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DUOMENYS APIE 2012METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų 
2012 m., Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. II 27 14   4 869 700 

 

2012 METŲ ATASKAITOS 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, antro kvietimo 2012 m. atliktų tyrimų 
rezultatai, apžvelgiami 14 projektų vykdytojų moksliniai pasiekimai, gautos naujos mokslinės žinios 
bei įvertinama jų reikšmė.  

Sprendžiant NMP iškeltus uždavinius bei siekiant joje užsibrėžtų tikslų, 2012 m. pirmojo 
uždavinio mokslines problemas nagrinėjo du, antrojo – šeši, trečiojo –šeši projektai. Projektams 
finansuoti 2012 m. skirta 4869,7 tūkst. Lt. Dvilikos projektų metines ataskaitas ekspertai įvertino 
teigiamai ir patvirtino, o dviejų projektų ataskaitos įvertintos neigiamai. 

Atliekant kvartero šimtmečių paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos bei jų dėsningumų 
tyrimus, apibrėžiant išryškėjusius pokyčių ciklus, 2012 m. metais gautų duomenų pagrindu buvo 
atlikta apatiniojo-viduriniojo pleistoceno paleoaplinkos sąlygų rekonstrukcija ŠR Lietuvos dalyje, 
kuri liudija pastovų paleoaplinkos modelį egzistavus keliasdešimt tūkstančių metų; buvo tiriami ir 
detaliai charakterizuoti augalijos raidos istorijos etapai Š bei ŠR Lietuvos dalyse, identifikuojant 
anksčiau nefiksuotus eglių plėtros intervalus, nustatyti bei chronologiškai apibrėžti sedimentacinių 
baseinų raidos etapai bei vandens lygio pokyčiai Ginkūnų ir Verpstinio ežerų ekosistemose 
vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Atlikti paleobotaniniai tyrimai išryškino augalijos sudėties bei 
jos pokyčių pobūdį atskirais kvartero šiltmečiais, pirmą kartą regione užfiksuota globali 
paleomagnetinė „Jaramilo subchrona“, pagrindžianti chronologinę tirtų sluoksnių prieskyrą 
globaliu mastu.  

Tiriant svetimkraščių rūšių invazyvumą pirmaisiais projekto vykdymo metais gauti 
preliminarūs duomenys ir padarytos pirminės išvados bei genetinė charakteristika apie bičių A. 
mellifera užsikrėtimą svetimkraščiais parazitais – mikrosporiniu grybu Nosema ceranae, Izraelio 
ūmiu bičių virusu, Kašmyro bičių virusu, deformuoto sparno virusu ir ūmiu bičių paralyžiaus virusu; 
invazinių žolinių augalų (Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Lupinus polyphyllus, Bunias 
orientalis, Erigeron annuus, Medicago sativa), žuvų (nuodėgulinio Percottus glenii ir juodažiočio 
Neogobius melanostomus grundalų) žinduolių (ondatros Ondatra zibethicus, kanadinės audinės 
Neovison vison, usūrinio šuns Nyctereutes procyonoides) invazyvumą (paplitimas, gausumas) 
skirtingų tipų ir skirtingos antropogeninės transformacijos aplinkose, rainuotojo ir plačiažnyplio 
vėžių izotopinių nišų ir jų mitybos specializacijos pagal skirtingo augimo greičio kūno audinių 
stabiliuosius izotopus tyrimai tame pačiame vandens telkinyje. Atliktas pirminis genetinės 
struktūros įvertinimas. 

Tobulinti svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, sukurtas ir ištirtas naujas ląstelės kontūro 
fitoplanktono vaizduose išskyrimo metodas, grindžiamas įvairiapusiu pirminiu fitoplanktono vaizdų 
apdorojimu, diferencialine ląstelės kontūro evoliucija pasitelkiant specifinę tikslo funkciją, 
nukreipiančią evoliucijos procesą norima linkme, bei apriorine informacija apie vaizdo struktūrą. 
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Sukurti metodai P. minimum ląstelių formos įvairiapusiam aprašymui bei, ląstelių formos 
panašumo analize grįstam, neraiškiam  ląstelių klasterizavimui. 

Tiriant vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių 
sąlygomis, pradėtas vertinti didžiųjų kormoranų sukeltos hipertrofikacijos poveikio miško 
ekosistemai - dirvožemio mikroorganizmams (bakterijų, aktinomicetų ir mikromicetų), augalijai ir 
gyvūnijai; Lietuvoje 2012 m. ant Prunus genties augalų aptiktos 7 amarų rūšys (Hemiptera, 
Aphididae), priklausančios 4 gentims, iš kurių gausiausia iš vietinių afidokonsorcijos rūšių H. pruni 
pajėgi sugyventi su invazine B. divaricatae. Nustatytas neporinio verpiko populiacijų fluktuavimas: 
stipriai pažeistuose buvusiuose kenkėjų židiniuose jų populiacija yra minimali, tačiau esančios 
kiaušinėlių dėtys leidžia daryti prielaidą, pirminės kenkėjo kolonizacijos vietose išlieka palankios 
sąlygos kilti naujoms invazijoms. Eksperimentai su dvigeldžiu moliusku Dressena polymorpha rodo, 
kad ši invazinė rūšis padidina kai kurių maistmedžiagių (azoto ir fosforo) išsiskyrimą iš dugno 
nuosėdų į vandenį, o tai mezotrofiniuose vandens telkiniuose gali sudaryti palankias sąlygas 
fitoplanktono žydėjimui ir sumažinti vandens telkinio skaidrumą bei nulemti vietinės makrofitų 
(Chara sp.) populiacijos sumažėjimą. 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012 

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 
2012, 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.  

14 research projects were started in 2012, following three major tasks of the Programme. 
Scientific problems of the first task were covered by 2 projects, the second – by 6, and the third – 
by 6 projects. All together 4869,7 thousand litas were committed for the development of the 
projects in 2012. The results of 12 projects have been positively evaluated by the expert groups.  

Investigating peculiarities and cyclicality of paleoenvironmental conditions during the 
Quaternary Interglacials as well as their influence on species expansion and naturalization, 
reconstruction of the Lower-Middle Pleistocene environmental conditions in the NE Lithuania was 
performed suggesting existence of especially stable nature conditions throughout thousands 
years. Paleobotanical research has highlighted vegetation composition existed in area during the 
different warming phases. Based on collected new data immigration of spruce into these areas 
was described alongside with the chronologically based reconstruction of the development of the 
sedimentary basins and changes of the water table in Ginkūnai and Verpstinis Lakes 
ecosystems.Magnetic inversion named Jaramilo subchrone, which serves as a global marker for 
the chronological attribution of the layers was recorded for the first time in the region.  

The study of genomic changes and factors influencing the invasiveness of alien herbal plants, 
included in the list of most common alien herbaceous plant species (Erigeron annuus, Bunias 
orientalis, Medicago sativa, Lupinus polyphyllus, Impatiens parviflora, I. glandulifera), fish and 
mammals (muskrat Ondatra zibethicus, raccoon dog Nyctereutes procyonoides, American mink 
Neovison vison) species of Europe, were investigate. Three recent introduced mammals species 
are regarded as invasive and demonstrating fast increase of abundance, short colonisation time, 
massive spread into various ecosystems, and significant ecological impact. Preliminary data also 
show that environmental pollution can cause emergence of local ecotypes adapted to local 
environments. Round goby after invasion became very important food source for predatory fishes 
(sander, perch, halibut, and cod) in Baltic Sea and Curonian lagoon. 
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Adult bees from different amateur apiaries and from commercial apiaries were screened for 
the presence of four honeybee viruses: Israel acute bee virus, Kashmir bee virus, acute bee 
paralysis virus and deformed wing virus, but not been detected in any investigated commercial 
apiary.  

A novel technique to extract contours of P. minimum cells in phytoplankton images was 
proposed and investigated. The technique is based on diverse preprocessing of phytoplankton 
images, a priori information about image structure, and differential cell contour evolution, 
governed by a specific cost function directing the evolution process in a desired direction. 
Methods for comprehensive shape description of P. minimum cells as well as fuzzy clustering of 
shapes were developed. 

Initial results of the Project show that cormorant colony in Juodkrantė was rapidly expanding 
in during the years 2010-2012. The forest area still unaffected by the bird activities in 2010, was 
already showing the bird influence on various objects of ecosystem in 2012. m. Stronger gradient 
of deviations was seen in reactions of various fungus groups: with colony expansion, its former 
edge held lower species numbers and occurrence cases of discomycetes, steady decrease of 
percent of symbiotrophic species among agaricoid fungi was observed, general species richness of 
above-ground micromycetes decreased, mainly litter micromycetes, number of biotrophic species 
increased, however, as well as intensity of their manifestation. 

Seven aphid (Hemiptera, Aphididae) species were registered as inhabiting hosts of the genus 
Prunus in Lithuania in 2012: Brachycaudus divaricatae, B. cardui, B. helichrysi, Hyalopterus pruni, 
Phorodon humuli, Rhopalosiphum nymphaeae, R. padi, Aphis aff. spiraecola. The most common 
species on cherry plums was B. divaricatae, whilst H.pruni was the most common on Prunus 
domestica. 
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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: 

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.  
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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; 

3.2. Priemonė. Parengti socialinio bei ekonominio invazinių rūšių poveikio vertinimo ir 
prognozavimo metodikas, įvertinti biologinių invazijų socialinį ir ekonominį poveikį, nustatyti 
invazinių rūšių ir jų valdymo priemonių priimtinumą visuomenei, pateikti informaciją, 
rekomendacijas ir prognozes dėl Lietuvos biologinių vertybių apsaugos ir išteklių valdymo 
optimizavimo.  

Programos tyrimų rezultatai – tai naujos fundamentinės mokslo žinios apie esminius 
ekosistemų ir jų dalių struktūros, funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, būtinus norint 
suprasti ir prognozuoti Lietuvos ekosistemų raidą globalios kaitos bei intensyvėjančio 
antropogeninio poveikio sąlygomis. Bus išsiaiškinta ir dėl iki šiol netirto visuomenės požiūrio į 
biologines invazijas ir jų keliamų grėsmių sprendimo būdus bei atlikti taikomieji invazijų valdymo 
tyrimai. Gauta fundamentinė ir taikomoji informacija bus naudinga rengiant rekomendacijas teisės 
aktams, reguliuojantiems svetimkraščių rūšių introdukciją, naudojimą ir kontrolę, nacionalinei 
invazinių rūšių strategijai formuoti bei biologinių vertybių apsaugai planuoti ir vykdyti.  

Įvykdžius Programą (ne mažiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir 100 pranešimų tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose; ne mažiau kaipdvi tarptautinės mokslinės konferencijos organizuotos 
Lietuvoje; pateiktos mokslinių tyrimų metodikos (ne mažiau kaip 10 ), rekomendacijos ir 
prognozės, reikalingos rezultatų taikymui praktikoje), planuojama:  

1. Nustatyti ir apibūdinti kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės 
paleoaplinkos pokyčių ciklus, atlikti jų santykio su globaliai fiksuojamais pokyčiais analizę ilgalaikėje 
perspektyvoje;  

2. Apibendrinus gautą informaciją, įvertinus paleoaplinkos kaitos cikliškumą ir jo pobūdį 
regioninėje bei globalioje perspektyvoje, sukurti galimos aplinkos raidos prognozes;  

3. Pateikti rūšių ekspansijos ir (ar) invazijos pobūdžio gamtinės ir antropogeninės kilmės 
paleoaplinkos sąlygų kitimo kontekste erdvinę bei chronologinę charakteristiką;  



8 

4. Nustatyti paleoaplinkos svyravimų įtaka invazinių rūšių plėtrai didėjančios 
antropogeninės veiklos kontekste ir pateikti galimo poveikio prognozę;  

5. Nustatyti svetimkraščių rūšių plitimo Lietuvoje lemiamus veiksnius, plitimo kelius ir 
būdus, invazinių rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų biologinio savitumo įtaką invazyvumui;  

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

7. Parengti metodikas svetimkraštėms rūšims aptikti ir biologinių invazijų poveikiui vertinti, 
nustatyti invazinių rūšių kontrolės, naikinimo ir neigiamos įtakos švelninimo galimybes, parengti 
rekomendacijas teisės aktams, prognozes (įžvalgą) galimoms naujų rūšių invazijoms į Lietuvos 
ekosistemas, numatyti su tuo susijusias grėsmes, jų prevencijos priemones bei apie tai informuoti 
valstybės institucijas pagal kompetenciją;  

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, 2012 metais buvo pradėti vykdyti II 
kvietimo 14 projektų, atitinkančių trims Programos uždaviniams bei kiekvienam uždaviniui išspręsti 
numatytas priemones. 

 

1.1. Paleoaplinkos sąlygų kaitos etapai ir jų santykis su globaliai fiksuojamais 
svyravimais 

Pirmajam Nacionalinės mokslo 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 – 
realizuoti yra skirtos dvi priemonės:  

a. 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;  

3. Atlikti rūšių ekspansijos eigos ir pobūdžio skirtingais kvartero šiltmečiais erdvinę ir 
chronologinę analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai antropogeninės 
veiklos kontekste parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos svyravimų dinamikos 
raiškos rūšių ekspansijoje ir(ar) invazijoje perspektyvą.  

Sprendžiant įvardintas mokslines problemas skirtingų biogeocheminių indikatorių tyrimų 
pagrindu gautos informacijos pagalba nustatomi bei kiekybiškai ir kokybiškai įvertinami skirtingų 
geologinių epochų bei jas sudarančių trumpesnių geologinės praeities etapų metu išryškėjantys 
paleoaplinkos sąlygų pobūdžio ir kaitos dėsningumai, apibrėžiamas jų poveikis rūšių 
ekspansijai/invazijai bei, remiantis sukauptais duomenimis, prognozuojamas gamtinių faktorių 
poveikis minėtiems procesams šiuolaikinių aplinkos pokyčių kontekste. Atliekami tyrimai remiasi 
biogeocheminių ciklų, ekosistemose vykusių procesų bei skirtingų praeities etapų bioįvairovės 
raidos analize. Atliekant tyrimus Nacionalinės mokslo programos pirmajam uždaviniui realizuoti 
buvo remiamasi ilgalaikių (kvartero epochos šimtmečių) paleoaplinkos pokyčių cikliškumo bei 
dinamikos ilgalaikėje perspektyvoje įvertinimais. Kartu buvo atliekamos ir skirtingų augalų rūšių 
geografinės plėtros bei jos sąsajų su identifikuotais įvairaus mastelio paleoaplinkos svyravimais 
rekonstrukcijos trumpalaikių klimatinių intervalų (dabartinio tarpledynmečio) kontekste. 

2012 metais įvykusio antrojo Nacionalinės mokslo programos projektų konkurso metu 
pirmojo uždavinio sprendimui patvirtinti du projektai, pradėti realizuoti 2012 m. gegužės mėn., 
planuojami baigti 2014 m. gruodžio mėn.  

Pirmojo uždavinio projektams finansuoti 2012 m. skirta 715,0 tūkst. Lt. (viso numatyta 
1750,0 tūkst. Lt. ) 

Projektas Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai 
(CIKLAS) (LEK-06/2012) nagrinėja pirmojo uždavinio pirmosios priemonės mokslines problemas, o 
projektas Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 
poledynmetyje" (PALEOAUGALIJA) (LEK-08/2012) skirtas pirmojo uždavinio antrosios priemonės 
įgyvendinimui.  
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Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai (CIKLAS) 
(LEK-06/2012). Kvarteras, apimantis pastaruosius 1,6 mln. metų, yra išskirtinai svarbus laikotarpis 
nagrinėjant tiek gamtos tie ir gyventojų istoriją Žemės planetoje. Cikliškai pasikartoję šilti ir šalti 
klimatiniai etapai lėmė daugkartinį augalijos bei gyvūnijos išnykimą ar pakartotiną plėtrą 
atskiruose mūsų planetos regionuose, o šių procesų suvokimas gali tarnauti fonu įvertinant šiuo 
metu gyvojoje gamtoje vykstantiems virsmams, kai greta gamtinio ženkliai veikia ir antropogeninis 
faktorius. Suvokti minėtų aplinkos ciklų kaitos priežastis, jų pobūdį, chronologiją ir kt. 
charakterizuojančius faktorius yra vienas svarbiausių uždavinių siekiant prognozuoti tolesnius 
gamtinės aplinkos virsmus ir galimą jų įtaką gyvojo pasaulio rūšių plėtrai naujose gyvenamosiose 
teritorijose. Pastarieji, savo ruožtu, yra viena esminių nuolat intensyvėjančių invazinių procesų 
priežasčių, kurių tolesnės raidos prognozė tiesiogiai susijusi su gyvenamosios aplinkos kokybės 
pokyčiais ir jos išsaugojimu.  

Projekto Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai 
(CIKLAS) (LEK-06/2012) tyrimų tikslas – identifikuotų Lietuvos kvartero šiltmečių paleoaplinkos 
pokyčių cikliškumo bei dinamikos ilgalaikėje perspektyvoje analizė ir kaitos modelių sudarymas. 
Keliasdešimt ar net kelis šimtus tūkstančių metų trukusių aplinkos raidos ciklų tyrimai gali 
pasitarnauti suvokiant globaliai apsprendžiamų paleoaplinkos svyravimų dėsningumus, jų įtaką 
gyvajai gamtai bei joje vykstantiems įvairiems, tame tarpe ir invaziniams ar ekspansiniams, 
procesams. Pagrindiniai projekto vykdytojam suformuluoti uždaviniai apima: kvartero šiltmečių 
paleoaplinkos kaitos apibūdinimą atraminių pjūvių pavyzdžiu; skirtingų kvartero šiltmečių 
paleoaplinkos kaitos ir ją lėmusių faktorių palyginimą; kvartero šiltmečių cikliškumo ir dinamikos 
regioninių ir globalių procesų kontekste įvertinimą. 

Projekto vykdytojai 2012 metais atliko detalius kompleksinius tyrimus stratigrafiškai ir 
geochronologiškai seniausiuose kvartero geologinio laikotarpio pjūviuose - Šlavėje, Vindžiūnuose-
136 ir Kudrėje-915 - buvo įvertintos nuosėdų slūgsojimo sąlygos, paimti pavyzdžiai bei atlikti 
laboratoriniai tyrimai (magnetinio imlumo, magnetinio imlumo anizotropijos (AMS) ir 
paleomagnetizmo, organinės ir neorganinės anglies nustatymas, datavimai 14C ir 230Th/U 
metodais). 

Gauti rezultatai leidžia teigti Turgelių tarpledynmečio metu Kudrės paleoežere vyravus 
autigeninę sedimentaciją, mažiau - biogeninę ir terigeninę. Tuo tarpu Vindžiūnų tarpledynmetį 
reprezentuojančiuose pjūviuose vyravo terigeninė arba biogeninė sedimentacija. Atlikti 
magnetinio imlumo anizotropijos (AMS) tyrimai atodangos Šlavė-2 pjūvyje liudija, kad pagrindinė 
sedimentacinės medžiagos prinešimo kryptis (Az 86°) buvo iš vakarų į rytus. Mažas polinkio 
kampas rodo lėtą medžiagos prinešimo greitį. Įvertinus ankstesnių tyrimų rezultatus iš Daumantai-
1 atodangos, galime teigti, kad Anykščių rajone apatiniojo-viduriniojo pleistoceno nuogulos 
formavosi prinešant nuosėdinę medžiagą beveik vienodai ir pastoviai iš vakarų pusės ir tai liudija 
labai pastovų paleoaplinkos modelį egzistavus keliasdešimt tūkstančių metų. Nuogulų magnetinio 
imlumo (MS) tyrimų metu gauta informacija leidžia preliminariai bandyti atskirti tarpledynmečius 
pagal jų chronologinę priklausomybę, kadangi nustatytojo parametro reikšmės mažėja senėjant 
nuosėdoms. Tiesa, šią išvadą būtina patvirtinti atliekant regioninę duomenų koreliaciją. Šlavės-2 
atodangos nuosėdų paleomagnetiniai tyrimai leido išskirti anksčiau mūsų šalyje neidentifikuotą 
mišrią magnetinio poliaringumo zoną, priskirtiną Jaramilo subchronai, registruojamai globaliu 
mastu. Tokiu būdu koreliacija su pasauline kompozicine paleomagnetine kolonėle tapo realia ir tai 
įgalino nustatyti tikslų nuogulų amžių. Turima paleobotaninių tyrimų medžiaga tai pagrindžia 
papildomai. 
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Projekto pirmųjų metų ataskaitos vertinime konstatuota, jog darbai dera su projekto 2012 
m. planu, gauta mokslinė produkcija atrodo vertinga ir sudaro patikimą pagrindą tolesnių darbų 
vykdymui, įsigytos pagrindinės priemonės tolesniam darbų ar atskirų tyrimo krypčių vystymui. 

Antrasis pirmojo Nacionalinės mokslo programos uždavinio rėmuose vykdytas projektas – 
Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje" 
(PALEOAUGALIJA) (LEK-08/2012) – buvo skirtas antrosios priemonės problemoms spręsti. 

Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno pradžios, arba dabartinio poledynmečio pirmosios pusės, 
paleoaugalijos formavimosi dėsningumų tyrimai bei jų santykio su to meto ekosistemos būklę 
apibrėžiančiais faktoriais įvertinimas yra esminiai suvokiant pagrindines augalijos dangos 
formavimosi bei tolesnės jos dinamikos tendencijas, ekspansinių bei invazinių procesų vyksmą, 
aktualius gyvenamosios aplinkos kokybės išsaugojimo klausimus. Natūralių, gamtiniais faktoriais 
apibrėžtų ekspansijos procesų įvertinimas bei jų vyksmo mechanizmo suvokimas yra labai svarbus 
apibrėžiant invazinių procesų eigą, juos sukeliančias priežastis, panašių virsmų potencialą bei jų 
raidos tendencijas, kurios, didžia dalimi, taip pat sąlygojamos gamtinių faktorių. Augalijos plėtra į 
nuledėjusias sritis aptariamuoju laikotarpiu buvo tampriai susijusi su įvairaus mastelio 
paleoekosistemos pokyčiais, kurių įvertinimas proceso kontekste įgyja ypatingą reikšmę. 

Projekto Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 
poledynmetyje" (PALEOAUGALIJA) pagrindinis tyrimų tikslas – ištirti erdvinius bei chronologinius 
paleoaugalijos ekspansijos poledynmetyje dėsningumus, įvertinant jų priežastinius ryšius su to 
meto ekosistemos raida ir apibrėžiant mokslui bei praktikai reikšmingas šios plėtros tendencijas. 
Pagrindiniai uždaviniai, suformuluoti projekto vykdytojams, apima: paleoaugalijos rūšinės sudėties 
tam tikrais poledynmečio etapais atskirose rytų Baltijos regiono dalyse susiformavimo tyrimus; 
atskirų augalų rūšių ekspansijos teritorinių dėsningumų bei chronologinių tendencijų įvertinimą; 
pagrindinių augalijos plėtros centrų bei kelių, kuriais jie migravo į atskiras rytų Baltijos regiono 
teritorijas poledynmečiu, analizė; paleoekosistemos būklės analizė apibrėžiant jos kaitos dinamiką 
vėlyvajame ledynmetyje ir holocene bei atliekant identifikuotų svyravimų koreliaciją regioniniame 
ir globaliame kontekste; nustatytos paleoekosistemos dinamikos įtakos atskirų augalų rūšių 
ekspansijos dėsningumams įvertinimas; detalaus, chronologiškai pagrįsto pagrindinių augalų rūšių 
(medžių, krūmų ir kt.) plėtros į rytų Baltijos regioną vėlyvajame ledynmetyje ir holocene raidos 
modelio, įvertinant augalų bendrijų formavimosi bei regioninius ir globalius to meto ekosistemos 
dinamikos dėsningumus, sudarymas. 

Projekto vykdytojai pirmaisiais metais, taikydami pažangias ir pasaulyje pripažintas pavyzdžių 
ėmimo metodikas bei naudodami šiuolaikiškas lauko darbų priemones ir atsižvelgdami į ankstesnių 
tyrimų rezultatus, sukaupė skaitlingą nuosėdų pavyzdžių banką sporų-žiedadulkių, augalų 
makroliekanų, diatominių dumblių, radioanglies (14C) ir švino (210Pb), deguonies (δ18O) bei anglies 
(δ13C) izotopų, nuosėdų magnetinio imlumo, litologiniams, durpių sandaros tyrimams iš Sartų, 
Ginkūnų ir Verpstinio ežerų, Rėkyvos ir Žudiškių pelkių bei Ūlos upės atodangų (Zervynų 
geležinkelio stoties, Ūlos – 2, Paūlių, Kriokšlio, Rudnios).  

Pirmieji gauti kompleksinių detalių tyrimų rezultatai leido detaliai charakterizuoti augalijos 
raidos istoriją Ginkūnų ir Sartų apyežeriuose, įvertinti atskirų sedimentacinių baseinų, pvz. 
tyvuliavusio Paūlių atodangos vietoje, pietryčių Lietuvoje, sedimentacines sąlygas bei vandens 
lygio pokyčius, Ginkūnų ir Verpstinio ežerų ekosistemų raidos bruožus. Gautų duomenų pagalba 
tirtuose regionuose išskirti keli augalijos vystymosi etapai, susiejant juos su pagrindiniais 
klimatiniais poledynmečio intervalais. Taip pat pirmą kartą mūsų šalies tyrėjų pastangomis buvo 
atlikti iš nuosėdose esančių karbonatų išskirtų deguonies (δ18O) ir anglies (δ13C) izotopų kiekio 
kaitos tyrimai, o gauta informacija tiek chronologiškai tiek ir paleogeografiškai puikiai koreliuojama 
su globaliomis izotopų kaitos kreivėmis; 
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Vertinant ataskaitą, recenzentų buvo konstatuota, jog mokslinio tyrimo projekto darbai 
vykdomi pagal planą: parinkti potencialūs tyrimų plotai ir objektai, paimti bandiniai tyrimams, 
atlikta kompleksinė analizė, įsigytos pagrindinės planuotos priemonės tolesniems darbams. Gauta 
mokslinė produkcija atrodo vertinga, spaudai įteikti trys straipsniai. 

 

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

Antrajam Programos uždaviniui – ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius 
(genominius) pokyčius ir adaptaciją naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų 
vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas – spręsti 
numatytos dvi priemonės: 

1. ištirti svetimkraščių rūšių paplitimą Lietuvoje lemiančius veiksnius, plitimo takus ir būdus, 
invazinių rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų invazyvumą sąlygojančius veiksnius, genetinę 
įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus; 

2. tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, invazijų poveikių 
vertinimo metodikas, sukurti svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą ir galimų grėsmių prognozes, 
pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos institucijoms dėl svetimkraščių 
rūšių introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų prevencijos, žalos mažinimo priemonių ir 
invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių ir pagrįstumo. 

Antrojo programos uždavinio pirmosios priemonės esmė yra – ištirti svetimkraščių rūšių 
ekologiją, jų poveikių vietinei biotai dėsningumus, poveikių jėgą įtakojančius svetimkraščių rūšių 
biologinius savitumus ir svetimkraščių rūšių adaptacijas bei natūralizaciją naujose arealų vietose. 
Tokia informacija svarbi dviem pagrindiniais  atžvilgiais – pirma, suprasti svetimkraščių rūšių 
poveikius, ir antra, gebėti patikimai prognozuoti biologinių invazijų keliamas grėsmes tiek gamtinei 
aplinkai, tiek ir žmonių gerbūviui. Antroji priemonė yra daugiau taikomojo pobūdžio – sukurti 
patikimus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, pateikti biologinių invazijų ir jų grėsmių prognozes 
bei pateikti kvalifikuotas rekomendacijas atsakingoms institucijoms apie biologinių invazijų 
suvaldymą ir jų keliamų grėsmių minimizavimą. 

II kvietime antrojo uždavinio tyrimams buvo patvirtinta 6 projektai. Projektai pradėti vykdyti 
2012 m. kovo, planuojami baigti 2014 m. gruodžio mėn.  2012 m. projektams buvo skirta 2069,4 
tūkst. Lt. (pilnam projektų įgyvendinimui numatyta 4225,7 4 tūkst. Lt.). 

Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje dėsningumai 
(VIRUSAI) (Nr. LEK-01/2012), Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir 
genominių pokyčių tyrimai (INVAZGENOM) (Nr. LEK-07/2012), Invazinių rūšių adaptacijos 
mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba (IANUS) (Nr. LEK-09/2012),  Invazinių rūšių 
adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (INSIST) (Nr. LEK-10/2012), 
Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija Lietuvoje 
(INVAZINIAI GRUNDALAI) (Nr. LEK-13/2012), Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai 
pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone (INVAZYVUMAS EKOTONE) (Nr. LEK-14/2012) 

Visų 6 projektų ataskaitas ekspertai įvertino teigiamai. 

Projekto Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje 
dėsningumai (VIRUSAI) (Nr. LEK-01/2012)  

tikslas – taikant šiuolaikinius molekulinius, chromatografinius bei klasikinius morfologinius 
metodus diagnozuoti bičių A. mellifera užsikrėtimą svetimkraščiais parazitais – mikrosporiniu 
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grybu Nosema ceranae (NC), Izraelio ūmiu bičių virusu (IŪBV), Kašmyro bičių virusu (KBV), 
deformuoto sparno virusu (DSV) ir ūmiu bičių paralyžiaus virusu (ŪBPV). Užsikrėtusių šeimų būklė 
bus sekama ir sekančiais metais siekiant nustatyti ligų sukėlėjų poveikį bičių šeimų mirtingumui bei 
įvertinti tiriamų parazitų galimą sinergistinį poveikį. 

Panaudojus Nosema rūšims (N. apis ir N. ceranae) specifinius pradmenis dvigubo PGR metu 
buvo įvertintas 9 bitynų bei 3 veislinių bitynų užsikrėtimas N. apis ir N. ceranae parazitais. Ištirta 65 
bičių šeimos. Parazitas N. apis neaptiktas nei viename bityne. Tikėtina, kad toks rezultatas gautas 
todėl, kad parazitui N. apis būdingas sezoniškumas, stipriose bičių šeimose vasaros antroje pusėje 
ir rudenį jis neaptinkamas. Tačiau 14 bičių šeimų (21,5 %) aptiktas nozemozės sukėlėjas N. 
ceranae. N. ceranae parazito pasiskirstymas tirtuose bitynuose buvo nevienodas.  

Panaudojus 4 virusų rūšių (IŪBV, KBV, DSV ir ŪBPV) specifinius pradmenis dvigubo PGR metu 
buvo įvertintas užsikrėtimas tirtais virusais 15 mėgėjiškų ir 3 veisliniuose bitynuose. Viso ištirtos 49 
bičių šeimos, tačiau IŪBV, KBV ir ŪBPV virusai neaptikti nei viename tirtame bityne.  

Ištyrus 17 bičių šeimų pasirinktuose veisliniuose bitynuose, DSV neaptiktas, tačiau DSV 
virusas aptiktas 5 bitynuose, esančiuose Trakų, Zarasų, Ukmergės, Tauragės, Šakių rajonuose. Iš 49 
tirtų bičių šeimų DSV aptiktas 7 bičių šeimose (14%) mėgėjiškuose bitynuose. Tai pirmas DSV viruso 
registravimas Lietuvos bitynuose. 

Projekto Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių 
tyrimai (INVAZGENOM) (Nr. LEK-07/2012)  

tikslas ištirti žolinių augalų Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Lupinus polyphyllus, 
Bunias orientalis, Erigeron annuus, Medicago sativa invazyvumą skatinančius veiksnius ir nustatyti 
galimus genominius pokyčius, atsirandančius rūšies invazijos metu.  

Industrializacija, transportas ir naujų technologijų raida didina aplinkos taršą įvairios kilmės 
teršalais (PAA, metalais, PCB ir kt.). Svetimkraščiai augalai, dažnai augantys užterštoje aplinkoje, 
patiria stresą, kuris gali sukelti genomo modifikacijas ir populiacijų genetinės struktūros pokyčius. 
Dėl to gali įvykti rūšies diversifikacija, atsirasti nauji invazyvesni genotipai. 2012 metais gauti 
tyrimų rezultatai rodo, kad dėl aplinkos taršos poveikio gali pradėti formuotis kai kurių invazinių 
rūšių (Erigeron annuus, Lupinus polyphyllus) nauji ekotipai. Mūsų atlikti Bunias orientalis 
populiacijų iš skirtingų augaviečių (paupių ir pakelių) tyrimai atskleidė, kad augavietės tipas 
neturėjo lemiamos reikšmės populiacijų prisitaikymui prie aplinkos sąlygų ir populiacijų struktūrą 
galbūt lėmė „įkūrėjo efektas“, fenotipinis plastiškumas bei genų srauto tarp populiacijų 
apribojimas.  

Daugėja tyrimų, kuriuose tiriama hibridizacija tarp introdukuotos rūšies ir jai giminingos 
vietinės rūšies. DNR žymenys yra puikus instrumentas tokiems tyrimams atlikti ir galimiems 
hibridams nustatyti. Naudojant mikrosatelitinius žymenis buvo nustatyti Medicago sativa ir M. 
falcata rūšių genomo DNR lokusai, kurių dažnio skirtumai populiacijose leidžia šiuos žymenis 
panaudoti tarprūšinei hibridizacijai tirti. Medicago sativa, M. falcata ir M. varia kariotipavimo 
eksperimentai parodė, kad šių rūšių populiacijų individai yra tetraploidai, todėl gali laisvai 
kryžmintis tarpusavyje ir turėti vaisingus palikuonis. Dėl to svetimkraštė rūšis M. sativa gali daryti 
genetinį poveikį vietinei rūšiai M. falcata. 

Norint nustatyti genominius pokyčius, kurie vyko I. glandulifera ir I. parviflora  invazijos 
metu, pradėtas šių rūšių populiacijų genetinės struktūros tyrimas plačiame erdviniame gradiente. 
Surinkti I. glandulifera augalai ir dirvožemio pavyzdžiai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos 
populiacijų. I. glandulifera keleto šalių (Čekijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos) tarppopuliacinės 
genetinės įvairovės tyrimai rodo genetinės įvairovės gradientą, kuris galėjo susiformuoti šių rūšių 
invazijos metu. Atlikus elementų kiekių sprigių lapuose iš skirtingų populiacijų palyginimą pastebėti 
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dideli skirtumai. Tai rodo abiejų sprigių rūšių platų prisitaikymą, t.y tiek prie mitybinių elementų, 
tiek prie neesminių, susijusių su tarša sunkiųjų metalų. Dėl to šios rūšys gali lengvai plisti 
transporto, pramoninėmis bei buitinėmis atliekomis teršiamose vietose, kuriose dalis natūraliai 
augančių rūšių negali įprastiniu greičiu augti ir daugintis I. glandulifera pasižymėjo stipresnėmis 
antioksidacinėmis savybėmis negu I. parviflora. Fenolinių junginių koncentracija buvo didesnė I. 
glandulifera lapuose palyginti su I. parviflora. Šių rūšių gebėjimas inaktyvuoti laisvuosius radikalus 
ir kaupti antrinius metabolitus gali būti svarbus joms adaptuotis prie nepalankių aplinkos sąlygų.  

Pradėti alelopatiniai tyrimai parodė, kad B. orientalis visų tirtų populiacijų augalai pasižymi 
alelopatiniu efektu. Didžiausias jis yra Višku Spogi (Latvija) populiacijos augalų. 

Tiriant rūšių invazyvumą labai svarbu nustatyti, kokį vaidmenį svetimkraščių augalų plitimui 
naujame areale turi fenotipinis plastiškumas ir lokaliai adaptuotų ekotipų atranka. Kaip rodo 
tyrimai, gali būti svarbūs abu mechanizmai, tačiau kuris bus dominuojantis, labai priklauso nuo 
rūšies biologijos. Norint nustatyti, koks iš minėtų mechanizmų svarbiausias konkrečiai rūšiai, 
genetiniai tyrimai vykdomi kartu su lauko bandymais, kai greta tomis pačiomis sąlygomis auginami 
skirtingų populiacijų, besiskiriančių ekologinėmis augaviečių sąlygomis, augalai, arba augalai iš 
skirtingų rūšies arealo vietų. Pirmųjų metų E. annuus lauko bandymai rodo, kad kai kurių 
populiacijų individai skiriasi ne tik DNR žymenų lokusais, bet ir morfologiniais požymiais, todėl 
galima kalbėti apie kai kurių šios rūšies populiacijų adaptaciją prie vietos mikroklimato sąlygų. 
Biocheminio polimorfizmo analizė parodė, kad superoksido dismutazė (SOD) yra tinkamas žymuo 
E. annuus populiacijų adaptacijai užterštame dirvožemyje tirti.  

Atlikus projekto vykdymo už 2012 metus vertinimą, konstatuota, jog gauti moksliniai 
rezultatai yra vertingi ir atitinka planuotuosius, o surinkta medžiaga bus naudojama tolimesniems 
tyrimams. Sprendžiant iš atliktų mokslinių darbų, lėšos buvo panaudotos tinkamai. Pagrindiniai 
projekto vykdymo metu gauti rezultatai buvo pristatyti viename publikavimui priimtame 
straipsnyje tarptautiniame žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Web of Science duomenų 
bazėje, paskelbti dviejuose straipsniuose recenzuojamame žurnale, išdėstyti dar trijų mokslinių 
straipsnių rankraščiuose, kurie įteikti tarptautinių žurnalų, referuojamų Web of Science duomenų 
bazėje ir turinčių cituojamumo rodiklį, redakcijoms bei padaryti aštuoni pranešimai tarptautinėse 
ir vienas pranešimas vietinėje konferencijoje. 

Projekto „Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba“ 
(IANUS) (Nr. LEK-07/2012)  

tikslas – įvertinti Baltijos jūros invazinės rūšies Prorocentrum minimum adaptacijos gebą 
esant nepalankioms biotinėms sąlygoms. Apjungiant vaizdų automatinės analizės, atpažinimo ir 
interpretavimo bei ląstelės biologijos tyrimo metodus sukurti naujo tipo didelio našumo P. 
minimum populiacijos vystymosi stebėjimo ir prognozavimo sistemą. Taip pat, pasitelkiant 
statistiškai grįstus morfologinės įvairovės charakterizavimo algoritmus bei optinės ir elektroninės 
mikroskopijos ir molekulinės biologijos metodais gautus duomenis, siekiama sukurti P. minimum 
adaptacijos mechanizmo ir sąveikos su virusais modelį. 

Atsižvelgiant, į tai, kad pastaraisiais metais P. minimum yra vėlyvos vasaros – rudens 
fitoplanktono komponentas pietinėje Baltijos jūros dalyje, įskaitant ir Lietuvos vandenis reguliarūs 
stebėjimai pradėti šių metų rugsėjo pradžioje ir vykdyti kiekvieną savaitę, imant mėginius ties 
Palanga ir, epizodiškai išvykose, Lenkijos ir Estijos akvatorijose. Tyrimams įsigytos dvi P. minimum 
kultūros izoliuotos Baltijos jūroje ties Švedijos pakrante: KAC 72 (ties Kalmar) ir KAC 73 (ties Asko). 
Išbandytas kultūrų gebėjimas augti ir vystytis esant skirtingam vandens druskingumui, t. y. vanduo 
mitybinei terpei gaminti buvo paimtas ties Lietuvos pakrante (druskingumas 5–6 PSU). Ląstelės 
buvo auginamos modifikuotoje f/2 mitybinėje terpėje su L1 terpės mikroelementais, esant 16 h 
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šviesos / 8 h tamsos rėžimui (prie 100 µmol fotonų m-2 s-1) ir 16 °C temperatūroje. Ląstelių 
adaptacinis periodas buvo ganėtinai ilgas (apie 4 savaites), tačiau kultūros prisitaikė ir pradėjo 
sėkmingai vystytis. Kultūros augintos esant žemesniam druskingumui neišgyveno. Šio etapo 
sėkmingas įgyvendinimas ir kultūrų palaikymas įgalins atlikti tolimesnius biologinių manipuliacijų 
eksperimentus su P. minimum tiriant šios rūšies ir natūralių plėšrūnų sąveiką, įskaitant fenotipinę 
adaptaciją.  

Taikant vaizdų atpažinimo metodus atskirų rūšių ekologijai tyrinėti svarbu ne tik identifikuoti 
objektą, bet ir kaip įmanoma tiksliau klasifikuoti morfologinę įvairovę populiacijos viduje, o taip 
pat įvertinti formos (kontūro) pokyčius laike. Tikslus ląstelių kontūro išskyrimas yra būtina sąlyga 
tiriant ląstelių formos kitimą ir yra ganėtinai sunkus uždavinys. Ląstelės kontūro išskyrimą 
apsunkina šalia ląstelės ribų esantys ar dalinai jas uždengiantys kiti objektai, gretimos ląstelės. 
Dažnai ląstelės ir jų ribos būna blyškios, mažai skiriasi nuo fono. Aktyvių kontūrų modeliai (ACM) 
plačiai taikomi vaizdų segmentavimui ir yra vienas sėkmingiausių metodų objektų vaizduose 
aptikimui. ACM grindžiamas energijos minimizavimu ir leidžia išnaudoti apriorines žinias. Norimas 
objektas surandamas vykdant kontūro kreivės evoliuciją pagal užduotus apribojimus, siekiant kuo 
tiksliau atitikti objektą. Nepaisant didelio kiekio vaizdų apdorojimo srityje pasiūlytų įvairiausių 
energijos funkcijų, apdorojant triukšmingus vaizdus dauguma metodų veikia netiksliai.  

Projekto vykdytojai 2012 m. pasiūlė ir ištyrė naują ląstelės kontūro fitoplanktono vaizduose 
išskyrimo būdą, įgalinantį žymiai tikslesnį ląstelės kontūro nustatymą. Metodas grindžiamas 
įvairiapusiu pirminiu fitoplanktono vaizdų apdorojimu, diferencialine ląstelės kontūro evoliucija 
pasitelkiant specifinę tikslo funkciją, nukreipiančią evoliucijos procesą norima linkme, bei apriorine 
informacija apie vaizduose esančias briaunas, tokias kaip dvimatis kiautas—charakteringas P. 
minimum ląstelių požymis. Vaizduose šis kiautas išsiskiria balta ir juoda linijomis ties ląstelės riba. 
Ši savybė išnaudojama skaičiuojant lokalaus intensyvumo gradientą ląstelės centro kryptimi. 
Eksperimentiniais tyrimais įrodyta, kad sukurti algoritmai daugiau nei 50% pagerina P. minimum 
ląstelių kontūro išskyrimo tikslumą, lyginant su kitais plačiai naudojamais skaitmeninių objektų 
kontūrų išskyrimo metodais. 

Kadangi ląstelių kontūro kokybės įvertinimas yra gana keblus uždavinys, požymiai ir 
algoritmai, leidžiantys surūšiuoti kontūrus pagal jų kokybę, yra labai naudingi. Spręsdami šį 
uždavinį, projekto vykdytojai 2012 m. taip pat sukūrė algoritmus P. minimum ląstelių formos 
įvairiapusiam aprašymui, bei, ląstelių formos panašumo analize grįstam, neraiškiam  ląstelių 
klasterizavimui.  

Projekto metinės ataskaitos įvertinimas liudija, jog 2012 metais gauti tarpiniai projekto 
rezultatai yra vertingi ir tikimasi reikšmingai prisidės siekiant laukiamų programos rezultatų. 
Projekto rezultatai pristatyti dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir paskelbti šių 
konferencijų medžiagoje. 

Projekto Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms 
(INSIST) (Nr. LEK-10/2012) 

tikslas – ištirti invazinių rūšių adaptaciją ir jų sukeliamus pokyčius įvairaus sudėtingumo 
vandens ekosistemose. Uždaviniai - palyginti invazinio rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių simbiontų ir 
žarnyno mikrofloros funkcinę įvairovę, šių rūšių izotopines nišas; ištirti dvi skirtingas sėkmingų 
invazijų strategijas: adaptacijos (šoniplaukos) ir fenotipinio plastiškumo (moliuskai); atlikti 
palyginamuosius modelinių Ponto-Kaspijos vėžiagyvių rūšių genetinio polimorfizmo ir ekologinių 
(izotopinių) nišų tyrimus natūraliame areale ir Lietuvoje; įvertinti invazyviausių rūšių (rainuotasis 
vėžys, šoniplauka, mizidė, moliuskas) izotopines nišas ir funkcines roles įvairaus kompleksiškumo 
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stovinčio/lėtai tekančio vandens ekosistemose; išanalizuoti, kaip ir kokios ekosistemų savybės daro 
įtaką ateivių ekologinėms funkcijoms, jų poveikio mastui. 

Pirmaisiais 2012 projekto vykdymo metais atlikti rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių izotopinių 
nišų ir jų mitybos specializacijos pagal skirtingo augimo greičio kūno audinių stabiliuosius izotopus 
tyrimai tame pačiame vandens telkinyje. Pradėti šių vėžių simbiontų ir žarnyno mikrofloros 
palyginamieji tyrimai siekiant nustatyti rūšių mikrofloros funkcinės įvairovės skirtumus. 
Preliminarūs rezultatai rodo, kad rainuotasis vėžys yra naujos simbiontų grupės (priskirtinos 
mikroplazmoms) šeimininkas. Atliekami invazinės ir autochtoninių šoniplaukų rūšių reprodukcinės 
maistmedžiagių alokacijos skirtingomis mitybos sąlygomis stechiometriniai tyrimai. Šie duomenys 
gali būti svarbūs atskleidžiant rūšių invazyvumo priežastis ir tikrinant ankstesnių duomenų 
pagrindu iškeltą stechiometrinio plastiškumo ir invazyvumo hipotezę. Surinkta medžiaga modelinių 
svetimkraščių rūšių - ežerinės mizidės ir kietašarvės šoniplaukos - genetinės įvairovės ir izotopinių 
nišų palyginimui natūraliame (pietų Ukraina) ir invaziniame arealuose. Planuojami rezultatai leis 
susieti genetinės įvairovės ir mitybinės nišos indormaciją siekianti atskleisti svetimkraščių rūšių 
evoliucinių ir ekologinių pokyčių dėsningumus naujame areale. Pradėti kietašarvės šoniplaukos 
tyrimai, kurie leis patvirtinti arba atmesti hipotezę, kad Lietuvos klimatinėmis sąlygomis (stovinčio 
vandens telkiniams žiemą užšąlant) vyko rūšies adaptacija prie mažesnių deguonies koncentracijų 
vandenyje ir tai padėjo šiai šoniplaukų rūšiai plačiai paplisti Lietuvos vidaus vandenyse. Pradėti 
invaziniame areale vien partenogenetiškai besidauginančios moliuskų rūšies – naujazelandinės 
vijasraigės – kloninės įvairovės ir klonų gyvenimo ciklo parametrų, populiacinių rodiklių ir 
izotopinės nišos tyrimai, kurie leis išnagrinėti fenotipinio plastiškumo svarbą invazijų sėkmei.  

Anksčiau sukauptų ir naujų duomenų pagrindu, kaip planuota, paruošti dviejų straipsnių 
rankraščiai, papildomai paruoštas dar vienas rankraštis, tarptautinėse konferencijose pristatyti 
penki moksliniai pranešimai, paskelbtas mokslo populiarinimo straipsnis.  

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad atlikti darbai dera su projekto planu; 
rezultatai yra kokybiški, darbai atrodo svarbūs vykdant tolimesnius tyrimus ir įgyvendinant 
projekto tikslą. 

Projekto Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija 
Lietuvoje (INVAZINIAI GRUNDALAI) (Nr. LEK-13/2012) 

tikslas – invazinių nuodėgulinio (Percottus glenii) ir juodažiočio (Neogobius melanostomus) 
grundalų paplitimo, biologinio ir genetinio adaptyvumo, tiesioginio bei netiesioginio poveikio 
ekosistemoms ir tolimesnio plitimo prevencijos bei gausumo reguliavimo galimybės Lietuvos 
vandens telkiniuose. Uždaviniai, kurie pradėti spręsti 2012 m. –  juodažiočio ir nuodėgulinio 
grundalų paplitimo ir gausumo tyrimai Lietuvos vidaus vandenyse, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, 
kartu su tradiciniais metodais naudojant radijo dažninius ID žymeklius (nuodėgulinis grundalas 
(NG)); grundalų paplitimą ribojantys veiksniai, esami ir potencialūs plitimo vektoriai; grundalų 
invazyvumą sąlygojantys veiksniai, galimi kilmės vektoriai pagal genetinę įvairovę bei šių rūšių 
potencialus genetinis adaptyvumas; grundalų tiesioginio ir netiesioginio poveikio ekosistemoms 
tyrimai, jų padėties mitybos grandinėje, mitybos nišos persidengimo ir konkurencijos su kitomis 
rūšimis tyrimai panaudojant stabiliuosius izotopus; grundalų poveikio ekosistemoms kaita 
ontogenezės procese; svetimkraščių grundalų plitimo ir gausumo reguliavimo galimybių studija 
remiantis teoriniais rezultatais; visuomenės informavimas apie tiriamų invazinių rūšių poveikį 
vietinėms vandens organizmų bendrijoms, projekto viešinimas, rekomendacijų paruošimas 
suinteresuotoms institucijoms, projekto rezultatų pristatymas visuomenei ir specialistams. 

Pirmaisiais projekto vykdymo metais gauti preliminarūs duomenys ir padarytos pirminės 
išvados. Pagal ankstesnius duomenis (rajoninių aplinkos apsaugos agentūrų bei vietinių gyventojų 
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apklausos rezultatus ir žvejų mėgėjų pateikta informaciją apie nuodėgulinio grundalo paplitimą) 
sudarytas potencialių nuodėgulinio grundalo buveinių sąrašas ir ištirta 80 vandens telkinių. Rūšis 
aptikta 37 vandens telkiniuose. Likusiuose 43 telkiniuose jos nebuvo. Remiantis informacija, 
pateikta bent iš kelių šaltinių, septyniuose iš šių telkinių prieš 2–4 metus rūšis buvo gausi. Pagal 
pirminę analizę galimos grundalų išnykimo (ar drastiško gausumo sumažėjimo) priežastys – 
plėšriųjų žuvų rūšių populiacijų suklestėjimas ir/arba fiziko-cheminių vandens kokybės rodiklių 
pokyčiai. Preliminari vandens telkinių su nuodėgulinio grundalo populiacijomis analizė rodo, kad ši 
invazinė rūšis drastiškai pakeičia tipiškas žuvų bendrijas – absoliučios daugumos kolonizuotų 
vandens telkinių rūšinę įvairovę tesudarė 2–3 žuvų rūšys. Preliminari analizė taip pat rodo, kad 
vandens telkiniuose, kur gausu nuodėgulinių grundalų, vietinių žuvų rūšių populiacijose drastiškai 
sumažėja jaunesnių amžinių grupių individų.  

Pagal ištirtus  plėšrių žuvų skrandžius iš Baltijos jūros ir šiaurinės Kuršių marių dalies 
nustatyta, kad juodažiotis grundalas tapo svarbiu maisto objektu tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros 
priekrantės migruojantiems plėšrūnams (starkis, ešerys) ir Baltijos jūros plėšrioms žuvims (uotas). 
Baltijos jūros bentofaunos tyrimų (1993-1996 m.) duomenimis prieš grundalo invaziją Lietuvos 
priekrantėje dugno padengimas midijomis siekė 100 %, ypač ties Karkle ir Palanga. Pietinėje ir 
šiaurinėje Lietuvos priekrantės dalyje midijų gausumas mažesnis dėl tinkamo natūralaus substrato 
trūkumo (t.y. riedulių bei gargždo). Didžiausias dugno padengimas midijomis pasiskirstęs tarp 10 ir 
20 m izobatų, kadangi seklesnėse vietose jų gausumą riboja ant tų pačių substratų tankiai augantys 
makrodumbliai. Grundalo invazijos laikotarpyje iki 2008 m., midijų pasiskirstymas ir gausumas 
išliko sąlyginai panašus lyginant su ankstesniais metais. Tačiau pagal 2012 m. pradinius nardymo 
duomenis, midijų nebeliko arba liko tik pavieniai santykinai dideli individai (seklesnėse negu 10 m 
vietose ties Palanga). Apibendrintais duomenimis juodažiočių grundalų gausumas Baltijos 
priekrantėje pavasario sezono metu yra ženkliai didesnis, nei rudenį ir vasarą, jų gausumas yra 
didžiausias sekliose, 3–5 m. gylio Baltijos priekrantės akvatorijose, o didėjant gyliui gausumas 
mažėja ir didesniame kaip 15 m. gylyje jų yra labai mažai. 

Vykdant projektą, surinkta medžiaga grundalų genetinės įvairovės tyrimams, kas leis 
nustatyti invazijų kilmę ir plitimo kelius, ir šių rūšių izotopinės nišos nustatymui, kas leis įvertinti šių 
invazinių žuvų rūšių vaidmenį mitybos tinkluose.  

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad projekto darbai savo tematika iš esmės 
atitinka planuotus projekto tyrimų uždavinius; pateikta mokslinė produkcija gali būti vertinga; 
didžioji darbų dalis buvo skirta mėginių surinkimui, tačiau ne viskas spėta išanalizuoti ir 
apibendrinti;  išdėstyti pagrindiniai rezultatai atrodo svarbūs ir kokybiški. 

Projekto Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir 
sausumos ekotone (Invazyvumas ekotone) (Nr. LEK-14/2012) 

tikslas – nustatyti trijų svarbiausių svetimkraščių invazinių žinduolių rūšių Lietuvoje – 
kanadinės audinės (Neovison vison), usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides) ir ondatros (Ondatra 
zibethicus) invazyvumą (paplitimą, gausumą), užsikrėtimą parazitais ir patogenais vidupopuliacinę 
ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, adaptaciją upinio bebro (Castor fiber) transformuotose 
ekosistemose bei naujos svetimkraštės žinduolių rūšies – meškėno (Procyon lotor) – invazijos 
grėsmė į Lietuvos ekosistemas. 

Tiriant invazyvumą pirmais projekto vykdymo metais buvo tiriamas trijų rūšių invazinių 
žinduolių (ondatros Ondatra zibethicus, kanadinės audinės Neovison vison, usūrinio šuns 
Nyctereutes procyonoides) invazyvumas (paplitimas, gausumas) skirtingų tipų ir skirtingos 
antropogeninės transformacijos aplinkose. Panaudojant lauko tyrimų metodus analizuojamos 
gausumo indeksų ir tipologinių aplinkos parametrų sąsajos. Genetinė analizė pradėta tik gyvūnų, 
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kurių surinktas pakankamas mėginių skaičius – ondatra (iš 3 vietovių: Šilutė, Kauno regionas, 
Vilniaus regionas) ir usuriniais šunimis (iš 19 vietovių: Kretinga, Ukmergė, Šauliai, Ignalina, Tauragė, 
Kedainiai, Vilnius, Mažeikiai, Varena, Vilkaviškis, Prienai, Rokiškis, Anyksčiai, Šilutė, Lazdijai, 
Druskininkai, Pasvalys, Šakiai, Švenčionys; kanadinės audinės - Žuvintas). 

Atliktas svetimkraščių ir invazinių žinduolių poveikio ekosistemoms Lietuvoje įvertinimas 
panaudojant Biopollution Assesment metodologiją. Jame išryškintas invazinių rūšių (ondatros, 
kanadinės audinės ir usūrinio šuns), potencialiai susijusių su bebrų paveiktomis buveinėmis, 
poveikio įvertinimas panaudojant lokalius erdvinius vertinimo vienetus. 

Sudarytas tyrimų taškų tinklas ondatros ir kanadinės audinės dabartinio paplitimo ir 
gausumo ekstensyviam vertinimui Lietuvoje, iš kurių 2012 m. ištirti 69 taškai (69%). Preliminarūs 
rezultatai rodo žemą invazinių ondatros ir kanadinės audinės aptikimo dažnį (atitinkamai 0,19 ir 
0,25) lyginant su autochtonais vandeniniu pelėnu ir ūdra (atitinkamai 0,48 ir 0,65). Šie preliminarūs 
rezultatai taip pat rodo, jog šių dviejų invazinių žinduolių paplitimas ir gausumas yra sumažėjęs 
lyginant su ankstesniais dešimtmečiais. 

Nors nustatyta, kad ondatrų ir kanadinių audinių gausumo indeksai koreliuoja su bebrų 
gausumu, tačiau invazinių rūšių lokalių populiacijų gausumas labai varijuoja. Tai gali lemti daugiau 
vidiniai invazijantų populiacijų reguliavimo mechanizmai, negu bebrų poveikis. Analizės rezultatai 
taip pat leidžia daryti prielaidą, jog bebrų teigiamas poveikis invazinėms žinduolių rūšims 
pasireiškia tik tam tikromis sąlygomis (takoskyrinėse teritorijose esančiuose smulkiuose vandens 
telkiniuose). 

Tiriant vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, panaudojant atsitiktinai 
parinktus mikrosatelitinius žymenis, mitochondrinės DNR kontrolinės sekos nustatymą ir įvertinus 
molekulinės genetinės įvairovės pasiskirstymą (AMOVA) nustatyta, kad didžiausią molekulinės 
įvairovės dalį sudaro įvairovė tarp pačių usūrinių šunų individų, o didžiausia genetine įvairove 
Lietuvoje pasižymėjo Kauno usūrinių šunų populiacija. Tiriant ondatrų genetinę įvairovę, Lietuvoje 
nustatytas žymiai mažesnis alelių skaičius ir heterozigotiškumas nei aborigeninėse populiacijose 
Kanadoje. 

Palyginamajai genų srautų analizei atlikti su sekomis iš GenBank buvo sudarytas 44 usūrinių 
šunų mtDNR sekų kaimyninės jungties medis. Gauti rezultatai rodo, kad usūriniai šunys iš Lietuvos 
pasiskirsto į dvi sankaupas ir yra giminingi kitose šalyse gyvenančiais usūrinių šunų individams iš 
Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos ir Rusijos. Šios dvi sankaupos rodytų, kad į Lietuvą 
usūriniai šunys pateko iš Baltarusijos ir Latvijos kur jie buvo introdukuoti iš Tolimųjų rytų. Pirminiai 
ondatrų DNR analizės rezultatai parodė, kad Lietuvoje nustatyta žymiai mažesnė genetinė įvairovė 
nei aborigeninėse populiacijose Kanadoje. 

Atlikta galimo bebro poveikio invaziniams žinduoliams analizė parodė, kad ondatrų ir 
kanadinių audinių gausumo indeksai koreliuoja su bebrų gausumu, tačiau invazinių rūšių lokalių 
populiacijų gausumas labai varijuoja. 

Nors pirmieji meškėnai Lietuvoje sumedžioti 2010 m., o vėliau jų neregistruota, dėl jų 
populiacijos didėjimo Lenkijoje ir plitimo į rytus bei galimo jų pabėgimo į Lietuvos ekosistemas iš 
nelegaliai laikomų namuose, būtinas pastovus stebėjimas medžioklės plotuose ir savalaikis jų 
išėmimas iš gamtos. 

Atliktų tyrimų pagrindu, paruošti trys straipsnių rankraščiai, iš kurių vienas straipsnis įteiktas 
žurnalui  turinčiame citavimo rodiklį, dar yra parengti 2 straipsniai žurnalams su citavimo rodikliu, 
vienas straipsnis publikuotas Lietuvos ISI Master List žurnale „Ekologija“. Dalyvauta penkiose 
tarptautinėse konferencijose, pristatyti 7 moksliniai pranešimai. Projekte dalyvauja net 5 
doktorantai. 
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Atlikus projekto vykdymo už 2012 metus vertinimą, konstatuota, jog gauti moksliniai 
rezultatai yra vertingi ir atitinka planuotuosius, o surinkta medžiaga bus naudojama tolimesniems 
tyrimams. Gauti nauji duomenys apie trijų rūšių invazinių žinduolių paplitimą, gausumą 
skirtingomis antropogeninės transformacijos sąlygomis, apie jų genetinės įvairovės, užsikrėtimo 
helmintais ypatumus skirtinguose Lietuvos regionuose. Sprendžiant iš atliktų mokslinių darbų, 
lėšos buvo panaudotos tinkamai. 

 

1.3. Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir adaptacija biologinių invazijų ir kitų globalių 
pokyčių sąlygomis 

Trečiam Programos uždaviniui – nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją 
biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir 
socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei 
organizacijai, funkcionavimui ir kaitai – spręsti numatytos dvi priemonės: 

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. 

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. 

Trečiajam programos uždaviniui vykdyti buvo atrinkti šeši projektai:  

Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius 
veiksnius (LEK-02/2012), Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos 
poveikis ir dinamikos tempai (KOREKO) (LEK-03/2012), Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų 
amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai (AFIDOKONSORCIJA) (Nr. LEK-04/2012), Vietinių rūšių 
pažeidžiamumas ir jų medynų našumas biologinių invazijų ir klimato kaitos sąlygomis (VIRMEDIS) 
(LEK-05/2012), Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens 
kokybei (DREISENA) (Nr. LEK-11/2012); Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto 
zonos ekotonuose (Nr. LEK-12/2012); 

2012 m. šiems projektams buvo skirta 2085,3 tūkst. Lt.  

Projektai pradėti vykdyti 2012 m. kovo mėn. 

Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos 
tempai (KOREKO) (LEK-03/2012). 

Projekto tikslas – sudaryti didžiųjų kormoranų sukeltos hipertrofikacijos poveikio miško 
ekosistemai modelinę schemą, apimant papildomus (netirtus) ekosistemos elementus, įvertinti 
kolonijos pakraščių plėtros dinamiką bei miško pažaidų pasireiškimo greitį. 

2012 m. kolonijoje perėjimo sezono pabaigoje užregistruotos 1470 sėkmingai jauniklius 
užauginusių kormoranų porų ir 268 poros pilkųjų garnių. Dėl balandžio – gegužės mėn. vykdytų 
kormoranų baidymų, dar 993 didžiųjų kormoranų lizduose ir 35 pilkųjų garnių lizduose jauniklių 
neišperėta. Vidutiniškai viename lizde užaugo 2,65 kormoranų jauniklio. Stebėtuose lizduose 
užaugo 1–4, dažniausiai – 2–3 jaunikliai, baidymu paveiktoje kolonijos dalyje tik pavieniuose 
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lizduose užaugo po 1 jauniklį, o dalyje lizdų perėjimas nebuvo sėkmingas, nors lizdus paukščių 
poros lankė. 

Pradiniais tyrimų duomenimis, kolonijos pakraštyje vyko dinamiški, netolygūs dirvožemio ir 
negyvos medienos savybių pokyčiai, kurių svyravimo paklaidos tarp atskirų tyrimo plotelių zonoje 
buvo itin didelės ir didžiuma jų greičiausiai priklausė nuo paukščių veiklos intensyvumo aplink 
individualius plotelius.  

Dirvožemio mikroorganizmų (bakterijų, aktinomicetų ir mikromicetų) skaičius kolonijos 
pakraščio zonose ir jo dinamika priklausė tiek nuo sezono, tiek nuo individualių tyrimo plotelių 
charakteristikų, išskyrus rudens sezoną, kai kiekybinių parametrų skirtumų nenustatyta arba jie 
buvo nepatikimi. Visų sezonų metu labiausiai kolonijos veikiamoje zonoje buvo nustatyta dižiausia 
aktinomicetų gausa, mažiausiu kultivuojamų mikromicetų kiekiu ir didžiausiu mineralinį N 
asimiliuojančių mikroorganizmų skaičiumi. Dirvožemio hidrolazių (ureazės ir sacharazės) 
aktyvumas tiesiogiai teigiamai koreliavo su kolonijos poveikio intensyvumu. 

Augalų tyrimai, vykdyti PR ir ŠV krypčių transektose parodė, kad kolonijos įtaka yra skirtingo 
intensyvumo ir stebima nevienodu atstumu nuo kolonijos. Miško plotas, kuriame yra PR transekta, 
yra labiau paveiktas nei esantis į ŠV nuo kolonijos ir intensyvi įtaka matoma visame transektos 
ilgyje. Svetimkraščių augalų rūšių aptinkama visame transektos ilgyje ir joje nematyti ryškių 
eutrofizacijos įtakos mažėjimo tendencijų. ŠV transektoje aptiktos tik dvi svetimkraštės rūšys, 
kurios auga iki 60 m atstumu nuo kolonijos ribos. Šioje transektoje kolonijos poveikio mažėjimo 
tendencijos, tolstant nuo jos ribos gana akivaizdžios, eutrofikacijos įtaka matoma 100 m atstumu 
nuo kraštinių lizdų. Kolonijos poveikis epifitinių kerpių bendrijoms matomas 60 m atstumu nuo 
kraštinių lizdų, o iki 30 m fiksuojama pereinamoji zona, kurią indikuoja negyvi Hypogymnia 
physodes gniužulai. Rūšių skaičius kontrolinėje ir tarpinėje zonoje 2010–2012 m. nepakito, tačiau 
pačios zonos 2012 m. pasistūmėjo vakarų kryptimi. Kolonijos įtakoje kerpes pakeičia dumbliai, 
dominuoja žaliadumblis Apatococcus lobatus. 

Užfiksuoti diskomicetų ir agarikoidinių grybų pokyčiai kolonijos pakraštyje, kuriame lizdai 
atsirado 2011-2012 m: sumažėjo diskomicetų rūšių ir radimo atvejų bei mikorizinių agarikoidinių 
grybų rūšių dalis nuo bendro rūšių skaičiaus, taip pat sumažėjo ektomikorizinių šaknelių įvairovė. 
Antžeminių mikromicetų įvairovė kolonijos pakraštyje mažėjo didėjant kolonijos įtakai, mažėjimas 
vyko paklotės saprotrofų sąskaita, tuo tarpu biotrofų įvairovė didėjo didėjant kolonijos įtakai. 
Kolonijoje biotrofai ir stipriau pasireiškė, išskyrus rūdiečius grybus, kurių kolonijos teritorijoje 
beveik nerasta. Kolonijos pakraštyje medieną ardančių grybų įvairovė ir gausumas pasiskirstė 
priklausomai nuo grybų grupės: afiloforiečių rūšių didžiausia įvairovė ir gausumas buvo nustatyti 
ant kolonijos ribos (su naujausiais lizdais), kolonijos labiausiai veikiamoje zonoje jų beveik nebuvo, 
tuo tarpu lokuloaskomicetų ir pirenomicetų daugiausia rūšių ir radimo atvejų buvo kolonijos 
teritorijoje, už kolonijos ribų jų buvo gerokai mažiau. 

Preliminariais (pavasarinio tyrimo) duomenimis kolonijos teritorijoje, lyginant su 
kontrolinėmis zonomis stebėta didesnė vabzdžių  individų ir rūšių įvairovė, ypač didelė ji buvo 
seniausiose kolonijos dalyse, kur nebėra lizdų ir susiformavusios eutrofinių augalų bendrijos. 
Vyravo plėšrūs vabzdžiai ir rūšys susijusios su negyvos gyvūninės kilmės organikos ardymu.  

Mažiausia smulkiųjų žinduolių įvairovė ir santykinis gausumas stebėti kormoranų kolonijos 
pakraščiuose. Dominuojančios smulkiųjų žinduolių rūšies – geltonkaklės pelės – populiacijos 
struktūrai kolonijos poveikis yra neigiamas. 

Rekomendacijų nepateikta, nes dar nebaigti metiniai tyrimai, tačiau pažymėta, jog 2012 m. 
kormoranų baidymas padarė stiprią įtaką paukščių produktyvumui ir kolonijos plėtrai. Metinio 
tyrimo išvados nusiųstos Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai. 
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Remiantis projekto duomenimis parengtas (spaudoje, priimtas) vienas mokslinis straipsnis 
žurnale referuojamame ISI WOS duomenų bazėje, padaryti trys pranešimai tarptautinėse 
konferencijose, parengtas vienas populiarus straipsnis. 

Projekto „Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai 
(AFIDOKONSORCIJA) (Nr. LEK-04/2012) 2012 metais numatytų  

tyrimų tikslas – atlikti afidokonsorcijos rūšių monitoringinius tyrimus Lietuvoje bei 
ekspedicinius tyrimus Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje, paimti afidokonsorcijos rūšių mėginius, 
išskirti DNR, padauginti mitochondrinio CO-I geno bei branduolio EF-1α geno fragmentus bei atlikti 
jų sekoskaitą. 

Lietuvoje 2012 m. ant Prunus genties augalų aptiktos septynios amarų rūšys (Hemiptera, 
Aphididae), priklausančios 4 gentims: Brachycaudus divaricatae, B. cardui, B. helichrysi, 
Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, Rhopalosiphum nymphaeae, R. padi, Aphis aff. spiraecola. Šie  
tyrimai leidžia daryti prielaidą, jog Lietuvoje atsirado nauja svetimkraštė varpiniams augalams 
kenkianti R. padi rūšies fakultatyviai partenogenetinė rasė ir nauja vaismedžiams kenkianti amarų 
rūšis A. spiraecola. Siekiant išsiaiškinti realią padėtį būtina surinkti daugiau mėginių bei atlikti CO-I 
ir EF-1α sekoskaitos tyrimus.  

Gausiausia iš vietinių afidokonsorcijos rūšių H. pruni pajėgi sugyventi su invazine B. 
divaricatae. Tai lemia abiejų rūšių ekologinė specifika. B. divaricatae yra labiausiai prieraiši 
kaukazinėms slyvoms, kur praeina pilną vystymosi ciklą. H. pruni maitinasi ant įvairių Prunus 
genties augalų rūšių, tačiau pilnam šios rūšies vystymosi ciklui užbaigti būtina migracija ant 
nendrių.  

Tyrimų metu nustatyti nauji duomenys apie invazinę Europoje rūšį B. divaricatae. Aptiktos 
naujos šios rūšies radvietės šiaurinėje Latvijoje (Strenči) bei centrinėje Estijoje (Rõngu ir Võru), apie 
150 km šiauriau ankstesnės fiksuotos invazinio arealo Europoje ribos pietinėje Latvijoje. B. 
divaricatae taipogi pirmą kartą buvo aptikta Slovakijoje (Michalovce), Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tai 
sudaro prielaidas manyti, kad ši invazinė rūšis, nepaisant menkos jos genetinės įvairovės, yra 
pakankamai konkurencinga bei toliau plečia invazinį arealą bei gali įsisavinti naujus mitybinius 
augalus (Slovakijoje ir Lietuvoje surasta ant naminės slyvos).  

Amarų DNR sekų tyrimams panaudota dviejų genų (citochromoksidazės I subvieneto ir 
elongacijos faktoriaus 1α) sekoskaita. Išanalizuotas 61 Hyalopterus genties amaro iš 9-ių šalių DNR 
pavyzdys. Iš viso tyrimo metu nustatyti 7 šios amarų rūšies CO-I haplotipai, iš jų 4 (įskaitant 
dažniausiai sutinkamą haplotipą A) aptikti ir Lietuvoje. EF-1α haplotipų įvairovė pasirodė esanti 
žymiai didesnė: 25 haplotipai, iš jų 11 aptikti ir Lietuvoje. Atlikus diskriminantinę Hyalopterus 
genties mėginių (nustačius jų rūšis pagal dalines sekas) morfologinių požymių analizę, buvo 
sudarytas morfologinis rūšių apibūdinimo raktas. Analogiški tyrimai parodė menką B. divaricatae 
populiacijų genetinę įvairovę: išanalizavus 68 mėginius iš 7 šalių aptikti tik trys CO-I haplotipai, 
vienas jų buvo nustatytas visų šalių pavyzdžiuose. Iš keturių aptiktų EF-1α haplotipų vienas taip pat 
buvo aptiktas visose tyrinėtose šalyse. 

Įvykdžius projekto vertinimą konstatuota, jog gauti moksliniai rezultatai ir produktai yra 
vertingi ir atitinka planuotuosius. Projekto lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai. Pagrindiniai 
projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2012 metais buvo išdėstyti 2-jų mokslinių straipsnių 
rankraščiuose, kurie įteikti tarptautinių žurnalų, turinčių cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web 
of Science duomenų bazėje, redakcijoms bei padarytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje.  

Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų medynų našumas biologinių invazijų ir klimato kaitos 
sąlygomis (VIRMEDIS) (LEK-05/2012) 
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Projekto tikslas – nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir jų medynų našumą biologinių 
invazijų ir klimato kaitos sąlygomis ir pasiūlyti ekonomiškai pagrįstas priemones miškininkystės 
adaptavimui. Projekto tikslui pasiekti buvo numatyti 5 uždaviniai: 1) Nustatyti biologinių invazijų ir 
šuoliško (invazyvaus) vietinių rūšių plitimo poveikį medynų pažeidžiamumui, našumui ir struktūrai, 
2) Nustatyti vietinių rūšių medžių prieaugio ir medynų našumo ilgalaikių pokyčių tendencijas, jas 
sąlygojančius veiksnius bei atlikti pokyčių ūkinį ekonominį vertinimą; 3) Įvertinti galimą klimato 
kaitos poveikį vietinių medžių populiacijų augimo ritmui, genetinei įvairovei ir būklei; Nustatyti 
vietinių rūšių medžių prieaugio ir medynų našumo ilgalaikių pokyčių tendencijas, jas sąlygojančius 
veiksnius bei atlikti pokyčių ūkinį ekonominį vertinimą; 4) Įvertinti svarbiausių vietinių miško 
medžių rūšių pažeidžiamumo dažnumą, periodiškumą ir riziką dėl biologinių invazijų ir klimato 
kaitos, sudaryti prognozinius rizikos modelius; 5) Pasiūlyti priemones miškininkystės adaptavimui ir 
atlikti jų ekonominį vertinimą. Juos vykdant buvo parengta lauko ir kameralinių darbų metodika, 
atlikta literatūros ir ankstesnių tyrimų (iki šio projekto) metu gautų duomenų analizė, pradėti lauko 
ir kameraliniai darbai.  Didžiuma darbo išvadų padaryta remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis. 

Remiantis ankstesnių metų tyrimais nustatyta, kad iš visų stambiųjų žolėdžių neįprastai 
šiltam nevegetaciniam laikotarpiui itin jautrūs yra briedžiai. Tokiais laikotarpiais jie telkiasi 
brandžiuose bei vyresniuose pušynuose bei eglynuose, kur turi įtakos natūraliam pušies žėlimui 
(skabo jaunų pušaičių ūglius) ir III-IV amžiaus klasių eglynų būklei (laupo kamienų žievę). Vietinės 
žvėrių populiacijos (elementarios populiacijos) nėra gausios ir nesiekia ūkiškai leistino bei 
ekologinio tankumo ribų, tik dėl dažniau pasikartojančių šiltų žiemų daro poveikį jiems 
nebūdingoms buveinėms. Briedžiai įvardijami potencialiais žaladariais pušies želdiniuose bei 
medynuose. 

Nustatyta, kad iš atrinktų 14 modelinių barelių prasčiausia medynų, kuriuose yra tinkamos 
sąlygos veistis neporiniam verpikui, sanitarinė būklė yra Varnių ir Neringos tyrimo bareliuose. Tai 
atitinka silpnai ir stipriai pažeistų medžių būklę, nors šiuo metu Varnių ir Neringos beržynuose 
neporinio verpiko populiacija yra minimume. Tai galima paaiškinti eilę metų buvusiais neporinio 
verpiko židiniais šiuose medynuose. Geriausia medžių sanitarine būkle pasižymėjo Palangos  ir 
Šilinės medynai. Jų pažeidimų kategorija atitinka sąlyginai sveikų ir silpnai pažeistų medžių būklę. 
Daugiausia drugių patinų skraidė Pagramančio, Tytuvėnų, Salantų tirtuose medynuose, bet jų 
nebuvo tiek, kad susiformuotų kenkėjų židiniai. Visuose tirtuose bareliuose, kur anksčiau buvo 
nustatyti neporinio verpiko židiniai, buvo aptiktos jų kiaušinėlių dėtys. Remiantis dėčių dydžiu, jų 
pasirengimu žiemai ir gausa, daroma prielaida, kad pirminės kenkėjo kolonizacijos vietose išlieka 
palankios sąlygos kilti naujoms invazijoms. Nenustatyta statistiškai patikimo ryšio tarp neporinio 
verpiko patinų gausos ir medžių sanitarinės būklės bei lajų defoliacijos. Daroma prielaida, kad ši 
priklausomybė išryškėja esant didesniam kenkėjo populiacijos skaitlingumui ir tada, kai į apskaitas 
įtraukiami ir kiti fitofagai. 

Remiantis ankstesnių metų tyrimais daroma išvada, kad dėl patogeninio grybo Chalara 
fraxinea invazijos per dešimtmetį išdžiūvus ir sanitariniais kirtimais iškirtus žuvusius uosynus, jų 
plotai sumažėjo iki 1,8% nuo bendro miškų ploto,  be to, kasmet iškertama dar po 10% uosynų, o 
likusių būklė ir toliau blogėja. Sunykus 7 iš 11 genetinių draustinių, o 4 ex situ populiacijose-
palikuonių kolekcijose išlikus tik 9% medelių, iš kurių tik 1% tebėra sveiki, dramatiškai sumažėjo 
efektyvusis uosių populiacijos dydis ir nebegali būti užtikrinamas genetiškai pilnavertis jų 
atsikūrimas. 

Išanalizavus 1968–2009 metų duomenis nustatyta, kad vėjovartų pažeistų eglynų plotų 
kaitos tendencija neišryškėjo, eglės liemenų kenkėjų pažeidimų plotai turi tendenciją didėti, o 
šakninės pinties – mažėti, tačiau nedetalizuojama, kokių liemenų kenkėjų invazijos tirtos. 

Rekomendacijų nepateikta. 
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Remiantis gautais duomenimis išspausdintas vienas mokslinis straipsnis žurnale 
referuojamame ISI WOS duomenų bazėje (parengtas iš ankstesnių metų tyrimų duomenų), 
padaryti trys pranešimai tarptautinėse konferencijose, parengtas vienas straipsnis 
recenzuojamame žurnale. 

Projekto Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens 
kokybei (DREISENA) (Nr. LEK-11/2012) 

tikslas – invazinių dvigeldžių moliuskų vaidmens vandens ekosistemų biogeocheminiuose 
procesuose išsamus tyrimas ir aprašymas. Pagal egzistuojančius duomenis D. polymorpha 
ekosisteminis vaidmuo yra prieštaringas: vieni tyrimai teigia, kad ši invazinė rūšis JAV sukėlė 
milijardinius nuostolius, tuo tarpu kituose ją rekomenduojama kultyvuoti su tikslu sumažinti 
natūralių vandens telkinių eutrofikaciją. Eksperimentais buvo siekiama ištirti šio moliusko poveikį 
dugno bei bento-pelaginės apykaitos procesams, įvertinti jų vaidmenį autochtoninės ir 
alochtoninės organinės medžiagos transporte bei toksinių medžiagų (cyanotoksinų ir 
radionukleotidų) akumuliacijoje. Dreisenų suformuotos biocenozės naudingumą vandens 
ekosistemų teikiamų vertybių ir paslaugų kontekste bus mėginama įvertinti ekonomiškai. 

Mėnesiniai in situ matavimai įtekančiame į Kuršių marias ir ištekančiame iš marių į jūrą 
vandenyje buvo pradėti vykdyti nuo 2012 gegužės mėnesio ir bus tęsiami iki 2013 metų pabaigos. 
Šių matavimų metu nustatomos vandens fizikinės ir cheminės charakteristikos: temperatūra, pH, 
druskingumas, ištirpusio O2 kiekis, TCO2 kiekis, ištirpusios maistmedžiagės (NH4

+, NO2
-, NO3

-, PO4
3-, 

HSiO2, TN ir DOC) bei medžiagos suspensijoje (chlorofilas „A“, dalelinės C, N, P ir Si). Kolkas 
surinkta 90 tokių mėginių. Taip pat trijose skirtingose Kuršių marių zonose (smėlėta centrinė dalis, 
uždumblėję gruntai netoli Nidos bei dreisenų biotopai Nemuno žemupyje) buvo paimti 45 vandens 
mėginiai. Norint įvertinti skirtingų dreisenų dydžių ir svorio įtaką maistmedžiagų išsiskyrimui, buvo 
paimtos trys skirtingos moliuskų ūginės grupės (< 1 cm, 1-2 cm, >2 cm; n=3). Modifikuojant dugno 
nuosėdų paėmimą Platelių ežere, paimant jas narui įspaudus kolonėles į nuosėdas, buvo paimtos 
nesuardytos struktūros kolonėlės su dreisenų kolonijomis ir gauti reprezentatyvūs rezultatai apie 
dreisenos vaidmenį bento-pelagialės apykaitoje. 

Atliktų matavimų ir regresijos lygčių (tarp moliusko dydžio ir cheminės medžiagos 
koncentracijos) rezultatų analizė parodė, kad lyginant dugno nuosėdas su dreisenų kolonijomis ir 
be jų, nustatyti reikšmingai didesni kvėpavimo greičiai: nuosėdose su dreisenų kolonijomis O2 
suvartojimas išaugo 2,9 karto, o TCO2 produkcija – 5,7 karto. Taip pat nustatytas santykinai 
intensyvesnis (1,4 karto) azoto pasišalinimas iš ekosistemos denitrifikacijos keliu dreisenų 
kolonizuotose nuosėdose, lyginant su nuosėdomis be šių moliuskų. Tuo tarpu, dreisenos vaidmuo 
kitiems biogeocheminiams procesams, kurių metu susidaro CH4 ir Mn2+ metabolitai, buvo 
nereikšmingas. Moliuskų metabolizmas ir maistmedžiagų išsiskyrimas priklauso nuo moliuskų kūno 
dydžio. Intensyviausiai (2-4 µmol O2 gdw

-1h-1) deguonį suvartoja mažiausi individai (kriauklės dydis 
<1 cm). 

Dreisenų pakeistose dugno nuosėdose moliusko metabolinis aktyvumas (filtracija, ekskrecija) 
lemia 30 kartų intensyvesnį amonio (NH4

+) išsiskyrimą iš nuosėdų į vandenį negu nuosėdose be šių 
moliuskų. Taip pat moliuskai šiek tiek padidina ir nitratų bei fosforo išsiskyrimą iš dugno nuosėdų. 
Nagrinėjant silicio transportą tarp dugno nuosėdų ir priedugnio vandens, reikšmingų skirtumų su 
dreisenomis ir be dreisenų nenustatyta. Inkubuojant dreisenas be dugno nuosėdų, gauti rezultatai 
parodė, kad didesnės dreisenos išskiria į vandenį daugiau amonio, nitratų, fosfatų. Gautas stiprus 
teigiamas ryšys tarp individų kūno dydžio ir išskiriamų amonio, nitrato ir fosfatų koncentracijų ir 
neigiamas ryšys su silicio koncentracija. 
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Gauti stabiliųjų izotopų duomenys buvo analizuojami panaudojant SIAR  paketą R kalboje ir 
taikant MCMC modelį (Inger et al, 2006). Siekiant ištirti autochtoninės ir alochtoninės medžiagos 
transformaciją Kuršių mariose, buvo matuojamos δ15N ir δ13C izotopų proporcijų priklausomybės  
nuo moliusko dydžio (3 amžiaus grupės). Preliminarūs rezultatai rodo, kad, nepriklausomai nuo 
dreisenų dydžio (amžiaus grupių), jų izotopinė sudėtis yra artimesnė autochtoniniam Kuršių marių 
sestonui negu alochtoniniam iš Nemuno žemupio. Pastebėta, kad vasaros metu, kada Nemuno 
nuotėkis yra mažiausias, dreisenos dalyvauja tik autochtoninės organinės medžiagos metabolizme, 
tačiau dėl aktyvaus medžiagų transporto pavasarinio potvynio metu situacija gali iš esmės 
pasikeisti. 

Projekto rezultatai pristatyti dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šių rezultatų 
pagrindu ruošiamos dvi publikacijos tarptautinei spaudai. Projekto metinės ataskaitos vertinime 
keliamos abejonės dėl pateiktų išvadų pagrįstumo. 

Projekto Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (Nr. 
LEK-12/2012); 

tikslas – apibūdinus invazinės A. negundo rūšies užimtus kranto zonos ekotonų biotopus, 
įvertinti juose susidariusios lapų paklotės bei jų nuokritų poveikį įvairių trofinių grandžių vandens 
organizmams vykstant lapų biodegradacijai gamtinėmis bei laboratorinėmis sąlygomis, ir palyginti 
su situacija, kai dominuoja autochtoniniai (A. glutinosa) medžiai. 

Atlikus pirminius trims Acer negundo etalonams priklausančių 11 uosialapio klevo medžių 
dendrochronologinis tyrimus, galima teigti, kad (1) A. negundo radialiojo prieaugio amplitudė 
svyruoja nuo 0,5 iki 12–14 mm/metus. Šie duomenys rodo nepaprastai didelį uosialapio klevo 
biologinį aktyvumą, kadangi jo metinis radialusis prieaugis net 3–5 kartus viršija vietinių medžių 
rūšių prieaugį; (2) dendrochronologinių tyrimų duomenys išryškina ir kitą toliau tirtiną tendenciją, 
rodančią, kad A. negundo individai įsikuria ekotopų bendrijų fragmentuose tam tikromis bangomis 
(paskutinis intensyvesnio plitimo laikotarpis prasidėjo pačioje XX a. pabaigoje), galbūt sietinomis 
su padidinto drėgnumo ir didesnio kritulių kiekio laikotarpiais, ir (3) atskirų uosialapio klevo 
medžių radialusis prieaugis chronologiškai nesutampa, t. y. tais pačiais metais vieno medžio 
prieaugis mažas, o kito didelis. Galima manyti, kad prieaugio nesinchroniškumas rodo didesnes 
negu vietinių medžių rūšių prisitaikymo galimybes prie specifinių konkrečios buveinės sąlygų. 

Tiriant juodalksnio ir uosialapio klevo lapų nuokritų irimą ir terpės hidrocheminius pokyčius 
anaerobinėmis ir aerobinėmis sąlygomis (šis projektas), nustatyta, kad abiem atvejais A. negundo 
lapai irsta sparčiau nei A. glutinosa, o bendra procesų sparta deguoninėmis sąlygomis padidėjo dėl 
grybų įtakos, kurių vystymuisi yra palankios vandens telkinių litoralei būdingos aerobinės sąlygos – 
tuomet jie yra pagrindiniai lapų skaidytojai. Aerobinėmis sąlygomis organinių azoto junginių 
skaidymas praeina visus mineralizacijos etapus, pradžioje vyraujant amonifikacijos proceso 
produktams – amonio jonams, vėliau – dviejų nitrifikacijos proceso stadijų produktams - nitritams 
ir nitratams (bedeguoninėmis sąlygomis vyravo redukuotos azoto formos). Vandenyje su 
irstančiais lapais kaupėsi daug oksiduotų mineralinio azoto formų, ypač A. negundo atveju, kai 
nitratai po 90 parų lapų mineralizacijos sudarė iki 99% bendro mineralinio azoto, be to ežero 
vanduo buvo praturtinamas ir fosforo junginiais labiau, nei mineralizuojant juodalksnio lapus. Tai 
leidžia manyti, kad ir gamtos sąlygomis uosialapio klevo lapų nuokritos gali būti gausesnis nitratų ir 
fosforo junginių šaltinis, skatinantis vandens telkinio priekrantės zonos eutrofikacijos spartą ir 
priekrantės ruožų uždumblėjimą. Su lapų nuokritomis į vandenį patenka daug alochtoninių 
mikroorganizmų, o spartus jų vystymasis irstant lapams, ypač A. negundo, gali pakeisti priekrantės 
vandens ne tik cheminę bet ir mikrobiologinę situaciją. 
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Modeliuojant ekotonuose vykstančią lapų nuokritų anaerobinę ir aerobinę biodegradaciją 
bei skirtinguose jos etapuose susidariusių irimo ekstraktų įtaką hidrobiontams buvo įvertintas 
ekotoksikologinis pakrantės paklotės lapų nuokritų ekstraktų poveikis pasirinktiems organizmams 
iš skirtingų hidroekosistemos trofinių grandžių įvairiuose jų biologinio organizuotumo lygmenyse. 
Pirmaisiais šio projekto metais tiriant per 90 dienų aerobinėse sąlygose susidarančių irimo 
ekstraktų toksinio poveikio dinamiką, išryškėjo juodalksnio ir uosialapio klevo lapų ekstraktų 
veikimo pobūdžio skirtumai. Juodalksnio lapų atveju toksiškumas visais taikytais biotestais 
stebėtas nuo 30-os iki 60-os, tuo tarpu, uosialapio klevo lapų nuokritų irimo ekstraktai tapo 
toksiški anksčiau, nuo 12-os iki 60-os irimo dienos. Stipriausias juodalksnio lapų ekstraktų toksinis 
poveikis menturdumbliams stebėtas paveikus mėnesį irusiu ekstraktu, o vėžiagyviams – dviejų 
mėnesių ekstraktu, tuo tarpu stipriausias uosialapio klevo lapų nuokritų ekstrakto poveikis 
pasireiškė po mėnesio. Abiejų lapų rūšių ekstraktų nuodingumas išnyko po 3 mėnesių aerobinės 
biodegradacijos, skirtingai nuo bedeguoninio irimo metu gautų ekstraktų, iš kurių uosialpio klevo 
ekstraktas pasižymėjo itin stipriu toksiškumu menturdumblių gyvybingumui. Iš dalies, stebėtus 
irimo terpės toksiškumo svyravimus lėmė atskirų biogeninių medžiagų koncentracijų svyravimai 
biodegradacijos metu. 

Praplečiant biocheminių subląstelinių tyrimų metodologinę bazę, be jau atliktų 
menturdumblių ląstelių membranų tyrimų eksponuojant in vivo, buvo parengta in vitro procedūra, 
įgalinanti tiesiogiai paveikti barjerinių membranų H+-ATPazę. Nustatyta, kad invazinio A. negundo 
ir autochtoninio A. glutinosa lapų nuokritų ekstraktų poveikis iš N. obtusa ląstelių išskirtos tiek 
mikrosominės, tiek plazmolemos ir tonoplasto frakcijų H+-ATPazės aktyvumai skyrėsi nežymiai. 
Parengta in vitro procedūra, ypatingai mikrosominei frakcijai, generuoja stabilesnius ir 
patikimesnius rezultatus. Ryškių slopinamojo poveikio tarp tirtų lapų nuokritų ekstraktų skirtumo 
nebuvimas, rodo, kad molekulinių biomarkerių lygmenyje stebimos reakcijos ne visuomet tiesiogiai 
atspindi visos ląstelės ar organizmo atsaku.  
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3. Išvados ir rekomendacijos 

Programos 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 – vykdomų 
projektų tyrimai 2012 m. vystyti dviem pagrindinėmis kryptimis:  

- kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių tyrimai apibrėžiant išryškėjusius kaitos ciklus 
bei jų dinamiką ir įvertinant identifikuotų svyravimų santykį su globaliai fiksuojamais pokyčiais;  

- vėlyvojo ledynmečio ir holoceno pradžios augalijos ekspansijos į nuledėjusius regionus 
rūšiniai, erdviniai bei chronologiniai tyrimai įvertinant to meto paleoekosistemos svyravimus;  

Pirmoje kryptyje įvardinti tyrimai atliekami projekto Nr. LEK-06/2012, priskirto pirmojo 
programos uždavinio pirmajai priemonei, vykdytojų. Projekte akcentuojami skirtingų kvartero 
šiltmečių paleoaplinkos sąlygų bei jų pokyčių analizė, registruojamų svyravimų cikliškumo bei 
dinamiškumo įvertinimas ir išryškėjusių dėsningumų koreliacija su regione ar globaliu mastu 
identifikuojamais procesais.  

Pirmojo Programos uždavinio antrajai priemonei pagrindinis dėmesys skirtas projekte 
Nr. LEK-08/2012. Jame akcentuojami poledynmečio augalijos rūšinė, erdvinė bei chronologinė 
kaita ir jos santykis su paleoekosistemos svyravimais nulėdėjusiuose regionuose.  

Atsiskaitomuoju laikotarpiu atlikta ankstesnių tyrimų metu identifikuotų kvartero šiltmečių 
(tarpledynmečių) nuosėdų pjūvių, pasižyminčių nepertraukiamais sedimentaciniais ciklais, 
pilotiniai kompleksiniai tyrimai, užtikrinantys patikimą paleosąlygų rekonstrukcijos galimybę. 
Tyrimų metu pavyko nustatyti Anykščių rajone apatiniojo-viduriniojo pleistoceno nuogulas 
formavusis vyraujant labai pastovioms paleoeplinkos sąlygoms, ir šis paleoaplinkos modelį 
egzistavo keliasdešimt tūkstančių metų. Taikytos naujos tyrimų metodikos, pvz. nuogulų 
magnetinio imlumo, leido nustatyti tarpledynmečių chronologinę priklausomybę. Taip pat taikant 
paleomagnetinius tyrimus tirtose nuosėdose pirmą kartą regione išskirta globali Jaramilo 
subchrona, kuri leido atlikti globalią nuosėdų koreliaciją ir identifikuoti chronologinę tirtų sluoksnių 
priklausomybę. Suformuotos bei nuolat papildomos informacinės bazės. Atlikti preliminarūs 
tyrimai suteikė naujos informacijos apie tarpledynmečių paleoaplinkos sąlygų pobūdį, jų pokyčius 
bei pastarųjų cikliškumą ir santykį su regioniniais bei globaliais svyravimais.  

Ženklus dėmesys Programos tematikoje skirtas atlikti atskirų rūšių ekspansijos eigos ir 
pobūdžio kvartero šiltmečiais erdvinę ir chronologinę analizę, susiejant išryškėjančius šio proceso 
bruožus su lokaliai bei globaliai fiksuojamais paleoaplinkos sąlygų svyravimais. Būtent šie 
klausimai, akcentuojant augalijos plėtros į nuledėjusius regionus vėlyvajame ledynmetyje bei 
holocene istoriją, nagrinėjami antrajame pirmajam programos uždaviniui skirtame projekte. 
Pirmajame projekto vykdymo etape detaliai charakterizuoti augalijos raidos istorijos etapai 
šiaurinėje bei šiaurės rytinėje mūsų šalies dalyse, identifikuojant, pvz. anksčiau nefiksuotus eglių 
plėtros etapus, identifikuoti bei chronologiškai apibrėžti sedimentacinių baseinų raidos etapai bei 
vandens lygio pokyčiai Ginkūnų ir Verpstinio ežerų ekosistemose vėlyvajame ledynmetyje ir 
holocene. Gautų duomenų pagalba tirtuose regionuose išskirti augalijos vystymosi etapai, kurie 
chronologiškai buvo susieti su pagrindiniais klimatiniais poledynmečio intervalais regione. 

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 – vykdomi 
projektai 2012 metais nagrinėjo tris problemas: 

- svetimkraščių organizmų invazyvumą sąlygojantys veksniai  



27 

- svetimkraščių organizmų genetinės įvairovė 

- svetimkraščių organizmų identifikavimo metodų kūrimas; 

Pirmas dvi problemas nagrinėja keturi projektai (LEK-07/2012, LEK-10/2012, LEK-13/2012, 
LEK-14/2012). Vertinant svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir 
genominius pokyčius (LEK-07/2012), tiriamos šešios žolinių augalų rūšys (Erigeron annuus, Bunias 
orientalis, Medicago sativa, Lupinus polyphyllus, Impatiens parviflora, I. glandulifera), įtrauktos į 
labiausiai Europoje paplitusių svetimkraščių augalų sąrašą. Įvertintas Bunias orientalis augalų iš 
skirtingų populiacijų alelopatinės savybės bei galimas genotipo vaidmuo šiame procese. Naudojant 
pasirinktas modelines rūšis pradėta tirti hibridizacijos, fenotipo plastiškumo ir aplinkos užteršimo 
sunkiaisiais metalais įtaką pasirinktų rūšių invazyvumo raidai. Naudojant DNR žymenis nustatyti 
Medicago sativa ir M. falcata rūšių lokusai, kurių dažnio skirtumai populiacijose leidžia šiuos 
žymenis panaudoti tarprūšinei hibridizacijai tirti. Medicago sativa, M. falcata ir M. varia 
kariotipavimo eksperimentai parodė, kad bent dalies šių rūšių populiacijų individai yra tetraploidai, 
todėl gali laisvai kryžmintis tarpusavyje ir turėti vaisingus palikuonis. Ataskaitiniu laikotarpiu gauti 
šešių žolinių augalų invazyvumo tyrimo rezultatai, rodo, kad tirtų rūšių invazyvumui įtakos gali 
turėti tiek aplinkos, tiek vidiniai genetiniai veiksniai. Norint nustatyti svarbiausius konkrečiai rūšiai 
invazyvumo mechanizmus, būtini platesni molekuliniai ir ekologiniai tyrimai. Nagrinėjant invazinių 
rūšių adaptaciją ir jų poveikį įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (LEK-10/2012), 
nustatyta, kad tiriant rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių izotopinių nišų ir jų mitybos specializacijos 
pagal skirtingo augimo greičio kūno audinių stabiliuosius izotopus tame pačiame vandens telkinyje, 
rainuotasis vėžys yra naujos simbiontų grupės (priskirtinos mikroplazmoms) šeimininkas. Tiriant 
nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos reguliavimo galimybės Lietuvos 
vandens telkiniuose (LEK-13/2012), preliminari vandens telkinių su nuodėgulinio grundalo 
populiacijomis analizė rodo, kad ši invazinė rūšis drastiškai pakeičia tipiškas žuvų bendrijas - 
vietinių žuvų rūšių populiacijose drastiškai sumažėja jaunesnių amžinių grupių individų. Vertinant 
svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos 
ekotone (LEK-14/2012), nustatyta, kad ondatrų ir kanadinių audinių gausumo indeksai koreliuoja 
su bebrų gausumu, tačiau invazinių rūšių lokalių populiacijų gausumas labai varijuoja. Preliminarūs 
2012 m. rezultatai rodo žemą invazinių ondatros ir kanadinės audinės aptikimo dažnį (atitinkamai 
0,19 ir 0,25) lyginant su autochtonais vandeniniu pelėnu ir ūdra (atitinkamai 0,48 ir 0,65); ir jog šių 
dviejų invazinių žinduolių paplitimas ir gausumas yra sumažėjęs lyginant su ankstesniais 
dešimtmečiais. Pirminiai ondatrų DNR analizės rezultatai parodė, kad Lietuvoje nustatyta žymiai 
mažesnė genetinė įvairovė nei aborigeninėse populiacijose Kanadoje. Usūrinių šunų populiacija 
Lietuvoje yra nevienalytė: didžiausia genetinė įvairovė nustatyta Kauno usūrinių šunų 
populiacijoje, mažiausia - Telšių usūrinių šunų populiacijoje. Usūriniai šunys iš Lietuvos pasiskirsto į 
dvi sankaupas ir yra giminingi kitose šalyse gyvenantiems usūrinių šunų individams (Suomijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos ir Rusijos). Išanalizavus svetimkraščių gyvūnų užsikrėtimą parazitais, 
Lietuvos bebruose rastos dvi helmintų rūšys (siurbikė Stichorchis subtriquetrus ir nematodas 
Travasosius rufus) yra invazinės, kurios gali būti įvežtos kartu su reintrodukuotais bebrais. 

Dviejų projektų tyrimai skirti trečiai problemai (svetimkraščių organizmų identifikavimo 
metodų kūrimui): sukurti bičių Apis mellifera svetimkraščių ligų sukėlėjų atplitimo į Lietuvą ir 
galimų grėsmių prognozes (LEK-01/2012) ir invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų 
metodų sintezės pagalba (LEK-09/2012). Projekto LEK-01/2012 atliktais tyrimais, nozemozės 
sukėlėjas N. ceranae aptiktas 3 iš 12 Lietuvos bitynuose, IŪBV, KBV ir ŪBPV virusai neaptikti nei 
viename tirtame bityne. DSV aptiktas 7 bičių šeimose mėgėjiškuose bitynuose. Veisliniai bitynai 
buvo informuoti apie ligų sukėlėjus, rekomenduota šeimas, turinčias patogenų iškelti iš veislinių 
skyrių, keisti motinas, korius, stiprinti bičių imunitetą rekomenduojamais augaliniais preparatais, 
gydyti nuo Varroa erkių. Vykdant projektą LEK-09/2012, sukurta P. minimum natūralios 
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populiacijos skaitmeninių didelės raiškos RGB vaizdų bazė, kurioje kiekvieną mėginį atstovauja du 
vaizdai, vienas gautas šviesiniame režime, o kitas – fluorescentiniame. Šie pasirinkti du vaizdų 
formavimo būdai labai pasitarnauja atliekant automatinę P. minimum ląstelių vaizdų analizę. 
Pasiūlyti metodai ląstelių ir jų centrų radimui, naudojant šviesinio ir fluorescencinio vaizdų 
informaciją, pasižymi labai aukštu tikslumu. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad sukurtieji 
algoritmai gerokai pralenkia žinomus, sprendžiant P. minimum ląstelių kontūro suradimo 
problemą. Priešingai nei žinomi, aktyvių kontūrų modeliais grįsti algoritmai, sukurtieji algoritmai 
nekuria specialios tikslo funkcijos, o pasitelkia įvairiapusę informaciją apie intensyvumo gradientą 
šviesiniuose vaizduose bei apriorines žinias apie vaizduose esančią struktūrinę informaciją. 
Projekto darbus tikslinga tęsti kuriant metodus išskirto ląstelės kontūro klasifikavimui į keletą 
pasirenkamų „neraiškių formos klasių“, o taip pat metodus formos pokyčiams charakterizuoti. Taip 
pat tikslinga vystyti darbus sujungiant vaizdų automatinės analizės, atpažinimo, automatinių 
sprendimų interpretavimo bei ląstelės biologijos tyrimo metodus.  

Programos trečiojo uždavinio – 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 – vykdomų projektų tyrimai 2012 m. vystyti viena 
pagrindinėmis kryptimis:  

- 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 

Tyrimų metu nustystyta (LEK-03/2012), kad invazinių paukščių – didžiųjų kormoranų 
kolonijos pakraštyje vyko dinamiški, netolygūs dirvožemio, substratų ir su jais susijusių organizmų 
pokyčiai, kurių svyravimo paklaidos tarp atskirų tyrimo plotelių buvo didelės ir didžiuma jų 
greičiausiai priklausė nuo paukščių veiklos intensyvumo aplink individualius plotelius. Stiprias 
reakcijas į kormoranų poveikį demonstravo visi papildomai tirti organizmai (medieną ardantys 
grybai, vabzdžiai ir smulkieji žinduoliai), taigi galima teigti, jog kolonijos veikla tiek tiesiogiai, tiek 
netiesiogiai labai stipriai veikia visus ekosistemos elementus. Kormoranų baidymas 2012 m. 
pavasarį buvo efektyvus ir padarė stiprią įtaką paukščių produktyvumui ir kolonijos plėtrai, tuo 
pačiu ir kolonijos pakraščiuose vykstančių procesų dinamikai.  

Atliekant slyvų afidokonsorcijos rūšių gyvenimo ciklų bei sezoninės skaitlingumo dinamikos 
tyrimus Lietuvoje ir lauko tyrimus Latvijoje, pietų ir rytų Europoje (LEK-04/2012), 2012 m. ant 
Prunus genties augalų aptiktos 7 amarų rūšys (Hemiptera, Aphididae), priklausančios 4 gentims: 
Brachycaudus divaricatae, B. cardui, B. helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, 
Rhopalosiphum nymphaeae, R. padi, Aphis aff. spiraecola. Ant kaukazinių slyvų dažniausiai 
pasitaikė B. divaricatae, ant naminių slyvų – H. pruni. Gausiausia iš vietinių afidokonsorcijos rūšių 
H. pruni pajėgi sugyventi su invazine B. divaricatae. Tyrinėtų H. pruni populiacijų genetinė įvairovė 
buvo daug didesnė už invazinės rūšies B. divaricatae: aptikti septyni šios amarų rūšies CO-I 
haplotipai ir 25 EF-1α dalinių sekų haplotipai. Tyrinėtose B. divaricatae populiacijose aptikti vos 
trys šios amarų rūšies CO-I haplotipai ir keturi EF-1α dalinių sekų haplotipai, tačiau Invazinė rūšis B. 
divaricatae yra pakankamai konkurencinga bei toliau plečia invazinį arealą (užregistruotos naujos 
radvietės Latvijoje, Estijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje) bei gali įsisavinti naujus 
mitybinius augalus. 
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Keičiantis klimatui (šiltėjant  nevegetaciniam laikotarpiui) keičiasi briedžių elgsena ir mitybos 
pobūdis (LEK-05/2012), kuris veikia natūralų pušies atžėlimą bei III-IV amžiaus klasių eglynų būklę 
nebūdingose buveinėse, tačiau  vietinės žvėrių populiacijos nėra gausios ir nesiekia ūkiškai leistino 
bei ekologinio tankumo ribų. Nustatytas neporinio verpiko populiacijų fluktuavimas: stipriai 
pažeistuose buvusiuose kenkėjų židiniuose jų populiacija yra minimali, tačiau esančios kiaušinėlių 
dėtys leidžia daryti prielaidą, pirminės kenkėjo kolonizacijos vietose išlieka palankios sąlygos kilti 
naujoms invazijoms. Nenustatyta statistiškai patikimo ryšio tarp neporinio verpiko patinų gausos ir 
medžių sanitarinės būklės bei lajų defoliacijos. Dėl patogeninio grybo Chalara fraxinea invazijos 
uosynų plotai sumažėjo iki 1,8% nuo bendro miškų ploto, dramatiškai sumažėjo efektyvusis uosių 
populiacijos dydis ir nebegali būti užtikrinamas genetiškai pilnavertis jų atsikūrimas. 

Tiriant Dreissena polymorpha vaidmenį vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens 
kokybei (LEK-11/2012), nustatyta, jog moliuskų metabolinis aktyvumas modifikuoja azoto ciklą ir 
bento-pelaginę apykaitą; dreisenų modifikuotos dugno nuosėdos mezotrofiniame ežere tampa 
svarbiu fosforo šaltiniu vandens storymei. Invazinis moliuskas (dreisena) padidina kai kurių 
maistmedžiagių (azoto ir fosforo) išsiskyrimą iš dugno nuosėdų į vandenį, kas gali paskatinti 
fitoplanktono žydėjimą ir sumažinti mezotrofinio ežero skaidrumą bei nulemti vietinės makrofitų 
(Chara sp.) populiacijos sumažėjimą. 

Vertinant uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (LEK-
12/2012), nustatytas nepaprastai didelis uosialapio klevo biologinis aktyvumas, kadangi jo metinis 
radialusis prieaugis net 3–5 kartus viršija vietinių medžių rūšių prieaugį;  gamtos sąlygomis 
uosialapio klevo lapų nuokritos gali būti gausesnis nitratų ir fosforo junginių šaltinis, skatinantis 
vandens telkinio priekrantės zonos eutrofikacijos spartą ir priekrantės ruožų uždumblėjimą. Su 
lapų nuokritomis į vandenį patenka daug alochtoninių mikroorganizmų, o spartus jų vystymasis 
irstant lapams, ypač A. negundo, gali pakeisti priekrantės vandens ne tik cheminę bet ir 
mikrobiologinę situaciją. 
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Priedai 

1 priedas. Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ II kvietimo finansuojamų 
projektų sąrašas* (patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-100) 

Eil. 
Nr. 

Reg. Nr. Sut. Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 
Skirta lėšų 2012 m., 

tūkst. lt 

1  LEK-12001  LEK-03/2012 dr. Jurga Motiejūnaitė  Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje –hipertrofikacijos 
poveikis ir dinamikos tempai 

Gamtos tyrimų centras  416,0 

2  LEK-12002  LEK-04/2012 habil. dr. Rimantas Rakauskas  Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) 
konsorcijai 

Vilniaus universitetas 245,5 

3  LEK-12006  LEK-05/2012 habil. dr. Remigijus Ozolinčius  Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų medynų našumas biologinių 
invazijų bei klimato kaitos sąlygomis 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro filialas Miškų institutas 

217,5 

4  LEK-12007 LEK-06/2012 habil. dr. Valentinas Baltrūnas  Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir 
kaitos modeliai 

Gamtos tyrimų centras 285,7 

5 LEK-12009 LEK-07/2012 dr. Donatas Žvingila  Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir 
genominių pokyčių tyrimai  

Vilniaus universitetas 360,9 

6  LEK-12013  LEK-08/2012 dr. Miglė Stančikaitė  Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų 
Baltijos regione poledynmetyje  

Gamtos tyrimų centras 429,3 

7  LEK-12014  LEK-09/2012 habil. dr. Antanas Verikas  Invazinių rūšių Adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų 
Sintezės pagalba  

Kauno technologijos universitetas 389 

8  LEK-12017  LEK-01/2012 dr. Sandra Radžiutė  Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo 
Lietuvoje dėsningumai  

Gamtos tyrimų centras 350,3 

9  LEK-12018  LEK-10/2012 dr. Kęstutis Arbačiauskas  Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens 
ekosistemoms  

Gamtos tyrimų centras 436,3 

10  LEK-12020  LEK-02/2012 dr. Jūratė Kasperovičienė  Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus 
biotinius, abiotinius veiksnius 

Gamtos tyrimų centras 464,2 

11  LEK-12023  LEK-11/2012 dr. Artūras Razinkovas-Baziukas  Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui 
ir vandens kokybei 

Klaipėdos universitetas 371,3 

12  LEK-12024  LEK-12/2012 dr. Levonas Manusadžianas  Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos 
ekotonuose 

Gamtos tyrimų centras 370,8 

13  LEK-12026  LEK-13/2012 dr. Saulius Stakėnas  Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos 
mažinimo studija Lietuvoje  

Gamtos tyrimų centras  294,2 

14  LEK-12027  LEK-14/2012 dr. Algimantas Paulauskas  Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir 
adaptacija vandens ir sausumos ekotone 

Vytauto Didžiojo universitetas  238,7 

Iš viso  4869,7  

______________________________  
*projektai išdėstyti pagal paraiškos registracijos numerį 

 



2 priedas. Programos projektų rezultatai 2012 metais 

Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis” 
mokslinių tyrimų rezultatai 2012 metais   

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai
1
 Skaičius 

2
 

 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, (bio)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 

 

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

1 

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 technologijos
3
  

GT7. Nauji gaminiai
4
  

GT8. Patentai Lietuvoje
5
  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
  

 

_______________________________ 
1 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; parengtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik 
tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas projekto 
finansavimo sutarties numeris;  
2nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami priede  
3technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje  
4gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą  
5patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti)  
6veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti) 
 


