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DUOMENYS APIE 2013 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 

Nr. 
Kvietimo Nr. 

Konkurse 

dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 

skirta lėšų 

(2012 m.), Lt 
Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1 I kvietimas  25 24 0 4 430 600 

2. II kvietimas 2012 27 14 1* 13 4 869 700 

 II kvietimas 2013 27 13  12 3 512 700 

*neįvykdžius įsipareigojimų – sustabdytas 

 

2013 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Ataskaitoje pateikiami Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato 

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

invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų tyrimams, 2013 m. atliktų tyrimų rezultatai, 

apžvelgiami 13 projektų vykdytojų moksliniai pasiekimai, gautos naujos mokslinės žinios bei 

įvertinama jų reikšmė. 

Kvartero tarpledynmečių nuosėdų pjūvių tyrimų metu buvo paimti pavyzdžiai 

geocheminiams, paleomagnetiniams tyrimams, magnetinio imlumo ir jo anizotropijos 

nustatymui, atliktas nuosėdų storymės slūgsojimo aplinkos paleopaviršių ir slūgsojimo sąlygų 

modeliavimas. Gauta informacija buvo panaudota apibūdinant paleoaplinkos pokyčių cikliškumą 

ir dinamiką, sudarant jų kaitos modelius. Nagrinėjant atskirų augalų rūšių ekspansijos pobūdį bei 

šio proceso chronologiją, nauja informacija leido teigti atskirų augalijos rūšių migraciją į 

nuledėjusias teritorijas vykus ženkliai anksčiau nei iki šiol manyta, pvz. pušų, plėtrą 

nuledėjusiose teritorijose prasidėjo ankstyvaisiais poledynmečio etapais.  

Įvertinus Lietuvos bitynų užsikrėtimą vietine N. apis ir invazine N. ceranae 

mikrosporidijomis nustatyta, kad abiejų rūšių parazitams būdingas sezoniškumas. Apibendrinus 

ataskaitiniu laikotarpiu gautus šešių žolinių augalų molekulinių genetinių bei fiziologinių tyrimų 

rezultatus, aiškėja, kad tirtose rūšyse plitimo naujuose arealuose procese vyksta genominiai-

genetiniai pokyčiai. Pirmą kartą nustatytos usūrinio šuns mtDNR D-kilpos regiono 22 sekos 

parodė usūrinių šunų susigrupavimą į skirtingas genetines grupes ir aukštą usūrinių šunų 

populiacijos polimorfizmą Lietuvoje. Panaudojant mikrosatelitinius žymenis Lietuvos 

ondatrų populiacijose nustatytas žymiai mažesnis alelių skaičius ir heterozigotiškumas nei 

aborigeninėse populiacijose Kanadoje. Parengtas P. minimum ląstelių elektroninės 

mikroskopijos analizės protokolas, leidžia išskirti įvairias viduląstelines struktūras, todėl yra 

tinkamas naudoti virusinės infekcijos dažnio populiacijoje įvertinimui. Sukurti įvairiapusių 

ląstelių formos požymių skaitmeniniuose vaizduose išskyrimo, įvertinimo ir svarbiausiųjų 

atrinkimo metodai ir algoritmai leidžia gauti tikslų ląstelės formos aprašymą.  

2013 m. buvo tiriami vietinių, tarp jų – vertingų ir saugomų, rūšių jautrumas invazinėms 

rūšims ir kitiems globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčiai, adaptacija biologinių invazijų 

sąlygomis, svetimkraščių rūšių genetinis 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. Mitochondrijų ir 

chloroplastų DNR lokusų tyrimai atskleidė, kad M. × varia yra M. sativa ir M. falcata hibridas, o 
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šių rūšių populiacijų genetinės struktūros analizė rodo neabejotiną genetinį svetimkraštės M. 

sativa rūšies poveikį vietinės M. falcata  rūšies populiacijoms. Preliminarūs tyrimai rodo, kad dėl 

aplinkos taršos poveikio gali pradėti formuotis invazinių rūšių (Erigeron annuus, Lupinus 

polyphyllus) nauji ekotipai. Invazinė rūšis B. divaricatae, nepaisant menkos genetinės įvairovės, 

yra pakankamai konkurencinga bei toliau plečia invazinį arealą. Didžiųjų kormoranų kolonijos 

pakraštyje stebėtas įvairių ekosistemos elementų (dirvožemio ir negyvos medienos cheminių ir 

biologinių parametrų, įvairių grybų grupių, kerpių, augalijos) būklės blogėjimas, susijęs su 2013 

m. atsinaujinusia kolonijos plėtra. Tiriant sparčiai Europoje plintančių ir vis dažniau vandens 

„žydėjimus“ sukeliančių rafidofitainių dumblių Gonyostomum semen invazijos poveikį vietinių 

rūšių bendrijoms, nustatyta, kad eutrofinių ir mezotrofinių ežerų pavasario bendrijos, kuriose 

vyravo dideli siūliniai su aerotopais organizmai, nejudrūs organizmai su silicio šarveliu ir dideles 

gleivėtas kolonijas formuojantys organizmai, yra atsparios G. semen invazijai.  
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ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2013 

 

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

“Ecosystems in Lithuania: climate change and human impact” in 2013, covering investigations on 

modern and ancient biological invasions and changes in species distribution areas. Scientific 

achievements of the 13 project principals and their scientific findings are reviewed, their significance is 

evaluated: Cyclicity, dynamics and models of palaeoenvironmental changes during Quaternary warm 

periods; Expansion of palaeovegetation in context of the postglacial ecosystem dynamics in the eastern 

Baltic; The detection and occurrence of invasive phatogenes of honey bee, Apis mellifera, in Lithuania; 

Plankton community response to Gonyostomum semen establishment and other biotic, abiotic factors; 

Impact of the invazive species on the local cosortium of plum aphid species (Hemiptera: Aphididae); 

Adaptation of invasive species and their impact on aquatic ecosystems of different complexity; Colony 

of Great Cormorants in forest ecosystem – hypertrophication effect and rates of dynamics. 

Analysis and modelling of cyclicity and dynamics of palaeoenvironmental changes during 

Quaternary warm periods in long-term perspective. Complex proxies of geochemical, palaeomagnetic, 

magnetic susceptibility and anisotropy of magnetic susceptibility were applied to establish the cyclicity 

and dynamics of palaeoenvironmental changes and compile their models. This interdisciplinary 

approach enabled the subdivision of the sections into stratigrphic units reflecting environmental 

changes. The infections of honey bee Apis mellifera with invasive microsporidia Nosema ceranae, 

Israel Acute Bee Virus, Kashmir Bee Virus, Deformed Wing Virus) and Acute Bee Paralysis Virus in 

Lithuania apiaries in 2012–2013 and the impact of these pathogens on honey bee overwintering.was 

evaluated using molecular methods. Nine aphid (Hemiptera, Aphididae) species were registered as 

inhabiting hosts of the genus Prunus in Lithuania in 2013: Brachycaudus divaricatae, B. cardui, B. 

helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, Rhopalosiphum nymphaeae, R. padi, Myzus cerasi, 

Aphis aff. spiraecola. Despite low molecular heterogeneity, B. divaricatae appears to be successful 

invader. The mechanisms of invasiveness and related genomic changes in alien plant species 

(Impatiens parviflora, I. glandulifera, Lupinus polyphyllus, Bunias orientalis, Erigeron annuus and 

Medicago sativa)widespread in Lithuania are in the early stage of exploration.  An beaver impact on 

invasive mammal resources in the environment was investigated, and showed that transformed beaver 

habitats are highly used by American mink Neovison vison, but raccoon dogs, and especially muskrats 

are found less often in these habitats. The investigation of genetic variability of raccon dog was 

performed using mitochondrial DNA sequence analysis and microsatellite loci analysis. Novel methods 

and algorithms to extract diverse features characterizing shape and texture of P. minimum cells and to 

select the most important features were developed and investigated. Observations of the latter two years 

have shown that the influence zone of Great Cormorants in Juodkrantė is further expanding into the 

community of coniferous forest, though expansion is uneven directionwise. Chemical and biological 

characteristics of soil and deadwod, various groups of fungi, lichens, vegetation, entomofauna, 

mammals and colony were studied. Alien plant invasions findings are examined in the context of 

change of phytocenozis, but the actual ecological relationships are not limited to them. In 2013 found 

abundant population of Chinese sleeper (CS) could be a important adaptation, which can cause further 

spread of this invasive fish species. CS unintentional eradication in some water bodies were caused by 

appearance of piscivorous fish combined with medium-good water transparency and low-medium 

abundance of water plants.  
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ĮVADAS 

 

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

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. Nutarimu Nr. 731, skirta 

praeities ir dabarties biologinių invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų tyrimams. Minėtų 

reiškinių analizė bei gauti duomenys yra vieni informatyviausių nagrinėjant esminius ekosistemų 

ir jų komponentų funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, būtinus Lietuvos ekosistemų raidai 

suprasti ir galimiems jos pokyčiams prognozuoti globalios kaitos sąlygomis. Nors panašaus 

pobūdžio tyrimai pasaulyje intensyviai atliekami tiek nagrinėjant šiuolaikines, tiek praeities 

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

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

regionui būdingų ekosistemų, jų komponentų, saugotinų vertybių unikalumo vienoje šalyje ar 

regione gautų rezultatų negalime tiesiogiai taikyti kitoje teritorijoje.  

Programos tyrimų objektas – praeities ir dabarties natūralios ir antropogeninės 

biologinės invazijos bei rūšių arealų pokyčiai, kaip Lietuvos ekosistemų ir jų komponentų 

pažeidžiamumo ir prisitaikymo globalios klimato kaitos ir didėjančio žmogaus poveikio 

sąlygomis indikatorius. Programa turi sukurti mokslinius pagrindus ir suteikti naujų 

fundamentinių mokslo žinių ypač svarbiu valstybei ir visuomenei klausimu – biologinių sistemų 

prisitaikymą globalios kaitos sąlygomis. Tai leis nustatyti gamtinės aplinkos raidos tendencijas, 

numatyti kylančias grėsmes, išaiškinti adaptacijos dėsningumus ir mechanizmus bei prognozuoti 

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

poveikio švelninimo ir prisitaikymo galimybes (rekomendacijos, būdai, priemonės), sukurs 

reikiamą mokslo tyrimams aplinką bei mokslininkų kompetenciją, užtikrinančią šalies mokslinį 

konkurencingumą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje. Programa iš esmės papildys turimų 

žinių bazę.  

Programos tikslai:  

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

biologinių sistemų struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai siekiant išaiškinti fundamentinius 

ekosistemų ir jų komponentų prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis;  

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

globalių biologinių invazijų ir rūšių arealų kaitos sąlygomis, numatyti prisitaikymo ir poveikio 

švelninimo būdus bei priemones.  

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

priemones: 

1. Uždavinys. Pagal biogeocheminius indikatorius iširti paleoaplinkos sąlygų kaitos etapus 

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

įtaką rūšių invazijų (ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams.  

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

paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo pagal biogeocheminius indikatorius tyrimus bei 

identifikuotų pokyčių dinamikos ir cikliškumo ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir 

globaliame kontekstą analizę, sudaryti kaitos modelius.  

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

erdvinę ir chronologinę analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai 
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antropogeninės veiklos kontekste parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos 

svyravimų dinamikos raiškos rūšių ekspansijoje ir(ar) invazijoje perspektyvą.  

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

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

prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas.  

2.1. Priemonė. Ištirti svetimkraščių rūšių paplitimą Lietuvoje lemiančius veiksnius, 

plitimo takus ir būdus, invazinių rūšių gyvenimo ciklus ir strategijas, jų invazyvumą 

sąlygojančius veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus.  

2.2. Priemonė. Tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, 

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

grėsmių prognozes, pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos 

institucijoms dėl svetimkraščių rūšių introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų prevencijos, 

žalos mažinimo priemonių ir invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių ir pagrįstumo.  

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

kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines 

ekonomines pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei 

organizacijai, funkcionavimui ir kaitai.  

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

rūšims ir kitiems globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčius, adaptaciją biologinių invazijų 

sąlygomis, svetimkraščių rūšių genetinį poveikį vietinėms rūšims, vietos bendrijų atsparumą 

biologinėms invazijoms, invazinių rūšių įtakos bendrijų biologinei įvairovei ir stabilumui, jų 

mitybos tinklams ir ekosistemų biogeocheminiams ciklams dėsningumus, įvertinti svetimkraščių 

rūšių pakeistų, paveiktų ir nepažeistų ekosistemų struktūrą ir funkcijas; 

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

regioninėje bei globalioje perspektyvoje, sukurti galimos aplinkos raidos prognozes;  

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

paleoaplinkos sąlygų kitimo kontekste erdvinę bei chronologinę charakteristiką;  

4. Nustatyti paleoaplinkos svyravimų įtaka invazinių rūšių plėtrai didėjančios 

antropogeninės veiklos kontekste ir pateikti galimo poveikio prognozę;  

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

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

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

adaptaciją ir evoliucinius pokyčius;  

7. Parengti metodikas svetimkraštėms rūšims aptikti ir biologinių invazijų poveikiui 

vertinti, nustatyti invazinių rūšių kontrolės, naikinimo ir neigiamos įtakos švelninimo galimybes, 

parengti rekomendacijas teisės aktams, prognozes (įžvalgą) galimoms naujų rūšių invazijoms į 

Lietuvos ekosistemas, numatyti su tuo susijusias grėsmes, jų prevencijos priemones bei apie tai 

informuoti valstybės institucijas pagal kompetenciją;  

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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1. DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

 

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

žmogaus poveikis“ iškeltus uždavinius bei siekiant joje užsibrėžtų tikslų, 2013 metais iš II 

kvietimo 14 laimėjusių projektų buvo tęsiami 13 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:  

1. Atlikti pagrindinių kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės paleoaplinkos 

sąlygų ir jų kaitos cikliškumo pagal biogeocheminius indikatorius tyrimus bei identifikuotų 

pokyčių dinamikos ir cikliškumo ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir globaliame kontekstą 

analizę, sudaryti kaitos modelius;  

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

chronologinę analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai 

antropogeninės veiklos kontekste parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos 

svyravimų dinamikos raiškos rūšių ekspansijoje ir(ar) invazijoje perspektyvą.  

Sprendžiant aukščiau suformuluotas mokslines problemas skirtingų biogeocheminių 

indikatorių tyrimų pagrindu gautos informacijos pagalba nustatomi bei kiekybiškai ir kokybiškai 

įvertinami kvartero metu, per pastaruosius 2,6 mln. metų, išryškėję paleoaplinkos sąlygų 

pobūdžio ir kaitos dėsningumai, apibrėžiamas jų poveikis rūšių ekspansijai/invazijai bei 

prognozuojamas gamtinių faktorių poveikis minėtiems procesams šiuolaikinių aplinkos pokyčių 

kontekste. Atliekami tyrimai remiasi biogeocheminių ciklų, paleoekosistemose vykusių procesų 

bei skirtingų praeities etapų bioįvairovės raidos analize. Atliekant tyrimus Nacionalinės mokslo 

programos pirmajam uždaviniui realizuoti remiamasi ilgalaikių (kvartero epochos šimtmečių) bei 

trumpalaikių (dabartinio tarpledynmečio) klimatinių intervalų paleoaplinkos pokyčių cikliškumo 

bei dinamikos ilgalaikėje perspektyvoje įvertinimu.  

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 2013 m. skirta 613,5 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.  

Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai 

(CIKLAS) (LEK-06/2012). Kvarteras, apimantis pastaruosius 2,6 mln. metų, yra išskirtinai 

svarbus laikotarpis nagrinėjant gamtos ir gyventojų istoriją Žemės planetoje. Cikliški klimato 
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atšalimai bei juos sekę šiltmečiai sąlygojo pasikartojantį gyvojo pasaulio sunykimą bei jo plėtrą 

ledynų įtakotuose planetos regionuose. Nustatyti minėtų aplinkos ciklų kaitos priežastis, jų 

pobūdį, chronologiją ir kt. charakterizuojančius faktorius yra vienas svarbiausių uždavinių 

siekiant prognozuoti tolesnius gamtinės aplinkos virsmus, tame tarpe ir invazinius procesus, bei 

galimą jų įtaką gyvojo pasaulio raidai bei gyvenamosios aplinkos kaitai.  

Projekto Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos 

modeliai (CIKLAS) (LEK-06/2012) tyrimų tikslas – identifikuotų Lietuvos kvartero šiltmečių 

paleoaplinkos pokyčių cikliškumo bei dinamikos ilgalaikėje perspektyvoje analizė ir kaitos 

modelių sudarymas. Keliasdešimt ar net kelis šimtus tūkstančių metų trukusių aplinkos raidos 

ciklų tyrimai gali pasitarnauti suvokiant globaliai apsprendžiamų paleoaplinkos svyravimų 

dėsningumus, jų įtaką gyvajai gamtai bei joje vykstantiems įvairiems, 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 2013 metais atliko detalius kompleksinius tyrimus pagrindinių, t.y. 

ilgiausiai trukusių, didžiausiuose šiaurės Europos bei šiaurės Amerikos regionuose 

atsispindinčių, suformavusių ženkliausias nuosėdinių sluoksnių storymes ir kt. kvartero šiltmečių 

(tarpledynmečių) nuosėdų pjūviuose, slūgsančiuose mūsų šalies teritorijoje, – Netiesų, Būtėnų ir 

Snaigupėlės atodangose, Jonionių-938 ir Snaigupėlės-705 gręžiniuose. Minėtos nuosėdų 

storymės susiformavo trijų viduriniojo ir vėlyvojo pleistoceno tarpledynmečių (Butėnų 

(Holsteinian), Snaigupėlės (Karlich) ir Merkinės (Eemian)) metu. Išvardintose atodangose bei 

minėtuose gręžiniuose buvo atliktas nuosėdų storymės slūgsojimo aplinkos paleopaviršių ir 

slūgsojimo sąlygų modeliavimas, paimti pavyzdžiai geocheminiams, paleomagnetiniams 

tyrimams, magnetinio imlumo ir jo anizotropijos nustatymui. Gauta informacija buvo panaudota 

siekiant apibūdinti paleoaplinkos pokyčių cikliškumą ir dinamiką, sudarant jų kaitos modelius, 

regioniniu ir globaliu mastu įvertinant chronologinę vieno ar kito pokyčio dedamąją.  

Butėnų (Holsteinian) tarpledynmečio nuogulų slūgsojimo sąlygų analizė Butėnų atodangos 

ir gręžinio Jononys-938 aplinkoje liudija egzistavus vieningą paleoežerą, kurio nuosėdos 

paplitusios virš pokvarterinės pakilumos ir slūgso virš Dainavos apledėjimo limnoglacialinių 

nuosėdų, o dengiamos - storu glacialinių nuogulų kompleksu. Jaunesniojo - Snaigupėlės 

(Karlich) - tarpledynmečio nuogulos Snaigupėlės atodangos ir gręžinio Snaigupėlė-705 aplinkoje 

pasižymi skirtingomis slūgsojimo sąlygomis, nors patys pjūviai yra netoli vienas kito, paplitę 

virš pokvarterinio paviršiaus pakilumos, visai greta gilaus paleoįrėžio, slūgso tarp glacialinių 

sluoksnių. Gręžinio pjūvyje tarpledynmečio nuogulos slūgso giliau ir yra didesnio storio, negu 

panašios nuogulos atodangoje. Galimas daiktas, kad atodangoje tarpledynmečio pjūvis yra 

dislokuotas (ne in situ). Pastaroji prielaida iš esmės keičia ilgus dešimtmečius egzistavusią šių 

nuosėdų formavimosi teoriją ir, atitinkamai, keičia jų svarbą vertinant Snaigupėlės šiltmečio 

(tarpledynmečio) peoaplinkos sąlygų interpretacijai regioniniu mastu.  

Atlikti tyrimai leido nustatyti sedimentaciniuose baseinuose, kuriuose formavosi tirtos 

nuosėdų storymės, vyravusį sedimentacijos tipą. Jononys-938 pjūviui būdinga smėlingos 

terigeninės sedimentacijos kaita su autigenine-biogenine sedimentacija. Savo ruožtu, Butėnų 

atodangos pjūvį apibūdina vyraujanti ryškiai nedarni autigeninė-biogeninė sedimentacija su 

gerokai mažesne terigeninės nekarbonatinės sedimentacijos įtaka. Snaigupėlė-705 gręžinio 
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pjūviui būdinga karbonatingos sedimentacijos bei nedarnios autigeninės-biogeninės 

sedimentacijos kaita, esant mažesnei terigeninės sedimentacijos įtakai. Snaigupėlės atodangos 

pjūvis pasižymi karbonatinės CaCO3 sedimentacijos nuosėdų kaita su nedarnios autigeninės-

biogeninės sedimentacijos intervalais. Atliekant magnetinio imlumo (MS) tyrimus Snaigupėlės 

tarpledynmečio pjūviuose aptikti didžiausi ir mažiausi MS kiekiai bei išryškėjo ženkliausias jo 

kintamumas. Butėnų tarpledynmečio pjūviai šiuo požiūriu tarpusavyje panašesni. Atlikti tyrimai 

leidžia teigti, jog MS vertės koreliuojamos su geležies (Fe) kiekiais nuosėdose, o jų padidėjimą 

tarpledynmečių nuogulose dažniausiai lemia ne terigeninė, o autigeninė arba biogeninė 

sedimentacija. Magnetinio imlumo anizotropijos (AMS) tyrimai, atlikti atodangose, leido 

nustatyti pagrindinę medžiagos prinešimo į egzistavusius sedimentacinius baseinus kryptį bei jos 

transportavimo greitį. Butėnų atodangos pjūvyje pagrindinė sedimentacinės medžiagos 

prinešimo krypties azimutas yra 299º, t.y. nukreiptas į šiaurės vakarus, o mažas polinkio kampas 

liudija lėtą medžiagos transportavimą. Snaigupėlės atodangos pjūvyje pagrindinės 

sedimentacinės medžiagos prinešimo krypties azimutas yra 301º. Galima teigti, jog pagrindinė 

paviršinės medžiagos transportavimo kryptis, taip pat kaip ir transportavimo greitis, teritorijoje 

išlieka menkai pakitusi net kelių kvartero šiltmečių (tarpledynmečių) metu.  

Projekto antrųjų metų ataskaitos vertinime konstatuota, jog darbai dera su projekto 2013 m. 

planu, gauta vertinga mokslinė produkcija, suformuojanti patikimą pagrindą tolesniam darbų 

vykdymui. Projekto metu 2013 m. gauta mokslinė produkcija yra vertinga. Spaudai įteiktos dvi 

publikacijos, kurios buvo planuotos 2012 metais. Nurodoma, kad iš 2013 m. rezultatų parengti 

du rankraščiai, kuriuos planuojama pateikti spaudai 2014 m. Produkcijos apimtis atitinką 

planuotą, tačiau turėtų būti laikomasi suplanuotų publikacijų ruošimo ir pateikimo spaudai 

terminų. 

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. 

Projekto vykdytojai tęsė vėlyvojo ledynmečio ir holoceno pradžios, arba dabartinio 

poledynmečio pirmosios pusės, paleoaugalijos formavimosi dėsningumų tyrimus, nagrinėjo jų 

santykį su to meto ekosistemos būklę apibrėžiančiais faktoriais. Minėti faktoriai yra esminiai 

suvokiant pagrindines augalijos dangos formavimosi bei tolesnės jos dinamikos tendencijas, 

ekspansinių bei invazinių procesų vyksmą. Augalijos plėtra į nuledėjusias sritis aptariamuoju 

laikotarpiu buvo tampriai susijusi su įvairaus mastelio paleoekosistemos pokyčiais, kurių 

įvertinimas proceso kontekste įgyja ypatingą reikšmę. Gaunama informacija yra ypač aktuali 

gyvenamosios aplinkos kokybės išsaugojimui bei tvariam aplinkos naudojimui, kai greta 

gamtinių šiems procesams nemažos įtakos turi ir antropogeniniai veiksniai.  

Projekto Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 

poledynmetyje" (PALEOAUGALIJA) pagrindinis tyrimų tikslas – yra identifikuoti rūšinę 

paleoaugalijos sudėtį, erdvinius ir chronologinius jos plėtros dėsningumus poledynmetyje, 

apibrėžiant procesų priežastinius ryšius su ekosistemos kaita. Pagrindiniai uždaviniai, 

suformuluoti projekto vykdytojams: a) paleoaugalijos rūšinės sudėties tam tikrais poledynmečio 

etapais atskirose rytų Baltijos regiono dalyse susiformavimo tyrimai; b) atskirų augalų rūšių 

ekspansijos teritorinių dėsningumų bei chronologinių tendencijų įvertinimas; c) pagrindinių 

augalijos plėtros centrų bei kelių, kuriais jie migravo į atskiras rytų Baltijos regiono teritorijas 
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poledynmečiu, analizė; d) paleoekosistemos būklės analizė apibrėžiant jos kaitos dinamiką 

poledynmetyje bei identifikuotų svyravimų koreliacija regioniniame ir globaliame kontekste; e) 

nustatytos paleoekosistemos dinamikos įtakos atskirų augalų rūšių ekspansijos dėsningumams 

įvertinimas; f) detalaus, chronologiškai pagrįsto pagrindinių augalų rūšių plėtros į rytų Baltijos 

regioną poledynmetyje raidos modelio, įvertinant augalų bendrijų formavimosi bei regioninius ir 

globalius to meto ekosistemos dinamikos dėsningumus, sudarymas.  

Projekto vykdytojai 2013 metais tęsė mėginių kompleksiniams tyrimams ėmimą ir jų 

analitinius tyrimus, duomenų bazių pildymą bei naujų duomenų masyvų formavimą. 

Kompleksiniai nuosėdų storymių tyrimai buvo tęsiami už tiesioginės ledyno įtakos zonos 

plytėjusiuose regionuose (Baltarusija), pietrytinėje marginalinėje ledyno paplitimo zonoje 

(Lenkija), vakarinėje Baltijos regiono dalyje (vakarų Lietuva). Nuosėdų stulpeliai tyrimams buvo 

paimti iš Staroje bei Velikoje ežerų Baltarusijoje, Rajgrod pelkės Lenkijoje ir Kerėplio pelkės 

bei Ventė rago atodangos Lietuvoje, buvo tęsiami Ūlos upės atodangų (pietryčių Lietuva) 

tyrimai.Tuo pat metu buvo akcentuojamas išryškėjančių paleoekosistemos raidos etapų 

vėlyvajame ledynmetyje charakterizavimas bei jų chronologinių ribų identifikavimas, esminių 

paleoaugalijos raidos etapų išskyrimas bei rūšinės jos sudėties kaitos skirtingais vėlyvojo 

ledynmečio etapais įvertinimas, regioninė bei globali gautų duomenų koreliacija. 

Įvertinus naujus tyrimų duomenis greta pagrindinių paleoekositemos raidos etapų pavyko 

identifikuoti bei jų chronologiškai apibrėžti kelis anksčiau tyrimų regione nefiksuotus 

paleoaplinkos raidos intervalus su tik jiems būdinga augalijos sudėtimi, sedimentacinių baseinų 

paleoekologinėmis sąlygomis, geologinių procesų pobūdžiu bei intensyvumu. Globaliu mastu 

fiksuojamų paleoekosistemos vystymosi etapų, koreliuojamų su GI-1 ir GS-1 svyravimais, 

kontekste išryškėjo žemesnio rango augalijos bei sedimentacinių baseinų rėžimo pokyčiai. 

Vėlyvojo ledynmečio interstadialo, GI-1 klimatinio įvykio, arba aleriodo, metu išryškėjo trys 

etapai (13900-13300, 13300—13000 ir 13300-12900 cal BP) besiskiriantys savo paleoaplinkos 

parametrais, tame tarpe ir paleoklimato pobūdžiu. Pirmą kartą regione fiksuotas paleoklimatinis 

virsmas, t.y. Gerzencee osciliacija (~13300 cal BP). Vėlyvojo driaso GS-1 laikotarpis 

suskirstytas į du intervalus – 12800-11900 cal BP ir 11500-11900 cal BP, kurių pirmasis, 

atšiauresnis bei pasižymėjęs drastiškesniais aplinkos pokyčiais, yra priešingybė antrajam, kurio 

metu fiksuojama pozityvi klimatinių bei aplinkos sąlygų kaita. Preliminarūs tyrimų rezultatai 

leidžia daryti prielaidą jog plačiai vakarinėje Europos dalyje fiksuojami paleoklimatiniai 

svyravimai yra menkiau pastebimi rytų kryptimi, Baltarusijos teritorijoje. Įrodyta, jog atskirų 

augalų migracija į nuledėjusias teritorijas vyko daug sparčiau bei prasidėjo anksčiau nei iki šiol 

manyta. Regioninė informacijos apie eglės (Picea) plitimą poledynmečiu analizė leidžia teigti 

buvus dvi šio augalo plėtros bangas (13500 ir 12500 cal BP) bei dvi jos migracijos kryptis – iš 

rytų-pietryčių ir šiaurės rytų.  

Projekto metinės ataskaitos vertinime konstatuota, jog darbai atitinka projekto 2013 m. 

darbų planą, gauta mokslinė produkcija yra vertinga. Gauta mokslinė produkcija vertinga - 

spaudai parengti 3 ISI WOS lygio straipsniai (planuoti 2). 

 

2.1. 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 
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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. 

 

II kvietime antrojo uždavinio tyrimams buvo patvirtinta 6 projektai:  

Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje 

dėsningumai (VIRUSAI) (Nr. LEK-01/2012),  

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių 

tyrimai (INVAZGENOM) (Nr. LEK-07/2012),  

Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba (IANUS) 

(Nr. LEK-09/2012),   

Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms 

(INSIST) (Nr. LEK-10/2012),  

Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija 

Lietuvoje (INVAZINIAI GRUNDALAI) (Nr. LEK-13/2012),  

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir 

sausumos ekotone (INVAZYVUMAS EKOTONE) (Nr. LEK-14/2012). 

Projektai pradėti vykdyti 2012 m. kovo, planuojami baigti 2014 m. gruodžio mėn.  

2013 m. projektams buvo skirta 1447,3 tūkst. Lt. (pilnam projektų įgyvendinimui numatyta 

4225,7 4 tūkst. Lt.): 

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 – sukurti bičių (Apis mellifera) 

svetimkraščių ligų sukėlėjų atplitimo į Lietuvą ir galimų grėsmių prognozes. 2013 m. darbo 

tikslas – nustatyti bičių užsikrėtimą mikrosporidija N. ceranae, Izraelio ūmiu bičių virusu 

(IŪBV), Kašmyro bičių virusu (KBV), deformuotų sparnų virusu (DSV) ir ūmiu bičių 

paralyžiaus virusu (ŪBPV) Lietuvos bitynuose 2012–2013 m. bei įvertinti šių patogenų poveikį 

bičių žiemojimui.  

Molekuliniais tyrimo metodais įvertintas Lietuvos bitynų užsikrėtimas vietine N. apis ir 

invazine N. ceranae mikrosporidijomis. Tyrimai atskleidė, kad abiejų rūšių parazitams būdingas 

sezoniškumas, rudenį bitėse jie aptinkami retai arba visiškai neaptinkami. Rezultatų palyginimas 

su ankstesnių tyrimų rezultatais leidžia manyti, kad svetimžemės mikrosporidijos N. ceranae 

invazija iš pietvakarių į šiaurės rytų Lietuvos bitynus nevyksta arba vyksta labai lėtai: N. ceranae 

aptikta tik pietvakarių ir vidurio Lietuvos bitynuose. 

Bičių užsikrėtusių viena mikrosporidijų rūšimi (arba N. apis, arba N. ceranae) infekcijos 

lygis buvo panašus, tačiau esant koinfekcijai (N. apis ir N. ceranae) sporų skaičius vienoje bitėje 
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padidėja daugiau kaip šešis kartus. Apjungus molekulinius ir mikrobiologinius metodus išskirta 

apie 30 % užsikrėtusių bičių šeimų su pavojingu nozemozės lygiu, kuris gali turėti įtakos jų 

gyvybingumui. 

Molekuliniais tyrimo metodais pirmą kartą Lietuvoje aptikti du virusai – KBV ir DSV. 

Labiausiai išplitęs bitynuose DSV, kuris aptiktas 15.03 % bičių šeimų 2012 m. ir 4.63 % šeimų – 

2013 m. KBV aptiktas vienoje bičių šeimoje 2012 m. IŪBV ir ŪBPV Lietuvos bitynuose 

neaptiktas. 

Sveikų ir užsikrėtusių DSV bičių kutikulės angliavandenilių palyginimas parodė, kad 

virusiniai bičių susirgimai gali turėti įtakos tiek bičių darbininkių kutikulės angliavandenilių 

santykinės sudėties pasikeitimui, tiek ir absoliutiems jų kiekiams. Tolimesni virusų įtakos bičių 

kutikulės angliavandeniliams tyrimai galėtų prisidėti prie virusinių ligų diagnozavimo. 

Patogenų poveikio bičių šeimų žuvimams analizė parodė, kad svetimžemė mikrosporidijų 

rūšis N. ceranae turėjo įtakos bičių žiemojimui 2011/2012 m., kai buvo registruotas didžiausias 

jos išplitimas. N. apis poveikio bičių žiemojimui neturėjo. Preliminarūs duomenys rodo, kad 

DSV taip pat turi įtakos bičių šeimų žiemojimui, tačiau tam patvirtinti dar reikalingi papildomi 

tyrimai. 

Projekto metinės ataskaitos vertinime nurodoma, kad išvados ir rekomendacijos 

kokybiškos ir svarbios: Remiantis tyrimo rezultatais bitynams pateikta praktinė rekomendacijos 

dėl patogenais užkrėstų bičių šeimų priežiūros ir rekomendacija dėl bičių ligų plitimo kontrolės. 

Parengtas 1 mokslinis straipsnis žurnale referuojamame ISI WOS duomenų bazėje. Rezultatai 

paskelbti dviejose tarptautinėse konferencijose. 

 

Projekto Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių 

pokyčių tyrimai (INVAZGENOM) (Nr. LEK-07/2012) ) rėmuose toliau buvo tiriami žolinių 

augalų Bunias orientalis, Erigeron annuus, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, 

Lupinus polyphyllus, Medicago sativa invazyvumo mechanizmai bei rūšies invazijos metu 

atsirandantys genominiai pokyčiai.  

 

Atsižvelgiant į invazijos proceso daugiastadijiškumą, manoma, kad svetimkraštės rūšies 

virtimas invazine neretai priklauso nuo evoliucinių genomo pokyčių, kuriuos ji patiria delsimo 

fazėje. Lietuvoje paplitusių svetimkraščių augalų invazyvumas, jo mechanizmai bei su tuo susiję 

genomo pokyčiai dar tik pradedami tirti. 2013 m. buvo tęsiami įvairių šalių E. annuus 

populiacijų augalų fenologiniai ir morfologiniai tyrimai. Šio kelerių metų tyrimo tikslas – 

nustatyti, kokie evoliuciniai mechanizmai (fenotipinis plastiškumas ar lokali adaptacija) lemia 

šios rūšies prisitaikymą prie naujų sąlygų. Vienodomis sąlygomis augintos E. annuus 

populiacijos iš Lietuvos, Lenkijos, Šveicarijos ir Kanados, atlikti individų morfometriniai 

matavimai.  Statistiškai patikimi skirtumai tarp kai kurių populiacijų morfometrinių rodiklių 

vidurkių nustatyti pagal augalų svorį, graižo skersmenį, pagrindinio stiebo papildomų šakų 

skaičių, lapo ilgį ir plotį.  

Viena iš priežasčių, padedančių svetimkraštėms rūšims sparčiai plisti naujose teritorijose 

yra padidėjęs jų konkurencingumas. Kadangi E. annuus dažniausiai įsikuria pažeistose 

ekosistemose, aktualu parinkti tokias rūšis, kurios stabdytų šios invazinės rūšies įsikūrimą, 

nukonkuruodamos ją. Tinkamiausias rūšis galima būtų rekomenduoti praktiniam naudojimui ir 

taip riboti invazinės E. annuus plitimą naujuose želdiniuose. Bandymui buvo panaudota keletas 
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vejos žolių sėklų mišinių ir pavienių žolinių augalų veislių. Buvo nustatyta, kad žolių mišinys, 

kuriame vyrauja svidrės, labiausiai stabdo E. annuus plitimą.  

Norint nustatyti, ar plitimo už gamtinio arealo ribų metu B. orientalis rūšis patyrė genomo 

pokyčius, atlikti populiacijų iš invazinio (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos populiacijos) ir 

gamtinio arealo (Pietvakarių Rusijos populiacijos) tyrimai, palyginti genetinės įvairovės 

rodikliai. ISSR metodu ištyrus augalus iš 22 B. orientalis populiacijų, nustatyti genetiniai 

skirtumai tarp vietinių ir invazinių populiacijų. Svetimkraštės rūšys daro nemažą genetinį 

poveikį vietinėms giminingoms rūšims. Hibridizacija vertinama kaip svarbus invazyvumo 

mechanizmas. 2013 m. tirta 3-jų artimai giminingų ir tarpstančių labai panašiose augavietėse 

rūšių Medicago sativa, M. falcata ir Medicago × varia genetinė sąveika. Lietuvoje M. sativa yra 

svetimkraštė rūšis, kuri, kaip rodo gauti rezultatai, daro vis didesnę įtaką vietinės geltonžiedės 

liucernos (M. falcata) populiacijoms. Atlikti M. falcata 13 populiacijų augalų kariologiniai 

tyrimai parodė, kad šios rūšies populiacijose išplitę tik tetraploidiniai augalai, kurie galėti 

kryžmintis su svetimkraštės M. sativa rūšies populiacijų individais. Medicago rūšių 

hibridizacijos tyrimai atlikti naudojant branduolio, mitochondrijų ir chloroplastų DNR žymenis 

(atitinkamai ISSR, mtDNR, cpDNR). Genetinis atstumas tarp M. sativa ir M.× varia buvo apie 3 

kartus mažesnis (0,086) nei tarp M. sativa ir M. falcata (0,222) bei tarp M.× varia ir M. falcata 

(0,256). Toks šių dviejų taksonų artumas yra visiškai suprantamas ir patvirtina M. × varia 

hibridinę kilmę. cpDNR keturių regionų (trnS
GCU

-5’trnG2S, trnL5’
UAA

-trnF
GAA

, psbA-trnH
GUG

, 

3’trnG
UUC

-5’trnG2G) tyrimai parodė, kad egzistuoja saviti M. falcata ir M. sativa cpDNR 

haplotipai. Šių haplotipų aptikimas M. × varia pavyzdžiuose įrodo, kad ši rūšis yra M. falcata ir 

M. sativa hibridas, ir atsižvelgiant į biparentalinį cpDNR paveldėjimo pobūdį liucernose, hibridai 

chloroplastus paveldėjo tiek iš M. falcata, tiek iš M. sativa.  

Žinoma, kad invazinės rūšys gali pasisavinti daugiau maisto medžiagų ir fitotoksinėmis 

(alelopatinėmis) medžiagomis slopinti kaimyninius augalus. I. glandulifera augalų žieduose 

nustatytos didelės fenolinių junginių koncentracijos. Tačiau palyginti su kitais organais, žiedai 

turėjo mažesnį antioksidacinį aktyvumą ir mažesnius elementų kiekius. Didžiausiomis 

antioksidacinėmis savybėmis pasižymėjo tamsios spalvos žiedai, mažesnį antioksidacinių 

junginių kiekį turėjo margi žiedai, o mažiausias antioksidacinių gaudyklių ir fenolinių junginių 

bei flavonoidų kiekis buvo šviesios spalvos žieduose. Tamsios spalvos žiedai turėjo didžiausias 

K, Zn, Cu, P koncentracijas, margos – Mg, Zn, Ni, o šviesios – Fe, Al. Visų tirtų E. annuus 

populiacijų augalai pasižymi alelopatiniu efektu. Augalai, kurie augo užterštame dirvožemyje, 

pasižymėjo stipresniu alelopatiniu efektu palyginti su švariame dirvožemyje augusiais. 2013 m. 

toliau tirta E. annuus populiacijų genetinė įvairovė įvairios taršos augavietėse: uždarytuose 

sąvartynuose, nebeeksploatuojamuose pramoniniuose šiltnamiuose, miesto ir užmiesčio 

pakelėse. Šiose augavietėse įsikūrusios E. annuus populiacijos buvo gyvybingos, didelės ir 

dauguma iš jų pasižymėjo gana didele genetine įvairove. Ištyrus koreliaciją tarp E. annuus 

populiacijų genetinės įvairovės rodiklių (polimorfizmo, Shannon‘o informacinio indekso, 

genotipų ir kloninės įvairovės) ir dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais, gauta patikima 

populiacijų polimorfizmo koreliacija su Co, Cr ir Sr kiekiu dirvožemyje (atitinkamai, r = 0,5, p < 

0,05, r = 0,42, p < 0,05, ir r = 0,49, p < 0,05) Biocheminio polimorfizmo analizė parodė, kad 

superoksido dismutazė (SOD) yra tinkamas žymuo E. annuus ir L. polyphyllus populiacijų 

adaptacijai prie dirvožemio taršos tirti. 
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20-ties Lietuvos populiacijų I. glandulifera SSR žymenys buvo nustatyti kapiliarinės 

elektroforezės būdu, kuris užtikrina didesnį rezultatų patikimumą. Preliminarūs tyrimai atlikti ir 

su 11-os Latvijos, Estijos ir Lenkijos populiacijų augalais. Panaudojus 9 SSR pradmenų poras, 

nustatyta, kad 1-am lokusui tenka 4-9 aleliai, fragmentų ilgis – 101-355 bp. Atskirų populiacijų 

individo pavienių alelių vidutinis dažnis – nuo 1,15 iki 1,45, tikėtinas heterozigotiškumas – 0,15-

0,46. I. glandulifera SSR žymenų analizė parodė, kad populiacijų individai pasidalija į 2 grupes. 

Invazinių I. glandulifera populiacijų  augalų mikrosatelitinių lokusų analizė atskleidė 

heterozigotiškumo sumažėjimą. Heterozigotų trūkumas gali atsirasti dėl giminingų individų 

kryžminimosi, kurį sąlygoja įkūrėjo efektas ir populiacijų izoliacija. 

Atlikus projekto vykdymo už 2013 metus vertinimą, konstatuota, jog moksliniai tyrimai ir 

kitos veiklos atliktos pagal projekto paraiškoje suplanuotus uždavinius 2013 metams. 

Sprendžiant iš atliktų mokslinių darbų, lėšos buvo panaudotos tinkamai. Gauta mokslinė 

produkcija yra vertinga. 2013 m. 2 straipsniai publikuoti ir 1 priimtas spaudai žurnaluose su 

citavimo rodikliu, dar 3 straipsniai parengti spaudai. Projekto rezultatai pristatyti 20 pranešimų 6 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Publikuotas mokslo populiarinimo straipsnis. Nuo 

projekto vykdymo pradžios 4 straipsniai paskelbti žurnaluose su citavimo rodikliu, vienas 

straipsnis publikuotas žurnale Botanica Lithuanica, referuojamame tarptautinėse duomenų 

bazėse, parengti dviejų naujų straipsnių rankraščiai. Pateikta praktinė rekomendacija dėl 

Erigeron annuus sėklų sudygimo slopinimo. 

 

Projekto Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba 

(IANUS) (Nr. LEK-09/2012) tikslas – įvertinti Baltijos jūros invazinės rūšies Prorocentrum 

minimum (P. minimum) adaptacijos gebą esant nepalankioms biotinėms sąlygoms. Apjungiant 

vaizdų automatinės analizės, atpažinimo ir interpretavimo bei ląstelės biologijos tyrimo  metodus 

sukurti naujo tipo didelio našumo P. minimum populiacijos vystymosi stebėjimo ir 

prognozavimo sistemą. Taip pat, pasitelkiant statistiškai grįstus morfologinės įvairovės 

charakterizavimo algoritmus bei optinės ir elektroninės mikroskopijos ir molekulinės biologijos 

metodais gautus duomenis, siekiama sukurti P. minimum adaptacijos mechanizmo ir sąveikos su 

virusais modelį. 

Skaitiniu intelektu, vaizdų analize bei atpažinimu grįstos sistemos plačiai taikomos 

biologijoje bei ekologijoje. Ląstelių ir kitų objektų skaitmeniniuose vaizduose identifikavimas, jų 

tikslus klasifikavimas ir objektų formos charakterizavimas bei formos pokyčių laipsnio 

vertinimas yra vieni iš svarbiausių uždavinių, kuriuos tenka spręsti kuriant tokias sistemas. 

Nepaisant gana didelio įvairių šalių mokslininkų dėmesio šiai sričiai dauguma žinomų metodų 

nepasiekia reikiamos analizės tikslumo, ypač naudojant gana nesudėtingą skaitmeninių vaizdų 

gavimo įrangą.  

Projekto vykdytojai 2013 m. pasiūlė ir ištyrė naujų metodų, algoritmų ir įrankių sistemą P. 

minimum invazinei rūšiai skaitmeniniuose vaizduose aptikti ir atpažinti. Ypatingas dėmesys 

skiriamas požymių išskyrimo ir ląstelių atpažinimo uždaviniams spręsti naudojant nesudėtingą 

fitoplanktono vaizdų gavimo sistemą. Sistema grindžiama naujais algoritmais, apjungiančiais 

fazės sutapimu grįstą pradinį vaizdų apdorojimą, aktyvių kontūrų metodus objektų išskyrimui, 

įvairių požymių grupių, nusakančių ląsteles ir jų kontūrus, kūrimą, kontūrų įvertinimą ir objektų 

atpažinimą. Objektus atpažįsta klasifikavimo kolektyvas, apjungiantis atsitiktiniu mišku ir SVM 

klasifikatoriumi įvertinamas apriorines klasių tikimybes. Ląstelės geometrija ir pavidalas, 
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ląstelės kontūro kreivumas, Furje deskriptoriai, požymiai, nusakantys vaizdo savybes kontūro 

aplinkoje, ląstelės tekstūros požymiai – tai požymių tipai, kuriais grindžiamas ląstelės kontūro ir 

jos tekstūros aprašymas ir ląstelės atpažinimas. Eksperimentiniai tyrimai rodo, kad patikimas 

ląstelių aptikimas galimas net tuose vaizduose, kuriuose objektų užimamos sritys sudaro daugiau 

kaip 3% viso vaizdo. Naudojant pasiūlytą klasifikavimo kolektyvą testinė duomenų imtis 

klasifikuota 98.1% tikslumu. Verta pastebėti, kad šis tikslumas pasiektas įskaitant ir objektus, 

ištrauktus iš gana stipriai nefokusuotų vaizdų. Neryškių ir nefokusuotų objektų klasifikavimo 

rezultatų tyrimai rodo, kad klasifikavimui pasirinkti požymiai yra pakankamai atsparūs tokio tipo 

iškraipymams. 

Sukurtas naujas, statistinės energijos testu grįstas, algoritmas formos skirtumui tarp dviejų 

P. minimum ląstelių grupių laipsniui įvertinti. Naudojant šį algoritmą ir kartu atliekant  nuoseklią 

požymių atranką, galima nustatyti aspektus, pagal kuriuos tyrinėtos organizmų grupės skiriasi 

labiausiai ir įvertinti ar tie skirtumai statistiškai reikšmingi. Skurtas algoritmas ir programinė 

įranga leidžia stebėti ir kiekybiškai vertinti laipsnišką P. minimum ląstelių grupės formos kitimą 

bei konstatuoti ar įvykęs formos pokytis yra statistiškai reikšmingas. 

Eksperimentiškai įvertintas šarvadumblio P. minimum adaptacinės gebos skirtingose 

abiotinės aplinkos sąlygose. Buvo siekiama atskleisti ar skirtingos druskingumo sąlygos ir 

maistinių medžiagų terpėje koncentracijos gali daryti invazinio šarvadumblio P. minimum 

gebėjimui vystytis. Parinktos tyrimų sąlygos buvo artimos Baltijos jūros Lietuvos priekrantės ir 

Kuršių marių šiaurinėje dalyje esančioms sąlygoms, atsižvelgiant į potencialiai galimą šio 

invazinio mikroorganizmo ekspansiją į naujas priekrantės vandenų akvatorijas. Buvo atsižvelgta 

į tai, kad P. minimum masinis vystymasis neretai stebimas panašaus ir mažesnio druskingumo 

aplinkoje kitose Baltijos jūros regionuose, bei įvertinant šios rūšies populiacijos dinamiką 

pastaraisiais metais, rodančią, kad rūšies invazyvumas pasiekė minimumo tašką daugiametės šio 

invazinio šarvadumblio fluktuacijos kontekste. Atlikti eksperimentai rodo, kad druskingumo 

pokytis daro įtaką šių šarvadumblių fenotipinei struktūrai. Vidutinis ląstelių dydis mažesnio 

druskingumo sąlygomis yra didesnis negu jūriniame vandenyje. P. minimum augimas 

pietrytinėje Baltijos jūros dalyje būdingo druskingumo sąlygomis yra tiesiogiai ribojamas 

maistmedžiagių koncentracijos. Tuo tarpu mažesnio druskingumo sąlygomis, kuris būdingas 

Kuršių marių šiaurinei daliai, P. minimum augimas buvo mažas nepriklausomai nuo 

maistmedžiagių koncentracijos terpėje. Tai rodo reikšmingą druskingumo pokyčio poveikį P. 

minimum gebai įsisavinti maistines medžiagas, dėl ko šio šarvadumblio potencialaus 

invazyvumo tikimybė šiaurinėje Kuršių marių dalyje turėtų būti nedidelė. 

Atlikti preliminarūs P. minimum asocijuotų mikroorganizmų genetinės struktūros analizė ir 

parengtas P. minimum ląstelių paruošimo elektroninei analizei protokolas, remiantis 

metodinėmis kitų autorių rekomendacijomis. Gauti aukštos kokybės elektroninės mikroskopijos 

vaizdai, leidžiantys išskirti įvairias viduląstelines struktūras. Šie vaizdai bus naudojami virusinės 

infekcijos dažnio įvertinimui. 

Projekto metinės ataskaitos įvertinimas liudija, jog 2013 metais gauti projekto rezultatai 

yra vertingi ir tikimasi reikšmingai prisidės siekiant laukiamų programos rezultatų. Projekto 

rezultatai pristatyti trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, vienoje iš jų kviestinis 

pranešimas. Tyrimų rezultatų pagrindu 2013 metais atspausdintos/įteiktos spaudai 4 publikacijos, 

dvi publikacijos ruošiamos spaudai. 
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Projekto Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens 

ekosistemoms (INSIST) (Nr. LEK-10/2012) tikslas – ištirti invazinių rūšių adaptaciją ir jų 

sukeliamus pokyčius įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemose. Uždaviniai - palyginti 

invazinio rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių simbiontų ir žarnyno mikrofloros funkcinę įvairovę, 

šių rūšių izotopines nišas; ištirti dvi skirtingas sėkmingų invazijų strategijas: adaptacijos 

(šoniplaukos) ir fenotipinio plastiškumo (moliuskai); atlikti palyginamuosius modelinių Ponto-

Kaspijos vėžiagyvių rūšių genetinio polimorfizmo ir ekologinių (izotopinių) nišų tyrimus 

natūraliame areale ir Lietuvoje; įvertinti invazyviausių rūšių (rainuotasis vėžys, šoniplauka, 

mizidė, moliuskas) izotopines nišas ir funkcines roles įvairaus kompleksiškumo stovinčio/lėtai 

tekančio vandens ekosistemose; išanalizuoti, kaip ir kokios ekosistemų savybės daro įtaką 

ateivių ekologinėms funkcijoms, jų poveikio mastui. 

Per dvejus projekto vykdymo metus gauti originalūs ir svarbūs moksliniai rezultatai. Pirmą 

kartą atlikti rainuotojo ir plačiažnyplio vėžių izotopinių nišų ir jų mitybos specializacijos tyrimai 

tame pačiame vandens telkinyje. Tyrimai parodė, kad vis labiau įsitvirtinant invazinei rūšiai nišų 

diferenciacija tarp rūšių sumažėja, o nišų persidengimas didėja. Nustatytas vietinės rūšies nišos 

siaurėjimo ir invazinės rūšies nišos platėjimo trendas. Stabiliųjų C ir N izotopų variacijos 

palyginimas skirtingą izotopinę apykaitą turinčiuose audiniuose (chitine ir raumenyse) rodo, kad 

abi vėžių rūšys priskirtinos mitybos generalistams, tačiau rainuotojo vėžio mityba visumoje yra 

įvairesnė. Atlikti šių vėžių simbiontų ir žarnyno mikrofloros palyginamieji tyrimai parodė, kad 

rainuotasis vėžys yra naujos simbiontų grupės (mikoplazmų) šeimininkas. Plačiažnypliui vėžiui 

specifiniai mikroorganizmai formuoja atskirą (IV) grupę. Aktinobakterijų grupės filogenetinė 

analizė parodė, kad vėžių žarnynuose randamos II grupės bakterijos galimai susijusios su 

polisacharidų skaidymu ar fosfatų apykaita.  

Ežerinės mizidės molekuliniai tyrimai parodė, kad visame rūšies areale išsiskiria penkios 

skirtingos populiacijų grupės. Tirta mtDNR ir mikrosatelitai. Jų analizė davė dalinai 

prieštaraujančius rezultatus, kuriuose mtDNR atskleidė galimus praeityje introgresijos atvejus 

tarp geografiškai tolimų populiacijų.  Kai kurie mikrosatelitų lokusai parodė reikšmingus 

skirtumus tarp Lietuvos populiacijų, o tai rodo atskiras populiacijas sukaupus ženklius genetinius 

skirtumus sietinus su tikėtina adaptacija lokalioms aplinkos sąlygomis.  Izotopiniai tyrimai rodo, 

kad natūraliame areale šios mizidės nišos yra siauresnės nei invaziniame areale. Šių vėžiagyvių 

nišų plotį taip pat ženkliai įtakoja ir buveinių trofiškumas – didėjant trofiškumui, izotopinės 

nišos plotis mažėja. 

Invazinės kietašarvės šoniplaukos atsparumo deguonies stygiui tyrimais tikrinama 

hipotezė, kad įsitvirtinant šiai rūšiai stovinčiuose vandenyse turėjo vykti poreikio deguoniui 

mažėjimo adaptacija. Nustatyta, kad šoniplaukų iš prastesnių deguonies sąlygų buveinės 

inaktyvacija vyko esant žemesnėms deguonies koncentracijoms. Tačiau skirtingų buveinių 

individų laktatdehidrogenazės (ldh) aktyvumai deguonies streso sąlygomis reikšmingai 

nesiskyrė. Be to, ypač maži aktyvumai buvo išmatuoti pas šoniplaukas iš „prastos“ buveinės. 

Palyginimas su vietine ežerine šoniplauka (atsparia deguonies stygiui) parodė, kad pastarosios 

ldh  aktyvumai dar žemesni nei pas kietašarvę šoniplauką. Tai duoda pagrindą hipotezei, kad pas 

šoniplaukas deguonies streso sąlygomis gali veikti kiti fermentai, t.y. aktyvuotis kiti adaptacijos 

mechanizmai. 

Naujazelandinės vijasraigės molekuliniai tyrimai kol kas leido identifikuoti tik vieną 

haplotipą, kuris yra plačiai paplitęs Europoje. Keliuose individuose stebėti heteroplazmijos 
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atvejai, kurie parodo vykstančias, bet dar neįsitvirtinusias mutacijas. 2013 m. nustatytos dvi 

naujos Lietuvai vijasraigės radimvietės (Obelijos ir Platelių ežerai), o tai rodo, kad invazinis 

moliuskas gali būti labiau paplitęs nei iki šiol buvo manoma. Atliekami šio moliusko skirtingų 

morfotipų populiaciniai tyrimai. 

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad projekto antrųjų metų moksliniai tyrimai 

iš esmės atitinka darbo planą, tyrimais pasiekta svarių rezultatų, o ataskaitos išvados yra 

kokybiškos. 2013 m. paruošti keturi publikacijų rankraščiai, viso nuo projekto vykdymo pradžios 

publikuotas vienas ir priimti spaudai du straipsniai. Per ataskaitinius metus tarptautinėse 

konferencijose pristatyti keturi moksliniai pranešimai. 

 

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. 

Per projekto vykdymo metus gauta svarbių duomenų. 2013 m. aptikta pirma nuodėgulinio 

grundalo populiacija upėje gali būti svarbi šios rūšies adaptacija ir naujas ir reikšmingas 

paplitimo vektorius. 2013 metais nustatyta, kad nuodėgulinio grundalo išnykimo atskiruose 

vandens telkiniuose pagrindinės priežastys yra plėšriųjų žuvų rūšių buvimas  kartu su  vidutiniu 

ir geresniu vandens skaidrumu ir mažesniu už vidutinį povandeninės augalijos gausumas. Vienas 

labiausiai grundalų paplitimą limituojančių veiksnių yra ištirpusio deguonies stygius vandens 

telkiniuose žiemą. Parodyta, kad nuodėgulinio grundalo seniai gyvenamuose vandens telkiniuose 

(> 10 metų) vietinių žuvų populiacijos yra paveiktos labiausiai. Tokiuose vandens telkiniuose 

vietinių žuvų rūšių įvairovė minimali, žuvų augimas labai lėtas, populiacinė struktūra atipiška. 

Neseniai (< 10 metų) šios rūšies gyvenamuose vandens telkiniuose žuvų rūšinė įvairovė maža, 

žuvų augimas lėtas ar vidutinis, populiacinė struktūra atipiška, tačiau ne tokia iškreipta nei pirmo 

tipo vandens telkiniuose. Didesniuose vandens telkiniuose dėl plėšrūnų poveikio nuodėgulinio 

grundalo įtaka žuvų bendrijoms yra minimali, tačiau ir čia žuvų rūšinė įvairovė yra skurdesnė nei 

telkiniuose be šios invazinės žuvų rūšies, o populiacinė struktūra taip pat, nors ir nežymiai, yra 

paveikta. Nustatyta, kad nuodėgulinis grundalas ontogenezės metu reikšmingai keičia savo 

mitybą. Jauniklių mityboje vyrauja zooplanktono gyvūnai, paaugusių – bentoso bestuburiai 

gyvūnai, o didesnių individų mityboje vyrauja smulkios žuvys. Stabiliųjų izotopų analizė parodė, 
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kad didėjant nuodėgulinio grundalo ilgiui žuvis tampa vis plėšresnė. Vandens telkiniuose, kur 

yra gausios šių žuvų populiacijos, nuodėguliniai grundalai sudaro reikšmingą dalį plėšrūnų 

mityboje.  

Kitos invazinės rūšies juodažiočio grundalo tyrimai irgi davė svarbių rezultatų. 

Išanalizavus ešerio ir plekšnės gausumo dinamiką laimikiuose statistiškai reikšmingų pokyčių, 

kuriuos galėjo sukelti juodažiočio grundalo gausos didėjimas, nenustatyta, taip pat koreliacijos ir 

su kitų žuvų rūšių gausumo dinamika nerasta. Pagal gausumo dinamikos kreives skirtingose 

Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vietose apibendrinta, kad šiuo metu juodažiočio grundalo 

populiacija, matomai,  pereina į eksponentinio augimo stadiją, todėl poveikis vietinių žuvų rūšių 

gausai gali pasireikšti ateityje. Taip pat konstatuota, kad juodažiotis grundalas tapo svarbiu 

maisto objektu jūros priekrantės plėšrūnams. Ešerių dietoje jų sutinkamumas buvo 42 %, starkių 

– 27 %, uotų – 35 %. Menkių skrandžiuose sutinkamumas mažesnis - 14%. Svarbiausias 

skirtingose tyrimų vietose sugautų juodažiočių grundalų mitybinis objektas buvo moliuskai 

makomos, Būtingėje ir Juodkrantėje, be makomų, svarbią dietos dalį sudarė žuvys, o Smiltynėje 

‒ midijos. Tai liudija apie reikšmingą juodažiočio grundalo mitybinės nišos pasislinkimą ženkliai 

sumažėjus midijų. Kuršių mariose šie grundalai rastas tik uostuose, ten kur jie randa slėptuves. 

Juodažiočių grundalų gausumas Baltijos jūros priekrantėje niekaip neįtakoja jo gausumo Kuršių 

mariose, ko galima buvo tikėtis pagal literatūros duomenis. Pagrindinės to priežastys gali būti 

šios – tinkamų  buveinių trūkumas Kuršių mariose ir plėšrūnų poveikis – ypač vėgėlės, kuri 

pirminiais duomenimis yra pagrindinis juodažiočio grundalo invazijos stabdis Kuršių mariose. 

Stabiliųjų izotopų tyrimais nustatyta, kad juodažiotis grundalas Kuršių mariose savo izotopine 

niša labiausiai persidengia su pūgžliu bei savo ontogenezės metu reikšmingai keičia mitybą. 

Jauniklių mityboje dominuoja smulkūs dugno bestuburiai. Vėliau pradeda vyrauti moliuskai, 

ypatingai dreisenos. Išaiškinta, kad uostų akvatorijose juodažiočiai grundalai sudaro reikšmingą 

dalį Kuršių marių plėšrūnų mityboje. Vykdant projektą taip surinkta medžiaga tiriamų invazinių 

žuvų rūšių genetiniams ir teršalų akumuliacijos tyrimams.  

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad atlikti tyrimai atitinka planuotus, gauti 

vertingi moksliniai duomenys, parengti dviejų straipsnių rankraščiai, paskelbtas mokslo 

populiarinimo straipsnis, o ataskaita apibendrinta svarbiomis ir kokybiškomis išvadomis, 

pateiktos rekomendacijos dėl grundalų poveikio kitoms vandens gyvūnų rūšims. 

 

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. 

Įvertinant trijų invazinių žinduolių rūšių Lietuvoje:kanadinės audinės (Neovison vison), 

usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides) ir ondatros (Ondatra zibethicus) invazyvumą 

(paplitimą, gausumą) bei jų povekį ekosistemoms 2013 m. toliau buvo tiriamas užsikrėtimas 

parazitais ir patogenais, vidupopuliacinė ir tarppopuliacinė genetinė įvairovė, adaptacija upinio 



21 

bebro (Castor fiber) transformuotose ekosistemose bei naujos svetimkraštės žinduolių rūšies – 

meškėno (Procyon lotor) – invazijos grėsmė į Lietuvos ekosistemas.  

Atliktas bebrų poveikio invazinių žinduolių aplinkos resursams įvertinimas, kurio metu 

nustatyta, kad bebrų transformuotos buveinės yra palankios kanadinėms audinėms, tačiau 

usūriniai šunys ir ypač ondatros šiose buveinėse aptinkamos žymiai rečiau. Tai gali būti 

vertinama, kaip teigiamas reiškinys, nes gali sumažinti invazinės rūšies poveikį pagrindiniuose 

vandens tinklo telkiniuose. Bebrų suformuotų aplinkos infrastruktūros komponentų reikšmės 

invaziniams žinduoliams tyrimas parodė, kad bebrų urvais ir trobelėmis dažniausiai naudojasi 

kanadinės audinės, usūriniai šunys retai naudojasi bebrų urvais, o ondatros nesinaudoja bebrų 

sukurtais komponentais. Invazinių žinduolių paplitimo Lietuvos upėse tyrimo rezultatai nuo 

2012 m. nepakito – ondatros ir kanadinės audinės 2013 m. turėjo taip pat žemą aptikimo dažnį, 

lyginant su autochonais vandeniniu pelėnu ir ūdra. Ondatros ir kanadinės audinės gausumo 

kitimo tendencijos Šalčios, Varėnės ir Širvintos upėse parodė, kad ondatros nebesutinkamos, o 

kanadinių audinių gausumo indeksai nuo 1991 m. sumažėjo vidutiniškai 95%.  

Usūrinių šunų ektoparazitų analizės metu buvo identifikuotos dvi Ixodidae erkių rūšys 

Ixodes ricinus ir Dermacentor reticulatus. I. ricinus erkėse buvo identifikuotos piroplazmos 

Babesia microti, riketsijos Rickettsia helvetica ir R. monacensis, ir bakterijos Bartonella sp., 

Borrelia afzelii, B. valaisiana, B. miyamotoi ir Anaplasma phagocytophilum.  

Usūrinių šunų genetinė įvairovė buvo tiriama naudojant mitochondrinės DNR kontrolinio 

regiono sekų analizę ir mikrosatelitų analizę. Ištyrus kontrolinio regiono sekas 22 individuose 

buvo nustatyti devyni haplotipai, kurie grupavosi į dvi grupes. Buvo nustatyta kad usūrinių šunų 

populiacija yra heterogeniška ir susideda iš skirtingų motininių linijų. Mikrosatelitų analizei 

buvo naudoti 8 pradmenys. Didžiausias genetinis atstumas nustatytas tarp Utenos ir Tauragės 

usūrinių šunų populiacijų (0.724), mažiausias – tarp Utenos ir Vilniaus populiacijų (0.106). 

Nustatytos ir atitinkamos genetinių panašumų vertės: didžiausiu panašumu pasižymėjo Utenos ir 

Vilniaus (0,899), o mažiausiu – Tauragės ir Vilniaus (0,485) populiacijos. Rezultatai parodė 

usūrinių šunų susigrupavimą į genetines grupes ir aukštą usūrinių šunų populiacijos 

polimorfizmą Lietuvoje. 

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.  

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad įgyvendinant projektą gauti rezultatai ir 

surinkta medžiaga yra vertingi, gauta daug originalios ir vertingos medžiagos, taikant 

šiuolaikiškus molekulinės biologijos metodus, naudojant automatines IR registravimo kameras, 

taip pat vykdant parazitologinę analizę. Projekte dalyvauja net 6 doktorantai. Nuo projekto 

vykdymo pradžios 2 straipsniai yra publikuoti Lietuvos ISI Master list žurnaluose, 4 straipsniai 

yra įteikti žurnalams su citavimo rodikliu (vyksta įteiktų straipsnių taisymas po recenzentų 

pastabų), ir tikimasi, kad 2014 m. jie bus atspausdinti. Tarptautinėse konferencijose pristatyti 6 

pranešimai. 
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3.1. Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir adaptacija biologinių invazijų ir kitų globalių 

pokyčių sąlygomis 

Trečiam Programos uždaviniui - nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją 

biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę 

įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų 

struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai– spręsti numatytos dvi priemonės: 

1. ištirti vietinių, tarp jų – vertingų ir saugomų, rūšių jautrumą invazinėms rūšims ir 

kitiems globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčius, adaptaciją biologinių invazijų sąlygomis, 

svetimkraščių rūšių genetinį poveikį vietinėms rūšims, vietos bendrijų atsparumą biologinėms 

invazijoms, invazinių rūšių įtakos bendrijų biologinei įvairovei ir stabilumui, jų mitybos tinklams 

ir ekosistemų biogeocheminiams ciklams dėsningumus, įvertinti svetimkraščių rūšių pakeistų, 

paveiktų ir nepažeistų ekosistemų struktūrą ir funkcijas. 

2. parengti socialinio bei ekonominio invazinių rūšių poveikio vertinimo ir 

prognozavimo metodikas, įvertinti biologinių invazijų socialinį ir ekonominį poveikį, nustatyti 

invazinių rūšių ir jų valdymo priemonių priimtinumą visuomenei, pateikti informaciją, 

rekomendacijas ir prognozes dėl Lietuvos biologinių vertybių apsaugos ir išteklių valdymo 

optimizavimo. 

 

II kvietime trečiojo uždavinio tyrimams buvo patvirtinta šeši projektai, tačiau 2013 m. 

buvo tęsiami tik penki projektai:  

Planktono Bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius 

veiksnius, BeGONY (Nr. LEK-02/2012), 

Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos 

tempai (KOREKO) (Nr. LEK-03/2012),  

Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai 

(AFIDOKONSORCIJA)) (Nr. LEK-04/2012),  

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).; 

 

2013 m. šiems projektams buvo skirta 1266,6 tūkst. Lt. Projektai pradėti vykdyti 2012 m. 

kovo mėn., planuojami baigti 2014 m. gruodžio mėn. 

 

Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius 

veiksnius (LEK-02/2012) tikslas – ištirti svetimkraščių gėlavandenių rafidofitainių 

Gonyostomum semen įtaką ežerų planktono komponentų kaitai ir jos raiškai ekosistemose. 

 

Tiriant sparčiai Europoje plintančių ir vis dažniau vandens „žydėjimus“ sukeliančių 

dumblių Gonyostomum semen invazijos poveikį vietinių rūšių bendrijoms, nustatyta abiotinių, 

hidrofizinių ir cheminių rodiklių, taip pat biotinių faktorių svarba rafidofitainiams įsikuriant ir 

adaptuojantis ežeruose. Eutrofinių ir mezotrofinių ežerų pavasario bendrijos, kuriose vyrauja 

dideli siūliniai organizmai, turintys aerotopus (III morfofunkcinė dumblių grupė), nejudrūs 

organizmai su silicio šarveliu (VI gr.) ir dideles gleivėtas kolonijas formuojantys organizmai 



23 

(VIII gr.), yra atsparios G. semen invazijai. Nepažeistuose G. semen invazijos mažamaisčiuose 

ežeruose pavasarį vyraujantys smulkūs žiuželiniai ir be žiuželių dumbliai (I ir II gr.) bei vidutinio 

dydžio be specializuotų struktūrų išsilaikyti vandens masėje (IV gr.) dumbliai yra jautrūs 

rafidofitainių invazijai. 

Ištyrus G. semen ir vietinių rūšių tarprūšinės konkurencijos ypatumus modeliniuose 

Slabados ir Pabeznikų ežeruose, nustatyta, kad tos pačios strategijos ir ekologinę nišą užimantys 

dumbliai, konkuruodami dėl maistmedžiagių, įtakoja invazinės rūšies gausumą. Slabados ež. G. 

semen dominavo, jų biomasė buvo 4 kartus didesnė lyginant su Pabezdninkų ež., kuriame 

rafidofitainiai konkuravo dėl mitybinių resursų su Cryptomonas  ir Peridiniopsis dumbliais. 

Skirtingoms dumblių grupėms būdingų pigmentų preliminari analizė Slabados ež. dugno 

nuosėdų storymėje parodė, kad ežere G. semen dominavo kartu su melsvabakterėmis ir 

žaliadumbliais ir neturėjo konkurentų dėl mitybinių resursų. Pigmentų analizė kituose ežeruose 

leis atkurti rafidofitainių įsikūrimo raidą ir nustatyti tarprūšinės konkurencijos svarbą. 

Planktono kaitos pagal gylį paros laikotarpiu in situ tyrimai atskleidė, kad verpetės 

Asplanchna priodonta ir saulėgyviai Actinophrys sol gali efektyviai kontroliuoti G. semen 

gausumą ir įtakoti vietinių bendrijų atsparumą rafidofitainių invazijai. 

Nustatytas vidutinis (58,2%) G. semen populiacijų ISSR lokusų polimorfizmas. Genetiškai 

panašiausios buvo Ruškio ir Švedijos Bökesjön ež. populiacijos. 

Surinkta biocidinių mikroorganizmų, pasižyminčių įtaka vietinių bendrijų atsparumui G. 

semen invazijai, kolekcija, leisianti pradėti G. semen kontrolės, naikinimo ir neigamos įtakos 

švelninimo galimybių tyrimus. ‚Gonyostomum‘ ežeruose rasti 3 nauji biocidinėmis savybėmis 

pasižymintys bakterijų kamienai. Aktyviausias iš visų kolekcijoje turimų biocidinių kamienų – 

Acinetobacter spp. kamienas aptiktas Natalkos ež. Kiti kamienai mažiau aktyvūs arba 

nepasižymi biocidiniu stabilumu. 

Frakcionuojant ‚Gonyostomum‘ ežerų mėginius nustatyta specifinė asocijuota su G. semen  

mikroflora. Apibūdinti du šiuose ežeruose rasti biocidiniai mielių kamienai: Clavispora 

lusitaniae ir galimai naujas kilerinis kamienas Wicheramomyces anomalus. C. lusitaniae 

kamienas, produkuojantis raudoną pigmentą pulcheriminą, fomuoja Lizėgango žiedus, kurių 

tyrimai svarbūs analizuojant mielių biocidiškumą ir kileriškumą. Šį kamieną, kurio standartiniai 

mielių kileriniai toksinai nežudo, ypač aktyviai biocidiškai veikia bakteriniai Acinetobacter spp. 

kamienai. 

Plonasluoksnės chromatografijos metodu nustatyti G. semen bioproduktų sudėties 

kokybiniai (triacilgliceroliai, riebalinės rūgštys, riebalinių r. esteriai) ir kiekybiniai parametrai 

priklauso nuo dumblių radimvietės, ląstelių kultivavimo ir bioproduktų  išskyrimo būdo. 

Aptiktas antioksidacinis G. semen bioaktyvumas. Suardyti ir steriliai perfiltruoti G. semen grynų 

kultūrų ekstraktai neveikė žmogaus vėžinių ląstelių augimo dėl galimai mažos ekstrakte veikliųjų 

medžiagų koncentracijos. 

Projekto antrųjų metų ataskaitos vertinime konstatuota: vykdymo metu gauta mokslinė 

produkcija vertinga. Tai atsispindi rezultatų sklaidoje: mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti 

trijose tarptautinėse konferencijose ir apibendrinti publikacijose tarptautiniuose leidiniuose (2 

publikacijos priimtos, 1 paruošta įteikti). Tai, iš esmės, atitinka planuotą produkciją. Tačiau 

turėtų būti laikomasi suplanuotų publikacijų pateikimo spaudai terminų, nes iki 2013 metų 

ataskaitos buvo planuota įteikti spaudai tris rankraščius. 
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Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos 

tempai (KOREKO) (LEK-03/2012) tikslas – sudaryti didžiųjų kormoranų sukeltos 

hipertrofikacijos poveikio miško ekosistemai modelinę schemą, apimant papildomus (netirtus) 

ekosistemos elementus, įvertinti kolonijos pakraščių plėtros dinamiką bei miško pažaidų 

pasireiškimo greitį. 

2013 m. kolonijoje buvo užregistruotos 3228 perinčios didžiųjų kormoranų poros ir 233 

poros pilkųjų garnių (palyginimui: 2012 m., po paukščių baidymų buvo užimti 2463 kormoranų 

bei 303 garnių lizdai). Kormoranų lizdai buvo sukrauti 1283 medžiuose (1060 medžių 2012 m.),  

vidutiniškai 2,5 lizdo viename medyje (vidut. 2,3 lizdo 2012 m.). Kormoranų kolonijos plotas su 

aktyviais (užimtais) kormoranų lizdais, vertinant 10×10 m gardelės masteliu, 2012 m. siekė 5,82 

ha, o 2013 m. - 6,72 ha. 2013 m. paukščiai naujai įsikūrė apie 1,52 ha plote, daugiausiai pietinėje 

ir šiaurinėje kolonijos dalyse, bei apleido apie 0,69 ha plotą, kuriame perėjo 2012 m.  

Kolonijos pakraštyje toliau vyko dinamiški dirvožemio ir negyvos medienos savybių 

pokyčiai: išorinėje kolonijos krašto dalyje didėjo dirvožemio pH, mažėjo organinės medžiagos 

kiekis, kitose pakraščio zonose šie rodikliai buvo fliuktuacinio pobūdžio. 2013 m. kolonijos 

pakraščiuose stebėtas stiprus ornitogeninių elementų P ir Ca padidėjimas, siejamas su 2013 m. 

vykusiu kolonijos plėtimųsi. Medienos savybių tendencijos skyrėsi nuo dirvožemio – pH ir 

ornitogeninių elementų kiekiai mažėjo link kolonijos pakraščio. 

2013 m. (lyginant su 2012 m.) kolonijos pakraštyje sumažėjo bakterijų gausa, tačiau 

beveik dvigubai padidėjo mikroskopinių grybų kiekis, išorinėse zonose. Ženkliai pagausėjo 

aktinomicetų labiausiai paukščių veikiamoje zonoje. Sezoninė mikroorganizmų gausos 

dinamika, taip pat skyrėsi lyginant su 2012 m., nors ir ne taip ryškiai, bet keitėsi ir dirvožemio 

biocheminių procesų (hidrolazių (ureazės ir sacharazės) aktyvumo) tendencijos 

Augalijos pokyčiai, įvykę 2013 m., lyginant su 2012 m., stebėti tiek PR, tiek ir V 

kryptimis, nors jų pobūdis ir intensyvumas buvo skirtingi. PR transektoje keliose vietose buvo 

nedideli medyno projekcinio padengimo pokyčiai, o V transektoje projekcinis padengimas 

sumažėjo tik transektos pradžioje. Ryškesni krūmų aukšto projekcinio padengimo pokyčiai, dėl 

pagausėjusių eutrofinių ir mezotrofinių rūšių. Ypač jautriai į intensyvesnę paukščių veiklą 

reagavo samanų danga, padidėjo atviros miško paklotės plotai.  

Buvo nustatyta, kad kerpių bendrijų sudėtis kormoranų kolonijoje ir už jos ribų labiausiai 

priklausė nuo P ir Ca kiekių substratuose bei jų pH verčių. Daugelis acidofilinių kerpių rūšių 

neigiamai koreliavo tiek su trumpalaikiu, tiek ir ilgalaikiu paukščių poveikiu. Kerpė Hypogymnia 

physodes laikytina ankstyvąja eutrofizacijos indikatore. Be to, buvo nustatyta, kad dideli P 

kiekiai nešvelnina neigiamos N įtakos kerpėms, kas buvo teigiama ankstesniuose tyrimuose. 

Diskomicetų gausa ir įvairovė buvo didžiausi kolonijos pakraštyje, tačiau metiniai pokyčiai 

matyt labiau priklausė nuo klimatinių sąlygų, tuo tarpu agarikoidinių grybų įvairovė 2013 m. 

kolonijos pakraštyje pradėjo mažėti, daugiausiai mikorizinių rūšių sąskaita. Afiloforiečių rūšių 

skaičius buvo panašus kolonijos pakraštyje ir vidinėje zonoje, tačiau rūšių sudėtis labai skyrėsi, 

stebėta ir metinė pokyčių tendencija. Pirenomicetų bei paklotės mikromicetų tendencijos išliko 

panašios kaip ir 2012 m., rūšių skaičiaus fluktuacija priklausė nuo klimato sąlygų. Mikorizės 

kiekybiniuose parametruose stebėtos tokios pat tendencijos, kaip ir 2012 m. Pirmą kartą 

Lietuvoje aptikta diskomicetų rūšis Pseudombrophila merdaria. 

2013 m. vabzdžių tyrimo duomenys sutapo su preliminariais 2012 m. duomenimis 

kolonijos teritorijoje, lyginant su kontrolinėmis zonomis stebėta didesnė vabzdžių  individų ir 
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rūšių įvairovė, ypač seniausiose kolonijos dalyse, kur gausu negyvos medienos ir eutrofinių 

augalų. Vyravo plėšrūs vabzdžiai ir rūšys susijusios su negyvos gyvūninės kilmės organikos 

ardymu. Pirmą kartą Lietuvoje aptikta pelėdgalvių rūšis Minucia lunaris. 

Kolonijos teritorijoje toliau stebėtas žymus smulkiųjų žinduolių įvairovės sumenkimas ir 

padidėjęs geltonkaklių pelių dominavimas populiacijoje bei kitų žinduolių elgsenos pokyčiai, 

lyginant su kontrolinėmis teritorijomis, ypač stirnų, šernų, lapių ir kiaunių. 

Pateiktos praktinės rekomendacijos padės efektyviau išsaugoti tiriamos ekosistemos 

biologinę įvairovę ir reguliuoti kormoranų populiaciją. Metinio tyrimo išvados ir rekomendacijos 

nusiųstos Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai. 

Remiantis projekto duomenimis parengti (spaudoje, priimti) du moksliniai straipsniai 

žurnaluose referuojamuose ISI WOS duomenų bazėje, 3 straipsniai kituose rezenzuojamuose 

užsienio žurnaluose, atspausdintas vienas populiarus straipsnis. Padaryti 4 pranešimai 2 

tarptautinėse ir 1 pranešimas nacionalinėje konferencijoje. 

 

Projekto Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų amarų (Hemiptera: Aphididae) 

konsorcijai (AFIDOKONSORCIJA) (Nr. LEK-04/2012) 2013 m. buvo planuota atlikti 

afidokonsorcijos rūšių monitoringinius tyrimus Lietuvoje bei ekspedicinius tyrimus Lietuvoje, 

Latvijoje, Vengrijoje ir/arba Bulgarijoje, Prancūzijoje ir/arba Italijoje, paimti afidokonsorcijos 

rūšių mėginius, išskirti DNR, padauginti mitochondrinio CO-I geno bei branduolio EF-1α geno 

fragmentus bei atlikti jų sekoskaitą. 

Lietuvoje 2013 m. ant Prunus genties augalų aptiktos 9 amarų rūšys (Hemiptera, 

Aphididae), priklausančios 6 gentims: Brachycaudus divaricatae, B. cardui, B. helichrysi, 

Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, Rhopalosiphum nymphaeae, R. padi, Myzus cerasi, Aphis 

aff. spiraecola. Invazinė Rytų Baltijos regione amarų rūšis B. divaricatae, nepaisant menkos jos 

genetinės įvairovės, yra pakankamai konkurencinga bei toliau plečia invazinį arealą. Aptiktos 

naujos šios rūšies radvietės rytinėje ir pietinėje Latvijoje (Rundale, Zalenieki, Tervete, Dobele, 

Rezekne, Azarkrosti, Karsava, Daugavpils) bei Lenkijos Bialystoko (Augustow, Goldap, 

Suwalki, Seiny, Wigry), Varšuvos (Okęcie) ir žemutinės Silezijos (Wroclaw - Pawlowice, 

Wojslawice) vaivadijose. Vakaruose ši rūšis pasiekė Daniją (aptikta Kästrup miestelyje, kuris yra 

900 km į pietvakarius nuo ankstesnės fiksuotos invazinio arealo Europoje vakarinės ribos). 

Invazinės rūšies B. divaricatae atėjimas stabilizavo vietinių slyvinių amarų rūšių gildijos 

struktūrą Rytų Baltijos regione. Invazinė rūšis padidino amarų mitybinių resursų įsisavinimo 

efektyvumą, taipogi yra svarbus maisto rezervas slyvų amarų entomofagams (grobuonims ir 

parazitoidams), kurie vėliau persijungia ant slyvas parazituojančių vietinių amarų rūšių.  

Siekiant įvertinti B. divaricatae kaip vietinių amarų rūšių entomofagų rezervinio maisto 

šaltinio reikšmę būtina ištirti slyvų amarų gildijos rūšių entomofagų spektrus. Tyrinėtų vietinės 

Rytų Baltijos regione M. cerasi rūšies populiacijų genetinė įvairovė pasirodė panaši į invazinės 

rūšies B. divaricatae: aptikti keturi M. cerasi citochromoksidazės I subvieneto (CO-I) haplotipai 

(B. divaricatae − trys) ir 12 šios amarų rūšies elongacijos faktoriaus 1α (EF-1α) (B. divaricatae 

4) dalinių sekų haplotipai. Tai rodo, jog sėkmingam rūšies egzistavimui nėra būtina didelė 

įvairovė visuose genomo lokusuose, todėl genetiškai homogeniškų invazinių rūšių aukštas 

konkurencingumas ir efektyvumas invazinėse teritorijose neturėtų būti laikomas „genetiniu 

paradoksu“.  
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2013 metų tyrimų metu ant kaukazinės slyvos (Dobele, Latvija) užfiksuota nauja Rytų 

Baltijos regiono slyvų afidokonsorcijai rūšis Aphis craccivora. Ši polifaginė kosmopolitinė 

amarų rūšis plačiai paplitusi visame Pasaulyje šilto klimato zonose, nes dažniausiai  dauginasi 

anholocikliškai. A. craccivora plitimas į šiaurę gali būti siejamas su klimato šiltėjimu. Lietuvoje 

ši rūšis aptikta ant kriaušės (Suginčiai, Molėtų raj.).  

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

vertingi ir atitinka planuotuosius. Pagrindiniai projekto vykdymo metu gauti rezultatai 2013 

metais buvo išdėstyti dvejuose straipsniuose  ZooKeys ir Insect Science žurnaluose, turinčiose 

cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje bei dviejuose straipsnių 

rankraščiuose, iš kurių vienas pateiktas ZooKeys žurnalo redakcijai. Projekto dalyviai taip pat 

padarė du žodinius pranešimus tarptautinėse konferencijose. 

 

Projekto Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens 

kokybei (DREISENA) (Nr. LEK-11/2012) tikslas – invazinių dvigeldžių moliuskų Dreissena 

polymorpha poveikio vandens ekosistemų funkcionavimui tyrimas. D. polymorpha vaidmuo 

vandens ekosistemose yra prieštaringas: vieni tyrimai teigia, kad jos invazija JAV sukėlė 

milijardinius nuostolius, tuo tarpu kituose ją rekomenduojama kultivuoti siekiant sumažinti 

natūralių vandens telkinių eutrofikaciją. Dreisena yra bentosinis organizmas, dėl savo mitybos 

ypatumų labai patrauklus toksinų akumuliacijos tyrimo objektas. Šie organizmai maitinasi 

filtruodami vandens stulpe pakibusias autochtonines bei alochtonines medžiagas, kaupia 

pavojingus junginius savo audiniuose. Tyrimai 2013 metais buvo vykdomi dviem pagrindinėmis 

kryptimis: 1) Biogeocheminiai tyrimai ir 2) Dreisenų vaidmens autochtoninės ir alochtoninės 

medžiagos transporte bei bioakumuliacijoje tyrimai.  

Biogeocheminius tyrimus galima išskaidyti į keturias pagrindines dalis: 1) sezoniniai 

dreisenos biogeocheminiai tyrimai atlikti Platelių ežere. Iš ežero paimtose nesuardytos struktūros 

dugno nuosėdų kolonėlėse buvo vertinta: a) metabolizmo ir maistmedžiagių apykaitos greičiai 

tarp dugno nuosėdų ir priedugninio vandens (dreisena ir be jos); b) denitrifikacijos greičiai (su 

dreisena ir be jos); c) spalio mėnesį nustatytas deguonies ir maistmedžiagių pasiskirstymas 

paviršinėse dugno nuosėdose su dreisena ir be jos; 2) Dreisenos poveikio biogeocheminiams 

procesams tyrimai skirtingo trofiškumo vandens telkiniuose. Tyrimai atlikti Kuršių mariose ir 

palyginimui duomenys taip pat paimti iš Platelių ežero. Tyrimai geografiškai buvo išplėsti į 

Oderio lagūną (Lenkija), kur buvo paimti D. polymorpha mėginiai, bei atliktas eksperimentas 

moliuskų įtaikai dugno biogecheminiams procesams įvertinti. Šiais tyrimais buvo siekiama 

išsiaiškinti dreisenų trumpalaikį efektą biogeocheminiams procesams. Šio eksperimento metu 

įvertinti: a) Metabolizmo ir maistmedžiagių apykaitos greičiai tarp dugno nuosėdų ir 

priedugninio vandens, su dreisena ir be jos; b) denitrifikacijos greičiai, su dreisena ir be jos; 3) 

Dreisenos poveikis pirminei produkcijai. Čia atlikti tyrimai su įvairiomis augalų sistematinėmis 

grupėmis (dumbliais ir makrofitais) bei skirtingomis augalų ekologinėmis grupėmis. 

Eksperimentams naudotas nuosėdų sluoksnis iš Platelių ežero litoralės. Eksperimentais buvo 

siekiama išsiaiškinti ar dreisenų buvimas gali paskatinti augalų fotosintezės procesus. 

Fotosintezės procesų intensyvumas matuotas kaip ištirpusio deguonies koncentracijos 

padidėjimas vandens stulpe. Fitoplanktono pokytis vertintas išmatuojant chlorofilo a 

koncentraciją eksperimento pradžioje ir pabaigoje. 4) Dreisenos poveikio biogeocheminiams 

procesams tyrimai mikroskalėje (<1 mm2). Šie tyrimai buvo atlikti eksperimentinėse talpose su 
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nuosėdomis ir dreisenomis ir tik su vienomis nuosėdomis, matuojant: a) deguonies įsiskverbimą į 

dugno nuosėdas; b) potencialios nitrifikacijos greičius; c) mobilių fosforo formų gausumą ir 

vertikalų pasiskirstymą nuosėdose; d) mikrofitobentoso gausumą. Eksperimento tikslas - įvertinti 

dreisenos poveikį deguonies prasiskverbimui į dugno nuosėdas. Sezoniniai maistmedžiagių 

matavimai mezotrofiniame ežere rodo, kad invazinis moliuskas (Dreissena polymorpha) 

padidina fosfatų ir amonio išsiskyrimą iš sedimentų į vandens storymę. Šių maistmedžiagių 

išsiskyrimas vyksta dėl tiesioginės ir netiesioginės dreisenos veiklos. Daroma išvada, kad dėl 

dvigeldžių moliuskų aktyvios filtracijos ir ekskrecijos didėjantis organinės medžiagos kiekis 

nuosėdose ir deguonis kiekio sumažinimas nuosėdų paviršiuje yra svarbus veiksnys 

reguliuojantis maistmedžiagių koncentracijas poriniame vandenyje. Manoma, kad eutrofinėse 

sistemose tokiose kaip Kuršių marios, dreisenos labiau stimuliuoja fosfatų išskyrimą iš dugno 

nuosėdų į vandens stulpą lyginant su mezotrofinėmis sistemomis (Platelių ežeras). Tačiau šis 

moliuskas aktyviai dalyvauja ir denitrifikacijos procese, pašalinat maistmedžiages iš 

ekosistemos. Nors Platelių ežere statistiškai reikšmingi skirtumai lyginant nuosėdas su 

dreisenomis ir be jų gauti tik pavasario laikotarpiu, tačiau iš tyrimų matoma, kad dreisena 

aktyviau šalina iš nuosėdų į atmosferą azotą ir valo vandens telkinį. Taigi, vienareikšmiškai 

sunku nustatyti kokią rolę vaidina dreisena denitrifikacijos procese. Šis procesas gali priklausyti 

nuo vandens telkinio trofiškumo. 

Dreisenų vaidmens autochtoninės ir alochtoninės medžiagos transporte bei 

bioakumuliacijoje tyrimus sudaro dvi pagrindinės dalys: 1) Dreisenų vaidmens suspenduotos 

medžiagos transporte tyrimai. Šie tyrimai buvo atliekami Nemuno žiotyse, dreisenų biocenozėje 

ir aktyvios sedimentacijos zonoje. Iš viso surinkta: 24 vandens, 24 dugno bestuburių ir 18 dugno 

nuosėdų mėginiai. Šių mėginių izotopinė analizė vykdyta Fizikos ir technologijos mokslų centre, 

kai tuo tarpu suspenduota organinė medžiaga, surinkta filtruojant vandens mėginius, analizuota 

Kalifornijos universiteto Davis stabiliųjų izotopų laboratorijoje (SIF). Nustatyta kad pagal δ
13

C 

variaciją patikimai skyrėsi dreisenos surinktos skirtingais mėnesiais ir skirtinguose vandens 

telkiniuose (p<0.001), tuo tarpu moliuskų dydis jų δ
13

C izotopinei sudėčiai neturėjo (p = 0.763). 

Atlikus analogišką testą δ
15

N reikšmių variacijai, jokių statistiškai patikimų skirtumų tarp grupių 

nebuvo rasta. Suspenduotos medžiagos izotopinė sudėties sezoninė dinamika pasižymėjo 

kryptinga δ
13

C izotopo koncentracijos didėjimo tendencija. Apibendrinus teigiama, kad santykis 

tarp alochtoninės ir autochtoninės OM dreisenų mityboje nepriklauso nuo jų dydžio, tačiau kinta 

sezoniškai ir tam didžiausia įtaka daro biologiniai procesai Kuršių mariose bei Nemuno ir kitų 

upių nuotėkio variacija. Baltijos jūros kaip OM šaltinio vaidmuo dreisenų mityboje nėra svarbus. 

Izotopinė dreisenų sudėtis priklauso nuo vandens telkinio trofiškumo laipsnio. 2) Cianotoksinų 

bioakumuliacijos tyrimai—Hepatoksino (microcystino-LR) akumuliacijos-biodegradacijos 

skirtingo dydžio dreisenose eksperimentas. Dreisenos buvo surinktos Kuršių mariose ir 

maitinamos toksine kultūra, siekiant nustatyti produkuojamų toksinų akumuliacijos intensyvumą, 

o 3-4 savaitę moliuskai buvo nebemaitinami bei stebėtas toksinų depuracijos intensyvumas. Taip 

pat buvo siekiama išsiaiškinti dreisenos mitybos-filtracijos intensyvumą. Tyrėjai pabrėžia, kad 

Cianotoksinų bioakumuliacijos darbai šiek tiek nukrypo nuo plano nes 2013 metais nebuvo 

stebimi melsvabakterių „žydėjimai“, todėl cianotoksinų koncentracijos aplinkoje buvo labai 

žemos. Suplanuotas ir įvykdytas papildomas laboratorinis cianotoksinų bioakumuliacijos 

eksperimentas pasinaudojant toksine melsvabaktėrės M.aeruginosa kultūra. Atlikta aukšto slėgio 

skystinės chromatografijos (HPLC-PDA) kiekybinė cyanotoksino MC-LR analizė parodė, kad 
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Dreissena polymorpha akumuliuoja MC-LR. Atliekant eksperimentą buvo nustatyta, kad 

statistiškai reikšmingai daugiausiai toksinų sukaupė pirmoji moliuskų dydžių grupė (˂10 mm). 

Statistiškai reikšmingi MC-LR akumuliacijos skirtumai nustatyti skirtingomis eksperimento 

dienomis, tačiau skirtingas kiekis toksinės Microcystis aeruginosa kultūros neturėjo reikšmingos 

įtakos MC-LR akumuliacijai skirtingo dydžio dreisenoms. 

Projekto rezultatai pristatyti vienoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Tyrimų 

rezultatų pagrindu paruoštos ir įteiktos tarptautinei spaudai dvi publikacijos, viena publikacija 

ruošiama. Reikia pastebėti, kad projekto metinės ataskaitos vertinime keliamos kai kurios 

abejonės dėl projekto plano vykdymo ir gautų rezultatų derėjimo su projekto planu bei pateiktų 

išvadų ir rekomendacijų kokybės. Ekspertai pasigenda aiškesnių išvadų apie dreisenų vaidmenį 

vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens kokybei. 

 

Projekto Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (Nr. 

LEK-12/2012) tikslas – apibūdinus invazinės uosialapio klevo (Acer 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 sutuacija, kai dominuoja autochtoniniai juodalksnio 

(Alnus glutinosa) medžiai. 

Įvertinus Vilniaus, Trakų, Kauno, Ukmergės, Širvintų ir Šilutės r. tvenkinių ir ramia 

vandens tėkme pasižyminčių upių užutėkių pakrančių 14-ą zonų, nustatyta, kad palankiausios 

sąlygos uosialapio klevo plitimui yra upių pakrantės. Išskirtos 3 etaloninės teritorijos Neries upės 

kairiajame krante: I - A. negundo medžiai, augantys potvynio metu užliejamoje salpoje su 

vyraujančia sumedėjusių augalų danga (Verkiai, 583377 6068590 LKS); II – A. negundo 

medžiai, augantys potvynio metu užliejamoje salpoje su vyraujančia žolinių augalų danga 

(Verkiai, 583325 6068556 LKS); III – pavieniai A. negundo medžiai, augantys siauroje 

pakrantės juostoje bei greta jos esančiame šlaite, kuriame vyrauja sumedėjusi augalija 

(Trinapolis, 583566 606685 LKS). Tirtose Neries upės pakrantės atkarpose inventorizuotos 92 

induočių augalų rūšys. Floros sistematiniame spektre vyrauja Asteraceae (13 rūšių), Poaceae (8), 

Lamiaceae (7), Apiaceae (5), Cyperaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae ir Rosaceae (po 

4 rūšis) šeimos. Inventorizuota 10 svetimžemių induočių augalų rūšių, iš kurių net 5 (Acer 

negundo, Impatiens parviflora, Echinocystis lobata, Solidago canadensis ir Bidens frondosa) yra 

įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą. Toks didelis svetimžemių augalų rūšių kiekis (11 % 

inventorizuotų rūšių) rodo, kad upių pakrantės yra ne tik vienos pažeidžiamiausių natūralių 

buveinių Lietuvoje, bet ir potenciali šių rūšių plitimo erdvė, ypač antropogeninės veiklos 

pažeistose augimvietėse. 

Dendrochronologiniais tyrimais nustatyta, kad Neries upės salpoje A. negundo individai 

pradėjo įsikurti XX a. 8 deš. Daugumos dabar čia augančių medžių amžius – 15–20 metų. 

Intensyviausiai A. negundo individai plito Neries potvynių metu užliejamoje salpos dalyje (1–10 

m pločio pavagio juostoje), apaugusioje pavieniais Salix fragilis medžiais ir retais krūmais (I–II 

etalonai), o Neries šlaite augančioje lapuočių medžių bendrijoje su Alnus incana plitimo 

intensyvumas buvo mažesnis. 

Svetimžemės rūšies A. negundo individų metinio radialiojo prieaugio svyravimo amplitudė 

siekė 1,7–8,9 mm (prieaugio vidurkis 4,2±0,19 mm, n=6), o 40–50 metų amžiaus vietinės rūšies 

Alnus incana buvo žymiai mažesnė 0,3–4,2 mm (1,5±0,09 mm, n=3). Beveik 3 kartus didesnis 
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A. negundo radialinis prieaugis rodo nepaprastai didelį šios invazinės rūšies biologinį aktyvumą 

ir gebėjimą prisitaikyti prie pakankamai kontrastingų augavietės sąlygų. 

Gamtinėmis (mezokosmo) sąlygomis tiriant lapų nuokritų irimą mezotrofiniame Asvejos ir 

eutrofiniame Riešės ežeruose nustatyta, kad nepriklausomai nuo maistmedžiagių kiekio 

vandenyje, A. negundo lapai irsta sparčiau ir juose celiuliozę skaidančių grybų (CSG) gausumas 

bei bendras bakterijų (BB) skaičius buvo didesnis nei A. glutinosa lapuose. Vandens grybų 

sporuliacija ir įvairovė buvo didesni irstančiuose abiejų medžių lapuose Asvejos ežere, tačiau 

juodalksnio lapus vandens grybai greičiau kolonizavo mezotrofiniame Asvejos, o uosialapio 

klevo – eutrofiniame Riešės ežere. Irstant abiejų medžių lapams Riešės ežere gausesni buvo 

sausumos grybai.  

Kolonizuojančių lapus bakterijų gausumas ir lapų irimo eiga priklausė nuo aplinkos sąlygų. 

BB ir celiuliozę skaidančių bakterijų (CSB) skaičiai buvo didesni per pradinį juodalksnio lapų 

irimo laikotarpį ir jie sparčiau iro eutrofinio Riešės nei mezotrofinio Asvejos ežero vandenyje, 

vėliau irimo eiga abiejuose ežeruose buvo panaši; tuo tarpu yrant uosialapio klevo lapams jų 

masė kito beveik vienodai abiejų ežerų litoralėje, o BB skaičiaus ir CSB kolonijų gausumo 

kitimas iš esmės nepriklausė nuo vandens trofiškumo. Skirtingai nei BB ir CSB atveju, 

heterotrofinių bakterijų gausumą abiejų medžių lapuose skatino didesnė organinių medžiagų 

koncentracija vandenyje. Apibendrinus daroma išvada, kad spartesnį A. negundo lapų irimą 

skirtingo produktyvumo ežerų litoralėje nulėmė ne tik didesnė celiuliozę skaidančių grybų bei 

bakterijų gausa, bet ir skirtingas mikroorganizmų fiziologinis aktyvumas, priklausantis nuo lapų 

cheminės sudėties. Molekulinės biologijos metodais neaptikta esminių bakterijų rūšinės sudėties 

skirtumų irstančių juodalksnio ir uosialapio klevo lapų ekstraktuose, todėl lapų irimo greitį, 

matyt, lemia ne tiek bakterijų rūšiniai skirtumai, kiek jų gausa ir aktyvumas. 

Uosialapio klevo ir būdingų Neries upės pakrantėms autochtoninių medžių lapų nuokritų 

akumuliacinėse zonose tyrimai atskleidė dugno nuosėdų cheminių ir mikrobiologinių 

charakteristikų skirtingumą. Liepos mėn. didžiausias biogeninių medžiagų kiekis nustatytas 

autochtoninių medžių lapų akumuliacijos zonoje, o intensyviausia organinių medžiagų (OM) 

mineralizacija – dugno nuosėdose ties A. negundo augimviete. Nepaisant nedidelio gylio ir 

priedugnio vandens aeracijos, visose tyrimo vietose skaidant organinę medžiagą vyravo 

anaerobiniai procesai (53% - 86% bendrosios destrukcijos, atitinkamai, atviroje atabrado dalyje 

ir A. negundo lapų nuokritų akumuliacinėje zonoje). Iš gautų laboratorijoje ir gamtos sąlygomis 

duomenų, galima teigti, kad intensyvesnė OM mineralizacija A. negundo lapų akumuliacinėje 

zonoje skatins antrinės eutrofikacijos procesus ir spartesnį šios zonos, o ne priekrantės su 

vietinių medžių augimviete, uždumblėjimą. 

Atlikus dugno nuosėdų su irstančiais juodalksnio ir uosialapio klevo lapais bei upės 

vandens mėginių, paimtų 2013 m. rudenį tiriamiesiems medžiams numetus lapus, toksikologinę 

analizę, gauta, kad biomarkerinė menturdumblių mikrosominės frakcijos H
+
-ATPazių aktyvumo 

slopinimo reakcija buvo teigiama dugno nuosėdų mėginiams, tuo tarpu jų ūminio toksiškumo 

tiriant vėžiagyvių (D. magna ir T. platyurus) mirtingumą, neaptikta. 

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad tyrimų metu gauta mokslinė produkcija 

vertinga, planuotas sklaidos darbas vykdomas. Remiantis projekto duomenimis parengti du 

moksliniai straipsniai žurnaluose, referuojamuose ISI WOS duomenų bazėje, padarytas 

pranešimas tarptautinėje konferencijoje. 
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2. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Nurodomi svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir 

argumentuoti siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl 

programos rezultatų panaudojimo. 

 

Išvados 

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 2013 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;  

 poledynmečio augalijos ekspansijos į nuledėjusius regionus rūšiniai, erdviniai bei 

chronologiniai tyrimai regioninių bei globalių paleoekosistemos svyravimų kontekste;  

Kvartero šiltmečių (tarpledynmečių) t. y. trijų viduriniojo ir vėlyvojo pleistoceno 

tarpledynmečių (Butėnų (Holsteinian), Snaigupėlės (Karlich) ir Merkinės (Eemian)) nuosėdų 

pjūvių tyrimai, buvo vykdyti Netiesų, Būtėnų ir Snaigupėlės atodangose bei Jonionių-938 ir 

Snaigupėlės-705 gręžiniuose. Tyrimų metu buvo paimti pavyzdžiai geocheminiams, 

paleomagnetiniams tyrimams, magnetinio imlumo ir jo anizotropijos nustatymui, atliktas 

nuosėdų storymės slūgsojimo aplinkos paleopaviršių ir slūgsojimo sąlygų modeliavimas. Gauta 

informacija buvo panaudota apibūdinant paleoaplinkos pokyčių cikliškumą ir dinamiką, sudarant 

jų kaitos modelius.  

Butėnų (Holsteinian) tarpledynmečio nuogulų slūgsojimo sąlygų analizė liudija tirtoje 

teritorijoje egzistavus vieningą paleoežerą, kurio nuosėdos paplitusios virš pokvarterinės 

pakilumos ir slūgso virš Dainavos apledėjimo limnoglacialinių nuosėdų, jas dengia storas 

glacialinių nuogulų kompleksas. Snaigupėlės (Karlich) tarpledynmečio nuogulos tirtuose 

objektuose pasižymi skirtingomis slūgsojimo sąlygomis, Išsakyta prielaida, jog atodangoje 

tarpledynmečio pjūvis yra dislokuotas (ne in situ) ir tai iš esmės keičia ilgus dešimtmečius 

egzistavusią šių nuosėdų formavimosi teoriją ir, atitinkamai, keičia jų svarbą vertinant 

Snaigupėlės šiltmečio (tarpledynmečio) peoaplinkos sąlygų interpretaciją regioniniu masteliu. 

Taip pat atlikti tyrimai leidžia teigti, jog pagrindinė paviršinės medžiagos transportavimo kryptis, 

taip pat kaip ir transportavimo greitis, teritorijoje išlieka menkai pakitę net kelių kvartero 

šiltmečių (tarpledynmečių) metu. 

Nagrinėjant atskirų augalų rūšių ekspansijos pobūdį bei šio proceso chronologiją, 

įvertinant minėtus virsmus besikeičiančios paleoekosistemos kontekste, kompleksiniai nuosėdų 

storymių tyrimai buvo tęsiami už tiesioginės Skandinavijos ledyno įtakos zonos plytėjusiuose 

regionuose, pietrytinėje marginalinėje ledyno paplitimo zonoje bei teritorijose, kurios buvo 

visiškai padengtos ledo danga. Nauja informacija leido teigti atskirų augalijos rūšių migraciją į 

nuledėjusias teritorijas vykus ženkliai anksčiau nei iki šiol manyta pvz. pušų, plėtrą 

nuledėjusiose teritorijose prasidėjo apie 14600 cal BP, t.y. ankstyvaisiais poledynmečio etapais. 

Tyrimų rezultate buvo apibrėžti du chronologiškai pagrįsti eglių plėtros regione etapai (13500 

cal BP ir 12500 cal BP) bei įrodyta, jog ši plėtra vyko iš skirtingų regionų - centrinės Europos 
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bei Rytų Europos platformos. Tyrėjams pavyko išskirti regione anksčiau neiksuotus pagrindinių, 

globaliu masteliu identifikuojamų poledynmečio paleoekosistemos etapų GS-1 ir GI-1, 

intervalus, unikalius savo augalijos ir sedimentacinių baseinų raidos istorija kitais paleoaplinkos 

sąlygas apibrėžiančiais parametrais. Tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidą jog plačiai 

vakarinėje Europos dalyje fiksuojami vėlyvojo ledynmečio ir holoceno pradžios paleoklimatiniai 

svyravimai yra menkiau pastebimi rytų kryptimi. Tokie faktai liudija silpnėjančią Atlanto 

klimatinių veiksnių įtaką vakarų-rytų kryptimi. 

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.  

Įvertinus Lietuvos bitynų užsikrėtimą vietine N. apis ir invazine N. ceranae 

mikrosporidijomis nustatyta, kad abiejų rūšių parazitams būdingas sezoniškumas, rudenį bitėse 

jie aptinkami retai arba visiškai neaptinkami, o N. ceranae invazija į šiaurės rytų Lietuvos 

bitynus nevyksta arba vyksta labai lėtai. Pirmą kartą Lietuvoje aptikti du virusai – du virusai – 

Kašmyro bičių virusas (KBV) ir deformuotų sparnų virusas (DSV).  Labiau išplitęs bitynuose 

DSV, KBV aptiktas vienoje bičių šeimoje. Nustatyta, kad virusiniai bičių susirgimai gali turėti 

įtakos tiek bičių darbininkių kutikulės angliavandenilių santykinės sudėties pasikeitimui, tiek ir 

absoliutiems jų kiekiams, šių rodiklių tyrimai galėtų prisidėti prie virusinių ligų diagnozavimo. 

Nustatyta, kad svetimžemė mikrosporidijų rūšis N. ceranae turėjo įtakos bičių žiemojimui 

didžiausio jos išplitimo metais. N. apis poveikio bičių žiemojimui neturėjo. Preliminarūs 

duomenys rodo, kad DSV taip pat gali turėti įtakos bičių žiemojimui. 

Mitochondrijų ir chloroplastų DNR lokusų tyrimai atskleidė, kad  M. × varia yra M. sativa 

ir M. falcata  hibridas, o šių rūšių populiacijų genetinės struktūros analizė rodo neabejotiną 

genetinį svetimkraštės M. sativa rūšies poveikį vietinės M. falcata  rūšies populiacijoms. 

Preliminarūs tyrimai rodo, kad dėl aplinkos taršos poveikio gali pradėti formuotis invazinių rūšių 

(Erigeron annuus, Lupinus polyphyllus) nauji ekotipai. Mikrosatelitų polimorfizmo analizės 

metodu nustatytas heterozigotų trūkumas I. glandulifera populiacijose gali būti nulemtas  įkūrėjo 

efekto ir  populiacijų izoliacijos. Apibendrinus ataskaitiniu laikotarpiu gautus šešių žolinių 

augalų molekulinių genetinių bei fiziologinių tyrimų rezultatus, aiškėja, kad tirtose rūšyse 

plitimo naujuose arealuose procese vyksta genominiai-genetiniai pokyčiai. Tikslesnė šių 

evoliucinių pokyčių apimtis bus įvertinta paskutiniais projekto vykdymo metais.  

Pirmą kartą nustatytos usūrinio šuns mtDNR D-kilpos regiono 22 sekos, patalpintos 

GenBank duomenų bazėje, o iš gautų rezultatų sukonstruotas haplotipų tinklas parodė usūrinių 

šunų susigrupavimą į skirtingas genetines grupes ir aukštą usūrinių šunų populiacijos 

polimorfizmą Lietuvoje. Panaudojant atsitiktinai parinktus 12 mikrosatelitinių žymenų Lietuvos 

ondatrų 3 populiacijose nustatyti 7 polimorfiniai lokusai ir įvertintas genetinis kintamumas 

parodė, kad Lietuvoje nustatytas žymiai mažesnis alelių skaičius ir heterozigotiškumas nei 

aborigeninėse populiacijose Kanadoje. Tai gali būti sąlygota dėl žymaus ondatrų skaitlingumo 

sumažėjimo, atskirų populiacijų izoliuotumo ir prasidėjusio „butelio kakliuko“ genetinio efekto. 

Palyginus ondatrų užsikrėtimą helmintais skirtingais laikotarpiais (1973–1975, didžiausias 

skaitlingumas po introdukcijos, ir 2010–2013, skaitlingumo sumažėjimas, populiacijų 
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fragmentacija) svetimkraštis parazitas iš Amerikos Quinquenserialis quinquenserialis, nustatytas 

pirmuoju periodu, šiuo metu ondatrose nebeaptinkamas. Nustatyta, jog esant aukštam bebrų 

tankumui (modelinėje teritorijoje jis buvo 22.7 bebravietės/1000 ha), bebrų paveiktos šlapynės 

pagal plotą sudaro apie 6 % visos kraštovaizdžio ekosistemos. Panaudotos automatinės IR 

registravimo kameros Reconyx® PC800 Professional IR leido nustatyti, kad bebrų indukuotos 

buveinių transformacijos teigiamai įtakoja pagrindines invazinių žinduolių maisto kategorijas. 

Ypatingai šios buveinės yra palankios kanadinėms audinėms. 

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. Nustatyta, jog parengtas P. minimum ląstelių elektroninės mikroskopijos 

analizės protokolas, leidžia išskirti įvairias viduląstelines struktūras, todėl yra tinkamas naudoti 

virusinės infekcijos dažnio populiacijoje įvertinimui.Sukurti įvairiapusių ląstelių formos 

požymių skaitmeniniuose vaizduose išskyrimo, įvertinimo ir svarbiausiųjų atrinkimo metodai ir 

algoritmai leidžia gauti tikslų ląstelės formos aprašymą. Požymių atrinkimo rezultatai parodė, 

kad požymių atrinkimo proceso pabaigoje išlieka įvairių tipų požymiai, todėl, siekiant patikimo 

ir tikslaus ląstelės formos aprašymo, rekomenduojama pasitelkti įvairių tipų formos požymius. 

Sukurti P. minimum ląstelių natūralios populiacijos skaitmeniniuose vaizduose atpažinimo 

metodai ir algoritmai leidžia pasiekti aukštą P. minimum ląstelių atpažinimo tikslumą, kuris yra 

pakankamas šios srities praktiniuose taikymuose.  

Pasiūlytas naujas matas formos skirtumui tarp dviejų P. minimum ląstelių grupių laipsniui 

įvertinti. Naudojant šį algoritmą ir kartu atliekant  nuoseklią požymių atranką, galima nustatyti 

aspektus, pagal kuriuos tyrinėtos organizmų grupės skiriasi labiausiai ir įvertinti ar tie skirtumai 

statistiškai reikšmingi. Sukurtas matas leidžia aptikti ir labai nežymius organizmų formų 

skirtumus, kurie plika žmogaus akimi yra sunkiai pastebimi, todėl rekomenduojama naudoti šį 

matą ląstelių formos skirtingose ląstelių aibėse palyginimui. 

Vykdant trečiojo programos 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 - 2013 m. buvo tiriami 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 

Invazinė rūšis B. divaricatae, nepaisant menkos jos genetinės įvairovės, yra pakankamai 

konkurencinga bei toliau plečia invazinį arealą. B. divaricatae atėjimas stabilizavo vietinių 

slyvinių amarų rūšių gildijos struktūrą Rytų Baltijos regione. Invazinė rūšis padidino amarų 

mitybinių resursų įsisavinimo efektyvumą, ir yra svarbus maisto rezervas slyvų amarų 

entomofagams (grobuoniams ir parazitoidams), kurie vėliau persijungia ant slyvas 

parazituojančių vietinių amarų rūšių. 

Didžiųjų kormoranų kolonijos pakraštyje stebėtas įvairių ekosistemos elementų 

(dirvožemio ir negyvos medienos cheminių ir biologinių parametrų, įvairių grybų grupių, kerpių, 
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augalijos) būklės blogėjimas, susijęs su 2013 m. atsinaujinusia kolonijos plėtra.  Stipriausio ir 

seniausio poveikio zonoje stabiliai didėjo ornitogeninė tarša ir su ja susiję dirvožemio ir biotos 

pokyčiai, kurie buvo skirtingi, priklausomai nuo organizmų grupės. Vabzdžių pasiskirstymo 

tendencijos kolonijos teritorijoje ir už jos ribų liko panašios kaip 2012 m. Toliau stebėtas 

smulkiųjų žinduolių įvairovės menkimas bei kitų žinduolių elgsenos pokyčiai, lyginant su 

kontrolinėmis teritorijomis. Nustatytos skirtingiems eutrofizacijos lygmenims būdingos epifitinių 

kerpių bendrijos, išskirtos indikatorinės rūšys. Užregistruotos dvi naujos Lietuvoje rūšys – viena 

grybų ir viena drugių. 

Tiriant sparčiai Europoje plintančių ir vis dažniau vandens „žydėjimus“ sukeliančių 

rafidofitainių dumblių Gonyostomum semen invazijos poveikį vietinių rūšių bendrijoms, 

nustatyta, kad eutrofinių ir mezotrofinių ežerų pavasario bendrijos, kuriose vyravo dideli siūliniai 

su aerotopais organizmai (III morfofunkcinė dumblių grupė), nejudrūs organizmai su silicio 

šarveliu (VI gr.) ir dideles gleivėtas kolonijas formuojantys organizmai (VIII gr.), yra atsparios 

G. semen invazijai. Nepažeistuose G. semen invazijos mažamaisčiuose ežeruose pavasarį 

vyraujantys smulkūs (I, II gr.) ir vidutinio dydžio be specializuotų struktūrų, padedančių 

išsilaikyti vandens masėje (IV gr.) dumbliai, yra jautrūs rafidofitainių invazijai. Atlikti 

fitoplanktono sezoninės kaitos ir planktono in situ tyrimai atskleidė G. semen konkurencingumo 

ir jų invazyvumo veiksnius. „Gonyostomum“ ežeruose išskirti biocidinėmis savybėmis 

pasižymintys bakterijų ir mielių  kamienai, kurie gali įtakoti rafidofitainių invazyvumą ir 

konkurencingumą. Plonasluoksne chromatografija nustatyta, kad G. semen bioproduktų sudėtis 

(triacilgliceroliai, riebalinės rūgštys, riebalinių rūgščių esteriai) priklauso nuo dumblių 

radimvietės, ląstelių kultivavimo ir bioproduktų  išskyrimo būdo. Aptiktas antioksidacinis 

G. semen aktyvumas. Tiriamas G. semen sintetinamų bioaktyvių junginių poveikis keturių 

žmogaus vėžinių ląstelių linijų augimui. 

Trijuose Neries upės kairiajame krante išskirtuose etalonuose ištirta Acer negundo 

populiacijų amžiaus struktūra, teritorinė dinamika ir augalų bendrijų ypatybės. Inventorizuotos 

92 induočių augalų rūšys, tarp jų 10 svetimžemių (5 įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą). 

Daugumos dabar augančių ir  labiausiai paplitusių potvynių metu užliejamoje salpos dalyje (iki 

10 m) A. negundo medžių amžius – 15–20 metų, jiems būdingas 3 kartus didesnis nei vietinėms 

rūšims radialinis prieaugis – tai rodo itin didelį šios invazinės rūšies biologinį aktyvumą ir 

gebėjimą prisitaikyti prie gana kontrastingų augimviečių sąlygų. Mezokosmo sąlygomis 

mezotrofiniame Asvejos ir eutrofiniame Riešės ežeruose nustatytas spartesnis A. negundo negu 

A. glutinosa lapų irimas, kurį lėmė ne tik didesnis celiuliozę skaidančių grybų bei bakterijų 

skaičius, bet ir skirtingas mikroorganizmų fiziologinis aktyvumas, priklausantis nuo lapų 

sudėties. Uosialapio klevo ir būdingų Neries upės pakrantėms autochtoninių medžių lapų 

nuokritų akumuliacinėse zonose tyrimai atskleidė dugno nuosėdų cheminių ir mikrobiologinių 

charakteristikų skirtingumą. Nepaisant nedidelio gylio ir priedugnio aeracijos, visose tyrimo 

vietose vyravo anaerobiniai organinės medžiagos (OM) skaidymo procesai. Intensyvesnė OM 

mineralizacija A. negundo atveju skatins antrinės eutrofikacijos procesus ir šios zonos, o ne 

priekrantės su vietinių medžių augimviete, uždumblėjimą. Atlikta dugno nuosėdų su irstančiais 

juodalksnio ir uosialapio klevo lapais ekotoksikologinė analizė, taikant menturdumblių 

biomarkerinę reakciją ir ūminio toksiškumo vėžiagyviams tyrimus. 
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PRIEDAI 

 

Nr. 1. Projektų, vykdytų 2013 metais, sąrašas 

Sąraše nurodomi chronologiškai pagal kvietimus vykdomi projektai (projekto registracijos Nr., sutarties Nr., projekto vadovas, projekto pavadinimas, 

vykdančioji institucija, skirta lėšų ir kt.) 

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. 
Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 

Skirta lėšų, tūkst. lt 

2012 

metais 

2013 

metais 

2014 

metais 
Iš viso 

1  LEK-

12001  

dr. Jurga 

Motiejūnaitė  

Gamtos tyrimų centras  Didžiųjų kormoranų kolonija miško 

ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir 

dinamikos tempai  

416,0  297,8  226,5  940,3  

2  LEK-

12002  

habil. dr. Rimantas 

Rakauskas  

Vilniaus universitetas  Invazinės rūšies poveikis vietinių slyvų 

amarų (Hemiptera: Aphididae) konsorcijai  

245,5  151  40,1  436,6  

3  LEK-

12006  

habil. dr. 

Remigijus 

Ozolinčius  

Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centro filialas Miškų 

institutas  

Vietinių rūšių pažeidžiamumas ir jų 

medynų našumas biologinių invazijų bei 

klimato kaitos sąlygomis  

217,5  Nevyk 

dė 

 217,5  

4  LEK-

12007  

habil. dr. 

Valentinas 

Baltrūnas  

Gamtos tyrimų centras  Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių 

cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai  

285,7  242,7  159,8  688,2  

5  LEK-

12009  

dr. Donatas 

Žvingila  

Vilniaus universitetas  Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą 

sąlygojančių veiksnių ir genominių 

pokyčių tyrimai  

360,9  275,3  145,7  781,9  

6  LEK-

12013  

dr. Miglė 

Stančikaitė  

Gamtos tyrimų centras  Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos 

dinamikos kontekste rytų Baltijos regione 

poledynmetyje  

429,3  370,8  261,7  1061,8  

7  LEK-

12014  

habil. dr. Antanas 

Verikas  

Kauno technologijos 

universitetas  

Invazinių rūšių Adaptacijos mechanizmo 

tyrimai naujų metodų Sintezės pagalba  

389  258,7  117,2  764,9  



40 

8  LEK-

12017  

dr. Sandra 

Radžiutė  

Gamtos tyrimų centras  Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų 

sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje 

dėsningumai  

350,3  164,5  94,2  609  

9  LEK-

12018  

dr. Kęstutis 

Arbačiauskas  

Gamtos tyrimų centras  Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis 

įvairaus sudėtingumo vandens 

ekosistemoms  

436,3  346,2  192  974,5  

10  LEK-

12020  

dr. Jūratė 

Kasperovičienė  

Gamtos tyrimų centras  Planktono Bendrijų atsakas į 

GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus 

biotinius, abiotinius veiksnius  

464,2  302,2  190,7  957,1  

11  LEK-

12023  

dr. Artūras 

Razinkovas-

Baziukas  

Klaipėdos universitetas  Dreissena polymorpha vaidmuo vandens 

ekosistemų funkcionavimui ir vandens 

kokybei  

371,3  186,7  60  618  

12  LEK-

12024  

dr. Levonas 

Manusadžianas  

Gamtos tyrimų centras  Uosialapio klevo invazijos 

ekotoksikologinė raiška kranto zonos 

ekotonuose  

370,8  328,9  246,5  946,2  

13  LEK-

12026  

dr. Saulius 

Stakėnas  

Gamtos tyrimų centras  Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų 

paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo 

studija Lietuvoje  

294,2  224,3  70,7  589,2  

14  LEK-

12027  

dr. Algimantas 

Paulauskas  

Vytauto Didžiojo universitetas  Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, 

genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens 

ir sausumos ekotone  

238,7  178,3  89,2  506,2  

Iš viso:  4869,7  3512,7  1999,7  10382,1  
 

 



 

Nr. 2. Projektų rezultatai 2013 metais 

Rezultatai pateikiami pagal Aprašo 6 priede nurodytą formą. 

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
3
 Skaičius 

4
 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams  

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

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, 

bibliografijos, studijų vadovai 

 

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose  

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo 

publikacijos mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir 

vienkartiniuose leidiniuose 

 

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai  

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai  

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams  

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir 

knygų skyriai 

 

GT2a. Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters 

Web of Knowledge duomenų bazėje 

 

GT2b. Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters 

Web of Knowledge duomenų bazėje 

7 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) 

ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos 

fiziniai ar juridiniai asmenys 

 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų 

veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing) 

 

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės  

GT6. Naujos technologijos5  

GT7. Nauji gaminiai 6  

GT8. Patentai Lietuvoje 7  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje 8  
 

3 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; priimtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami 

tik tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas projekto 

finansavimo sutarties numeris 

4 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami (paspaudus žemiau esantį mygtuką ,,Pridėti“) 

5 technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje 

6 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą 

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

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

                                                                  _______________________________ 


