijos. 

Nustatyta, kad intensyviausiu augimo periodu ši samana konkuruoja su vietos augalais, sparčiai 

užimdama laisvus plotus ir nepalikdama laisvos vietos įsikurti. Nors nustatyta, kad C. introflexus 

didesnės alelopatinės įtakos kitiems augalams neturi, tačiau gali neigiamai veikti keisdama 
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abiotines sąlygas augalams, kurių dygimui būtina šviesa. Be to, nustatyta, kad C. introflexus daro 

įtaką kai kuriemas dirvožemio mikroorganizmų bendrijų komponentams. Nustatyta, kad retų ir 

saugomų rūšių gausai C. introflexus įtakos neturi (Huperzia selago subsp. arctica atveju). Kartu su 

C. introflexus buvo užregistruotos 5 invazinių augalų rūšys, bet visų aptikta retai ir negausiai, todėl 

negalima teigti, kad tirtoji samana padeda plisti invaziniams augalams durpynuose. 

Konstatuojama, kad nors C. introflexus didelės grėsmės durpynams nekelia, tačiau juose susidarę 

dideli invazinės samanos diasporų kiekiai gali būti pavojingi kitoms ekosistemoms, pvz., pajūrio ir 

kontinentiniams smėlynams. 

Viena labiausiai pastaruoju metu visuomenės pastebimų invazinių rūšių, turinčių nemažos 

įtakos sausumos ir vandens ekosistemų komponentams, yra didysis kormoranas (LEK-23/2010). 

Lietuvoje peri Phalacrocorax carbo sinensis porūšio didieji kormoranai. Ištyrus miško ekosistemą, 

veikiamą šių paukščių nustatyta, kad kolonijos teritorijoje nyksta vertingos augalų bendrijos, 

atitinkančios ES buveinių direktyvos I priedo buveinėms (2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos) 

keliamus reikalavimus. Dėl negrįžtamų trofinių sąlygų pokyčių buveinėje pastebima drastiška 

įvairių mikobiotos grupių (kerpių, agarikoidinių grybų, gleivainių, diskomicetų, paklotės hifomicetų) 

rūšinės ir funkcinės įvairovės bei struktūros transformacija. Dėl tiesioginės ir netiesioginės 

kormoranų įtakos pakito dirvožemio geocheminė struktūra, mitybinių elementų disbalansas sukėlė 

ir biologinių dirvožemio pokyčius: nuskurdo ir vietomis visai sunyko mikorizė, ypač pakito 

dirvožemio mikroartropodų ir mikroorganizmų struktūra ir dirvožemio biologinės funkcijos. 

Kolonijos teritorijoje žymiai padaugėjo grybinių augalų ligų sukėlėjų, pati kolonijos teritorija tapo 

svetimžemių ir invazinių augalų bei grybų rūšių diasporų šaltiniu.  

Kormoranai daro tiesioginę įtaką žmogui svarbių žuvų ištekliams (LEK-24/2010). 90 proc. 

kormoranų raciono (pagal svorį) sudarė žvejojamos Kuršių Marių žuvys. Paukščių mityboje buvo 

identifikuotos 34 žuvų rūšys ir 2 iki genties identifikuoti taksonai, kurių dauguma turi ekonominę 

vertę. Nors verslinės žuvų rūšys sudarė 76,9 proc. visos suvartotų žuvų masės, tačiau verslinio 

dydžio žuvų buvo tik 24,3 proc., kormoranų mityboje vyravo smulkios žuvys. Tyrimais nustatyta, 

jog kormoranų kolonijos per sezoną suvartotų verslinio dydžio žuvų rinkos vertė buvo 395,4 tūkst. 

Lt. Tai vertintina kaip potencialus nuostolis žvejybai Kuršių mariose. Tiesa, dėl kormoranų įtakos 

arti kolonijos esančiose akvatorijose žuvų gausos mažėjimo nepastebėta. Nustatyta, kad auganti 

kormoranų populiacija nedarė statistiškai reikšmingos įtakos nei bendrai žuvų biomasei, nei 

svarbiausių kormoranų racione Kuršių marių žuvų rūšių populiacijoms. 2007 metais pirmą kartą 

kormoranų mityboje aptikta invazinio juodažiočio grundalo, per kitus trejus metus jis tapo viena 

svarbiausių žuvų rūšių racione. Manoma, kad tolesnis grundalo populiacijos didėjimas gali lemti 
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kormoranų populiacijos didėjimą bei keisti jų vaidmenį ekosistemoje. Projektų, kurių vykdymo 

metu tirta kormoranų įtaka ekosistemoms, rezultatai leidžia daryti preliminarią prielaidą, kad 

vienos invazinės rūšies įsitvirtinimas palengvino ar net paskatino kitų invazinių rūšių plitimą ir 

gausėjimą. Šiuo atveju tokią išvadą leidžia daryti keli nustatyti reiškiniai: 1) juodažiočių grundulų 

išplitimas ir jų kiekio kormoranų racione padidėjimas sutapo su staigiu kormoranų kolonijos 

padidėjimu; 2) kormoranų kolonijos veikla ir plėtimasis paskatino svetimžemių ir invazinių augalų 

įsikūrimą ir išplitimą sunykusioje miško ekosistemoje; 3) dėl kolonijos įtakos ant svetimžemių 

augalų bei nusilpusių vietos augalų plinta svetimžemės grybų rūšys. 

Tyrimais ir sukauptos informacijos analize apie biologines invazijas Lietuvos vidaus 

vandenyse nustatyta, kad tikslinga Ponto-Kaspijos aukštesniųjų vėžiagyvių introdukcija į Lietuvos 

ežerus, siekiant praturtinti žuvų mitybos išteklius, ekonominio efekto nedavė – žuvų išteklių, t. y. 

produkcijos, didėjimo įrodymų nėra. Iki šiol Lietuvos gėluosiuose vandenyse užregistruota 16 

svetimkraščių makrobestuburių rūšių, iš kurių 12 yra vėžiagyviai. Prognozuota, kad kai kurių 

svetimkraščių makrobestuburių paplitimas šalyje turėtų didėti, ir tikėtina naujos biologinės 

invazijos. Nustatytos invazyviausios, t. y. didžiausią ekologinę žalą sukeliančios, makrobestuburių 

rūšys. Ištirtas biologinių invazijų poveikis ežerų mitybos tinklų sandarai ir aukštesniųjų vėžiagyvių 

sudėčiai. Sukurta ir rekomenduota įdiegti Lietuvos ežerų būklės vertinimo sistema, susidedanti iš 

ekologinės būklės ir bendrijų autochtoniškumo vertinimo metodų.  

Apibendrinant galima teigti, jog pirmajame Programos vykdymo etape 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 pirmojo etapo (2010 – 2011 m.) baigiamosios 

ataskaitos įvertintos teigiamai. Tai leidžia teigti, kad projektų užduotyse numatyti tyrimai atlikti ir 

planuoti tikslai pasiekti. Gauti moksliniai rezultatai yra konkurencingi tarptautinėje mokslinėje 

erdvėje. Tai liudija ir užsienyje, ir Lietuvoje leidžiamuose leidiniuose su cituojamumo rodikliu 

(Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje išspausdinti bei spaudai įteikti 30 straipsnių. 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 Nacionalinės mokslo programos tikslus, ateityje tikslinga būtų skatinti 

tarpdisciplininius tyrimus, integruojančius skirtingas organizmų grupes, ir tyrimų metodologijas, 
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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 pirmajame programos 

vykdymo etape 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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5. Priedai 

 

5.1. 1 priedas. 2011 metias vykdytų projektų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Sutarties Nr. Projekto pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija 

Projekto vadovas 
Projekto vadovo 

pagrindinė 
darbovietė 

Projekto terminai Finansavimo 
šaltinis 

Projekto 
sąmatinė 

vertė, tūkst. Lt pradžia pabaiga 

1.  LEK-01/2010 Pagrindinių kvartero šiltmečių 
paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo 
nustatymas 

Gamtos tyrimų 
centras 

Habil. dr. Valentinas 
Baltrūnas 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

541,1 

2.  LEK-02/2010 Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių 
rūšių plėtrai holocenepaleoekosistemos 
raidos kontekste 

Gamtos tyrimų 
centras 

Dr. Miglė 
Stančikaitė 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

691,6 

3.  LEK-03/2010 Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje 
poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos 
sąveikoje 

Vilniaus 
universitetas 

Prof. dr. Petras 
Šinkūnas 

Vilniaus 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

696,8 

4.  LEK-04/2010 Žolinių svetimkraščių augalų rūšių 
genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai 
Lietuvoje 

Vilniaus 
universitetas 

Doc. dr. Donatas 
Žvingila 

Vilniaus 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

500 

5.  LEK-05/2010 Automatizuotas svetimkraščių 
fitoplanktono rūšių atpažinimo ir 
kiekybinių rodyklių nustatymo metodas 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Prof. habil. dr. 
Antanas Verikas 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

231,1 

6.  LEK-06/2010 Svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių 
invazinio potencialo tyrimai: metabolizmas 
ir mitybinė niša 

Klaipėdos 
universitetas 

Doc. dr. Zita Rasuolė 
Gasiūnaitė 

Klaipėdos 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

226,4 

7.  LEK-07/2010 Svetimkraščių amarų (Hemiptera, 
Sternorhyncha: Aphididae) rūšių gyvenimo 
ciklų ir genetinė įvairovė 

Vilniaus 
universitetas 

Prof. habil. dr. 
Rimantas Rakauskas 

Vilniaus 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

133,6 

8.  LEK-08/2010 Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės 
įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos 
dėsningumų 

Gamtos tyrimų 
centras 

Dr. Dalius 
Butkauskas 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

301 
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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 

Lietuvos 
agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

359,1 

10.  LEK-10/2010 Invazinių gėlavandenių moliuskų ir 
siurbikių bendrijų analizė naudojant 
genetinius žymenis 

Gamtos tyrimų 
centras 

Dr. Gražina 
Stanevičiūtė 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

188,5 

11.  LEK-11/2010 Svetimkraščių medžių rūšių plitimas 
Lietuvoje ir procesą sąlygojantys veiksniai 

Lietuvos 
agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

Dr. Virgilijus 
Baliuckas 

Lietuvos 
agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2010.09 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

315,9 

12.  LEK-12/2010 Vabzdžiai ir entomopatogenai: 
svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, 
nauji diagnostikos metodai 

Vilniaus 
universitetas 

Prof. habil. dr. 
Vincas Būda 

Vilniaus 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

461,4 

13.  LEK-13/2010 Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų 
rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai 

Gamtos tyrimų 
centras  

Habil. dr. Nijolė 
Anisimovienė 

Gamtos tyrimų 
centras  

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

529,5 

14.  LEK-14/2010 Svetimkraščių Gonyostomum biologinis 
savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija 
naujose teritorijose 

Gamtos tyrimų 
centras  

Dr. Jūratė 
Kasperovičienė 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

565,9 

15.  LEK-15/2010 Ambrozijų paplitimas ir invazijos 
galimybės Lietuvoje bei žiedadulkių sklaida 
ore 

Šiaulių 
universitetas 

Doc. dr. Ingrida 
Šaulienė 

Šiaulių 
universitetas 

2010.09 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

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 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

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 Lietuvos 
agrarinių ir miškų 
mokslo centras  

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

325.1 

18.  LEK-18/2010 Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka 
mitybos tinklo sandarai ežeruose 

Gamtos tyrimų 
centras  

Doc. dr. Kęstutis 
Arbačiauskas 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

376.2 

19.  LEK-19/2010 Svetimkraščių medžių įtaka miško bendrijų 
biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui 

Lietuvos žemės 
ūkio 
universitetas 

Doc. dr. Vitas 
Marozas 

Lietuvos žemės 
ūkio 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

453.9 

20.  LEK-20/2010 Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl 
Acer negundo invazijos krintančių medžių 
lapų nuokritų 

Gamtos tyrimų 
centras  

Dr. Levonas 
Manusadžianas 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

740.1 
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21.  LEK-21/2010 Invazinės grybų rūšys vertingų medžių 
patogenezėje: pavojingų būklių 
diagnostika ir prognozė 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

Dr. Rūtilė Pukienė Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

320.7 

22.  LEK-22/2010 Neofitinės samanos Campylopus 
introflexus įtaka durpynų bendrijų 
formavimuisi 

Gamtos tyrimų 
centras  

Dr. Ilona Jukonienė Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

248.3 

23.  LEK-23/2010 Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių 
ekosistemos komponentų pokyčiai: 
kormoranų atvejis 

Gamtos tyrimų 
centras  

Dr. Jurga 
Motiejūnaitė 

Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

570.4 

24.  LEK-24/2010 Kormoranų poveikio Kuršių marių žuvų 
populiacijų struktūrai bei ištekliams 
vertinimas ir prognozė 

Gamtos tyrimų 
centras  

Dr. Linas Ložys Gamtos tyrimų 
centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 
mokslo taryba 

127.2 



5.2. 2 priedas. Programos projektų rezultatai 2011 metais 

 Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis” 
mokslinių tyrimų rezultatai 2011 metais  

 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai1 Skaičius2 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams 

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai  

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 

 

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, 
studijų vadovai 

 

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  

GT2a Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje 

13 

GT2b Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje 

17 

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 technologijos3  

GT7. Nauji gaminiai4  

GT8. Patentai Lietuvoje5  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje6  

Visų mokslo sričių projektams 

B1. Projekte dalyvaujantys doktorantai 25 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1
 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; 

2
 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose; 

3
 technologijos,

 
turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje; 

4
 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą; 

5
 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti); 

6
 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 

 
 
 

Projekto vadovė .................................  Miglė Stančikaitė 
    (Vardas, pavardė) 

 
___________________________ 


