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SANTRAUKA 

Ataskaitoje pristatomi Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: 

klimato kaita ir ţmogaus poveikis“ (toliau – Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birţelio 19 d. įsakymu Nr. V-951 (Ţin. 2010,  Nr. 75-

3849), ir skirtos praeities ir dabarties biologinių invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų 

tyrimams, 2010 m. atliktų tyrimų rezultatai, įvertinami programos projektų vykdytojų 

moksliniai pasiekimai, apţvelgiamos gautos naujos mokslinės ţinios bei įvertinama jų 

reikšmė.  

Sprendţiant Programoje iškeltus uţdavinius bei siekiant joje uţsibrėţtų tikslų, 2010 m. 

buvo vykdomi 24 moksliniai projektai, atitinkantys vieną iš trijų Programos uţdavinių. 

Pirmojo uţdavinio mokslines problemas nagrinėjo trijų, antrojo – trylikos ir trečiojo – 

aštuonių projektų vykdytojai. Bendra projektams finansuoti skirta suma 2010 m. sudarė 

3720,4 tūkst. Lt. Ekspertinio vertinimo metu visų programos projektų 2010 m. veiklos 

ataskaitos buvo patvirtintos, projektų įgyvendinimą rekomenduota tęsti.  

Atliekant paleoaplinkos sąlygų pobūdţio ir kaitos dėsningumų tyrimus, jų poveikio 

rūšių ekspansijai ir (ar) invazijai ir natūralizacijai iki-antropogeniniu bei antropogeniniu 

laikotarpiu įvertinimą, 2010 m. buvo akcentuojami kvartero šiltmečių gamtinės ir 

antropogeninės kilmės paleoaplinkos pokyčių ir jų ciklų tyrimai bei identifikuotų svyravimų 

santykio su globaliai fiksuojamais pokyčiais įvertinimas, paleoinvazijų rūšiniai, erdviniai bei 

chronologiniai tyrimai bei identifikuotų paleoekosistemos pokyčių įtaka invazinių rūšių 

plėtrai antropogeninės veiklos kontekste. Sukurta metodinė bei techninė tyrimų bazė, atlikta 

publikuotos bei fondinės informacijos analizė, duomenų bazių revizija bei pirmieji tyrimų 

rezultatai įgalino nustatyti pilniausiai atskirų kvartero šimtmečių paleoaplinkos ciklus 

atspindinčias nuosėdų storymes, sukaupti medţiagą detaliems jų tyrimams, atlikti invazinių 

augalų rūšių plėtros Lietuvoje antroje holoceno pusėje analizę. Atlikti tyrimai suteikė naujų 

mokslinių ţinių apie paleoekosistemos kaitos pobūdį ir chronologiją poledynmečiu, jų santykį 

su globaliai fiksuojamais procesais, atskirų medţių rūšių ekspansijos poledynmečiu pobūdį 

bei laikmetį, invazinių augalų (grikių) bei gyvūnų (arklių) rūšių plėtrą bei jos chronologiją 

Lietuvos teritorijoje, padėjo identifikuoti naujus invazinių rūšių plėtros arealus. 

Atliekant svetimkraščių rūšių invazyvumo, jų evoliucinių (genominių) pokyčių ir 

adaptacijų naujose arealo teritorijose tyrimus bei rengiant biologinių invazijų vertinimo, 

prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas, pirmojo Programos 

šaukimo projektuose didesnis dėmesys buvo skirtas fundamentiniams tyrimams. Tirtos 

svetimkraščių organizmų (virusų, planktono dumblių, ţolinių augalų, vandens moliuskų ir jų 

parazitų, paukščių) genetinės įvairovės sąsajos su invazyvumu, adaptacijos ir natūralizacijos 

dėsningumais, aiškinti invazinių rūšių plitimo takai, jų kilmė. Atliekami svetimkraščių 

organizmų (ţolinių augalų, medţių, vėţiagyvių, vabzdţių) ekologinių ir fiziologinių savitumų 

tyrimai siekiant nustatyti šių biologinių rūšių ypatybių svarbą invazyvumui ir 

ekosisteminiams poveikiams. Kuriami svetimkraščių rūšių (fitoplanktono, vabzdţių ir jų 

entomopatogeninių organizmų) patikimo atpaţinimo metodai. Atliekama segetalinės floros 

pokyčių Lietuvos agroekosistemose klimato kaitos sąlygomis prognozė siekiant sukurti 

optimalias galimų pokyčių valdymo rekomendacijas. Per projektų vykdymo laiką gauta naujų, 

fundamentiniam mokslui vertingų duomenų, atlikti planuoti taikomųjų projektų tyrimai.  
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Nustatant vietinių rūšių paţeidţiamumą 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, buvo atliekami sausumos bei vandens ekosistemų 

biotinių ir abiotinių komponentų pokyčių tyrimai. Didţiausias dėmesys buvo skirtas 

sumedėjusių augalų, medţių, tyrimams. Lyginant gautus paprastojo skroblo paplitimo 

rezultatus su istoriniais duomenimis, gauta patikslinta skroblo paplitimo riba. Nustatyta, jog 

hibridizacijos procesai yra intensyvesni tarp tarpinės ir vėlyvosios formos individų. Sukaupti 

duomenys apie vietinių medţių rūšių paţeidţiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų 

globalių pokyčių sąlygomis papildomi informacija apie svetimkraščių medţių rūšių 

paţeidţiamumą ir adaptaciją Lietuvoje bei šių rūšių įtaką miškų įvairovei, struktūrinei 

organizacijai, funkcionavimui ir kaitai. Nustatytas svarbiausių svetimkraščių medţių rūšių 

paplitimas Lietuvos miškuose, parengtos svetimkraščių medţių įtakos miško bendrijų 

struktūrai ir įvairovei, dendrobiontų vabzdţių įvairovei bei dirvoţemio fizikinėms, cheminėms 

ir biologinėms savybėms tyrimo metodikos. Atlikti detalūs uosialapio klevo ekologinės įtakos 

esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui 

ir kaitai, ypač vandens ekosistemoms, tyrimai patvirtino jo lapų organinę medţiagą esant 

biologiškai prieinamesne įvairių grupių vandens mikroorganizmams, dalyvaujantiems 

mineralizacijoje. Atlikti pradiniai grybinių ligų plitimo poveikio vietinių bei svetimkraščių 

medţių paţeidţiamumui ir plitimui tyrimai labai svarbūs įvertinant minėtų grybinių ligų 

paplitimą, rūšinę įvairovę bei jų daromą ţalą. Atlikti samanos Campylopus introflexus 

(Hedw.) Brid. tyrimai liudija ją galint augti ţymiai rūgštesnėse augavietėse negu buvo ţinoma 

iki šiol. Tai gali ţenkliai įtakoti antropogeniškai paţeistose sukcesijose besiformuojančių 

augalų bendrijų struktūrą, atskirų jos komponentų vystymąsi ir dirvoţemio chemines bei 

biologines savybes. Atliekamas sausumos bei vandens ekosistemų biotinių ir abiotinių 

komponentų pokyčių, sukeltų didţiojo kormorano, vertinimas leidţia daryti pirmąsias išvadas, 

liudijančias, jog kolonijos teritorijoje nyksta vertingos augalų bendrijos, keičiasi kerpių 

bendrijų sudėtis, kinta paklotės gleivūnų įvairovė, mikromicetų bei diskomicetų rūšinė 

sudėtis, stebimas mikorizės nykimas. Dėl pakitusių buveinės trofinių sąlygų šie pokyčiai 

neretai yra negrįţtami, teritorija tampa svetimţemių ir invazinių rūšių diasporų šaltiniu. 

Nagrinėjamas šios invazinės paukščių rūšies poveikis kuojos, ešerio ir pūgţlio populiacijoms 

Kuršių mariose. Tiriant invazinių rūšių poveikio vandens ekosistemoms ypatybes, atliekami 

svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių invazijų įtakos eţerų mitybos tinklams, o taip pat eţerų 

trofinio statuso ir litoralės bendrijų biologinio uţkrėstumo, t. y. nuokrypio nuo natūralios 

būklės, tyrimai. 
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SUMMARY 

The National Research Program “Ecosystems in Lithuania: climate change and human 

impact” (NRP) was approved by the Act V-951 of the Minister of Education and Science on 

June 19, 2010. This program is aimed to study the conditions, development, and ways to 

protect natural ecosystems with their compounds in the context of both the global climate 

change and the anthropogenic (technogenic) effects. The subject of the Programme is the 

recent and ancient natural and anthropogenic biological invasions along with species habitat 

change, which serves as a sensitive indicator of vulnerability and adaptation of Lithuania‟s 

ecosystems and their compounds in the context of global climate change and the increasing 

impact of humans. Three major tasks are specified in this Program. Twenty four scientific 

projects dealing with the different aspects of ancient and modern invasive processes and 

reaction of the local biota were granted in 2010. The results of all projects have been 

positively evaluated by the scientific experts at the end of 2010. All together 3,720.4 thousand 

litas were committed for the development of the program in 2010.  

In the first call of the first task of the NRP, i.e. the identification of natural and 

anthropogenic environmental change cycles during the Quaternary interstadials and 

interglacials, the analyses of both the long-term relationship of the cycles with the changes 

recorded globally and the reasons determining those changes was succeeded. In addition, the 

chronology, species composition and expansion pattern of the alien species were examined. 

Sediment sequences of different interglacials, interstadials, and the post glacial age were 

additionally studied. Fossil palaeobotanical assemblages and geochemistry were used as the 

environmental proxies enhanced with dendrochronology and 
14

C dating. Reconstructed spatial 

and temporal changes in past ecosystems provide the background for studies of the past 

biological invasions and adaptations under the conditions of the global climate change and the 

increasing human interference.  

For the second task of the Program, an invasiveness of the alien species, their 

evolutionary (genomic) changes and adaptations in new localities along with the preparation 

of recommendations for the assessment, forecasting, and management of biological invasions 

under conditions of global climate change were fundamentally examined. The study of 

genetic diversity to invasiveness and patterns of adaptation and naturalisation of diverse alien 

organisms (viruses, plankton algae, plants, aquatic molluscs and their parasites, birds), and 

pathways of the distribution and origin of the alien species were undertaken. Ecological and 

physiological properties of the alien organisms (plants, trees, crustaceans, and insects) have 

been investigated in order to reveal their significance for aliens‟ invasiveness and their 

ecosystem impacts. Methods of the reliable identification of the alien species (phytoplankton, 

insects and their pathogenic microorganisms) were under intensive investigation as well. 

Change prognosis of the segetal flora in Lithuanian agroecosystems under global climate 

change was also undertaken to recommend the optimal management and assuagement of 

probable negative impact for agroecosystems. During 2010 study period, original and worthy 

fundamental data were obtained, and further investigations were planned in detail. 

Studies on vulnerability of the native species, their adaptations for biological 

invasions, the environmental impacts and the socio-economic consequences of the invasions 

and the species areas change on the current biological diversity, organization, functions and 
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evolution of communities and ecosystems were performed in both the terrestrial and the 

aquatic ecosystems. Changes in biotic and abiotic components of the latter ecosystems have 

been investigated. The noteworthy examinations were performed on tree species. The 

northern limits of the hornbeam distribution in Lithuania were specified. It was revealed that 

hybridisation between intermediate and late forms of specimens were more intense than it was 

considered earlier. The disease resistance of the ash and perspectives of the ash forest re-

establishment in Lithuania were analysed. Information on vulnerability and adaptation of 

native tree species under conditions of biological invasions and global change, and impact of 

the alien tree species on the forest biological diversity, their structural organization, functions 

and change was collected. Distributions of the main alien trees in Lithuanian forests were 

determined, and the study methods to assess their effects for ecosystems were established. 

The detailed studies of the impact of the invasive Manitoba maple on plant community 

diversity, ecosystem structure, functions and change were undertaken. Fungal diseases and 

their influence on status and diversity of the native and the alien trees were studied. 

Environmental impacts on the moss Campylopus introflexus distribution, and its ecosystem 

effects were analysed. Investigations of the influence of the great cormorant on biotic and 

abiotic components of the terrestrial and aquatic ecosystems and their change were performed. 

Impacts of this alien bird on fish populations in the Curonian Lagoon were analysed. Finally, 

the impact of the invasive higher crustaceans on the aquatic food webs were under 

investigation, and the methods for assessment of biological contamination, i.e. detract from 

naturalness, were under development. 
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1. Įvadas 

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir ţmogaus 

poveikis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birţelio 

19 d. įsakymu Nr. V-951 (Ţin. 2010, Nr. 75-3849), skirta praeities ir dabarties biologinių 

invazijų bei rūšių arealų kaitos problemų tyrimams. Šių reiškinių analizė bei jos rezultate 

gauti duomenys yra vieni informatyviausių, nagrinėjant esminius ekosistemų ir jų 

komponentų funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, būtinus Lietuvos ekosistemų raidai 

suprasti ir prognozuoti globalios kaitos sąlygomis. Nors panašaus pobūdţio tyrimai pasaulyje 

intensyviai atliekami tiek šiuolaikinių, tiek praeities biologinių invazijų analizės plotmėje, dėl 

atskirų šalių, o taip pat ir Lietuvos gamtinių ekosistemų ir jų komponentų erdvinio savitumo, 

unikalumo ir sudėtingumo bei 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 

paţeidţiamumo ir prisitaikymo globalios klimato kaitos ir didėjančio ţmogaus poveikio 

sąlygomis indikatorius. Programa turi sukurti mokslinius pagrindus ir suteikti naujų 

fundamentinių mokslo ţinių ypač svarbiu valstybei ir visuomenei klausimu – apie biologinių 

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

tendencijas, numatyti kylančias grėsmes, išaiškinti adaptacijos dėsningumus ir mechanizmus 

bei sukurti galimos jų raidos prognozes. 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, 

uţtikrinančią šalies mokslinį konkurencingumą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje. 

Programa iš esmės papildys turimų ţinių bazę. 

Programos tikslai yra: 

1. gauti naujų mokslo ţinių 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, o spręsti kiekvieną jų planuojama 

pasitelkus po dvi priemones: 

Uždavinys 1. 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; 

Priemonė 1.1. 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 kontekste analizę, sudaryti kaitos modelius; 

Priemonė 1.2. atlikti rūšių ekspansijos eigos ir pobūdţio skirtingais kvartero 

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

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

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

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

prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas; 

Priemonė 2.1. 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; 

Priemonė 2.2. 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, ţalos maţinimo priemonių ir invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių ir 

pagrįstumo. 

Uždavinys 3. nustatyti vietinių rūšių paţeidţiamumą 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. 

Priemonė 3.1. 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 nepaţeistų ekosistemų struktūrą ir funkcijas; 

Priemonė 3.2. 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. 

Programos tyrimų rezultatai – tai naujos fundamentinės ţinios apie esminius 

ekosistemų ir jų dalių struktūros, funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, kuriuos ţinoti 

būtina norint suprasti ir prognozuoti Lietuvos ekosistemų raidą globalios kaitos sąlygomis. 

Bus išaiškintas iki šiol netirtas visuomenės poţiūris 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 planuojant ir vykdant biologinių vertybių apsaugą.  

Įvykdžius Programą (ne maţiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir 100 pranešimų 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose; dvi tarptautinės mokslinės konferencijos 

organizuotos Lietuvoje; pateiktos mokslinių tyrimų rezultatų taikymui praktikoje reikalingos 

metodikos, rekomendacijos ir prognozės), planuojama: 

1. nustatyti ir apibūdinti kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės 

paleoaplinkos pokyčių ciklus, atlikti jų santykio su globaliai fiksuojamais pokyčiais bei 

reakcijos į juos sukeliančių prieţasčių analizę ilgalaikėje perspektyvoje;  

2. pagal gautą informaciją įvertinus paleoaplinkos kaitos cikliškumą ir jo pobūdį 

regioninėje bei globalioje perspektyvoje, sukurtos galimos aplinkos raidos prognozės;  
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3. pateikti rūšių ekspansijos ir (ar) invazijos pobūdţio 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 (įţvalgą) galimoms naujų rūšių 

invazijoms į Lietuvos ekosistemas, numatyti su tuo susijusias grėsmes, jų prevencijos 

priemones bei apie tai informuoti valstybės institucijas pagal kompetenciją; 

8. nustatyti autochtoninių rūšių jautrumą invazinėms rūšims, jų įtakos mechanizmus 

ir invazijų lemiamą autochtoninių rūšių adaptaciją, nustatyti svetimkraščių rūšių genetinę 

įtaką vietinėms rūšims, nustatyti vertingų ir saugomų vietinių rūšių arealų pokyčius ir jų 

išsaugojimo perspektyvas; 

9. nustatyti invazinių rūšių įtaką bendrijų biologinei įvairovei, struktūrinei 

organizacijai, mitybos tinklams ir stabilumui, apibūdinti veiksnius, turinčius įtakos 

autochtoninių bendrijų atsparumui biologinėms invazijoms, ištirti biologinių invazijų įtaką 

ekosistemų struktūrai ir funkcionavimui; 

10. sukurti invazinių rūšių socialinio ekonominio vertinimo metodikas, ištirti 

biologinių invazijų socialines ir ekonomines pasekmes. 
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2. Programos rezultatai 

 

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

ţmogaus poveikis“ iškeltus uţdavinius bei siekiant joje uţsibrėţtų tikslų, 2010 m. buvo 

vykdomi 24 projektai, atitinkantys trims Programos uţdaviniams išspręsti numatytas 

priemones. 

 

Paleoaplinka 

 

Pirmajam Programos uţdaviniui – pagal biogeocheminius indikatorius ištirti 

paleoaplinkos sąlygų kaitos etapus ir jų santykį su globaliai fiksuojamais svyravimais 

kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių įtaką rūšių invazijų (ekspansijų) ir adaptacijos 

dėsningumams – spręsti numatyta įgyvendinti dvi priemones: 

1. atlikti pagrindinių kvartero šiltmečių gamtinės ir antropogeninės kilmės 

paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo pagal biogeocheminius indikatorius tyrimus bei 

identifikuotų pokyčių dinamikos ir cikliškumo ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir 

globaliame kontekste analizę, sudaryti kaitos modelius; 

2. atlikti rūšių ekspansijos eigos ir pobūdţio skirtingais kvartero šiltmečiais 

erdvinę ir chronologinę analizę, įvertinti paleoaplinkos svyravimų įtaką invazinių rūšių plėtrai 

antropogeninės veiklos kontekste parengiant ilgalaikę lokalių ir regioninių paleoaplinkos 

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

Pirmojo programos uţdavinio sprendţiamos problemos esmė – nustatyti praeities 

paleoaplinkos sąlygų pobūdį ir kaitą bei įvertinti, kaip jos įtakojo rūšių ekspansiją ir (ar) 

invaziją ir jų adaptaciją. Tuo tikslu atliekami paleoaplinkos sąlygų pobūdţio ir kaitos 

dėsningumų tyrimai, jų poveikio rūšių ekspansijai ir (ar) invazijai ir natūralizacijai iki-

antropogeniniu bei antropogeniniu laikotarpiu įvertinimas bei gamtinių faktorių poveikio 

minėtiems procesams intensyvios gyventojų veiklos fone prognozavimas. Vienas esminių 

paleoaplinkos sąlygų tyrimų aspektų yra jų pobūdţio bei cikliškumo, nulemto globalių bei 

lokalių gamtinių faktorių, nustatymas. Ne maţiau svarbią uţdavinio sprendimo dalį sudaro 

ţmogaus veiklos sukeltų paleogeografinių sąlygų pokyčių identifikavimas bei apibūdinimas. 

Atliekami tyrimai remiasi biogeocheminių ciklų, ekosistemose vykusių procesų, skirtingų 

praeities etapų bioįvairovės bei ţmonijos raidos istorijos analize.  

2010 m. įvykusio pirmojo Nacionalinės mokslo programos projektų konkurso metu 

pirmajam uţdaviniui vykdyti buvo patvirtinti trys projektai. Projektai pradėti vykdyti 2010 m. 

rugpjūčio mėn. ir planuojami baigti 2011 m. gruodţio mėn. Bendra projektams finansuoti 

planuotų lėšų suma sudaro 1929,5 tūkst. Lt, iš jų 2010 metais – 976,4 tūkst. Lt.  

Du projektai – Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos 

cikliškumo nustatymas (KVARTERAS) (Nr. LEK-01/2010) ir Paleogeografinių sąlygų raida 

Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje (POLEDYNMETIS 

LIETUVOJE) (Nr. LEK-03/2010) – nagrinėja su pirmąja uţdavinio priemone susijusias 

mokslines problemas.  

Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo 

nustatymas (KVARTERAS) (Nr. LEK-01/2010). Kvartero, arba pastarųjų 1,6 mln. metų, 

šiltmečių paleoaplinkos kitimas, kaip rūšių invaziją ir adaptaciją sąlygojusių veiksnių 

kompleksas, yra šio projekto pagrindinis tyrimo objektas. Projekto paskirtis – atlikti detalią 
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kvartero šiltųjų laikotarpių (tarpledynmečių) paleoaplinkos sąlygų analizę biogeocheminių ir 

kitokių indikatorių pagalba vietiniame bei globaliame kontekste, išryškinant veiksnius, 

lėmusius sąlygas rūšių migracijai, invazijai ir adaptacijai. Paleoaplinką suprantant kaip 

praeityje buvusių jos komponentų visumą (paviršinis ir poţeminis vanduo, klimatas ir 

atmosfera, dirvoţemis ir natūralios buveinės ir kt.) atsiranda galimybė nagrinėti labai platų 

informacijos spektrą, leidţiantį sudaryti išsamų paleoaplinkos pobūdţio bei kaitos vaizdą.  

Pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo atlikta pagrindinių kvartero šiltmečių 

pjūvių ir su jais susijusių analitinių tyrimo duomenų revizija bei inventorinimas, duomenis 

sukaupiant specializuotoje kompiuterinėje duomenų bazėje bei sudarant patikimą faktinės 

medţiagos duomenų bazę projekto antrųjų metų darbams realizuoti. Sukaupta kvartero 

šiltmečių tyrimo medţiaga bei literatūrinės ir archyvinės (fondinės) medţiagos analizė įgalino 

padaryti sprendimą, kad detaliems tyrimams tinkamiausiais yra 5 atodangų (Daumantų, 

Šlavės, Butėnų, Snaigupėlės ir Netiesų) ir 4 gręţinių (Vindţiūnai-136, Kudrė-915, Jonionys-

938 ir Snaigupėlė-705 ), kurios susiformavo skirtingais kvartero etapais, nuosėdų pjūviai. 

Buvo patikslinta tyrimų metodika ir tai leido paimti mėginius detaliems geocheminiams, 

izotopiniams, paleobotaniniams ir magnetinio imlumo tyrimams. Sukaupta medţiaga leidţia 

konstatuoti, jog sudaryta pakankama mėginių bazė laboratoriniams tyrimams, būtiniems 

numatytų uţdavinių sprendimui. Buvo pradėta pavyzdţių analizė. Įsigyta visa projekte 

numatyta įranga bei medţiagos mokslinių uţdavinių vykdymui. Vertinant projekto 2010 m. 

tyrimus apibendrinta, kad pirmų tyrimų metų uţdaviniai įvykdyti. 

Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos 

sąveikoje (POLEDYNMETIS LIETUVOJE) (Nr. LEK-03/2010). Projekto vykdymo metu 

numatoma ištirti gamtinę paleogeografinių sąlygų kaitą Baltijos jūros ir sausumos 

paleoaplinkų sąveikoje vėlyvajame ledynmetyje ir holocene Lietuvoje. Projekto vykdytojai 

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

natūraliomis dabartinių bioinvazijų prielaidomis. Baigiantis paskutiniajam apledėjimui 

vėlyvajame ledynmetyje, per Baltijos jūrą dar besitraukiant Fenoskandijos apledėjimo 

ledyninės dangos pakraščiui, klimatas Šiaurės Europoje šilo sudarydamas palankias sąlygas 

didesnei organizmų rūšių įvairovei plisti į šiaurę. Vienas iš svarbiausių lokalių faktorių, 

įtakojusių klimato ir gamtovaizdţio kaitos pobūdį poledynmetyje, yra Baltijos jūros įtaka 

sausumos ekosistemoms, jaučiama Lietuvos teritorijoje, o ypač vakarinėje jos dalyje. Kadangi 

paleogeografinių sąlygų raida Baltijos jūros ir sausumos paleoaplinkų ekosistemų sąveikos 

sąlygomis kol kas yra menkai ištirta, tikimasi, kad projekte tyrimai leis nustatyti 

poledynmečio gamtinės kilmės ekosistemų kaitos, kaip organizmų rūšių ekspansijos ir 

adaptacijos prieţastis, pobūdį ir eigą ilgalaikėje perspektyvoje regioniniame ir globaliame 

kontekste. 

2010 m. buvo siekiama atlikti paleogeografinių sąlygų kaitos Lietuvoje poledynmetyje 

ankstesnių tyrimų rezultatų inventorizaciją ir analizę, nustatyti šios kaitos biogeocheminius 

indikatorius ir parinkti objektus papildomiems tyrimams, o taip pat atlikti dalį lauko ir 

laboratorinių poledynmečio nuogulų tyrimų konkrečiuose objektuose. Buvo tiriami tokie 

paleogeografinių sąlygų kaitą atspindintys poţymiai, kaip organizmų liekanų ir pėdsakų 

nuosėdose rūšinės sudėties, nuosėdų cheminės ir mineralinės sudėties bei savybių kaita. 

Tyrimų Klaipėdos sąsiauryje rezultatai parodė, kad titnagdumblių bendrijų formavimuisi 

didelę įtaką turi nuosėdų perklostymas ir kaičios hidrodinaminės sąlygos. Į tai reiktų 

atsiţvelgti atliekant paleogeografinius tyrimus didesnio hidrodinaminio aktyvumo baseinų 

nuosėdose. Pirmieji tyrimų rezultatai liudija, kad Kuršių Nerijos kopose galima išskirti 
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maţiausiai dar vieną dirvoţemių formavimosi paleociklą, buvusį apytikriai prieš 5770–5610 

metų. Karbonatinės medţiagos sudėties ir kiekio kaita gerai koreliuoja su palinologinių ir 

titnagdumblių tyrimo duomenų kaita, atspindi klimato sąlygų kaitą, o tiriant paleontologiškai 

„nebylias“ nuosėdų storymes tai gali būti vienas pagrindinių paleogeografinių sąlygų kaitą 

charakterizuojančių metodų. Vertinant metinę atskaitą konstatuota, kad surinkta medţiaga bei 

darbo rezultatai yra vertingi, darbai atitinka sudarytą darbų grafiką ir leidţia tikėtis projekte 

suplanuotų rezultatų.  

Antrosios uţdavinio priemonės problematikai skirtas vienas projektas – 

Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai holocene paleoekosistemos raidos 

kontekste (PALEOANTROPOINVAZIJOS) (Nr. LEK-02/2010). Visuotinai pripaţinta, jog 

šiuolaikinių biologinių invazijų raidą be aplinkos sąlygų taip pat ţymiai įtakoja intensyvi 

antropogeninė gyventojų veikla. Tuo tarpu ţinių apie paleoantropoinvazijų sąsajas su 

bendruomenių ūkio raida, nevienodais socialinių santykių modeliais bei įvairialypėmis 

kultūrinėmis tradicijomis tiek istoriniais laikais, tiek ir priešistorėje yra ţymiai maţiau. Gana 

epizodiškai nagrinėti ir to meto paleoekosistemose fiksuojamų globalių bei regioninių 

pokyčių įtaka gyventojų ūkio ir, atitinkamai, invazinių rūšių plėtros bei adaptacijos 

klausimams. Turima informacija neretai yra fragmentiška, atsiţvelgiama tik į pavienius 

paleoaplinkos sąlygų visumą ar gyventojų sociumo būseną apibrėţiančius faktorius bei galimą 

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

rezultatai liudija ţenkliai ankstyvesnę, nei anksčiau manyta, invazinių rūšių, visų pirma 

kultūrinių augalų, plėtros pradţią. Tokia informacija verčia naujai paţvelgti į egzistuojančias 

gyventojų migracijos bei ryšių su ankstyvosios ţemdirbystės regionais schemas, kultūrinių 

grupių tarpusavio ryšių galimybes, vykdytą mainų bei prekybos pobūdį. Publikuotos 

informacijos analizė liudija, jog pradiniams invazinių kultūrinių augalų plėtros etapams 

būdingas sporadiškumas, staigius trumpalaikius plėtros etapus keitė visiško nunykimo 

intervalai, kurie gali būti sietini su kultūrinių grupių migracija.  

2010 m. atlikta ankstesnių paleoantropoinvazijų tyrimų rezultatų bei gyventojų 

istorijos faktų analizė leido parinkti potencialius tyrimų plotus bei objektus, sietinus su 

skirtingais archeologiniais bei istoriniais periodais (neolitu, bronzos bei geleţies amţiumi, 

istoriniais laikais), o taip pat savo gamtine situacija tinkamus geoarchaeologiniams tyrimams, 

kuriuose buvo paimti pavyzdţiai sporų-ţiedadulkių, augalų makroliekanų, diatominių 

dumblių, 
14

C analizėms bei geocheminiams, osteologiniams, parazitologiniams ir 

litologiniams tyrimams. Atlikti tyrimai suteikė galimybę patikslinti tirtų archeologinių 

objektų – Skomantų piliakalnio bei Vilniaus Ţemutinės pilies teritorijoje tirtų sluoksnių – 

kultūrinę bei chronologinę priklausomybę, sukaupti naujų faktų apie to meto gyventojų ūkinę 

veiklą. Gauta informacija leidţia teigti, kad Skomantų piliakalnyje gyventojai įsikūrė I-me 

mūsų eros tūkst. ir gyveno iki XIII a., o tirtieji Ţemutinės pilies teritorijos sluoksniai 

susiformavo XIII-XIX a. Kompleksinių tyrimų rezultatai leido nustatyti atskirų baseinų 

(Šventosios lagūnos bei Švento eţero) sedimentacines sąlygas bei jų pokyčius, išskirti kelis 

tirtų baseinų raidos etapus susiejant juos su pagrindiniais klimatiniais holoceno intervalais, 

bendrais bruoţais charakterizuoti augalijos raidos istoriją archeologinių paminklo aplinkoje. 

Pirmą kartą mūsų šalies archeologiniuose objektuose taikant izotopinius metodus nustatyta 

vienos iš invazinių faunos rūšių – arklių – kaulinės medţiagos chronologinė priklausomybė.  

Pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo įsigytos pagrindinės priemonės, kurios leis 

taikyti visiškai naujas analizės rūšis bei gauti iš esmės originalią informaciją, 
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charakterizuojančią paleoekosistemos būklę bei jos kaitą ir invazinių rūšių plėtros sąlygas. 

Vertinant metinę ataskaitą konstatuota, kad projektas vykdomas pagal planą. 

 

Dabarties biologinės invazijos 

 

Antrajam Programos uţdaviniui – ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų 

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

biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis 

rekomendacijas – spręsti numatytos dvi priemonės: 

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

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

genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus; 

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

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

grėsmių prognozes, pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos 

institucijoms dėl svetimkraščių rūšių introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų 

prevencijos, ţalos maţinimo priemonių ir invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių ir 

pagrįstumo. 

Antrojo programos uţdavinio pirmosios priemonės esmė – 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 atţvilgiais – pirma, suprasti 

svetimkraščių rūšių poveikius, ir, antra, gebėti patikimai prognozuoti biologinių invazijų 

keliamas grėsmes tiek gamtinei aplinkai, tiek ir ţmonių gerovei. Antroji priemonė yra daugiau 

taikomojo pobūdţio. Ja siekiama sukurti patikimus svetimkraščių rūšių aptikimo būdus, 

pateikti biologinių invazijų ir jų grėsmių prognozes bei pateikti kvalifikuotas rekomendacijas 

atsakingoms institucijoms apie biologinių invazijų suvaldymą ir jų keliamų grėsmių 

minimizavimą. 

Pirmajame Nacionalinės mokslo programos projektų konkurse buvo patvirtinta trylika 

antrojo programos uţdavinio projektų, t. y. daugiau projektų, nei pirmojo ir trečiojo uţdavinių 

sprendimui. Tai, matyt, galima interpretuoti ne tik kaip antrojo Programos uţdavinio mokslinį 

aktualumą, bet ir kaip mokslo visuomenės mokslinį potencialą spręsti šią aktualią Lietuvos 

gamtinei aplinkai problemą. Tarp patvirtintų antrojo uţdavinio projektų, dešimt projektų – 

Ištirti vaismedţių ir darţovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą lemiančius 

veiksnius (FITOVIRUSAI) (Nr. LEK-16/2010), Svetimkraščių Gonyostomum biologinis 

savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose (SVETIGA) (Nr. LEK-

14/2010), Ţolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai 

Lietuvoje (HERBAINVAZGEN) (Nr. LEK-04/2010), Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų 

rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai (INVAZYVUMO VEIKSNIAI) (Nr. LEK-13/2010), 

Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei ţiedadulkių sklaida ore 

(AMBROZIJA) (Nr. LEK-15/2010), Svetimkraščių medţių rūšių plitimas Lietuvoje ir procesą 

sąlygojantys veiksniai (SILVAACCESSIO) (Nr. LEK-11/2010), Invazinių gėlavandenių 

moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius ţymenis (INVAZINIAI 

MOLIUSKAI) (Nr. LEK-10/2010), Svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių invazinio 

potencialo tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša (SATYRAS) (Nr. LEK-06/2010), 

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

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=1&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=68&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=46&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=46&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=38&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=74&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=74&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=58&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=58&Dublis=1
http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=20&Dublis=1
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genetinė įvairovė (AEROINVAZIJA) (Nr. LEK-07/2010), Invazinių paukščių rūšių plitimo, 

genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI 

PAUKŠČIAI) (Nr. LEK-08/2010) – buvo skirti pirmajai priemonei, t.y. fundamentiniams 

tyrimams, ir trys projektai – Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpaţinimo ir 

kiekybinių rodyklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET) (Nr. LEK-05/2010), Vabzdţiai ir 

entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai 

(ENTOMO PATO) (Nr. LEK-12/2010), Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės 

agrariniame landšafte kintant klimatui (KLIMSEGVA) (Nr. LEK-09/2010) antrajai priemonei, 

t. y. taikomiesiems tyrimams.  

Pirmosios priemonės projektuose buvo tiriamos svetimkraščių organizmų, pradedant 

virusais ir baigiant stuburiniais, genetinės ir ekologinės ypatybės, kurios svarbios aiškinant 

svetimkraščių rūšių poveikius ir natūralizaciją. Antrosios priemonės projektuose nagrinėtos 

svetimkraščių organizmų, fitoplanktono rūšių bei vabzdţių ir jų patogeninių organizmų, 

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

pokyčiams. 

2010 m. įvykusio pirmojo Nacionalinės mokslo programos projektų konkurso metu 

antrajam programos uţdaviniui vykdyti buvo patvirtinta trylika projektų. Projektai pradėti 

vykdyti 2010 m. rugpjūčio mėn., o planuojami baigti 2011 m. gruodţio mėn. Bendra 

projektams finansuoti planuotų lėšų suma sudaro 3911,05 tūkst. Lt, iš jų 2010 m. – 1649,02 

tūkst. Lt.  

 

Pirma priemonė – ištirti svetimkraščių rūšių paplitimą Lietuvoje lemiančius veiksnius, 

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

sąlygojančius veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus. 

Ištirti vaismedţių ir darţovių svetimkraščių virusų genetinę įvairovę, plitimą 

lemiančius veiksnius (FITOVIRUSAI) (Nr. LEK-16/2010). Projekto tikslas – remiantis 

specifinių genomo fragmentų struktūra, nustatyti iki šiol aptiktų trijų svetimkraščių invazinių 

virusų, paţeidţiančių kultivuojamus augalus Lietuvoje, kamienų genetinę įvairovę, palyginti 

juos su kaimyninėse šalyse ir galimose kilmės vietose aptinkamais virusų kamienais, bei 

nustatyti genominius pokyčius. Nustačius ir palyginus šių virusų genomo, arba jo fragmentų 

nukleotidų sekas, bus galima tikėtis nustatyti virusų mutacijas, kamienų kilmę. Taip pat 

numatoma nustatyti Lietuvoje aptinkamų kamienų paţeidţiamų augalų šeimininkų spektrą. 

Tai parodytų jų galimybes paţeisi naujas augalų rūšis. Tikimasi nustatyti galimus šių 

invazinių virusų plitimo kelius.  

Per 2010 m. išnagrinėti literatūriniai duomenys apie Lietuvoje svetimkraščiais 

laikomų virusų (kiauliauogių mozaikos viruso (Pepino mosaic virus, PepMV), runkelių gyslų 

nekrotinio pageltimo viruso (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) ir slyvų raupligės 

viruso (Plum pox virus, PPV), biologines savybes, paplitimą bei genetines charakteristikas. 

Įvertintas kiauliauogių mozaikos viruso paplitimas uţdaro grunto pomidorų pavyzdţiuose iš 

skirtingų ūkių ir runkelių rizomanijos viruso paplitimas penkiuose rajonuose. Surinkti 

pomidorų vaisių ir runkelių šaknų pavyzdţiai bei atlikti ELISA testai dėl jų paţeistumo 

atitinkamais virusais. PepMV buvo nustatytas importuotuose, o taip pat ir Lietuvos 

šiltnamiuose išaugintuose pomidoruose. Iš beveik 100 tyrinėtų cukrinių runkelių pavyzdţių 

BNYVV aptiktas tik viename. Patikrintas PPV saugomų izoliatų gyvybingumas. Gauti 

preliminarūs rezultatai vertintini kaip turintys mokslinę vertę. Ataskaitoje pateikta naujų ţinių 

apie tiriamų virusų paplitimą Lietuvoje. 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=14&Dublis=1
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Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, genetinė įvairovė ir adaptacija 

naujose teritorijose (SVETIGA) (Nr. LEK-14/2010). Projekto tikslas – ištirti svetimkraščių 

planktono rafidofitainių Gonyostomum semen biologinį savitumą ir genetinę įvairovę, 

prognozuojant adaptacijos naujose arealo teritorijose ypatumus. 

2010 m. tyrimais nustatyta, kad regioniniai ir klimatiniai ypatumai įtakojo 

svetimţemių rafidofitainių Gonyostomum semen biologinį savitumą Lietuvos eţeruose. Paros 

migracijos tyrimai atskleidė G. semen konkurencingumą ir jų invazyvumą įtakojančius 

vidinius resursus. 70–75% rafidofitainių biomasė sutelkta paviršiniame 0–4 m vandens 

sluoksnyje. Nustatyti ţenklūs dumblių ląstelių dydţių svyravimai vandens stulpe skirtingais 

paros ir sezono laikotarpiais. Maţas apšviestumas, anoksinė su vandenilio sulfidu aplinka, 

ţema vandens temperatūra lėmė dumblių heterotrofinį mitybos būdą, ir, manoma, maţus 

organizmų dydţius, lyginant su paviršiniuose sluoksniuose tarpstančiais dumbliais, galinčiais 

keisti autotrofinę ir heterotrofinę mitybą. Ląstelių dydţių svyravimai paros bėgyje siejami su 

dviem skirtingais dumblių vegetatyvinio dalijimosi būdais.  

Ištyrus įvairias genominės DNR gryninimo technologijas ir pritaikius racionalias 

modifikacijas, optimizuotas Gonyostomum dumblių DNR gryninimo metodas, leidţiantis 

gauti aukštos kokybės DNR preparatus tinkamus dumblių filogenetinei analizei ir genetinio 

variabilumo tyrimams. Atlikus padaugintų iš tiriamųjų dumblių bei genų duomenų bazėse 

pateiktų 18S rRNR koduojančių sekų analizę, nustatyta 99% patikimumu dumblių 

priklausomybė G. semen rūšiai. Siekiant įvertinti G. semen genetinę įvairovę Lietuvos 

eţeruose ir jos reikšmę invazyvumui, atlikti pirminiai RAPD analizės eksperimentai: 

optimizuotos OPB grupės pradmenims PGR reakcijos sąlygos bei naudojamų reakcijos 

mišinio komponentų kiekiai, nustatyti informatyvius RAPD spektrus generuojantys 

pradmenys. Nustatyta, kad Gonyostomum dumbliai formuoja sau specifinę mikroflorą 

sudarytą iš tipingų bakterijų ir kelių mielių rūšių. Dalis surastų prokariotinių mikroorganizmų 

pasiţymi adhezinėmis ir biocidinėmis savybėmis ir išgyvena rafidofitainių aplinkoje, o tai gali 

įtakoti Gonyostomum invazyvumą ir konkurencingumą. Pirmų metų ataskaitoje pateiktos 

išvados vertintinos kaip pagrįstos, turinčios mokslinę vertę ir atspindinčios gautus rezultatus. 

Ţolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai 

Lietuvoje (Herbainvazgen) (Nr. LEK-04/2010). Projekto tikslas – nustatyti šešių skirtingo 

invazyvumo svetimkraščių ţolinių augalų rūšių (Phalacroloma septentrionale, Bunias 

orientalis, Impatiens parviflora, I. glandulifera, Lupinus polyphyllus, Medicago sativa), 

įsitvirtinusių Lietuvos ekosistemose, vidupopuliacinę ir tarppopuliacinę genetinę įvairovę, ją 

lemiančius veiksnius ir adaptaciją priklausomai nuo geografinių, klimato ir antropogeninių 

veiksnių.  

2010 m. naudojant RAPD metodą nustatyti patikimi DNR ţymenys, leidţiantys 

įvertinti tiriamų svetimkraščių rūšių populiacijų genetinę struktūrą. RAPD ţymenys parodė 

genetinius skirtumus tarp populiacijų rūšies viduje. Panaudojus AMOVA metodą nustatyta, 

kad populiacijoms būdinga vidutinė (B. orientalis) arba didelė (Ph. septentrionale; I. 

parviflora; I. glandulifera, L. polyphyllus) genetinė diferenciacija. Apomiktinės rūšies (Ph. 

septentrionale) populiacijose nustatytas ţymiai maţesnis RAPD fenotipų skaičius palyginti su 

kryţmadulkėmis rūšimis (B. orientalis, L. polyphyllus, I. parviflora; I. glandulifera). Kai 

kurie Ph. septentrionale RAPD fenotipai buvo būdingi keletui populiacijų. Labiausiai 

paplitusį RAPD fenotipą turėjo 17 augalų iš keturių populiacijų (Vilniaus C, Pagirių B, 

Marijampolės, N. Vilnios). Unikalių, tik vienam individui būdingų, fenotipų dalis sudarė 

32,5% nuo bendro galimų fenotipų skaičiaus. Kai kurių tirtų rūšių (Ph. septentrionale, I. 

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=1&Dublis=1
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Parviflora, I. glandulifera) populiacijos labai skyrėsi savo genetinės įvairovės lygiu. Šiuos 

skirtumus galbūt būtų galima susieti su genetiniais procesais, vykstančiais įsikuriant naujoms 

populiacijoms.  

Pagal preliminarius RAPD fenotipų vertinimus didesnių genetinės įvairovės skirtumų 

tarp nevienodai išplitusių Lietuvoje sprigės rūšių, t. y. tarp labai gausios invazinės I. 

parviflora ir negausios svetimkraštės I. glandulifera, nepastebėta. Principinė koordinačių 

analizė (PCoA) ir UPGMA klasterių analizė parodė, kad labiausiai išsiskiria kai kurios 

Lietuvos pakraščiuose augančios I. parviflora populiacijos (Švenčionių, Ţagarės, Karklės, 

Ratnyčios, Preilos, Juodkrantės). I. glandulifera genetinio polimorfizmo tyrimai neatskleidė 

panašios tendencijos. Tai galima susieti su skirtinga smulkiaţiedės ir bitinės sprigių plėtra 

Lietuvoje: smulkiaţiedė plito ir (ar) plinta natūraliai, o bitinė – natūraliai ir dėl ţmonių 

veiklos. Preliminarūs L. polyphyllus genetinės įvairovės tyrimo rezultatai rodo, kad šios rūšies 

populiacijoms būdinga lokali adaptacija, dėl kurios tam tikrą genotipą turintys individai 

įsitvirtina konkrečiose augavietėse. Pirmų metų ataskaitoje pateiktos išvados aiškios, kai 

kurios jų preliminarios. 

Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių invazyvumo vidiniai veiksniai 

(INVAZYVUMO VEIKSNIAI) (Nr. LEK-13/2010). Projekto tikslas – identifikuoti vidines 

augalo metabolizmo grandis, įvertinant fitohormonų indolil-3-acto rūgšties (IAR ) ir etileno 

būseną bei kiekių santykį, šaknų sistemos veiklą ir katijonų pernašos ypatumus, nulemiančius 

augalo invazyvumą skirtingų temperatūrinių reţimų fone, t. y. atskleisti viduląstelines grandis 

determinuojančias invazinių augalų rūšių išgyvenamumą.  

Tiriamaisiais objektais buvo pasirinkta viena iš 7-ių pavojingiausių, keliančių grėsmę 

Lietuvos ekosistemoms svetimkraščių augalų sąrašo rūšių – gausialapis lubinas (Lupinus 

polyphyllus). Palyginimui tos pačios genties kultūrinis augalas – geltonasis lubinas (Lupinus 

luteus).  

Atlikus palyginamuosius fitohormonų IAR kiekio ir būklės bei etileno kiekio kitimo 

dygstančių sėklų sėklaskiltėse ir jų daiguose atskirai tyrimus, nustatyta, kad invazinės rūšies 

augalai ilgesnį dygimo laikotarpį aprūpinami IAR iš rezervinių sėklų audinių (sėklaskilčių). 

Invazinei rūšiai būdingas didesnis rezervinių IAR-konjugatų skaičius – aptiktas tik šiai rūšiai 

būdingas IAR-amidas. Invazinė rūšis pasiţymi ir didesniu etileno kiekiu. Esant nepalankioms 

aplinkos sąlygoms, IAR homeostazei palaikyti gausialapis lubinas (invazinė rūšis) intensyviai 

naudoja IAR-Asp kompleksus ir, atsakydamas į temperatūrinį stresą, išskiria didesnius etileno 

kiekius. Didesnes invazinio augalo išgyvenamumo galimybes atskleidė barjerinių membranų 

ATPazių aktyvumo ir suformuojamo elektrocheminių potencialų skirtumo tyrimai. Parodyta, 

kad invazinis augalas geba palaikyti elektrocheminio potencialo skirtumą maţesnio 

intensyvumo ATP hidrolizės sąlygomis. IAR skatina gausialapio lubino šaknų augimą 25°C 

temperatūroje stipriau, nei esant 30°C. IAR transporto inhibitorius TJBR (10–5 M) slopina 

gausialapio lubino pirminių šaknų augimą abiejuose temperatūriniuose rėţimuose. Nustatyta, 

kad ankstyvosiomis augimo fazėmis (iki dviejų parų) gausialapio ir geltonojo lubino daigų 

šaknys orientuojasi gravitacinės jėgos veikimo kryptimi nepriklausomai nuo aplinkos 

temperatūros. Šio amţiaus šaknyse susiformuoja funkcionuojantis gravisensorinis aparatas su 

būdinga poliška ląstelių struktūra. Vertinant 2010 m. tyrimus apibendrinta, kad pirmų tyrimų 

metų uţdaviniai įvykdyti: pradėti dviejų lubinų rūšių fitohormonų metabolizmo tyrimai, 

nustatyti šaknų vystymosi parametrai ir erdvinės orientacijos gebėjimai, ištirtas ATP-azių 

aktyvumas.  

http://vertinimas.lmt.lt/sp_ATE_LIG_LEK.php?Pr_kodas=46&Dublis=1
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Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei ţiedadulkių sklaida ore 

(AMBROZIJA) (Nr. LEK-15/2010). Projekto tikslas – ištirti kietinių ambrozijų (Ambrosia 

artemisiifolia) paplitimą Lietuvoje, nustatant adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus bei 

įvertinti ţiedadulkių sklaidą ore. Ši problema yra aktuali, nes šiltėjantis klimatas sudaro 

palankias sąlygas svetimţemėms augalų rūšims, įskaitant kietinę ambroziją, plėsti savo 

arealus iš šiltesnių Europos regionų į Baltijos šalis. Be to, ambrozijų išplitimo tyrimus skatina 

ir tai, kad šios genties augalų ţiedadulkės pasiţymi išskirtinai aukštu alergeniškumo laipsniu. 

2010 m. atlikti kietinių ambrozijų paplitimo tyrimai. Ţiedadulkės fiksuojamos trijose 

aerobiologinėse stotyse. Mėginių analizė vykdoma naudojant Europos ţiedadulkių tinkle 

taikomus metodus. Tolimosios pernašos galimybės vertinamos naudojant atgalinių oro masių 

trajektorijų analizavimo metodą. Nustatyta, kad kol kas kietinės ambrozijos Lietuvoje 

aptinkamos lokaliai ir tik grūdų kombinatų bei geleţinkelio stočių teritorijose, kur iškraunami 

iš uţsienio atveţti grūdai. Tikėtina, kad sumaţėjęs kietinės ambrozijos paplitimas yra susijęs 

su a) grūdų importo į Lietuvą sumaţėjimu, nes grūdai yra pagrindinis šios piktţolės invazijos 

vektorius; b) sugrieţtėjusia iš uţsienio įveţamų grūdų kontrole. Lietuvoje didţiausia 

ambrozijos ţiedadulkių koncentracija registruojama pietrytinėje šalies dalyje. Bendras 

ţiedadulkių kiekis skirtingais metais nevienodas. Ambrozijos ţiedadulkių ore randama nuo 

rugpjūčio pradţios iki rugsėjo pabaigos. Lietuvai nebūdingus ambrozijos ţiedadulkių kiekius 

suformuoja vasaros pabaigoje iš Centrinės ir Pietinės Europos atslenkančios oro masės.  

Vertinant 2010 m. tyrimus apibendrinta, kad moksliniai rezultatai vertingi ir atitinka 

planuotus, nors didele dalimi remiasi ankstesnių metų įdirbiu. Ataskaitos išvados pagrįstos, 

nors galėjo būti moksliškesnės. Pateiktos svarbios rekomendacijos.  

Svetimkraščių medţių rūšių plitimas Lietuvoje ir procesą sąlygojantys veiksniai 

(SILVAACCESSIO) (Nr. LEK-11/2010). Projekto tikslas – nustatyti svetimkraščių medţių 

rūšių plitimą Lietuvoje, šį procesą sąlygojančius veiksnius ir rūšių invazyvumo lygmenį. 

2010 m. tirta dirvoţemių savybių įvairovė šalia augančių dviejų skirtingų pušų rūšių, 

vietinės P. sylvestris ir svetimkraštės P. mugo, keliuose medynuose smėlio kopose Kuršių 

Nerijoje. Tirti dirvoţemio bakterijų ir grybų kiekiai, fermentinis aktyvumas, spyglių 

destrukcijos greitis, kvėpavimo intensyvumas, dirvoţemio bakterijų bendrijų metabolitinis 

aktyvumas pagal anglies substratų panaudojimo potencialą pagal Bendrijos fiziologinių 

profilių (CLPP) metodą, dirvoţemio ir spyglių cheminė sudėtis. P. sylvestris spygliai buvo 

skaidomi greičiau nei P. mugo; taip pat spyglių masės sumaţėjimas teigiamai koreliavo su 

C / N santykiu ir buvo susijęs su didesniu bakterijų ir grybų kiekiu dirvoţemyje. P. mugo 

spygliai turėjo maţesnį azoto kiekį, didesnį C / N santykį ir daugiau lignino. Nustatyta 

tendencija, kad grybų gausiau buvo dirvoţemyje, kuriame augo P. mugo. Priešingai, bakterijų 

kiekis buvo didesnis ten, kur augo P. sylvestris ir kur dirvoţemio pH buvo didesnis. 

Mikroorganizmų gausumas dirvoţemyje buvo susijęs su dirvoţemio savybėmis: organinės 

anglies, azoto kiekiu, C / N santykiu, dehidrogenazės aktyvumu ir fiziologinio profilio 

funkcine įvairove. Anglies junginių substratų panaudojimo potencialas vidutiniškai buvo 

didesnis dirvoţemyje, kuriame augo P. sylvestris. Shannon„o įvairovės indeksas buvo šiek 

tiek didesnis dirvoţemyje po P. mugo. Nustatyta, kad dirvoţemio cheminės bei biologinės 

savybės ryškiai skyrėsi tarp dviejų pušų rūšių jaunesniuose medynuose. Vyresnio amţiaus 

medynuose tarp rūšių skirtumai buvo nedideli. Tyrimai atskleidė jaunų dirvoţemių, 

susiformavusių iš kopų smėlio per 40–120 metų, pokyčius. Nustatyta, kad svetimţemė rūšis 

P. mugo turi įtakos dirvoţemio ekosistemos komponentams, todėl yra svarbu tirti ekosistemų 
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funkcijas, rodančias, kaip svetimţemės rūšys gali keisti ekosistemų būseną ir maistingųjų 

medţiagų ciklą dirvoţemyje. 

Palyginamoji lapų skaidymosi analizė atlikta tiriant dvi svetimţemes (Acer negundo, 

A. pseudoplatanus) ir vieną vietinę (A. platanoides) medţių rūšį siekiant atskleisti ir palyginti 

ekosistemų funkcionavimo, mikrobinės transformacijos ir skaidymosi skirtumus susijusius su 

minėtomis klevų rūšimis. Nustatytas CO2 kiekis, išsiskyręs miško dirvoţemio grybams ir 

bakterijoms skaidant nukritusius lapus. Skaidymosi eiga, kaip ir išsiskyrusio CO2 kiekis, buvo 

skirtingi tiriamoms medţių rūšims. Acer negundo lapai buvo skaidomi greičiau nei 

A. platanoides ir A. pseudoplatanus. Trijų klevo rūšių augavietėse rastų bakterijų ir grybų 

kiekiai skyrėsi. Mikroorganizmų bendrijos buvo panašios tuose dirvoţemiuose, kur augo 

A. platanoides ir A. negundo, tačiau skurdesnės ten, kur augo A. pseudoplatanus. Rezultatai 

parodė, kad greitesnis lapų skaidymasis A. negundo augaviečių dirvoţemyje gali sąlygoti 

kokybinius pokyčius šios rūšies uţimtose vietose.  

Apibendrinant metinę ataskaitą nustatyta, kad išvados pateiktos pagal gautus 

mokslinius rezultatus yra kokybiškos, tačiau preliminarios, bet svarbios pasirenkant ir 

vykdant tolimesnius tyrimus. 

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius 

ţymenis (INVAZINIAI MOLIUSKAI) (Nr. LEK-10/2010). Projekto tikslas – ištirti invazinių 

gėlavandenių moliuskų bei su jais susijusių siurbikių rūšių genetinę įvairovę, naudojant 

citogenetinius ir DNR sekų analizės metodus įvertinti populiacijų genetinę struktūrą ir jų 

formavimosi kelius, gautų rezultatų pagrindu sukurti duomenų bazę tiksliam rūšių 

identifikavimui ir jų vidurūšinės įvairovės bei galimo poveikio ekosistemoms vertinimui. 

Pirmaisiais tyrimų metais buvo pradėti parazitologiniai, kariologiniai ir DNR sekų 

tyrimai trijų gėlavandenių moliuskų rūšių, registruotų Lietuvos invazinių rūšių sąraše: 

Lithoglyphus naticoides, Potamopyrgus antipodarum (Gastropoda) ir Dreissena polymorpha 

(Bivalvia). Medţiaga tyrimams rinkta Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje. Nustatyti įvairiose 

invazinių moliuskų populiacijose parazituojančių siurbikių rūšių įvairumas ir gausumas. 

Ištirtos trys skirtingomis ekologinėmis sąlygomis (gėlo, druskėto ir jūrinio vandens 

buveinėse) gyvenančios P. antipodarum populiacijos pasiţymėjo tuo, kad visos buvo 

neuţsikrėtusios parazitais ir sudarytos tik iš partenogenetinių patelių. Visose trijose 

populiacijose šio moliusko kariotipą sudaro 52 genomo elementai, tačiau kariotipo 

ploidiškumo lygis diskutuotinas (2n ar 3n). Du nustatyti 16S mitochondrinio geno haplotipai 

atitiko Europoje jau registruotus t ir z haplotipus, o trečiasis haplotipas, iš gėlavandenio 

Wigry eţero Lenkijoje – naujas Europoje. Lithoglyphus naticoides populiacijoje Kauno 

mariose nustatytas naujas endosimbiontas – Tetracotyle tipo strigeidinė metacerkarija, kuriai 

tiriamas moliuskas yra antras tarpinis šeimininkas.  

Vykdant projektą gauti vertingi moksliniai rezultatai. Pateikta parazitologinė ir 

genetinė tiriamųjų moliuskų rūšių populiacijų charakteristika. Gauti nauji duomenys apie 

P. antipodarum moliuskų kariotipus, molekuliniais metodais identifikuoti filogenetiniai 

haplotipai, gauta naujų duomenų apie L. naticoides siurbikes. Ataskaitos išvados trumpai, bet 

tiksliai apibendrina gautus rezultatus.  

Svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių invazinio potencialo tyrimai: metabolizmas ir 

mitybinė niša (SATYRAS) (Nr. LEK-06/2010). Projekto tikslas – kompleksiškai įvertinti 

plačiausiai Lietuvos vandenyse paplitusių invazinių aukštesniųjų vėţiagyvių (kietašarvės 

šoniplaukos Pontogammarus robustoides, eţerinės šoniplaukos Paramysis lacustris, krevetės 

Palaemon elegans ir rainuotojo vėţio Orconectes limosus) bei vietinių ekologiškai 
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ekvivalentiškų rūšių ypatybes, kurios lemia invazinių rūšių pranašumą. Numatyta patikrinti 

dvi hipotezes: metabolizmo aktyvumo hipotezę, kad didesnis svetimkraščių rūšių 

metabolitinis aktyvumas (angl. basal metabolic rate) lemia jų gyvenimo ciklo ir vislumo 

ypatumus bei pranašumą prieš vietines rūšis; mitybinės nišos pločio hipotezę, kad invazinių 

rūšių maisto resursų spektras yra platesnis, dėl to jos turi daugiau galimybių gauti pakankamai 

augimą limituojančių biogeninių elementų (eţeruose–fosforo), geriau patenkinti maisto 

poreikius ir pasiekti didesnę populiacijos gausą. 

Per 2010 m. tyrimų pusmetį atlikta dauguma numatytų lauko darbų. Surinkti 

plačiausiai Lietuvos vandenyse paplitusių invazinių aukštesniųjų vėţiagyvių (kietašarvės 

šoniplaukos, eţerinės mizidės, krevetės ir rainuotojo vėţio) bei vietinių ekologiškai 

ekvivalentiškų rūšių vėţiagyvių mėginiai izotopinės nišos persidengimo tyrimui. Surinkti 

mėginiai paruošti ir išsiųsti stabiliųjų N ir C izotopų analizei. Skirtingų taksonominių 

vėţiagyvių grupių invazijų ir koegzistavimo su vietinėmis rūšimis istorijos labai skiriasi. Tai 

leis įvertinti nišos persidengimo kaip išstūmimo mechanizmo reikšmingumą kitų procesų 

(tokių kaip gyvenimo ciklų strategija, vidugildijinis plėšrumas, ligos ir parazitai ir kt.) 

atţvilgiu. Preliminarūs vėţių populiacijų tyrimai, atlikti Kalvių tvenkinyje (Klaipėdos raj.), 

rodo prastas vietinių vėţių reprodukcijos sąlygas ir laipsnišką populiacijos nykimą. Tačiau ši 

nors ir laikina koegzistavimo situacija leis patikrinti plačiaţnyplio vėţio mitybos ypatumus po 

rainuotojo vėţio invazijos, atliekant skrandţių turinio analizę. Vertinant metinę ataskaitą 

nustatyta, kad 2010 m. suformuluoti 4 uţdaviniai pilnai įvykdyti. Gauti moksliniai rezultatai 

atitinka planuotus. Surinkta vertinga mokslinė medţiaga. Pateiktos išvados aiškios, 

kokybiškos ir svarbios.  

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

genetinė įvairovė (AEROINVAZIJA) (Nr. LEK-07/2010). Projekto tikslas – suteikti 

informacijos, kuri padėtų parengti biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo 

rekomendacijas ištiriant konkrečių svetimkraščių Lietuvoje rūšių plitimo būdus, jų gyvenimo 

ciklus ir strategijas, invazyvumą sąlygojančius veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir 

natūralizacijos dėsningumus. Tyrimų objektu pasirinkti amarai (Hemiptera, Sternorrhyncha: 

Aphididae). Tokie tyrimai taipogi būtini įvertinant svetimkraščių amarų rūšių (potencialių 

ţemės ūkio kenkėjų) populiacijų būklę Lietuvoje. 

Amaro Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956 rūšis ilgą laiką buvo ţinoma 

kaip pietvakarių Azijos rūšis, kuri Lietuvoje pirmą kartą registruota 2002 m. Šiuo metu ji yra 

pagrindinė kaukazinės slyvos afidokonsorcijų rūšis Lietuvoje, uţregistruoti pavieniai radiniai 

ant naminės slyvos. Ekspedicinių tyrimų 2010 m. rudenį metu B. divaricatae aptikta 

dešimtyje iš dvidešimties tyrinėtų Lietuvos rajonų. Galima teigti, kad B. divaricatae 

natūralizavosi vidurio ir rytų Lietuvoje, nes Vilniaus mieste ir rajone, Kauno botanikos sode, 

Varėnos r. Puvočių kaime ir keliose Utenos bei Anykščių rajonų vietose 2002–2010 m. nuolat 

buvo randamos gausios šios rūšies amarų kolonijos. Lyginant su motininio arealo 

populiacijomis, Lietuvos populiacijos skiriasi savo mitybine specializacija – jos gyvena tik 

ant slyvų, daţniausiai ant kaukazinės slyvos, bet nebuvo aptiktos ant baltaţiedţio šakinio, 

kuris literatūroje nurodomas kaip vasarinis šios amarų rūšies mitybinis augalas.  

Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe, 1841) ţinoma kaip pietinėje Palearkties dalyje 

sutinkama amarų rūšis, kenkianti kriaušėms pietų Europoje. Jos paplitimo Europoje šiaurinė 

riba vedama nuo pietų Norvegijos per vidurio Lenkiją ir pietinius Ukrainos rajonus link 

šiaurės Kaukazo. Lietuvoje D. pyri aptinkama nuo 1994 m., tačiau buvo registruojama tik 

sporadiškai. 2010 m. rudenį D. pyri paţeistos kriaušės aptiktos tik trijuose iš dvidešimties 
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tyrinėtų Lietuvos rajonų. D. pyri Lietuvoje kol kas nėra natūralizavusi, nes nėra uţfiksuotos 

stabilios vietinės šios amarų rūšies populiacijos.  

Literatūros šaltinių analizė parodė, kad tik dviejuose iš jų pateikiama informacija apie 

molekulinius B. divaricatae tyrimus: Brachycaudus genties filogenetinių tyrimų kontekste 

buvo gautos dviejų B. divaricatae mėginių (abu iš Vilniaus raj.) CO-I, CytB, EF-1α, ir ITS2 

genų sekos. Genetinė D. pyri populiacijų struktūra dar nebuvo tyrinėta.  

Atlikti darbai atitinka 2010 m. numatytus uţdavinius. Ataskaitos išvadose apibendrinti 

atlikti dviejų amarų rūšių paplitimo tyrimo rezultatai bei literatūros duomenys apie genetinius 

šių amarų tyrimus.  

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos 

dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI PAUKŠČIAI) (Nr. LEK-08/2010). Projekto tikslas – ištirti 

labiausiai Lietuvoje išplitusių invazinių vandens ir sausumos paukščių rūšių (gulbės nebylės 

Cygnus olor, uolinio karvelio naminės formos Columba livia f. domestica ir pietinio purplelio 

Streptopelia decaocto) bei sparčiai Lietuvos urbanizuotose bei pusiau natūraliose buveinėse 

šiuo metu plintančių ţąsinių ir karvelinių paukščių rūšių (gulbės giesmininkės Cygnus cygnus 

ir karvelio keršulio Columba palumbus) plitimo kelius, jų invazyvumą sąlygojančius 

veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus. 

2010 m. rinkta medţiaga gulbės nebylės, uolinio karvelio naminės formos bei sparčiai 

Lietuvos urbanizuotose bei pusiau natūraliose buveinėse šiuo metu plintančių paukščių 

rūšių – gulbės giesmininkės ir karvelio keršulio genetiniams bei ekologo-faunistiniams 

tyrimams, siekiant nustatyti šių paukščių rūšių plitimo kelius, jų invazyvumą sąlygojančius 

veiksnius, genetinę įvairovę bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus. Vykdant 

kompleksinius genetinius, parazitologinius ir ekologinius tyrimus, tirtos su invazinėmis 

paukščių rūšimis plintančių maţai tyrinėtų parazitinių organizmų – sarkosporidijų – rūšinė 

įvairovė bei specifiškumas tarpiniams šeimininkams.  

Apibendrinant metinę ataskaitą konstatuota, kad tyrimų planas įvykdytas: surinkta 

numatyta mokslinė medţiaga ir informacija. Mokslinių rezultatų kol kas iš esmės negauta, nes 

tyrimas tik pradėtas, tačiau, atsiţvelgiant į ankstesnių metų įdirbį, projekto tikslai turėtų būti 

pasiekti.  

 

Antra priemonė – tobulinti esamus ir parengti naujus svetimkraščių rūšių aptikimo 

būdus, invazijų poveikių vertinimo metodikas, sukurti svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą 

ir galimų grėsmių prognozes, pateikti informaciją ir rekomendacijas suinteresuotoms Lietuvos 

institucijoms dėl svetimkraščių rūšių introdukcijos ir naudojimo, biologinių invazijų 

prevencijos, ţalos maţinimo priemonių ir invazinių rūšių naikinimo bei kontrolės galimybių ir 

pagrįstumo. 

Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpaţinimo ir kiekybinių rodyklių 

nustatymo metodas (AUTOFITOMET) (Nr. LEK-05/2010). Projekto tikslas – sukurti 

automatizuotą svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpaţinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo 

metodą. 

Ilgalaikėje perspektyvoje (šis projektas – pirmas etapas) numatoma sukurti 

automatizuotą sistemą fitoplanktono rūšių skaitmeniniuose vaizduose aptikimui, atpaţinimui 

bei kiekybinių rodiklių nustatymui. Sistema grindţiama automatine vaizdų analize bei 

skaitinio intelekto metodais, vaizdų gavimui naudojant nesudėtingą įrangą. Šis projektas 

skiriamas vaizdų duomenų bazės kūrimui bei metodams ir algoritmams, leidţiantiems aptikti 

bei išskirti objektus fitoplanktono skaitmeniniuose vaizduose. Ypatingas dėmesys skiriamas 
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vienai svetimkraštei fitoplanktono rūšiai – Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller 

(P. minimum), kuri gali sukelti nuodingą vandens ţydėjimą, pakeisti vietinio fitoplanktono 

struktūrą ir sutrikdyti ekosistemos funkcionavimą.  

Pirmojo projekto etapo metu sukurta skaitmeninių fitoplanktono vaizdų, kurių dydis 

1280x960 taškų, duomenų bazė iš 185 vaizdų. Uţdavinio sprendimui sukurti nauji metodai ir 

algoritmai, apjungiantys fazės sutapimu grįstą apskritų objektų vaizduose aptikimą, atsitiktinę 

optimizaciją bei spalvinių vaizdų segmentavimą. Sukurtieji algoritmai išbandyti naudojant 

114 duomenų bazės vaizdų. Šiuose vaizduose iš viso buvo 2088 P. minimum ląstelės. 

Algoritmai aptiko 93.25% visų P. minimum ląstelių. Atsiţvelgiant į vaizdų gavimo įrangos 

paprastumą, tai yra tikrai geras rezultatas.  

Tolimesni darbai bus skiriami automatiniam objektų klasifikavimui į skirtingas 

fitoplanktono rūšių klases bei algoritmų, skirtų kiekybiniams rūšių koncentracijos rodikliams 

nustatyti, kūrimui. Vertinant projekto metinę ataskaitą konstatuojama, kad atlikti 

parengiamieji darbai: įsigyta numatyta įranga, sudarytas tyrimų planas, pradėta kurti 

svetimkraščių fitoplanktono rūšių, aptiktų Baltijos jūros Lietuvos vandenyse, skaitmeninių 

vaizdų duomenų bazė. Rekomendacijos ir išvados aiškios, atitinka gautus rezultatus, svarbios 

tolimesniems projekto tyrimams vykdyti. 

Vabzdţiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji 

diagnostikos metodai (ENTOMO PATO) (Nr. LEK-12/2010). Projekto tikslai – sukurti 

svetimkraščių ir vietinių vabzdţių rūšių bei su jomis susijusių entomopatogeninių 

mikroorganizmų aptikimo naujus metodus, juos taikant trims tarpusavyje susijusioms 

(tandeminėms) sistemoms; sukurti naujai nustatytųjų svetimkraščių rūšių atplitimo į Lietuvą 

pasekmių prognozes. 

2010 m. surinkta gamtoje tyrimams reikalingos biologinės medţiagos, įsigyta ir 

sukomplektuota visa reikiama įranga, aparatūra bei reagentai; įsisavinti medunešių bičių 

viduląstelinių parazitų aptikimo klasikinis ir genetinis metodai – pagrindas lyginimui su 

kuriamu nauju, paprastesniu uţkrėstumo parazitais aptikimo metodu. Preliminariais tyrimais 

nustatyta, kad uţkrėsta apie 50% bičių Apis mellifera šeimų Nosema genties parazitais, tačiau 

uţkrėstumo lygis (apie 14,1% bičių) kol kas nėra aukštas. Prognozuotina, kad ţiemojant 

pastarasis rodiklis ţenkliai didės. Lyginant vietinės Liriomyza bryoniae ir karantininės, 

potencialiai invazinės minamusių rūšies Liriomyza huidobrensis kutikulės chromatografinius 

profilius, nustatyti ryškūs tarprūšiniai skirtumai. Pagal morfologinius poţymius sunkiai 

atskiriamoms rūšims atskirti bus pasiūlytas chromatografinis metodas, kuris daug paprastesnis 

ir greitesnis uţ taikomą genetinės analizės metodą. Siūlomo metodo jautrumas pakankamai 

aukštas, juo galima analizuoti pavienius vabzdţius. Analizei tinkamos ne tik gyvos, bet ir 

ţuvusios bei ore natūraliai išdţiūvusios minamusės. Atlikti pradiniai invazinių rūšių 

Phyllonorycter issikii ir Cameraria ohridella entomopatogeninių grybų tyrimai, kurie parodė, 

kad su šiomis minuojančiomis kandelėmis susijusios gana skirtingos mikromicetų rūšys. 

Rasta iki šiol neţinoma mikromicetų rūšis, kurios identifikavimo darbus numatoma tęsti. 

Specialių rekomendacijų šiame (pradiniame) darbo etape nėra, tačiau jų bus baigus visus 

planuotus tyrimus. Vertinant metinę ataskaitą apibendrinta, kad projektas vykdomas pagal 

planą. Pateiktos išvados apibendrina pirminius rezultatus ir parengiamųjų darbų eigą bei 

atitinka gautus rezultatus. 

Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant 

klimatui (KLIMSEGVA) (Nr. LEK-09/2010). Projekto tikslas – ištirti klimato kaitos paskatintų 

segetalinės floros pokyčių tendencijas šalies agroekosistemose ir parengti tikėtinų pokyčių 
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prognozes bei parinkti su šiuo procesu susietų ţemės ūkio produktyvumo ir kitų specifinių 

klausimų sprendimo priemones. Tyrimų objektas – svetimų kraštų segetalinės floros rūšys, 

kurių gausesnio plitimo Lietuvos ţemės ūkio augalų pasėliuose galima tikėtis kintant 

klimatui.  

Publikuoti mokslinių tyrimų ir Ţemdirbystės bei Sodininkystės ir darţininkystės 

institutuose atliktų lauko eksperimentų rezultatai parodė, kad šalies agrofitocenozėse vyksta 

lėtas segetalinės floros prisitaikymas prie naujų aplinkos sąlygų, kurias formuoja kintantis 

klimatas, pasėlių struktūra, naujos augalininkystės technologijos ir kiti veiksniai. Dalis šiuo 

metu išplitusių (Chenopodium album, Cirsium arvense ir kt.) ar plintančių (Avena fatua, 

Apera spica-venti) daug ţalos ţemės ūkio augalų pasėliams padarančių piktţolių rūšių turi 

reikiamų biologinių savybių plisti kintančio klimato sąlygomis. Šylant klimatui, ţemės ūkiui 

reikšmingą ţalą darančių ţalingų piktţolių sąrašą gali papildyti Alopecurus myosuroides ir 

kelios kitos invazinės rūšys.  

Modeliu DSSAT atlikti preliminarūs skaičiavimai parodė, kad, kylant oro 

temperatūrai ir ilgėjant šiltajam metų laikotarpiui, tuo pat metu gali reikšmingai trumpėti 

ţemės ūkio augalų vegetacija, keistis pasėlių produktyvumo potencialas bei vandens balansas 

ir nuo šių veiksnių priklausančios segetalinės floros plitimo sąlygos. Didelės įtakos 

segetalinės floros konkurencingumui ir plitimui gali turėti daţnėjantys ekstremalūs reiškiniai, 

ypač kaitros bangos ir sausringi laikotarpiai.  

Modeliuoto klimato sąlygomis atliktų tyrimų pirmieji rezultatai parodė, kad kukurūzų 

ir dirvinės smilguolės asimiliacinis plotas, antioksidacinis aktyvumas, fotosintetinių 

pigmentų, fenolinių junginių bei sacharidų kiekis jautriai reaguoja į aplinkos temperatūrą, 

anglies dioksido koncentraciją, drėgmės pasiekiamumą ir šių veiksnių sąveiką. 

Vertinant metinę atskaitą konstatuota, kad projektas vykdomas pagal planą. Pateikta 

mokslinė apţvalga bei darbo rezultatai vertingi. Nors ataskaitos išvados nėra konkrečios, 

atlikti tyrimai leido išryškinti svarbiausias tendencijas. Projekto taikomojo pobūdţio 

rezultatai, t. y. rekomendacijos ūkininkams ir kt., numatyti kitais projekto vykdymo metais. 

 

Trečiajam programos uţdaviniui – nustatyti vietinių rūšių paţeidţiamumą ir 

adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų 

kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei įvairovei, 

bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai – spręsti numatyta 

įgyvendinti dvi priemones: 

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

kitiems globaliems pokyčiams, jų paplitimo pokyčius, adaptaciją biologinių invazijų 

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

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

mitybos tinklams ir ekosistemų biogeocheminiams ciklams dėsningumus, įvertinti 

svetimkraščių rūšių pakeistų, paveiktų ir nepaţeistų 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. 
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Svetimkraščių rūšių įvairovė, jų atsiradimas ir plitimas naujuose regionuose, 

griaunantis jų poveikis vietinėms ekosistemoms yra viena iš aktualiausių šių dienų problemų 

pasaulyje. Iš Lietuvoje šiuo metu uţregistruotų svetimkraščių rūšių apie 100 yra priskiriamos 

invazinėms rūšims. Ne visos atplitusios rūšys geba sėkmingai įsikurti ir palaikyti gyvybingas 

populiacijas naujose teritorijose, o ir įsikūrusių svetimkraščių rūšių poveikis vietinei biotai jų 

populiacijų įsitvirtinimo vietoje gali labai skirtis. Todėl itin svarbu įvertinti svetimkraščių 

rūšių biologines savybes siejant su galimu invazyvumu. Įsitvirtinusių naujoje vietoje 

svetimkraščių rūšių įtaka vietinių rūšių populiacijoms gali būti įvairi, tačiau daţniausias 

galutinis rezultatas – vietinių rūšių gausos sumaţėjimas ar jų išstūmimas arba invazinių rūšių 

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

daug agresyvesnės formos. Keisdamos bendrijų rūšinę sandarą, šios svetimkraštės rūšys turi 

įtakos ir vietinių bendrijų mitybinei struktūrai, energijos transformacijoms bei biogeninių 

medţiagų srautams. Tačiau iki šiol dar nėra vienareikšmiškų biologinių invazijų įtakos 

mitybos tinklo parametrams – mitybos grandinės ilgiui, bendrijos izotopinės nišos 

dimensijoms – apibendrinimų. Tai planuojama gauti įvykdţius programą. 

Svetimkraščių rūšių įtakos vietos bendrijoms klausimas yra labai svarbus. Jų 

dėsningumus išaiškinti būtina siekiant suprasti ir prognozuoti biotos prisitaikymo globalios 

kaitos sąlygomis galimybes. Sukaupti duomenys liudija ţymią invazinių rūšių įtaką 

ekosistemoms: jų fizinei struktūrai, biogeocheminiams ciklams bei maisto medţiagų 

apykaitai. Šiuo metu vis daugėja duomenų apie invazinių rūšių įtaką ekosistemoms, tačiau 

daugumos vertinimų negalima tiesiogiai pritaikyti Lietuvos sąlygomis, nes skiriasi tiek 

invazinių rūšių įvairovė, tiek aplinkos veiksnių ypatybės, neretai lemiančios atskiros rūšies 

invazyvumą. Iki šiol stinga duomenų invazijos įtakai ekosistemų struktūrinei organizacijai, 

funkcionavimui ir stabilumui nustatyti. Be to, kintant klimatui, invazinės rūšies poveikis 

ekosistemoje gali iš esmės keistis, todėl tokia informacija būtina siekiant prognozuoti rūšių 

populiacijų įtaką bendrijoms, ekosistemoms, ţmonėms ir ekonomikai.  

Įgyvendinus numatytas priemones, bus gautos naujausios fundamentinės ţinios apie 

esminius ekosistemų ir jų dalių struktūros, funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, kuriuos 

ţinoti būtina norint suprasti ir prognozuoti Lietuvos ekosistemų raidą globalios kaitos 

sąlygomis. Bus išaiškintas ir iki šiol netirtas visuomenės poţiūris į biologines invazijas ir jų 

keliamų grėsmių sprendimo būdus bei atlikti taikomieji invazijų valdymo tyrimai. Taip pat 

bus parengtos svetimkraščių rūšių aptikimo, biologinių invazijų poveikio ir socialinio-

ekonominio vertinimo metodikos, ištirtos biologinių invazijų socialinės ir ekonominės 

pasekmės bei parengtos rekomendacijas teisės aktams invazinėms rūšims kontroliuoti, 

naikinti ir jų neigiamai įtakai švelninti; pateiktos prognozės (įţvalgą) galimoms naujų rūšių 

invazijoms į Lietuvos ekosistemas, išaiškinant su tuo susijusias grėsmes. 

 

2010 m. įvykusio pirmojo Nacionalinės mokslo programos projektų konkurso metu 

trečiajam programos uţdaviniui vykdyti buvo patvirtinti aštuoni projektai. Projektai pradėti 

vykdyti 2010 m. rugpjūčio mėn., o planuojami baigti 2011 m. gruodţio mėn. Bendra 

projektams finansuoti planuotų lėšų suma sudaro 3028,65 tūkst. Lt, iš jų 2010 m. – 

1094,78 tūkst. Lt. 

Vienas projektas – Kormoranų poveikio Kuršių marių ţuvų populiacijų struktūrai bei 

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

uţdavinio priemone susijusias problemas, o likę septyni – Vietinių medţių rūšių ir jų 

populiacijų paţeidţiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui (MEDAREA) (LEK-
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17/2010), Svetimkraščių vėţiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai eţeruose (SVETIMI 

TINKLE) (LEK-18/2010), Svetimkraščių medţių įtaka miško bendrijų biologinei įvairovei, 

struktūrai ir tvarumui (SVETIMKRAŠTIS MIŠKAS) (LEK-19/2010), Oksidacinio streso 

hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos krintančių medţių lapų nuokritų (ACERTOX) 

(LEK-20/2010), Invazinės grybų rūšys vertingų medţių patogenezėje: pavojingų būklių 

diagnostika ir prognozė (ARBODIAGNOSTIKA) (LEK-21/2010), Neofitinės samanos 

Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi (DURPYNAI) (LEK-22/2010), 

Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos komponentų pokyčiai: kormoranų 

atvejis (KORMORANAI) (LEK-23/2010) – su pirmąja uţdavinio priemone susijusias 

mokslines problemas. Kadangi antroji priemonė skirta parengti socialinio bei ekonominio 

invazinių rūšių poveikio vertinimo ir prognozavimo metodikas, ji bus įgyvendinama 2012–

2013 m., kai didţiąja dalimi jau bus ištirta vietos ir svetimkraščių rūšių sąveika, t. y. 

įgyvendinta trečio uţdavinio pirma priemonė. 8-ių projektų tyrimo objektai apėmė platų 

gyvybės formų diapazoną: nuo ţemiausių – mikroorganizmų – iki aukštesnių – vėţiagyvių ir 

ţuvų. Tai leidţia įgyvendinti III uţdavinio I priemonės uţduotis. Visos 8 projektų ataskaitos 

patvirtintos. 

Invazinės grybų rūšys vertingų medţių patogenezėje: pavojingų būklių diagnostika ir 

prognozė (ARBODIAGNOSTIKA) (LEK-21/2010). Vienu iš veiksnių, galinčių įtakoti vietinių 

vertingų ir svetimkraščių medţių ţeldinius bei medynus, tampa patogeniniai Phytophthora 

genties grybai. Lietuvos miestų ţeldynuose ir ţeldiniuose jau pastebėti paprastieji klevai, 

paprastieji kaštonai, paprastieji uosiai, įvairių rūšių rododendrai su Phytophthora genties 

grybams būdingais paţeidimais. P. ramorum – naujos invazinės rūšies karantininis grybas – 

jau aptiktas Lietuvoje. Labai svarbu šios rūšies ir kitų Phytophthora genties patogenų sukeltas 

ligas kuo greičiau diagnozuoti, nustatyti šių grybų sąveiką su kitų rūšių patogeniniais 

organizmais bei paţeidţiamomis rūšimis ir, atsiţvelgiant į kintančias aplinkos sąlygas, 

modeliuoti vystymąsi.  

Vykdant šį projektą, numatyta ištirti vertingų ţeldinių jautrumą patogeninių grybų 

invazijoms ir Phytophthora genties patogenų, paţeidţiančių sumedėjusius dekoratyviuosius 

augalus Lietuvoje, paplitimą, rūšinę įvairovę bei įvertinti jų daromą ţalą bei rūšių-šeimininkių 

adaptatyvumą, o taip pat medţių gyvybingumo ir patogeninių rūšių sąveikos dėsningumus bei 

sukurti jų prognozės modelius.  

2010 m. atliktų tyrimų metu Alytaus, Jonavos, Kauno, Vilniaus miestų ţeldiniuose ir 

Ignalinos bei Kauno rajonuose aptikti 16 rūšių medţiai su kamienų paţeidimais, būdingais 

Phytophthora genties grybams. Daţniausiai vyrauja pavieniai paţeisti medţiai, tačiau 

dviejuose parkuose aptikti net 20–30% paţeistų juodalksnių, o Kauno r. medelyne paţeistų 

dygiųjų eglių buvo apie 5%. Iš įvairių rūšių medţių su būdingais Phytophthora spp. 

paţeidimais paimti 105 medienos ir brazdo ėminiai. Bulvių dekstrozės agaro (PDA) terpėje 

Phytophthora genties grybai išaugo iš 1,9% ėminių. Iš kitų ėminių išaugo kiti Phytophthora 

spp. lydintys grybai. Išaiškinta, kad PDA terpė yra tinkama išauginti tik steriliai grybienai, 

pagal kolonijos morfologinius poţymius leidţiančiai identifikuoti tik grybo gentį. Siekiant 

identifikuoti Phytophthora genties rūšį, būtinos morkų gabalėlių agaro (CPA) arba V8 

darţovių terpės, leidţiančios išauginti sporifikuojančius organus. 

Vykdant projektą taip pat atlikti darbai, kurie nesudarė tyrimo tikslo. Jų metu 

nustatyta, kad dėl klimato kaitos vis didesnę įtaką turi ir kiti medţių būklę veikiantys biotiniai 

veiksniai, tarp jų – paprastasis amalas. Juodųjų tuopų (Populus nigra L.) radialiojo prieaugio 

tyrimai Kauno Botanikos sode atskleidė teigiamą amalo (Viscum album L.) poveikį tuopų 
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gyvybingumui ir radialiajam prieaugiui. Labiausiai apaugusioms amalais tuopoms būdingas 

didesnis radialusis prieaugis, tačiau amalo puskrūmis per ilgą laiką nudţiovina šakos dalį, 

esančią uţ amalo, ir padidėja įvairių patogenų infekcijų tikimybė.  

Pastabos: kaip pastebėta ir ekspertų, 2010 m. padaryta daugiau nei buvo planuota 

projekto paraiškos kalendoriniame darbų plane. Tačiau pasidaro neaišku, ar šie gautieji 

duomenis turi įtakos projekto galutinių rezultatų kokybei. Ar paprastojo amalo poveikis 

medţių būklei yra vertingų ţeldinių jautrumo patogeninių grybų invazijoms tyrimo dalis. 

Projekto darbo tikslas ir uţdaviniai nesiejami su šiuo pusiau parazitiniu augalu. Taip pat 

neaiškus pateikto straipsnio tikslas, kuris skirtas kaštonų būklės tyrimams. 

Aktuali informacija: būtų įdomu suţinoti, kurios medţių rūšys – vietinės ar 

svetimkraštės – yra jautresnės šio grybo invazijomis. Tai plačiau leistų nagrinėti 

svetimkraščių medţių rūšių plitimo ir sąveikos su vietinėmis medţių rūšimis galimybes ir 

ypatumus, o taip pat jų poveikį besiformuojančiai sumedėjusių augalų bendrijų struktūrai. 

Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi 

(DURPYNAI) (LEK-22/2010). Besiformuojančiai augalų bendrijų struktūrai Lietuvoje įtakos 

pradeda turėti ir naujai plintanti svetimkraštė samanų rūšis - Campylopus introflexus (Hedw.) 

Brid., ypač ţmogaus veiklos paţeistų bendrijų sukcesijoms. Įvykdţius projektą, bus nustatyta 

invazinės samanos Campylopus introflexus įtaka antropogeninės veiklos paţeistų augalų 

bendrijų formavimuisi ir vietinės floros įvairovei bei įvertinta šios samanos išlikimo 

galimybės stabiliose bendrijose. Pagal gautus tyrimų rezultatus bus galima spręsti apie 

Campylopus introflexus skverbimąsi į kitas Lietuvos ekosistemas.  

Atlikus Calluna vulgaris sėklų dygimo eksperimentus su šios samanos ekstraktais ir 

skirtingomis šviesos sąlygomis bus įvertintos galimos šios samanos įtaka mikroorganizmų 

bendrijų (įvairių fiziologinių grupių bakterijų ir mikromicetų) gausumui ir rūšių sudėčiai bei 

toksinus gaminančių mikromicetų paplitimui durpynų dirvoţemiuose. Atlikus atskirų 

fiziologinių grupių mikroorganizmų gausumo analizę, bus įvertintas mineralizacijos-

humifikacijos procesų kryptingumas. Nustatytas šios rūšies poveikis durpţemio cheminėms ir 

fizikinėms savybėms. Gauti tyrimų rezultatai leis įvertinti invazinės samanos Campylopus 

introflexus svarbą durpţemių cheminėms savybėms, mikroorganizmų sudėčiai ir tuo pačiu 

įgalins prognozuoti šios samanos plitimo reikšmę durpţemio tinkamumui aukštapelkėms 

būdingiems augalams augti. Gauti rezultatai padės atskleisti invazinės rūšies įtaką bendrijų 

biologinei įvairovei ir stabilumui, ţmogaus veiklos paţeistų bendrijų sukcesijoms, pagrindinių 

jų komponentų formavimuisi, įsikūrimui ir vystymuisi, pirminių mitybos tinklų susidarymui. 

Nustačius sukcesinių rūšių kaitą invazijos eigoje, ištyrus abiotinės ir biotinės aplinkos 

pokyčius, bus sukurtos priemones šios samanos plitimui stabdyti. 

2010 m. buvo atlikti Campylopus introflexus paplitimo tyrimai 9 durpynuose 

šiaurinėje ir pietvakarinėje Lietuvos dalyse. Tyrimai atlikti 3–8 plotuose ir kiekviename plote 

buvo įvertintas induočių augalų ir samanų padengimas pagal Braun-Blanquet skalę. Pagal 

pasirinktą transektą dvidešimtyje (0,5×0,5 m) laukelių buvo įvertintas Campylopus introflexus 

ir kitų augalų projekcinis padengimas, trijuose iš jų įvertinta Campylopus introflexus, kitų 

samanų ir induočių augalų fitomasė. Campylopus introflexus aptikta 83% visų laukelių, o be 

jos daţniausiai auganti samanų rūšis – Polytricum strictum Sm. (aptikta 78% laukelių). 

Nustatytos augimviečių ekologinės charakteristikos (dirvoţemyje aptinkamų bendrųjų azoto, 

kalio, fosforo ir organinės medţiagos kiekiai, dirvoţemio pH). Tyrimų plotuose augo 114 

induočių augalų rūšių iš įvairių ekologinių grupių. Daugeliu atvejų Campylopus introflexus 

padengimas (vidurkis 34%) ir fitomasė buvo didesnis nei kitų samanų ar induočių augalų. 
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Ištirtas įvairių grupių mikroorganizmų paplitimas po invazinėmis samanomis 

Campylopus introflexus 4 durpynuose. Ši samana įsikuria ir auga dirvoţemiuose, kurių pH<4, 

kai anksčiau buvo manoma, kad tinkamiausi dirvoţemiai yra tie, kurių pH=4–6. Taip pat 

nustatyta, kad su šia invazine samana gali konkuruoti vos kelių rūšių augalai. Campylopus 

introflexus projekcinis padengimas ryškiau sumaţėja tik įsitvirtinus Calluna vulgaris, 

Eriophorum angustifolium ir Eriophorum vaginatum bei didėjant berţų lapų nuokritų kiekiui. 

Palyginus atskirų tyrimų plotų antţeminės fitomasės komponentus, nustatyta, kad apie 60% 

visų tirtų plotų Campylopus introflexus fitomasė sudarė daugiau nei pusę visos bendrijų 

antţeminės fitomasės, ypač pradinėse sukcesijos stadijose. Tikėtina, kad neigiama samanų 

įtaka Calluna vulgaris populiacijų atsistatymui gali būti siejama ir su virţių sėklų dygimo 

blokavimu. Pastebima neigiama koreliacija tarp organinės medţiagos kiekio ir amonifikatorių 

skaičiaus durpėse po šia samana. 

Aktuali informacija: kur ir kokiu intensyvumu yra išplitusi ši samana Lietuvoje, ar šios 

invazinės samanos įtaka aktuali tik durpynams, ar gali jos poveikis pasireikšti ir kitose 

ţmogaus veiklos paţeistų bendrijų sukcesijoms – plyno kirtimo birţėse. 

Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių ekosistemos komponentų pokyčiai: 

kormoranų atvejis (KORMORANAI) (LEK-23/2010). Augalines bendrijas, tiek sumedėjusias, 

tiek ir ţolines iš esmės gali paveikti ne vien antropogeninė veikla, bet ir invazinės 

svetimkraštės paukščių rūšys. Didysis kormoranas (kontinentinio paplitimo porūšio 

Phalacrocorax carbo sinensis) Lietuvoje ir Baltijos regione yra intensyviai plintanti, 

greičiausiai archeozoinė rūšis, tačiau nuomonės dėl jo poveikio aplinkai skiriasi pirmiausiai 

dėl moksliniais metodais gautų duomenų stokos. Miškuose įsikūrusiose kormoranų kolonijose 

labai padidėja azoto ir fosforo bei medienos nuokritų kiekiai, kurie iškreipia miško 

ekosistemos energijos ir medţiagų apykaitos srautus, tuo drastiškai veikdami miško 

ekosistemą, įvairius jos komponentus ir jų tarpusavio sąsajas. Vykdant šį projektą, tikimasi 

ištirti miško ekosistemos biotinių ir abiotinių komponentų pokyčius, sukeltus invazinės 

paukščių rūšies didţiojo kormorano, įvertinti paţaidos įtaką biologinei įvairovei ir bendrijų 

stabilumui, jų mitybos tinklams ir ekosistemos biogeocheminiams ciklams, įvertinti miško 

ekosistemos struktūrą ir funkcijas kormoranų kolonijos paveiktose vietose, lyginant gautus 

rezultatus su rezultatais gautais nepaţeistoje ekosistemoje. Gautų rezultatų pagalba tikimąsi 

nustatyti, kaip didţiojo kormorano kolonijų veikla sąlygoja tokius ekosistemos komponentų 

parametrus kaip dirvoţemio cheminę ir biologinę charakteristiką, induočių augalų, 

parazitinių, saprotrofinių ir simbiontinių mikro- ir makromicetų, kerpių, gleivūnų, dirvoţemio 

mikroorganizmų ir artropodų įvairovę, būklę ir funkcinę struktūrą, o taip pat kaip kinta kitų 

paukščių rūšių struktūra ir lizdaviečių skaičius. Nauja ir reikšminga būtų tai, kad bus 

skiriamas dėmesys makromatricų sudėties apibūdinimui, makrokomponentų kiekių sąsajai su 

svarbiausiais biogenais, kurių kompozicijos lemia vienos ar kitos organizmų rūšies įsikūrimą 

ir klestėjimą arba išnykimą suardytoje bendrijoje.  

2010 m tyrimo rezultatai rodo, kad sudėtingame reljefe įsikūrusios kolonijos 

dirvoţemio charakteristikos labai priklausė nuo tyrimo zonų padėties reljefo atţvilgiu, 

pavyzdţiui, vandens kiekis, kvėpavimas, ureazinis aktyvumas ir (bent iš dalies) geocheminė 

struktūra. Tik Mg ir P pasiskirstymo priklausomybė nuo kolonijos veiklos buvo ryški. N, C ir 

organinės medţiagos kiekis taip pat labai priklausė nuo vietos reljefo atţvilgiu, tačiau 

skirtumai kolonijoje ir uţ jos ribų buvo pastebimi. Iš kitos pusės, didelis kai kurių elementų 

susikaupimas apatinėje kolonijos dalyje gali netiesiogiai priklausyti nuo padidėjusios erozijos 

viršutinėje kolonijos dalyje, kur nunyko miškas. Dėl kormoranų įtakos kolonijos teritorijoje 



 27 

nyksta vertingos augalų bendrijos, atitinkančios Europos Sąjungos buveinių direktyvos I-jo 

priedo buveinėms (2180 Medţiais apaugusios pajūrio kopos) keliamus reikalavimus. Jų 

pokyčiai yra negrįţtami dėl pakitusių buveinės trofinių sąlygų. Kormoranų kolonijos 

uţimamas ir jį supantys plotai tapo svetimţemių ir invazinių rūšių diasporų šaltiniu. 

Aktyviose kolonijos zonose masiškai plinta dvi parazitinių mikromicetų rūšys, o uţ kolonijos 

ribų jų arba visai nėra (nėra jų svetimţemių augalų šeimininkų), arba pasireiškia nestipriai. 

Kolonijos veikla drastiškai paveikė grybus ir kerpes: jos teritorijoje labai sumaţėjo 

diskomicetų ir agarikoidinių grybų tiek funkcinė, tiek rūšinė įvairovė, kerpių bendrijos 

kolonijos centre transformavosi į skurdţias nitrofilines bendrijas su vyraujančiomis itin 

nitrotolerantiškomis rūšimis (uţ kolonijos ribų kerpių bendrijose vyrauja acidofilinės ir 

neutrofilinės rūšys), aktyviausios kormoranų veiklos zonoje susidarė kerpių dykuma. 

Dirvoţemio biologiniai tyrimai parodė, kad kolonijos teritorijoje sunyko ektomikorizė, 

sumaţėjo oribatidinių erkių dalis mikroartropodų visumoje, padidėjo mikromicetų ir (ar) 

bakterijų masės santykis ir sumenko aktinomicetų kiekis. Ne visi organizmai reagavo į 

kolonijos veiklą vienareikšmiškai neigiamai. Tiek ţievės, tiek paklotės gleivūnų įvairovė ir 

rūšių sudėtis labai pakitusi kolonijos teritorijoje, tačiau pokyčiai diametraliai priešingi: 

paklotės gleivūnų įvairovė didesnė kolonijoje, nei uţ jos ribų, o ţievės gleivūnų įvairovė 

maţesnė kolonijos ribose. Paklotės hifomicetų įvairovė didţiausia buvo uţ kolonijos ribų, o 

medieną ardančių hifomicetų gausa buvo didţiausia aktyviosiose kolonijos dalyse. Kolonijos 

ribose, ypač apatinėje dalyje, vyrauja krūmynai, kur susidaro tinkamos sąlygos paukščių 

maitinimuisi. Čia migruojantys paukščiai trumpam apsistoja, o uţ kolonijos ribų daugiausia 

stebėti praskrendantys paukščių būriai.  

Aktuali informacija: laukiamas rezultatas būtų GIS priemonėmis paruošti ir pateikti 

tirtų parametrų erdviniai modeliai. Antra vertus, tyrimai apsiribojo tik viena Kuršių nerijos 

nacionalinio parko didţiųjų kormoranų kolonija. Kodėl tyrimams nepanaudotos kitos 

teritorijos prie didţiųjų Lietuvos vandens telkinių? Ar galima būtų teigti, kad visose 

kolonijose gauti rezultatai pasitvirtins? 

Vietinių medţių rūšių ir jų populiacijų paţeidţiamumas, arealų kaita bei prognozės 

kintant klimatui (MEDAREA) (LEK-17/2010). Klimato kaita bei įvairūs antropogeniniai 

procesai lemia augalijos būklę, ekosistemų produktyvumą ir biologinės įvairovės pokyčius. 

Pagal augalijos zonų kitimo prognozes per ateinantį šimtmetį Lietuvos teritorija turėtų 

atsidurti mišriųjų miškų zonos pietinėje dalyje. Drastiška buveinių kaita dėl klimato ir 

antropogeninių veiksnių ypač neigiamai paveiks augalų bendrijų stabilumą, jų įvairovę. 

Tiesiogiai klimato kaita veiks ir skirtingų rūšių arealus: jau dabar pastebimas šiaurinių rūšių 

nykimas bei pietinių rūšių invazija. Plinta termofiliniai augalai, jų patogenai bei vabzdţiai, 

pernešantys termofilinių augalų ligų sukėlėjus, aktyvėja buvę silpni patogenai. Numatoma 

pokyčių pasekmė yra ir augalų bendrijų populiacinės bei rūšinės sudėties kaita. Todėl 

nustatyti pagrindinių medţių rūšių paţeidţiamumą, jų arealų kaitą, įtaką biologinei įvairovei, 

miško ekosistemų struktūrai ir funkcionavimui bei sudaryti jų kaitos prognozes (modelius) 

tampa viena iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių. Šiai uţduočiai įgyvendinti numatoma 

ištirti, kaip Lietuvoje keičiasi miškų ir atskirų rūšių medţių būklė, įvertinti medţių amţiaus, 

augavietės sąlygų bei klimato veiksnių įtaką medţių būklei. Projekto vykdymo metu bus 

tiriamas modelinių medţių rūšių gausumas ir paplitimas miško ekosistemose bei jų arealų 

pokyčiai. Įvykdţius projekto uţduotis, bus gautos naujos ţinios apie Lietuvos pagrindinių 

miško medţių rūšių kilmių (provenencijų) rajonų galimą pasislinkimą globalios klimato 

kaitos sąlygomis. Projekte bus analizuojama paprastojo ir bekočio ąţuolo, kalninės guobos ir 
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paprastojo skirpsto, paprastojo skroblo, paprastojo uosio populiacijų plitimo, atsikūrimo, 

medynų sveikatingumo priklausomybė nuo jų genetinės įvairovės ir poledynmečio migracijos 

šakų, o taip pat giminingų rūšių tarprūšinės hibridizacijos tendencijos Lietuvoje. Pasitelkiant 

GIS programas, numatoma parengti pagrindinių Lietuvos miško medţių rūšių arealų ir 

medynų rūšių sudėties kaitos XXI amţiuje modelius. Projekte numatytų uţdavinių sėkmingas 

įgyvendinimas įgalintų parengti pagrindą medynų rūšių sudėties formavimo ir valdymo 

(miškininkavimo) strategijai bei rekomendacijoms. 

2010 m. vykdyti tyrimai apėmė mokslinės literatūros studijas, metodikų rengimą, 

duomenų rinkimą ir analizę. Pateikti tik modelinių medţių rūšių gausumo ir paplitimo tyrimų 

preliminarūs rezultatai, pagal kuriuos Nacionalinės miškų inventorizacijos pastoviuose 

apskaitos bareliuose nustatytas statistiškai patikimas šių rūšių apskaitos medţių skaičiaus bei 

medţių tūrio padidėjimas. Pomiškio gausos tyrimai parodė, kad šių rūšių pomiškio medelių 

kiekis turi tendenciją didėti visose pomiškio aukščio grupėse. Vertinant pomiškio medelių 

paţeidimų intensyvumą, ryškėja paţeidţiamumo maţėjimo tendencija.  

Kalninės guobos (Ulmus glabra Huds.) selekcinių poţymių ryšių tyrimo duomenimis, 

jos aukščio pranašumas reiškia bazinių pumpurų buvimą, amfitoniją, stiebo ašies dominavimą 

ir gerą nusivalymą nuo šakų, o lapų formos bei indukcinės ir selekcinės aplinkos (motininių 

medţių ir eksperimentinių ţeldinių augavietės) skirtumų ryšys – plastiškumą tarp kartų. 

Tiriant trako miško mišrios paprastojo ir bekočio ąţuolo populiacijos palikuonių 

šeimų rūšinę sudėtį, buvo nustatyta, kad didele dalimi šeimos rūšinė sudėtis atitinka 

motinmedţio, o daugiausia neatitikimų pastebėta tarpinių ir vėlyvųjų formų motinmedţių 

šeimose. Turint duomenis apie tai, kad tarp bekočių ąţuolų vyrauja ankstyvos ir tarpinės 

fenologinės ţydėjimo formos, o tarp hibridų tarpinės ir vėlyvosios, galima teigti, kad 

hibridizacijos procesai yra intensyvesni būtent tarp tarpinės ir vėlyvosios formos individų.  

Trijuose eksperimentiniuose ţeldiniuose, kuriuose išbandoma 340 palikuonių iš 24 

Lietuvos ir vakarų Europos paprastojo uosio populiacijų, atsparumo patogenui Chalara 

fraxinea, kuris keičiantis klimatui sukėlė masinį uosynų dţiūvimą Europoje, bei augimo ir 

kitų adaptacinių poţymių tyrimai atskleidė patikimus genetinius skirtumus tarp populiacijų ir 

tarp šeimų, adityvinės genetinės variacijos koeficientai buvo dideli – siekė 29,9–38,7%, o 

paveldėjimo koeficientai – 0,40–0,51%. Stiprus paveldėjimas ir genetinė atsparumo ligoms 

variacija leidţia tikėtis efektyvios selekcijos, rezistencinėms selekcinėms populiacijoms 

sukurti ir sėklinėms plantacijoms veisti, siekiant atkurti stipriai paţeistas paprastojo uosio 

populiacijas Lietuvoje. Taikant hierarchinę adaptyvumo teoriją, padaryta išvada, jog neigiami 

klimato atšilimo padariniai gali būti kur kas menkesni, nei numato dauguma specialistų, nes 

dabartiniuose genofonduose iki šiol saugoma informacija apie praeityje vykusius panašaus 

masto atšilimus. 

Problema: nėra informacijos apie pagrindines medţių rūšis, kuri, matyt, bus pateikta 

2011 m. ataskaitoje. Straipsnis parašytas ankščiau negu pradėtas vykdyti projektas. 7 

uţdavinys dubliuojasi su kito projekto uţduotimi – įvertinti klimato kaitos poveikyje galimas 

svetimkraščių medţių, kurių arealai yra netoli Lietuvos sienų, imigracijos bei savaiminio 

išplitimo XXI a. galimybes. 

Svetimkraščių medţių įtaka miško bendrijų biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui 

(SVETIMKRAŠTIS MIŠKAS) (LEK-19/2010). Su klimato kaita susijusi medţių rūšių išplitimo 

arealo kaita skatins naujų – svetimkraščių – sumedėjusių rūšių paplitimą Lietuvos miškuose. 

Svetimkraščiai sumedėję augalai palyginus su vietiniais turėtų iš esmės skirtingai formuoti 

bendrijų mikroklimatą, veikti biogeocheminės apytakos procesus. Kai kurias atvejais, 
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svetimkraščių rūšių formuojamos bendrijos gali būti tokios pat turtingos, kaip ir vietinės, 

kitais atvejais gali būti skurdesnės. Vietinės augalų, gyvūnų bei grybų rūšys turi prisitaikyti 

prie naujų sąlygų, kitaip vyksta vietinių rūšių gausumo sumaţėjimas ar jų išstūmimas. Yra 

galima svetimkraščių rūšių hibridizacija. Tai viena iš grėsmių vietinei biotai, nes gali 

evoliucionuoti naujos invazinės, ekologiškai agresyvesnės formos. Viena tokių medţių rūšių 

yra kalninė pušis (Pinus mugo), introdukuota Kuršių Nerijoje pakankamai ilgą laikotarpį, kad 

suformuotų savitą ekotipą. Kalninė pušis gali daryti esminę įtaką vietiniam vertingos tiek 

ūkine, tiek ir ekologine prasme paprastosios pušies genofondui, taip sukurdama naują 

hibridinę pušų rūšį. Hibridizacijos faktas tarp šių rūšių yra svarbus tiek fundamentine, tiek 

taikomąja prasme. Natūraliu būdu formuojasi nauja pušų rūšis, kuri gali turėti adaptacinį 

potencialą tam tikroje aplinkoje.  

Reikšmingos įtakos svetimkraščių medţių formuojamoms miško bendrijoms gali turėti 

ir klimato kaita. Tikėtina, kad šiltėjimas artimiausiu metu bus ţenklus, tad iškyla klausimas 

kaip adaptuoti miškininkystės priemones veisiant miško svetimkraščių medţių rūšis. Todėl 

svetimkraščių sumedėjusių medţių rūšių įtakos miško bendrijų biologinei įvairovei, 

struktūrai, biogeocheminiams ciklams ir tvarumui tyrimai iš esmės turėtų papildyti 

informaciją apie vietinių rūšių tvarumą. Šiam tikslui pasiekti numatoma nustatyti 

svetimkraščių medţių rūšių paveiktų miško bendrijų paplitimą, jų galimus pokyčius globalios 

ir regioninės kaitos sąlygomis, o taip pat jų įtaką miško bendrijų struktūrai ir augmenijos 

įvairovei, dendrobiontų vabzdţių įvairovei ir paplitimui, miško bendrijų dirvoţemių 

fizikinėms, cheminėms ir biologinėms savybėms bei atskirai įvertinant svetimkraštės kalninės 

pušies genetinį poveikį paprastosios pušies populiacijoms per jų natūralią hibridizaciją Kuršių 

Nerijoje pagal DNR ţymenis. Apibendrinus gautus rezultatus, kompleksiškai bus įvertintas 

svetimkraščių sumedėjusių augalų rūšių pakeistų miško bendrijų tvarumas: struktūros, 

biologinės įvairovės bei biogeocheminių ciklų pokyčiai. 

Pagrindinis rezultatas – kompleksinis svetimkraščių sumedėjusių augalų rūšių pakeistų 

miško bendrijų struktūros, biologinės įvairovės bei biogeocheminių ciklų pokyčių bei 

tvarumo įvertinimas. Atlikus numatytus tyrimus, bus gautos naujos ţinios apie svetimkraščių 

sumedėjusių augalų įtaką miško bendrijų struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai. Šios ţinios 

padės išaiškinti fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų prisitaikymo dėsningumus 

globalios klimato kaitos sąlygomis, įgalins numatyti poveikio švelninimo būdus bei 

priemones.  

Problema: uosialapio klevo (Acer negundo L.), baltaţiedės robinijos (Robinia 

pseudoacacia L.) ir vėlyvosios ievos (Padus serotina (Ehrh.) Borkh.) poveikis vietinėms 

rūšims ir sausumos ekosistemai lieka neišnagrinėtas. Tai invazinės rūšys, esančios sąraše, 

paskelbtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. D1-

663.  

Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos krintančių medţių 

lapų nuokritų (ACERTOX) (LEK-20/2010). Išskirtinis dėmesys tarp svetimkraščių medţių 

rūšių skirtas uosialapiui klevui (Acer negundo L.) ir jo poveikio aplinkai tyrimams, kuris yra 

pirmas sąraše agresyvių invazinių augalų, keliančių potencialią grėsmę vietinių ekosistemų 

stabilumui (LR Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 9 d. Nr. DI-663 įsakymas). Sukaupti 

duomenys liudija ţymią šios rūšies įtaką ekosistemoms: jų fizinei struktūrai, 

biogeocheminiams ciklams bei maisto medţiagų apykaitai. Be tiesioginio poveikio uosialapis 

klevas modifikuoja per lapų nuokritas į vandens telkinius patenkančius irimo produktus, tuo 

keldamas grėsmę atskirų rūšių išlikimui. Lietuvoje plečiantis A. negundo arealui tampa 
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aktualu įvertinti jo įtaką įprastinių hidroekosistemų ekologinei būklei. Kranto zonos augalų 

lapai patekdami į vandens telkinį spartina organogeninio kranto ir atabrado susidarymą. 

Vykstant intensyviai mikrobiologinei organinių medţiagų mineralizacijai į priedugnio 

vandenį, išsiskiria papildomos biogeninės bei kitos, taip pat ir toksiškos daugumai 

hidrobiontų, medţiagos. Todėl šiame kontekste organinių medţiagų produkcijos-

mineralizacijos procesų tyrimai leidţia vertinti kaip kinta funkcinės priekrantės zonos 

charakteristikos įvairių lapuočių augimo vietose. Grindţiant sąsajas tarp sausumos ir vandens 

ekosistemų ir remiantis tuo, kad medţių lapų nuokritų irimo produktai yra alochtoninės 

ištirpusios organinės anglies papildomas šaltinis, buvo bandoma vertinti šiuo metu 

dominuojančių juodalksnių poveikį hidrofitams ir palyginti jį su uosialapio klevo sukeltu 

poveikiu. Šiam tikslui pasiekti mokslininkai pabandė įvertinti juodalksnio (Alnus glutinosa) ir 

uosialapio klevo (A. negundo) lapų nuokritų ekstraktais paveiktų reikšmingo trofinės 

grandinės elemento – ţvaigţdėtojo maurašakio (Nitellopsis obtusa) ląstelių oksidacinio streso 

ir ląstelės membranos jonų transportą reguliuojančių fermentų aktyvumų kaitą, koreliuodami 

ją su elektrofiziologinės reakcijos ir mirtingumo pokyčiais, o taip pat juodalksnio ir uosialapio 

klevo lapų nuokritų ekstraktais paveiktos maţosios plūdenos (Lemna minor) oksidacinio 

streso fermentų aktyvumų kaitą ir morfogenezės ypatumus, šių medţių rūšių nuokritų poveikį 

mikroorganizmų struktūrai ir funkcijoms vykstant jų biodegradacijai bei nustatyti juodalksnio 

ir uosialapio klevo savaiminio irimo ekstraktų fizines-chemines savybes, įtakojančias vandens 

storymės biologiškai reikšmingas charakteristikas. Tyrimų rezultatai atsakys į klausimus, 

susijusius su vietinių rūšių paţeidţiamumu ir invazinių rūšių įtaka vandens ekosistemų 

biologinei įvairovei ir funkcionavimui. Svetimkraščio uosialapio klevo lapų irimo produktų 

poveikio vandens augalų ir dumblių ląstelių fiziologiniams ir biocheminiams pokyčiams bei 

mikroorganizmų struktūrai ir funkciniam aktyvumui tyrimai suteiks informacijos apie 

vandens ekosistemos komponentų reakciją į alochtoninės kilmės veiksnius. 

2010 m. atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad uosialapio klevo lapų mineralizacija 

pradiniame etape (per 20 parų) vyksta intensyviau, negu juodalksnio lapų. Tai leidţia daryti 

prielaidą, kad uosialapio klevo lapų organinė medţiaga yra biologiškai prieinamesnė įvairių 

grupių vandens mikroorganizmams, dalyvaujantiems mineralizacijoje. Jo lapų savaiminio 

irimo ekstraktas (apie 500 mg/L IOA) sukėlė ţymiai stipresnę menturdumblių (Nitellopsis 

obtusa) ląstelių ramybės potencialo depoliarizaciją per 90 min., o taip pat ţenkliai didesnį šių 

ląstelių mirtingumą 8 dienų ekspozicijos metu, negu panašios IOA koncentracijos juodalksnio 

lapų ekstraktas. 

Maţosios plūdenos (Lemna minor) morfologinių poţymių, būtent dalijimosi daţnio ir 

šaknelių ilgio, kaita rodo, kad vandeninis uosialapio klevo ekstraktas (be alochtoninio 

mikroorganizmų uţkrato) skatino plūdenos vystymąsi, ką patvirtino ir organinės medţiagos 

prieaugio matavimai, tuo tarpu juodalksnio lapų poveikis buvo slopinantis.  

Svetimkraščių vėţiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai eţeruose (SVETIMI 

TINKLE) (LEK-18/2010). Svetimkraščių rūšių invazijos keičia ne tik vietos bendrijų 

biologinę įvairovę, bet ir jų sandarą bei funkcijas ir sausumos ir vandenų ekosistemose. Tokie 

pokyčiai gali būti ţalingi tiek gamtosauginiu, tiek ir ekonominiu atţvilgiu. Vienas svarbiausių 

bendrijos rodiklių yra mitybos tinklo sandara, todėl invazinių rūšių poveikių vietinių bendrijų 

mitybos tinklui paţinimas būtinas prognozuojant ekosistemų raidą globalios aplinkos kaitos 

(apimančios ir biologines invazijas) sąlygomis. Tiriant invazinių rūšių poveikį vietos bendrijų 

mitybos tinklui, pagrindinis dėmesys buvo skirtas svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyviams ir 

jų įtakai eţerų mitybos tinklui panaudojant gradientinę analizę, t. y. atliekant Lietuvos eţerų 
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tyrimus gradiente nuo „švarių“ iki stipriai invazinių rūšių pakeistų makrobestuburių bendrijų. 

Iš svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių Lietuvos eţeruose plačiausiai ir gausiausiai yra 

paplitusios tikslingai introdukuotos (Ponto-Kaspijos kilmės) kietašarvė šoniplauka 

(Pontogammarus robustoides) ir eţerinė mizidė (Paramysis lacustris) bei natūraliai atplitęs, 

bet dėl nelegalių introdukcijų į eţerus patekęs rainuotasis vėţys (Orconectes limosus). Šių 

invazinių rūšių poveikis ir bus tiriamas. Mitybos tinklo sandaros tyrimai bus atlikti 

panaudojant stabiliųjų azoto ir anglies izotopų metodą invazinių rūšių poveikio bendrijai 

gradiente, nuo eţerų be invazinių vėţiagyvių iki eţerų kuriuose gyvena gausios šių 

svetimkraščių populiacijos. Poveikio gradientas bus įvertintas pagal litoralės makrobestuburių 

bendrijos biologinio uţkrėstumo lygį. Atlikus tyrimus, bus nustatyta, koks yra svetimkraščių 

aukštesniųjų vėţiagyvių invazijų poveikis eţerų mitybos tinklui ir kiek jis priklauso nuo 

rūšies biologinių ypatybių. Tai pat bus įvertintos invazinių rūšių trofinės rolės eţerų mitybos 

tinkle. Pagal litoralės makrobestuburių tyrimus bus parengtos eţerų biologinio uţkrėstumo 

vertinimo rekomendacijos.  

Aktuali informacija: ar ryšiai, atskleisti eţeruose, bus patvirtinti ir upėse? Ţymėtojo 

vėţio (Pacifastacus leniusculus) įtaka Lietuvos vandenyse lieka neaiški. 

Kormoranų poveikio Kuršių marių ţuvų populiacijų struktūrai bei ištekliams 

vertinimas ir prognozė (KORMOD) (LEK-24/2010). Gilinantis į invazinių rūšių poveikių 

vietinių bendrijų mitybos tinklui paţinimą, išskirtinis dėmesys skiriamas didţiajam 

kormoranui, kuris ne tik iš esmės paveikė sausumos ekosistemas, bet ir savo mitybos grandį, 

maistinių ţuvų populiacijų struktūrą ir išteklius. Staigus kormoranų populiacijos Europoje 

augimas pastaraisiais dešimtmečiais ir su tuo susiję konfliktai lėmė daug tyrimų, susijusių su 

kormoranų poveikio vertinimu akvakultūroms maţesniuose ar maţo produktyvumo vandens 

telkiniuose. Dideliuose produktyviuose vandens telkiniuose kormoranų poveikį sudėtinga 

įvertinti dėl jų kompleksiškumo. Daugelis tyrimų juose vertina kormoranų suvartotų ţuvų 

(atskirų rūšių ar bendrą) biomasę. Lietuvoje iki šiol kormoranų poveikio ţuvų bendrijoms ir 

populiacijoms tyrimai nebuvo vykdomi. Todėl projektas, kuris leis įvertinti didţiojo 

kormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) poveikį svarbiausių mitybinių ţuvų – kuojos, 

ešerio ir pūgţlio populiacijoms Kuršių mariose iš esmės papildys šio invazinės paukščių 

rūšies poveikį sausumos ekosistemoms.  

Atlikdami tyrimus, mokslininkai sieks įvertinti kormoranų arealo kaitos įtaką Kuršių 

marių ţuvų bendrijų struktūrai, numatyti kormoranų plitimo pasekmes esamai marių ţuvų 

įvairovei bei ištekliams. Tai įgalins pateikti naują, moksliškai pagrįstą informaciją, susijusią 

su kormoranų populiacijos reguliacija ir ţuvų išteklių išnaudojimu, bei sukurti 

rekomendacijas esant skirtingam kormoranų poveikio intensyvumui. Tokie fundamentiniai ir 

taikomieji duomenys prisidės prie vienos tiek gamtosauginiu, tiek ekonominiu poţiūriu, 

svarbiausių Lietuvos ekosistemų – Kuršių marių – struktūros ir funkcionavimo kaitos 

dėsningumų išaiškinimo. 

Svarbiausias projekto uţdavinys – esamų ir galimų ekonominių nuostolių, sumaţėjus 

versliniams laimikiams dėl kormoranų įtakos, vertinimas ir prognozė. Šio uţdavinio 

įgyvendinimo rezultatas – stochastinio modelio pagalba apskaičiuotas šių paukščių poveikis 

ţuvų populiacijų produkcijai. Tai sudarys palankias, moksliškai pagrįstas prielaidas ieškoti 

išeitims iš dabartinės itin konfliktiškos situacijos tarp ţvejų ir kormoranų. Poveikio 

svarbiausioms mitybinių ţuvų populiacijoms vertinimas bus atliekamas naudojantis 

stochastiniu ţuvų kohortų analizės metodu pagrįstu modeliu. Modelio dėka nustačius ţuvų 
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produkcijos pokytį, esant skirtingam kormoranų poveikio intensyvumui, atsirastų galimybė 

argumentuotai pagrįsti kormoranų populiacijos reguliavimo būtinumą.  

Pirmajame projekto vykdymo etape 2010 m. buvo renkami mėginiai, atliekama jų 

analizė laboratorijoje. Siekiant nustatyti kormoranų mitybos selektyvumą, buvo vykdomas 

mitybos tyrimas naudojant atrajų analizės metodą. Viso buvo analizuota apie 280 atrajų, 

nustatyta kokybinė ir kiekybinė mitybos sudėtis, jos selektyvumas. Svarbiausių mitybinių 

ţuvų populiacinių parametrų (amţinė, lytinė struktūra) tyrime buvo vykdomi eksperimentiniai 

apgaudymai Kuršių mariose, iš viso 23 apgaudymai 15-oje tyrimo akvatorijų. Amţinės 

populiacijų struktūros nustatymui bei augimo vertinimui buvo surinkta virš 900 ţuvų otolitų. 

Nustatyta, jog kormoranų mityboje svarbiausios buvo trijų rūšių ţuvys – kuoja, pūgţlys ir 

ešerys; šios rūšys mityboje sudarė 82,9% pagal skaičių ir 73,6% pagal masę. 

Aktuali informacija: kas sudaro likusį ketvirtį mityboje ir pagal skaičių ir pagal masę? 

Ar karšis, kuri yra pramoninė ţuvų rūšis, nėra kormoranų mitybinės grandies dalis? Kokia 

būtų kormoranų sąsaja su paskutiniuoju laikotarpiu sparčiai Kuršių mariose plintančiu 

grundulu – kita invazine rūšimi? 

3. Išvados 

Programos pirmojo uţdavinio – 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 2010 m. vystyti trimis pagrindinėmis kryptimis: 

 biogeocheminių indikatorių pagalba atliekami kvartero šiltmečių gamtinės ir 

antropogeninės kilmės paleoaplinkos pokyčių ir jų ciklų tyrimai bei identifikuotų svyravimų 

santykio su globaliai fiksuojamais pokyčiais įvertinimas;  

 paleoinvazijų rūšiniai, erdviniai bei chronologiniai tyrimai; 

 identifikuotų paleoekosistemos pokyčių įtaką invazinių rūšių plėtrai antropogeninės 

veiklos kontekste; 

Pirmajai krypčiai atitinkantys tyrimai atliekami dvejuose projektuose (Nr. LEK-

01/2010) ir (Nr. LEK-03/2010), priskirtuose pirmojo programos uţdavinio pirmajai 

priemonei. Projektai skirti kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų bei jų pokyčių analizei, 

išryškėjusių dėsningumų koreliacijai su regione ar globaliu mastu identifikuojamais 

svyravimais.  

Antrajai bei trečiajai tyrimų kryptims pagrindinis dėmesys skirtas projekte (Nr. LEK-

01/2010), atstovaujančiame pirmojo programos uţdavinio antrajai priemonei. Jame 

akcentuojami invazinių augalų bei gyvūnų rūšių tyrimai, kurių plėtrai lemiamos įtakos turėjo 

gyventojų veikla. 

Tiriant šiuolaikinių invazijų pobūdį ir tendencijas, kaip ir formuojant galimos jų raidos 

modelius, didelis dėmesys skiriamas aplinkos sąlygų, kuriose šie procesai vyksta ir nuo kurių 

didele dalimi priklauso, analizei. Neretai šiandieninių procesų ištakos slypi praeityje ir būna 

betarpiškai susiję su skirtingais geologiniai laikotarpiais ir jų metu vyravusiomis 

paleoaplinkos sąlygomis. Programos atliekamų tyrimų esmę sudaro praeities paleoaplinkos 

sąlygų pobūdţio bei kaitos nustatymas skirtingais kvartero šiltmečiais, jų įtakos rūšių 

ekspansijai ir (ar) invazijai bei adaptacijai įvertinimas ir gautomis ţiniomis paremta ateities 

procesų prognozė.  
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Atsiskaitomuoju laikotarpiu atlikta fonduose sukauptos bei publikuotos informacijos 

analizė padėjo identifikuoti skirtingų kvartero šimtmečių (tarpledynmečių) nuosėdų pjūvius, 

kuriuose yra maksimaliai atspindėti pagrindiniai kvartero tarpledynmečiai, o nuosėdų storiai 

bei jų litologinė sudėtis leidţia tikėtis nepertraukiamų sedimentacijos ciklų, kurie uţtikrina 

patikimą paleosąlygų rekonstrukcijos galimybę. Suformuota tyrimų metodologija papildyta 

anksčiau mūsų šalyje netaikytomis analizės bei tyrimų rūšimis. Sukurtos informacinės bazės, 

kurios papildomos nauja tyrimų medţiaga ir uţtikrina kompleksinį informacijos apdorojimą. 

Atlikti preliminarūs tyrimai suteikė naujos informacijos apie tarpledynmečių paleoaplinkos 

sąlygų pobūdį, jo pokyčius ir pastarųjų chronologinę priklausomybę. Baigiamojoje 

ataskaitoje, kaip ir planuota, bus pateikta informacija apie skirtingų kvartero šiltmečių 

paleoklimatinių sąlygų kaitą, augalijos raidos ciklus, sedimentacinių baseinų vystymosi 

istoriją ir kt. 

Didelis dėmesys programoje skirtas paleoantropoinvazijų, arba kultūrinių augalų bei 

naminių gyvulių rūšių plėtros ypatybių vėlyvajame holocene, tyrimams. Per pirmąjį projekto 

vykdymo pusmetį atlikti izotopiniai tyrimai suteikė naujos informacijos apie atskirų invazinių 

gyvūnų bei kultūrinių augalų rūšių plėtros mūsų regione chronologiją, nustatyti pagrindiniai 

holoceno paleoekosistemos gamtinių pokyčių ciklai centrinėje bei vakarų Lietuvoje, bei gauta 

visiškai nauja informacija apie kultūrinių augalų plėtrą vakarinėje Lietuvos dalyje, čia fiksuoti 

ir anksčiau regione neidentifikuotų augalų plėtros ţenklai. Akivaizdu, jog gaunama 

informacija yra naujas poţiūris į invazinių rūšių plėtros pobūdį, rūšinę sudėtį bei chronologiją 

holoceno metu. 

Programos antrojo uţdavinio – ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius 

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

invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas – 

vykdomų projektų tyrimai 2010 m. vystyti keturiomis pagrindinėmis kryptimis: 

 svetimkraščių organizmų genetinės įvairovės įvertinimas, jų kilmės nustatymas bei 

genominė įtaka adaptacijai naujose buveinėse;  

 svetimkraščių organizmų ekologinių ir fiziologinių ypatybių, įtakojančių adaptaciją, 

invazyvumą ir ekosisteminius poveikius, nustatymas ir įvertinimas; 

 svetimkraščių organizmų identifikavimo metodų kūrimas; 

 biotos pokyčių globalios kaitos sąlygomis prognozavimas. 

Pirmojoje kryptyje atliekami penkių projektų (LEK-04/2010, LEK-08/2010, LEK-

10/2010, LEK-14/2010, LEK-16/2010) tyrimai. Vertinama svetimkraščių invazinių virusų, 

paţeidţiančių Lietuvoje kultivuojamus augalus, kamienų genetinė įvairovė siekiant nustatyti 

jų kilmę, galimus genominius pokyčius ir potencialą paţeisti naujas augalų rūšis. Kitame 

projekte tiriamos planktono rafidofitainių genetinės įvairovės ir rūšies ekologinių ypatybių 

sąsajos siekiant prognozuoti adaptaciją naujose arealo teritorijose. Vertinama ţolinių augalų 

vidupopuliacinė ir tarppopuliacinė genetinė įvairovė turint tikslą nustatyti šią įvairovę 

įtakojančius globalius ir lokalius veiksnius bei tiriamų rūšių adaptaciją. Taip pat atliekami 

gyvūnų tyrimai. Tiriami svetimkraščiai vandens moliuskai ir jų parazitai, siurbikės, siekiant 

pagal genetinės įvairovės rodiklius įvertinti populiacijų formavimosi dėsningumus, sukurti 

rūšių identifikavimo būdus ir prognozuoti galimus ekosisteminius poveikius. Paskutinis 

projektas skirtas ištirti labiausiai Lietuvoje išplitusių invazinių vandens ir sausumos paukščių 

rūšių bei sparčiai urbanizuotose bei pusiau natūraliose buveinėse šiuo metu plintančių ţąsinių 

ir karvelinių paukščių rūšių genetinę įvairovę, adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus bei 

plitimo kelius ir invazyvumą įtakojančius veiksnius. 
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Antrojoje kryptyje taip pat atliekami penkių projektų (LEK-06/2010, LEK-07/2010б 

LEK-11/2010, LEK-13/2010, LEK-15/2010) tyrimai. Tiriamos sėklomis plintančių 

svetimkraščių augalų fiziologinės ypatybės – viduląstelinės metabolizmo grandys, kurios 

įtakoja rūšių išgyvenamumą, o tuo pačių ir invazyvumą skirtingomis aplinkos sąlygomis. 

Atliekami tyrimai siekiant nustatyti svetimkraščio augalo – kietinės ambrozijos – plitimo 

kelius bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus. Taip pat nustatoma šio augalo 

ţiedadulkių, kurios priskiriamos alergenams, sklaida Lietuvoje, jų tolimosios pernašos. 

Tiriami svetimkraščių medţių plitimo Lietuvoje dėsningumai, vertinamas jų invazyvumas ir 

ekosisteminiai poveikiai: jų produkuotos organikos destrukcija, įtaka maistmedţiagių 

apykaitai dirvoţemyje. Tikrinamos dvi hipotezės – metabolizmo ir mitybinės nišos, galinčios 

paaiškinti svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių pranašumą prieš vietos ekologiškai 

ekvivalentiškas rūšis. Atliekami rūšių porų gyvenančių tose pačiose ekosistemose ekologinių 

nišų palyginimai panaudojant stabiliųjų izotopų analizės metodą. Tiriamas svetimkraščių 

amarų plitimas, jų gyvenimo ciklai bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumai. Šiame 

darbe nagrinėjama ir pirmosios krypties problematika – tiriamų amarų rūšių genetinė įvairovė 

ir filogenija.  

Trečiojoje kryptyje vykdomi du projektai (LEK-05/2010, LEK-12/2010). Kuriama 

automatizuota svetimkraščių fitoplanktono rūšių skaitmeniniuose vaizduose atpaţinimo 

sistema, kuri leistų vertinti ir kiekybinius rodiklius. Sistema grindţiama automatine vaizdų 

analize bei skaitinio intelekto metodais, vaizdų gavimui naudojant nesudėtingą įrangą. Kitame 

projekte kuriami svetimkraščių ir vietinių vabzdţių rūšių bei su jais susijusių 

entomopatogeninių mikroorganizmų aptikimo metodai, planuojama pateikti svetimkraščių 

vabzdţių atplitimo į Lietuvą pasekmių prognozes. Kuriamas morfologiškai artimų rūšių 

atskyrimo chromotografinis metodas. 

Paskutinei, ketvirtai krypčiai skirtas vienas projektas (LEK-09/2010). Jame siekiama 

ištirti klimato kaitos paskatintų segetalinės floros pokyčių tendencijas šalies agroekosistemose 

ir parengti tikėtinų pokyčių prognozes, bei parinkti su šiuo procesu susietų ţemės ūkio 

produktyvumo ir kitų specifinių klausimų sprendimo priemones. Reikia paminėti, kad 

prognozių apie biologinių invazijų ir jų pasekmių tendencijas pateikimas yra numatytas ir 

keliuose kituose antrojo programos uţdavinio projektuose. 

Vykdant trečiąjį programos uţdavinį – nustatyti vietinių rūšių paţeidţiamumą ir 

adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų 

kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines pasekmes esamai biologinei įvairovei, 

bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai – tyrimai daugiau 

buvo akcentuojami į vietinių rūšių paţeidţiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų 

globalių pokyčių sąlygomis bei svetimkraščių invazijų ekologinę įtaką esamai biologinei 

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

maţas dėmesys pirmajame etape skirtas vietinių rūšių buveinių ar arealų kaitos ekologinei 

įtakai esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, 

funkcionavimui ir kaitai. 

Apibendrinus aštuonis trečiajam programos uţdaviniui prisiskiriamus projektus, 

galima teigti, kad geriausiai tiriamas sumedėjusių augalų – medţių, vietinių ir svetimkraščių, 

paţeidţiamumas ir adaptacija biologinių invazijų ir kitų globalių pokyčių sąlygomis, jų įtaka 

esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui 

ir kaitai. Tarpinio atsiskaitymo metu jau išaiškinta, kad vietinių medţių rūšių, kurių dalis 

bendroje Lietuvos miškų sudėtyje neviršija 1% (paprastojo skroblo, paprastojo skirpsto, 
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kalninės guobos, paprastosios vinkšnos, bekočio ąţuolo, paprastojo klevo ir maţalapės 

liepos), gausumas didėja, o jų paţeidţiamumas maţėja. Teigiama, jog neigiami būsimo 

klimato atšilimo padariniai gali būti kur kas menkesni, nei numato dauguma specialistų.  

Duomenys apie vietinių medţių rūšių paţeidţiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų 

ir kitų globalių pokyčių sąlygomis bei jų rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką esamai biologinei 

įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir kaitai bus 

deramai papildyti informacija apie svetimkraščių medţių rūšių paţeidţiamumą ir adaptaciją 

Lietuvoje bei šių rūšių įtaką miškų įvairovei, struktūrinei organizacijai, funkcionavimui ir 

kaitai. 2011 m. bus parengtos svetimkraščių medţių įtakos miško bendrijų struktūrai ir 

įvairovei, dendrobiontų vabzdţių įvairovei bei dirvoţemių fizikinėms, cheminėms ir 

biologinėms savybėms tyrimo metodikos.  

Išskirtinis dėmesys skirtas uosialapio klevo ekologinei įtakai esamai biologinei 

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

vandens ekosistemoms. Dabar jau aišku, kad uosialapio klevo (Acer negundo) lapai 

savaiminės biodegradacijos metu praturtina vandens terpę organinių ir biogeninų medţiagų 

kiekiais ţymiai daugiau, nei Lietuvoje pakrančių zonose vyraujantys juodalksniai. Tačiau 

kokią įtaką uosialapis klevas, jo nuokritos daro sausumos ekosistemoms dar neţinoma.  

Medţių, tiek vietinių, tiek svetimkraščių paţeidţiamumui ir plitimui įtakos gali turėti 

ir suintensyvėjęs grybinių ligų plitimas, dėl ko medţiai suaugėliai ne tik praranda savo 

dekoratyvinę vertę (ypač aktualu svetimkraščiams medţiams), bet ir savo mechaninį ir 

adaptacinį atsparumą. Nuo 1999 m. Lietuvoje stebimos naujos Aesculus hippocastanum 

paţeidţiančios Guignardia aesculi ir Erysiphe flexuosa grybų rūšys. Aptikti 16 rūšių medţiai 

su kamienų paţeidimais, būdingais invazinės Phytophthora genties grybams. Baigiamojoje 

2011 m. ataskaitoje bus pateikti rezultatai apie Phytophthora genties patogenų, paţeidţiančių 

sumedėjusius dekoratyviuosius augalus Lietuvoje, paplitimą, rūšinę įvairovę bei įvertinta jų 

daroma ţala. Išaiškinus medţių gyvybingumo ir patogeninių rūšių sąveikos dėsningumus, bus 

sukurti prognozės modeliai, parengtos rekomendacijos ir pateikta viešinti informacija apie 

nedestrukcinės pavojingų būklių diagnostikos galimybes bei naujų patogeninių rūšių kontrolę. 

Esant galimybėms, šių tyrimų svarbą padidintų informacija apie vietinių ir svetimkraščių 

rūšių paţeidţiamumą ar atsparumą uţsikrėsti šiomis naujausiomis grybų rūšimis, taip pat šių 

grybų egzistavimą ir poveikį didţiojo kormorano paţeistuose medynuose.  

Iki šiol dar nėra aišku, ar invazinės samanos Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 

plitimas turi įtakos vietinėms vyraujančioms medţių rūšims atsikurti antropogeniškai 

paţeistose sukcesijose. Nustatyta, kad ši samana gali augti ţymiai rūgštesnėse augavietėse 

negu buvo ţinoma iki šiol. Paţeistose augavietėse su ja gali konkuruoti vos kelių rūšių 

augalai. Campylopus introflexus projekcinis padengimas ryškiau sumaţėja tik įsitvirtinus 

Calluna vulgaris, Eriophorum angustifolium ir Eriophorum vaginatum bei didėjant berţų lapų 

nuokritų kiekiui. Atsakymas į klausimą, ar ši invazinė samana turi įtakos vietinėms 

pionierinėms medţių rūšims atţelti, papildytų informaciją apie svetimkraščių invazijų 

ekologinę įtaką esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, 

funkcionavimui ir kaitai.  

Pastarojo laikotarpio viena iš pagrindinių invazinių rūšių, turinčių reikšmingą poveikį 

ir sumedėjusiai, ir ţolinei augalijai yra didysis kormoranas. Nors tai saugoma Lietuvoje 

paukščių rūšis, tačiau pagal savo plitimą ir poveikį aplinkai, ji pilnai atitinka invazinės rūšies 

sampratą. Lietuvoje peri Phalacrocorax carbo sinensis porūšiui priklausantys didieji 

kormoranai. Nors įvairiuose šaltiniuose konstatuojamas neigiamas didţiojo kormorano 
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kolonijų poveikis miško ekosistemoms, mokslinių tyrimų rezultatų apie pačios ekosistemos 

funkcionavimą, išskyrus konstatuojamą akivaizdţiausią medţių ţūtį, yra nedaug. Remiantis 

preliminariais rezultatais jau išaiškinta, kad kolonijos teritorijoje nyksta vertingos augalų 

bendrijos, atitinkančios Europos Sąjungos buveinių direktyvos I-jo priedo buveinėms (2180 

Medţiais apaugusios pajūrio kopos) keliamus reikalavimus, vyksta kerpių bendrijų bei 

paklotės ir ţievės gleivūnų transformacija. Dėl pakitusių buveinės trofinių sąlygų šie pokyčiai 

yra negrįţtami, o teritorija tampa svetimţemių ir invazinių rūšių diasporų šaltiniu. Aktyviose 

kolonijos zonose ir kolonijos centre masiškai plinta dvi parazitinių mikromicetų rūšys ir 

maţėja diskomicetų rūšių bei stebimas drastiškas fruktifikavusių agarikoidinių grybų 

įvairovės sumaţėjimas ir jų funkcinių grupių nuskurdimas. Taip pat stebimas mikorizės 

nykimas bei oribatidinių erkių, kurios sudaro pagrindinę natūralių ekosistemų dirvoţemio 

mikroartropodų dalį, maţėjimas. Šias kormoranų veiklos neigiamas pasekmes sustiprina 

ţinios apie šios invazinės paukščių rūšies poveikį svarbiausių mitybinių ţuvų – kuojos, ešerio 

ir pūgţlio populiacijoms Kuršių mariose. Pastaruoju laikotarpiu vykdoma surinktų duomenų 

analizė, bet baigiamojoje ataskaitoje planuojama pateikti visapusišką informaciją apie 

kormoranų mitybą, mitybinę ţuvų amţiaus struktūrą, kas leistų įvertinti kormoranų mitybinių 

ţuvų populiacijų produkcijos pokytį ir nustatyti slenkstinį kormoranų poveikio intensyvumo 

lygį, kurį viršijus bus sukeliamas ţymus ţuvų produkcijos sumaţėjimas.  

Ekonominę vertę turinčių ţuvų populiacijoms didelę įtaką ateityje turėtų turėti ir 

invazinės vėţiagyvių rūšys: rainuotasis vėţys (Orconectes limosus), Ţymėtasis vėţys 

(Pacifastacus leniusculus), eţerinė mizidė (Paramysis lacustris), kietašarvė šoniplauka 

(Pontogammarus robustoides). Ponto-Kaspijos vėţiagyviai Lietuvos eţeruose buvo 

introdukuoti siekiant praturtinti ţuvų maisto išteklius ir tuo padidinti ţuvų produkciją. Buvo 

tikimasi, kad šie vėţiagyviai, daugiausiai misdami augalinės kilmės maistu ir detritu, papildys 

vietos makrobestuburių bendrijas, suformuos gausias populiacijas ir kai kurioms ţuvų rūšims 

gausiai juos vartojant, sutrumpės mitybos grandinė ir padidės bendra ţuvų produkcija. Ši 

hipotezė nepasitvirtino. Įvykdţius programos uţduotis, bus gauta informacija apie 

svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių invazijų įtaką eţerų mitybos tinklams, panaudojant 

stabiliųjų izotopų metodą, o taip pat apie eţerų trofinį statusą ir litoralės bendrijų biologinį 

uţkrėstumą, t. y. nuokrypį nuo natūralios būklės.  

Apibendrinant gali teigti, jog per pirmą programos vykdymo pusmetį sukomplektuota 

vykdomiems tyrimams būtina aparatūra, išanalizuota literatūra ir apibendrinti nagrinėjamais 

klausimais anksčiau sukaupti tyrimų duomenys, atlikti pirmaisiais projektų metais suplanuoti 

tyrimai. Daugelio projektų vykdytojai jau pirmaisiais metais gavo naujų moksliškai vertingų 

duomenų. Visos programos projektų metinės ataskaitos įvertintos teigiamai, ir tai leidţia 

tikėtis, kad projektai bus sėkmingai įvykdyti. Atsiţvelgiant į Nacionalinės mokslo programos 

tikslus, ateityje būtų tikslinga skatinti tarpdisciplininius tyrimus, integruojančius skirtingas 

organizmų grupes ir tyrimų metodologijas, siekiant ištirti bendrus invazinių rūšių adaptacijos 

ir evoliucinių pokyčių naujose arealo vietose dėsningumus ir nustatyti poveikių vietos biotai 

skirtinguose organizacijos lygmenyse mechanizmus bei įvertinti vietinių rūšių paţeidţiamumą 

biologinių invazijų, kitų globalių bei lokalių pokyčių sąlygomis, atsiţvelgiant į 

paleomedţiagoje fiksuojamus panašaus pobūdţio virsmus. Pirmajame programos vykdymo 

etape sukaupus fundamentinius duomenis, reikėtų skatinti ir taikomojo pobūdţio tyrimus, 

skirtus Lietuvos gamtinės aplinkos kaitos prognozėms, prisitaikymui prie galimų pokyčių ir 

nepageidaujamų kaitos trendų valdymui. 
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Priedas 1. 2010 metais vykdytų projektų sąrašas 
 

Eil. 

Nr. 

Sutarties 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Vykdančioji 

institucija 
Projekto vadovas 

Projekto vadovo 

pagrindinė 

darbovietė 

Projekto terminai 
Finansavimo 

šaltinis 

Projekto 

sąmatinė 

vertė, 

tūkst. Lt 
pradžia pabaiga 

1.  LEK-

01/2010 

Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų 

ir jų kaitos cikliškumo nustatymas 

Gamtos tyrimų 

centras 

Habil. dr. Valentinas 

Baltrūnas 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

541.1 

2.  LEK-

02/2010 

Antropogeninių veiksnių įtaka invazinių rūšių plėtrai 

holocenepaleoekosistemos raidos kontekste 

Gamtos tyrimų 

centras 

Dr. Miglė Stančikaitė Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

691.6 

3.  LEK-

03/2010 

Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje 

poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje 

Vilniaus 

universitetas 

Prof. dr. Petras 

Šinkūnas 

Vilniaus 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

696.8 

4.  LEK-

04/2010 

Ţolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė 

ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje 

Vilniaus 

universitetas 

Doc. dr. Donatas 

Ţvingila 

Vilniaus 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

500 

5.  LEK-

05/2010 

Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių 

atpaţinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo 

metodas 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

Prof. habil. dr. Antanas 

Verikas 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

231.1 

6.  LEK-

06/2010 

Svetimkraščių aukštesniųjų vėţiagyvių invazinio 

potencialo tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša 

Klaipėdos 

universitetas 

Doc. dr. Zita Rasuolė 

Gasiūnaitė 

Klaipėdos 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

226.4 

7.  LEK-

07/2010 

Svetimkraščių amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: 

Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė įvairovė 

Vilniaus 

universitetas 

Prof. habil. dr. 

Rimantas Rakauskas 

Vilniaus 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

133.6 

8.  LEK-

08/2010 

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės 

bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų 

Gamtos tyrimų 

centras 

Dr. Dalius Butkauskas Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

301 

9.  LEK-

09/2010 

Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės 

agrariniame landšafte kintant klimatui 

Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslų centras 

Prof. habil. dr. Pavelas 

Duchovskis 

Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslų centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

359.1 

10.  LEK-

10/2010 

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių 

bendrijų analizė naudojant genetinius ţymenis 

Gamtos tyrimų 

centras 

Dr. Graţina 

Stanevičiūtė 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

188.5 

11.  LEK-

11/2010 

Svetimkraščių medţių rūšių plitimas Lietuvoje ir 

procesą sąlygojantys veiksniai 

Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslų centras 

Dr. Virgilijus 

Baliuckas 

Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslų centras 

2010.09 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

315.9 

12.  LEK-

12/2010 

Vabzdţiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei 

vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai 

Vilniaus 

universitetas 

Prof. habil. dr. Vincas 

Būda 

Vilniaus 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

461.4 

13.  LEK-

13/2010 

Sėklomis plintančių svetimkraščių augalų rūšių 

invazyvumo vidiniai veiksniai 

Gamtos tyrimų 

centras  

Habil. dr. Nijolė 

Anisimovienė 

Gamtos tyrimų 

centras  

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

529.5 

14.  LEK-

14/2010 

Svetimkraščių Gonyostomum biologinis savitumas, 

genetinė įvairovė ir adaptacija naujose teritorijose 

Gamtos tyrimų 

centras  

Dr. Jūratė 

Kasperovičienė 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

565.9 
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15.  LEK-

15/2010 

Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės 

Lietuvoje bei ţiedadulkių sklaida ore 

Šiaulių 

universitetas 

Doc. dr. Ingrida 

Šaulienė 

Šiaulių 

universitetas 

2010.09 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

181.4 

16.  LEK-

16/2010 

Ištirti vaismedţių ir darţovių svetimkraščių virusų 

genetinę įvairovę, plitimą lemiančius veiksnius 

Gamtos tyrimų 

centras  

Habil. dr. Juozas 

Benediktas Staniulis 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

345.2 

17.  LEK-

17/2010 

Vietinių medţių rūšių ir jų populiacijų 

paţeidţiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant 

klimatui 

Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslo centras  

Dr. Vidas Stakėnas Lietuvos 

agrarinių ir miškų 

mokslo centras  

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

325.1 

18.  LEK-

18/2010 

Svetimkraščių vėţiagyvių invazijų įtaka mitybos 

tinklo sandarai eţeruose 

Gamtos tyrimų 

centras  

Doc. dr. Kęstutis 

Arbačiauskas 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

376.2 

19.  LEK-

19/2010 

Svetimkraščių medţių įtaka miško bendrijų 

biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui 

Lietuvos ţemės 

ūkio universitetas 

Doc. dr. Vitas Marozas Lietuvos ţemės 

ūkio universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

453.9 

20.  LEK-

20/2010 

Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer 

negundo invazijos krintančių medţių lapų nuokritų 

Gamtos tyrimų 

centras  

Dr. Levonas 

Manusadţianas 

Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

740.1 

21.  LEK-

21/2010 

Invazinės grybų rūšys vertingų medţių patogenezėje: 

pavojingų būklių diagnostika ir prognozė 

Vytauto Didţiojo 

universitetas 

Dr. Rūtilė Pukienė Vytauto Didţiojo 

universitetas 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

320.7 

22.  LEK-

22/2010 

Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka 

durpynų bendrijų formavimuisi 

Gamtos tyrimų 

centras  

Dr. Ilona Jukonienė Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

248.3 

23.  LEK-

23/2010 

Invazinės rūšies sukelti biotinių ir abiotinių 

ekosistemos komponentų pokyčiai: kormoranų 

atvejis 

Gamtos tyrimų 

centras  

Dr. Jurga Motiejūnaitė Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

570.4 

24.  LEK-

24/2010 

Kormoranų poveikio Kuršių marių ţuvų populiacijų 

struktūrai bei ištekliams vertinimas ir prognozė 

Gamtos tyrimų 

centras  

Dr. Linas Loţys Gamtos tyrimų 

centras 

2010.08 2011.12 Lietuvos 

mokslo taryba 

127.2 

 


