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Santrauka
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau
Programos) tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas
mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms,
jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių
ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti
priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų
tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.
Vykdant Programą 2015 - 2018 m., sprendžiami du uždaviniai:
1. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens
ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę;
2. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas,
nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui
atstatyti.
Sprendžiant pirmąjį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:
1. Nustatyti agro-, miško bei vandens ekosistemų raidos, produktyvumo, konkurencingumo ir
biologinės įvairovės formavimosi dėsningumus kintant klimatui, kultūrinių augalų ir jų
konkurentų, simbiontų bei kenkėjų sąveikos mechanizmus ir jų padarinius.
2. Ištirti augalų ir kitų organizmų prisitaikymo prie klimato, aplinkos ir technologinių veiksnių
pokyčių potencialą.
Sprendžiant antrąjį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:
1. Ištirti ilgalaikio intensyvaus išteklių naudojimo poveikį dirvožemiui ir kitiems agro-, miško
ir vandens ekosistemų komponentams.
2. Nustatyti intensyvių technologijų taikymo grėsmes ekosistemoms ir jų tvarumo atstatymo
priemones.
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektų
vykdymas pradėtas 2015 metų rugsėjo 1 d. 2016-2017 metais buvo tęsiamas įgyvendinimas visų 11
mokslinių programos projektų (7 projektai 1 uždaviniui spręsti ir 4 projektai 2 uždaviniui spręsti),
kurių tematika iš esmės apima visų nacionalinės mokslo programos „Agro- miško ir vandens
ekosistemų tvarumas“ uždavinių bei priemonių mokslinę problematiką. Vykdant NMP projektus
paskelbti arba parengti spaudai 59 straipsniai Clarivate Analytics bazės leidiniams su cituojamumo
rodikliu. Projektų dalyviai perskaitė 109 pranešimus mokslinėse konferencijose. Buvo
suorganizuota 11 mokslinių konferencijų bei seminarų. Mokslo žinios buvo
skleidžiamos/viešinamos įvairomis priemonėmis.

Summary
The aim of the National Research Programme „Sustainability of agro-, forest and aquatic/water
ecosystems“ is to establish, investigate and summarize new scientific knowledge about the effects
of climate change and use of ecosystem resources on stability of the ecosystems in Lithuania, their
capability to adapt to changing climatic and environmental conditions, and also based on the
obtained new fundamental empirical knowledge to propose measures for prevention of the risks
associated with these processes and to prepare highlights for control of the sustainability and
restoration of the ecosystems.
The program includes two goals:
1. To investigate impact of climate change and other environmental stress-related factors on
agro-, forest and water ecosystems, their productivity and biodiversity;
2. To investigate effects an intensive use of resources on agro-, forest and water ecosystems,
and to establish long-term consequences of such impact and its potential damage as well as
to provide measures for restoration of the sustainability.
To accomplish the first goal the following activities will be carried out:
1. To establish principles of development, productivity, competitiveness and biodiversity of
agro-, forest and water ecosystems under climate change conditions, and to establish
mechanisms and consequences of interaction between cultivated plants and their
competitors, symbionts and pests.
2. To investigate potential of plants and other organisms to adapt to climatic, environmental
and technological changes.
To accomplish the second goal the following activities will be carried out:
1. To investigate impact of intensive use of resources on various components of agro-, forest
and water ecosystems.
2. To establish risks associated with intensive use of technology and measures required to
restore sustainability of ecosystems.
Implementation of the National Research Programme „Sustainability of agro-, forest and
aquatic/water ecosystems“ had started on September 1 of 2015, and implementation of all of the 11
projects (7 projects dedicated to the first goal and 4 projects dedicated to the second goal) that
include activities related to the subject of overall aims and activities of the National Research
Programme „Sustainability of agro-, forest and aquatic/water ecosystems“ had been carried out
during 2016-2017. Implementation of the NRP projects resulted in 59 publications published or
submitted to journals included in the list of journals with science citation index of the Clarivate
analytics database. 109 conference presentations were presented by the participants of the projects.
The results of the investigations were presented at 11 scientific conferences and
workshops/seminars. Other different presentation forms were used for dissemination of the
scientific results.

Įvadas
Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau –
Programa) siekiama pažinti ir prognozuoti klimato kaitos bei intensyvaus ekosistemų išteklių
naudojimo procesų bendruosius padarinius bei gauti naujų fundamentinių ir empirinių žinių su šiais
padariniais susijusioms grėsmėms išvengti. Lietuvoje plinta intensyvi, į rinkos poreikius orientuota
žemdirbystės ir miškininkystės praktika, skatinanti dirvožemio degradaciją, kraštovaizdžio nykimą
bei kelianti grėsmę agro-, miško ir vandens ekosistemų biologinei įvairovei bei tvarumui.
Spartėjanti klimato kaita taip pat veikia visus ekosistemų komponentus ir jų funkcijas, formuoja
naujas, Lietuvos istorijoje analogų neturinčias aplinkos sąlygas. Ryškėjantys ekosistemų
degradacijos reiškiniai yra sudėtingi, sunkiai valdomi, juos būtina tirti kompleksiškai ir tik tokių
tyrimų pagrindu priimti sprendimus bei siūlyti priemones.
Ekosistemų tvarumas ir jų teikiamų išteklių bei vykdomų funkcijų tęstinumas yra būtina
sąlyga darniam visuomenės vystymuisi. Intensyvėjantis išteklių naudojimas bei sparti klimato kaita
kelia grėsmę ne tik agro-, miško ir vandens ekosistemoms, bet ir visuomenės ekonominei bei
socialinei raidai.
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas –
kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato
kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie
kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių
apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais
padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir
atstatyti.
Vykdant Programą, sprendžiami du uždaviniai:
1. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens
ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę;
2. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas,
nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui
atstatyti.
Sprendžiant pirmąjį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:
1. Nustatyti agro-, miško bei vandens ekosistemų raidos, produktyvumo, konkurencingumo ir
biologinės įvairovės formavimosi dėsningumus kintant klimatui, kultūrinių augalų ir jų
konkurentų, simbiontų bei kenkėjų sąveikos mechanizmus ir jų padarinius.
2. Ištirti augalų ir kitų organizmų prisitaikymo prie klimato, aplinkos ir technologinių veiksnių
pokyčių potencialą.
Įgyvendinant Programos pirmąjį uždavinį siekiama nustatyti klimato kaitos ir kitų aplinkos
streso veiksnių poveikio agro-, miško ir vandens ekosistemoms dėsningumus, parengti ilgalaikes
skirtingu intensyvumu naudojamų ekosistemų produktyvumo bei biologinės įvairovės pokyčių
prognozes; gauti naujų žinių apie intensyviai naudojamų ekosistemų biologinės įvairovės,
dirvožemių būklės pokyčius bei nustatyti raidos tendencijas, neigiamų pokyčių priežastis, grėsmes,
galimus nuostolius ir apsaugos priemones; atskleisti naujus tarprūšinius santykius ekosistemose,
nustatyti, kaip ir kokiu mastu kompleksinis biologinės įvairovės išsaugojimas gali padidinti agro-,
miško ir vandens ekosistemų produktyvumą ir tvarumą; nustatyti bendruosius augalų ir kitų
organizmų prisitaikymo prie nepalankių veiksnių mechanizmus, įvertinti skirtingų rūšių

konkurencingumą ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančio klimato bei intensyvėjančio išteklių
naudojimo, pasiūlyti moksliniais tyrimais pagrįstas priemones ir rekomendacijas tokiam gebėjimui
didinti.
Sprendžiant antrąjį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:
1. Ištirti ilgalaikio intensyvaus išteklių naudojimo poveikį dirvožemiui ir kitiems agro-, miško
ir vandens ekosistemų komponentams.
2. Nustatyti intensyvių technologijų taikymo grėsmes ekosistemoms ir jų tvarumo atstatymo
priemones.
Sprendžiant antrojo uždavinio problematiką siekiama nustatyti intensyvaus biologinių
išteklių naudojimo poveikį agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumui bei ilgalaikes pasekmes,
apibrėžti naudojimo intensyvumo ribas, įvertinti potencialius nuostolius bei pateikti moksliniais
tyrimais pagrįstas rekomendacijas, kaip išvengti galimo neigiamo poveikio ekosistemų tvarumui;
nustatyti su intensyviu ekosistemų išteklių naudojimu susijusius kraštovaizdžio, dirvožemio,
biologinės įvairovės, maisto medžiagų ir žalingų organizmų migracijos pokyčius, įvertinti jų
grėsmes ir parinkti šalies raidos strategiją atitinkančias grėsmių poveikį švelninančias priemones;
suformuluoti ūkinės veiklos planavimo ir efektyvaus valdymo principus bei kriterijus, pasiūlyti
priemones bei metodus, skirtus tvariam agro-, miško bei vandens ekosistemų išteklių naudojimui ir
pažeistų ekosistemų atkūrimui intensyvėjančios žemdirbystės ir miškininkystės bei kintančio
klimato sąlygomis; paskatinti inovatyvių, ekonomiškai efektyvių, aplinkai palankių ir socialiai
priimtinų gamybos bei su ja susietų technologijų plėtrą, sudaryti prielaidas šiomis technologijomis
grįsto verslo regionuose kūrimui.
Vertinant Programos ir jos projektų įgyvendinimo sėkmingumą vadovaujamasi šiais
pagrindiniais vertinimo kriterijais:
1. Programos tematika paskelbtų straipsnių referuojamuose ir citavimo indeksą „Clarivate Analytics
Web of Science“ duomenų bazėje turinčiuose leidiniuose skaičius;
2. Pateiktų rekomendacijų paketų ir rekomendacijų skaičius;
3. Programoje dalyvaujančių magistrantų, doktorantų ir podoktorantūros stažuotojų skaičius;
4. Technologijų prototipų ir patentinių paraiškų skaičius;
5. Programos rezultatų sklaidos intensyvumas: pranešimų tarptautinėse mokslo konferencijose;
praktinių mokymų ir informacijos specialistams, kasmetės programos rezultatų sklaidos visuomenei
per žiniasklaidos priemones skaičius.
Nacionalinės mokslo programos „Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ vykdymo
eiga 2017 metais
Siekiant glaudesnio NMP vykdymo grupės bei projektų dalyvių bendradarbiavimo vykdant
Programos uždavinius kasmet organizuojamas bendras vykdymo grupės narių ir projektų vadovų
posėdis, kuriame aptariamos NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ vykdymo
aktualijos. 2017 metais toks susitikimas buvo organizuotas spalio 27 d.
2016-10-28 buvo organizuota pirmoji nacionalinės mokslo programos „Agro- miško ir
vandens ekosistemų tvarumas“ konferencija, kurioje projektų vadovai pristatė pirmųjų tyrimų metų
darbo rezultatus. Konferencijoje, be NMP vykdymo grupės narių bei projektų vykdytojų, dalyvavo
mokslininkai iš įvairių mokslo ir studijų institucijų.

2017 metais projektų vykdytojai LMT pristatė tarpinės ataskaitas, kurios visos ekspertų
buvo įvertintos teigiamai.
Lentelė. 2017 metais vykdytų projektų sąrašas
Projek- Projekto pavadinimas
to
registracijos
Nr.

SIT15022
SIT15011

SIT15034
SIT15006

SIT15014
SIT15007

SIT15024
SIT15003
SIT15023

SIT15013

SIT15002

Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis
poveikis agro-ekosistemų produktyvumui,
biologinei įvairovei ir tvarumui
Kintančio klimato ir ūkininkavimo
praktikų poveikyje naujai iškylančio javų
patogeno populiacijos įvairovė ir
įsitvirtinimas agroekosistemoje
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos
veiksnių poveikio vandens ekosistemoms
vertinimas
Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos
streso veiksnių poveikis miškų gebai
adaptuotis ir švelninti globalios kaitos
grėsmes
Agroekosistemų mikrobiota klimato
kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės
mechanizmai
Skirtingų medžių rūšių ir
besiformuojančių miško bendrijų atsakas
ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų
streso veiksnių poveikyje
Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė
vandens ekosistemų paslaugoms didėjant
eutrofikacijai ir cheminei taršai
Antropogeninis poveikis kai kurių
Lietuvos upių ekosistemų augalijos
komponento stabilumui
Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių
naudojimo poveikis skirtingos genezės
dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų
komponentams
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka
antibiotikams ir biocidams atsparių
bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir
plitimui dirvožemyje bei vandenyje
Plynųjų kirtimų poveikio miško
ekosistemų biologinės įvairovės
dinamikai tyrimai

Programos
uždavinys
ir
priemonė

Vykdančioji
institucija

Projekto
vadovas

Projekto
sąmatinė vertė,
tūkst.
Eurų

1.1 Vytauto
Didžiojo
universitetas
1.1 Lietuvos
agrarinių ir
miškų mokslų
centras
1.1 Lietuvos
energetikos
institutas
1.1 Aleksandro
1.2 Stulginskio
universitetas

habil. dr.
Romualdas
Juknys
dr. Gražina
Kadžienė

349

dr. Jūratė
Kriaučiūnienė
habil. dr.
Algirdas
Augustaitis

340

1.1 Gamtos tyrimų
1.2 centras

dr. Elena
Servienė

324

1.1 Lietuvos
1.2 agrarinių ir
miškų mokslų
centras
1.1 Gamtos tyrimų
1.2 centras

habil. dr.
Alfas Pliūra

344

dr. Kęstutis
Arbačiauskas
dr. Donatas
Žvingila

328

dr. Virginijus
Feiza

350

dr. Modestas
Ružauskas

249

habil. dr.
Remigijus
Daubaras

326

2.1 Vilniaus
universitetas
2.1 Lietuvos
2.2 agrarinių ir
miškų mokslų
centras
2.2 Lietuvos
sveikatos
mokslų
universitetas
2.2 Vytauto
Didžiojo
universitetas

254

350

350

Nacionalinei mokslo programai „Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ skirtas
palyginus nedidelis finansavimas, todėl buvo tik vienas kvietimas teikti paraiškas ir vykdoma 11
mokslinių projektų. Tačiau visumoje projektai apima visus NMP aspektus. Sprendžiant iš tarpinių
mokslinių ataskaitų projektai vykdomi efektyviai ir visi programos pirmojo etapo įsipareigojimai
bus įvykdyti ir viršyti. Vienuolika NMP projektų buvo įsipareigoję iki 2018 metų paskelbti 66
straipsnius tarptautiniuose leidiniuose su citavimo rodikliu. Jau 2017 metais yra paskelbta 28 ir
įteikta leidinių redkolegijoms 31 straipsnis. Organizuota 11 mokslinių konferencijų ir seminarų.
Projekto dalyviai pristatė mokslinėse konferencijose 109 pranešimus, paskelbė 29 mokslo
populiarinimo straipsnius. Rengiami rekomendacijų paketai ūkininkams bei valdymo institucijoms.
Projektų eiga ir gauti rezultatai viešinami masinėse informacinėse priemonėse bei internete.
Siūlymai dėl:
a. Programos vertinimo kriterijų:
Vertinant Programą siūloma atsižvelgti į tai, kad nedidelis projektų skaičius aprėpia
visą NMP problematiką ir sprendžia Lietuvos ekosistemų tvarumo klausimus
kintančio klimato bei intensyvaus ekosistemų išteklių naudojimo sąlygomis.
Programa orientuota į nacionalinių problemų sprendimą mokslinėmis priemonėmis,
todėl vertinant jos rezultatus reikia atsižvelgti ne tik į mokslinių piblikacijų kiekį ir
kokybę, bet ir į agro- miško ir vandens ekosistemų problematikos sprendimo
efektyvumą skirtinguose projektuose bei konkrečių priemonių bei rekomendacijų
pakėtų pasiūlumą ūkio subjektams bei valdymo institucijoms.
b. Programos poveikio vertinimo:
Vertinant Programos poveikį Lietuvos ekosistemoms reikėtų atsižvelgti į atskiruose
projektuose siūlomų priemonių, rekomendacijų bei rekomendacijų pakėtų dėl
ekosistemų tvarumo užtikrinimo kintančio klimato bei intensyvaus išteklių
naudojimo sąlygomis, turinio, įgyvendinamumo realumo bei galimo efektyvumo.
Taip pat reikia atsižvelgti į Programos idėjų bei rezultatų sklaidos efektyvumą ir
priemones – organizuotų mokslinių konferencijų, seminarų skaičių ir tematiką,
projektų vykdytojų dalyvavimą mokslinėse konferencijose bei praktiniuose
seminaruose.
c. Dėl NMP stebėsenos:
Programos eigos stebėsena pakankamai efektyviai atlieka NMP vykdymo grupė.
Kaip efektyvią stebėsenos formą labai galima laikyti NMP konferenciją, kurį
pritraukė daug suinteresuotų mokslo bei gamybos institucijų mokslininkų ir
specialistų. Tokias, gal kasmetines konferencijas galėtų organizuoti visos
nacionalinės mokslo programos.
d. Kitų įžvalgų dėl NMP efektyvumo įgyvendinimo:
- Reikia sukurti objentyvesnę siūlymų dėl nacionalinių mokslo programų atrankos
sistemą;
- Reikia NMP paraiškų ekspertizę reglamentuoti taip, kad laimėję projektai
aprėptų visą NMP problematiką. Dabartinė paraiškų vertinimo sistema į tai
nepakankamai orientuota.
Preliminarios programos tyrimų išvados bei rekomendacijos pateiktos apibendrinant atskirų
projektų rezultatus:
1 uždavinys 1 priemonė:
Nustatyti agro-, miško bei vandens ekosistemų raidos, produktyvumo,
konkurencingumo ir biologinės įvairovės formavimosi dėsningumus kintant klimatui,

kultūrinių augalų ir jų konkurentų, simbiontų bei kenkėjų sąveikos mechanizmus ir jų
padarinius.
Projektas SIT-15022 ,,Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų
produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“.
Projekto tikslas. Ištirti klimato ir aplinkos kaitos kompleksinį poveikį žemės ūkio
augalams bei jų konkurenciniams ir simbiotiniams santykiams ir parengti rekomendacijas klimato
kaitos neigiamam poveikiui agro-ekosistemoms mažinti bei jų tvarumui užtikrinti.
Vykdant projektą buvo vadovautasi nuostata, kad tiriant aplinkos ir klimato poveikį agroekosistemoms geriausių rezultatų galima pasiekti derinant lauko tyrimus su tyrimais reguliuojamo
klimato fito-kamerose. Pradiniame projekto įgyvendinimo etape daugiausia dėmesio buvo skirta
augalų produktyvumo, jų sezoninio vystymosi, klimato kaitos ir jos padarinių bei svarbiausių
aplinkos veiksnių poveikiui, sąveikos mechanizmams, piktžolių konkurencingumą mažinančių
priemonių efektyvumui bei dirvožemio humifikacijos ir mineralizacijos procesams. Baigiamajame
projekto įgyvendinimo etape svarbiausias dėmesys skiriamas ilgalaikėms agro-ekosistemų
produktyvumo ir tvarumo pokyčių kintant klimatui prognozėms bei rekomendacijoms neigiamam
poveikiui žemės ūkio augalams mažinti ir agro-ekosistemų ilgalaikiam tvarumui užtikrinti.
Kadangi spartėjantys klimato ir aplinkos pokyčiai jau pradėjo kelti grėsmę ne tik atskiriems
agro-ekosistemų komponentams, bet ir bendram jų tvarumui - įgyvendinant pagrindinę projekto
idėją buvo neapsiribota kintančio klimato ir aplinkos išorinių veiksnių poveikiu žemės ūkio
augalams, bet kartu kompleksiškai tirta ir ekosisteminio lygmens biologinės sąveikos įtaka agroekosistemų tvarumui, nustatyti svarbūs vykstančių pokyčių dėsningumai bei sąveikos mechanizmai.
Pagrindinis dėmesys skirtas didėjančios CO2 koncentracijos ir temperatūros, dažnėjančių
sausrų, kaitros bangų, didėjančios pažemio ozono koncentracijos ir eutrofikacijos kompleksiniam
poveikiui agro-ekosistemoms.
Ilgalaikiai žemės ūkio augalų sezoninio vystymosi stebėjimai Lietuvoje rodo, kad šylant
klimatui keičiasi augalų vegetacinio periodo trukmė ir produktyvumas. Žieminių kviečių
vegetacinio sezono sutrumpėjimas yra susijęs su jų vėlesniu dygimu ir ankstesniu brendimu. Iki
šimtmečio pabaigos prognozuojamas dar žymesnis žiemkenčių vegetacijos atsinaujinimo ir brandos
fazių paankstėjimas. Esant aukštesnei temperatūrai pavasarį, vasarinių miežių vegetacinio sezono
pailgėjimą daugiausiai lemia vegetacijos pradžios paankstėjimas. Didžiausi pavasarinių fenologinių
fazių pokyčiai nustatyti vidurio Lietuvoje, o augimo sezono pailgėjimas – šalies rytuose. Gautų
rezultatų taikymas optimizuojant javų sėjos laiką ir taip mažinant neigiamą klimato kaitos poveikį
agro-ekosistemoms užtikrinant jų ilgalaikį tvarumą, turėtų būti taikomas praktikoje.
Kultūriniai augalai ir piktžolės skirtingai reaguoja į klimato kaitą, jų atsakas taip pat
keičiasi, kai šie augalai konkuruoja tarpusavyje ir/arba yra veikiami kitų aplinkos stresorių.
Kontroliuojamo klimato kamerose atlikti miežių, žirnių ir rapsų konkurencingumo su garstukais
tyrimai, šylant klimatui ir veikiant padidėjusiai ozono (O3) koncentracijai. Šylantis klimatas
skirtingai veikia žemės ūkio augalų konkurencingumą. Nustatyta, kad dabartiniame klimate
(nepriklausomai nuo O3 poveikio) konkurencija su garstuku slopina miežių ir žirnių augimą, tačiau
neveikia rapsų. Veikiant padidėjusiai ozono koncentracijai pastebėtas garstuko konkurencinio
poveikio sustiprėjimas. Kita vertus, rapsai pasižymėjo ir stipriausia piktžolių slopinimo geba:
atšilusio klimato sąlygomis veikiant ozonui garstuko augimas dėl konkurencijos su rapsais buvo
slopinamas itin stipriai.
Daugiamečiai stebėjimai rodo, kad keičiantis klimatui dažnėja ir intensyvėja karščio bangos.
Didžioji dalis karščio bangų yra lydimos ir sausrų, o tai kelia ypatingą grėsmę agro-ekosistemoms.
Siekiant išsiaiškinti kaip karšio bangos gali paveikti žemės ūkio augalų ir piktžolių
konkurencingumą, buvo atlikti tyrimai, kurių metu imituotos karščio bangos kartu su sausra ateities
klimato sąlygomis. Nustatyta, kad tarprūšinė konkurencija sustiprina neigiamą karščio bangų
poveikį žemės ūkio augalams. Fiksuojamas mažesnis biomasės prieaugis, pokyčiai fotosintezės

sistemoje: sumažėjęs intensyvumas, žiotelių laidumas, ko pasekoje kinta transpiracija, vandens
naudojimo efektyvumas. Agro-ekosistemų tvarumui užtikrinti labai svarbu išsiaiškinti jų gebėjimą
atsistatyti po karščio bangų. Nustatyta, kad fotosintezės sistema turi labai greitą atsistatymo
mechanizmą, tačiau atsistatymas aukštesniuose biologinės organizacijos lygmenyse (individo) yra
žymiai sudėtingesnis ir lėtesnis. Tarprūšinė konkurencija sulėtina žemės ūkio augalų atsistatymą po
karščio bangų.
Atliekamais tyrimais nustatyta, kad kintant klimatui skirtingomis sąlygomis augintų rapsų ir
piktžolių konkurencingumas priklausė nuo augalų skaičiaus ploto vienete ir meteorologinių sąlygų
augalų vegetacijos metu. Turtingame maisto medžiagų dirvožemyje rapsų pasėlio tankumas yra
optimalus piktžolių stelbimui ir dideliam sėklų derlingumui suformuoti. Norint sumažinti piktžolių
konkurencingumą necheminėmis jų kontrolės priemonėmis, rekomenduojama sudaryti sąlygas
natūraliam piktžolių stelbimui. Kintančio klimato sąlygomis mechaninės ir terminės piktžolių
kontrolės priemonės rapsų pasėliuose pasiteisina tik sausringais metais. Sėjomainose svarbus
daugiamečių žolių auginimas, kai į dirvožemį įnešama nemažai augalinių liekanų. Pastebėta, kad
šylant klimatui plinta piktžolių rūšys kurios yra atsparesnės įvairių streso veiksnių poveikiui. Yrant
žieminių ir vasarinių rapsų šaknims išsiskiria didžiausias kiekis junginių turinčių alelopatini poveikį
piktžolėms.
Naudojant chemines augalų apsaugos priemones vienas svarbiausių klausimų yra kaip gali
kisti piktžolių konkurencingumą mažinančių herbicidų efektyvumas keičiantis klimatui. 2017 m.
pabaigoje pradėti herbicidų efektyvumo tyrimai, kurie padės nustatyti kaip gali pakisti Lietuvoje
plačiau naudojamų fenoksi herbicidų efektyvumas. Eksperimentų metu tiriamas tipinių Lietuvos
žemės ūkio augalų derinių su piktžolėmis atsakas į herbicidus.
Palyginus dirvožemio humifikacijos ir mineralizacijos, bei organinės anglies kaupimosi
dėsningumus kintančio klimato sąlygomis nustatyta, kad ilgalaikiame gilaus arimo ir supaprastinto
žemės dirbimo eksperimente organinės anglies sankaupos dirvožemio ariamajame horizonte
padidėjo iki 1,5 karto. Supaprastinus žemės dirbimą ariamajame horizonte vyksta organinės
medžiagos mineralizacija, bet humifikacija dirvožemyje priešinga - intensyvėjimo kryptimi. Tuo
tarpu, dirvožemio organinės anglies sankaupos ilgalaikiame įvairių sėjomainų palyginimo
eksperimente, priklausė nuo taikytos sėjomainos ir auginamų augalų. Palyginus skirtingas
sėjomainas didžiausios organinės anglies sankaupos buvo vasarinių miežių pasėliuose ariamajame
horizonte. Auginant vasarinius miežius, vasarinius rapsus ir sėjamuosius žirnius kontroliuojamo
klimato kamerose nustatyta, kad šylant klimatui organinės anglies sankaupos gali didėti auginant tik
vasarinius miežius ir sėjamuosius žirnius.
Atlikta Lietuvoje auginamų žieminių kviečių produktyvumo ir sezoninio vystymosi
prognozių pagal skirtingus RCP klimato kaitos scenarijus analizė. Siekiant atskleisti įvairių augimo
veiksnių sąveikos mechanizmus buvo pasirinktas plačiai pasaulyje naudojamas APSIM (The
Agricultural Production Systems sIMulator) modelis, kuris pirmą kartą taikomas Lietuvos
geografinėms ir klimatinėms sąlygoms. Pirmiausia buvo atlikti matavimai, reikalingi modelyje
naudojamų parametrų verčių nustatymui, ištirtos būdingos fizinės dirvožemio savybės, jo struktūra
ir sudėtis, taip pat azoto ir anglies kiekiai bei jų pasiskirstymas. Remiantis daugiamečiais kviečių
auginimo fenologiniais duomenimis, buvo įvertinti specifiniai augintų skirtingų kviečių veislių
parametrai bei nustatytos aktyvių temperatūrų sumos, reikalingos tipinėms fenologinėms fazėms
pasiekti. Šiuo metu atliekami modeliavimo darbai, kurių rezultatai leis įvertinti klimato kaitos
padarinių poveikį kviečių produktyvumui bei jų sezoniniam vystymuisi kintančiomis klimato
sąlygomis, apibrėžiamomis RCP scenarijuose.
Preliminarios išvados ir rekomendacijos:
Optimalūs terminai vasarinių rapsų sėjai yra tuomet, kai pavasarį, atšilus orams, susikaupia
350–400oC teigiamų temperatūrų suma, o dešimtadienį iki sėjos vidutinė paros temperatūra siekia
8–10oC. Kintančio klimato veiksnių požiūriu kiekvieno pavasario agroklimatinės sąlygos, ypač
pastaruoju metu, skiriasi, todėl sėjos laiką būtina sieti ne tik su sėjos data, bet ir dirvos, oro

temperatūrą. Vasarinių rapsų sėjos nereikia vėlinti (baigti iki gegužės pabaigos), tačiau dirva turi
būti pasiekusi fizinę brandą ir reikėtų palaukti, kol bent savaitę nusistovės artima aktyviai vidutinė
paros temperatūra.
Žieminių kviečių sėjos laikas šiltėjančio rudens periodo sąlygomis lauko eksperimente
parodė, kad ankstyvesnės sėjos žieminiai kviečiai buvo produktyvesni, nes spalio mėnesį pasėti
augalai sunkiau peržiemojo, todėl susiformavo retesnis pasėlis.
Taikant supaprastintą žemės dirbimą ir įterpiant šiaudus didėja dirvožemio C:N santykis ir
dirvožemio mikroorganizmų biomasės sankaupos. Supaprastinus žemės dirbimą ariamajame
horizonte vyksta organinės medžiagos mineralizacija, o humifikacija dirvožemyje intensyvėja.
Galutinių išvadų ir rekomendacijų rengimui numatoma skirti didžiąją ateinančių metų dalį.
Projektas SIT-15011 „Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai
iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“.
Pastaraisiais metais Šiaurės Europoje stebimas javų varpų fuzariozės (JVF) sukėlėjų
persiskirstymas - daugelį metų vyravusias Fusarium avenaceum, F. poae, F. sporotrichioides ir F.
culmorum rūšis sparčiai keičia itin žalinga F. graminearum rūšis. Šie pokyčiai iškėlė naujų
ekologinių ir ekonominių problemų susijusių su padidintu grūdų produkcijos užterštumu
mikotoksinu deoksinivalenoliu ir sėklų kokybės pablogėjimu. Daugelyje šalių praktikuojamas
nearimis žemės dirbimas, javų atsėliavimas ir klimato pokyčiai šiltėjimo linkme sudaro palankias
sąlygas patogeno epideminiams protrūkiams ir sparčiam jo prisitaikymui prie nepalankių
išgyvenimo sąlygų. Projekto tikslas yra nustatyti pastaraisiais metais intensyviai plintančio
fitopatogeno Fusarium graminearum įsitvirtinimą javų sėjomainoje per populiacijų struktūros ir
grybo fiziologijos analizę. Tyrimais siekta nustatyti kokią nišą javų sėjomainoje užima patogenas
bei atskiros jo subpopuliacijos, ir kokie trofiniai ryšiai susiklosto tarp patogeno ir kitų
agroekosistemos elementų.
Projekto įgyvendinimas vyksta sklandžiai pagal parengtą planą. Į naują problemą,
atsirandančią dėl kintančio klimato ir žmogaus veiklos sukeliamo streso agroekosistemoms,
pažvelgta kompleksiškai. Nustatyti F. graminearum populiacijos kiekybiniai ir kokybiniai pakitimai
iš agroekosistemos (sėjomainos lauko), o ne tiriamo patogeno požiūrio taško. F. graminearum
lauko populiacijos įvairovės ir kiekybės pokyčių, sąveikų ir trofinių ryšių su kitais agroekosistemos
komponentais nustatymui taikytos agronomijos, augalų patologijos, mikrobiologijos ir genetikos
mokslų žinios ir metodai. Projekto metu gauta naujų mokslo žinių apie kintančio klimato ir
taikomos agronominės praktikos neigiamą poveikį sėjomainos ekosistemų produktyvumui,
pasireiškiantį per naujai iškylančio, itin žalingo javų patogeno, Fusarium graminearum, plitimą ir
įsitvirtinimą agroekosistemose. Gauti duomenys padeda labiau atskleisti pastaruosius kelis metus
besitęsiančio F. graminearum sukeliamos JVF protrūkio priežastis. Tyrimų rezultatai atskleidžia
patogeno trofinius (parazitinius ir saprotrofinius) ryšius su javais, ir su tais agroekosistemos
komponentais, su kuriais jis įprastai nėra itin siejamas – sėjomainoje su rotuojamais ne migliniais
augalais, segetaliniais augalais ir dirvožemiu. Pabaigus atlikti F. graminearum sėjomainos lauko
populiacijos genetinės įvairovės analizę, tikimąsi parodyti, kuriai patogeno populiacijos daliai šie
trofiniai ryšiai būdingi. Apibendrinti projekto duomenys suteiks galimybę įvertinti šiuo metu
agroekosistemų produktyvumui užtikrinti taikomų sėjomainų efektyvumą ir prognozuoti jų ilgalaikę
raidą.
Projekto vykdymo laikotarpiu F. graminearum išskirtas iš 39 rūšių piktžolių (tai sudaro
68,4% visų sėjomainose aptiktų piktžolių rūšių), iš kurių 20 dviskilčių piktžolių, kaip alternatyvūs
augalai-šeimininkai identifikuoti pirmą kartą. Grybas išskirtas iš visų augalo morfologinių dalių
(šaknų, stiebų, lapų, žiedynų ir vaisių) be aiškios diferenciacijos. F. graminearum aptikimo dažnis
piktžolėse įvairavo priklausomai nuo tyrimo metų, sėjomainos lauko ir piktžolių rūšies, tačiau
vidutiniškai šis patogenas aptiktas 25% augalų. Vertinant F. graminearum pasiskirstymą tarp
sėjomainų nustatyta, kad nemiglinių pasėlių tarpe daugiausia F. graminearum aptikta sėjomainoje

surinktose piktžolėse – kur jau daugiau nei 15 metų taikomas bearimis žemės dirbimas. Kad šis
žemės dirbimo būdas gali padidinti javų varpų fuzariozės išplitimą, lyginant su tradiciniu, buvo
žinoma iš ankstesnių tyrimų, tačiau šie tyrimai atskleidė, kad jis gali skatinti ir F. graminearum
įsitvirtinimą pasėlyje išplitusiose piktžolėse. Palyginus F. graminearum išplitimą tarp skirtingų
agroekosistemos elementų (pažeistų varpų, piktžolių ir dirvožemio) nustatyta, kad šio grybo
išplitimas pažeistose javų varpose stipriai koreliavo su išplitimu piktžolėse (r=0,878*). Iš piktžolių
išskirtų F. graminearum izoliatų chemotipų sudėtis (78,6% - 15ADON, 21,4% - 3ADON ir 0% NIV) pasirodė labai panaši į izoliatų išskirtų iš vasarinių kviečių (73% - 15ADON, 26% -3ADON ir
1% - NIV) ir atspindi bendrą iš javų išskirtų F. graminearum chemotipų pasiskirstymą Europoje.
Remiantis tef1α geno fragmentų sekų analize, iš piktžolių išskirti F. graminearum izoliatai
priklauso F. graminearum sensu stricto padermei ir juos galima suskirstyti į penkias grupes. Dviejų
grupių genų fragmentų sekos nebuvo anksčiau aprašytos ir įtrauktos į NCBI duomenų bazę. Abu
naujai atrasti polimorfizmai slypi nekoduojamuose tef1α regionuose ir atspindi vidinę sekos
variaciją tarp F. graminearum izoliatų. Pastarieji tyrimai (chemotipų nustatymas ir sekoskaitos
analizė) nebuvo numatyti projekte, tačiau publikuojant duomenis atsižvelgta į gautas recenzentų
rekomendacijas ir atlikti papildomai, pasitelkus kolegų iš Lenkijos pagalbą.
F. graminearum aptikimo dažnis nemigliniuose sėjomainos augaluose (vasariniuose
rapsuose, žirniuose, cukriniuose runkeliuose ir bulvėse) kito priklausomai nuo tyrimo metų ir
augalo rūšies. 2015 m. ši grybo rūšis nebuvo aptikta vasariniuose rapsuose ir cukriniuose
runkeliuose, tuo tarpu 2016 m. c. runkeliuose ji išskirta iš 16,0% augalų, rapsuose – iš 4,0% augalų.
Žirniuose atvirkščiai – 2015 m. F. graminearum rūšis aptikta 14,0% augalų, tuo tarpu sekančiais
metais – tik 2,0% augalų. Bulvėse ši grybo rūšis išskirta iš 2,0–4,0% augalų. F. graminearum
aptikimo dažnis pirmajame projekto etape (2015 ir 2016 m.) vertintas nemigliuose augaluose be
vizualiai matomų ligos simptomų, todėl gauti duomenys leido manyti, kad natūralios infekcijos
sąlygomis F. graminearum grybai šiuose augaluose (taip pat ir piktžolėse) gyvuoja labiau kaip
saprotrofai ar endofitai nei biotrofai. 2017 m. buvo palygintas F. graminearum aptikimo dažnis
sveikuose ir pažeistuose (atrinkti lapai su simptomais panašiais į in vitro tyrimuose dirbtinės
infekcijos metu nustatytus požymius) žieminių rapsų lapuose ir nustatyta, kad pažeistuose lapuose
Fusarium grybų aptikimo dažnis buvo tris kartus didesnis nei sveikuose, o F. graminearum rūšies
grybai aptikti tik pažeistuose lapuose. Šis tyrimas neatskleidžia tikslių F. graminearum trofinių
ryšių su žieminiais rapsais natūralios infekcijos sąlygomis, tam reikalingi detalesni tyrimai, tačiau
leidžia kelti prielaidą, kad šis grybas gali gyvuoti rapsuose ir kaip biotrofas, taip pat parodo, kad
šiuose augaluose patogenas tikrai gali išgyventi, pasėlyje nesant pagrindinių augalų-šeimininkų.
In vitro tyrimuose pirmiausia įvertintas F. graminearum patogeniškumas tradiciniams javų
sėjomainos augalams: pupoms (Vicia faba L.), žirniams (Pisum sativum L.), rapsams (Brassica
napus L.), cukriniams runkeliams (Beta vulgaris L. var. saccharifera), pašariniams runkeliams
(Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa) ir bulvėms (Solanum tuberosum L.). Augalai krėsti
F.graminearum izoliatais išskirtais iš vasarinių kviečių (4 izoliatai) ir dirvinės našlaitės (Viola
arvensis Murray) (3 izoliatai). Vėlesniame etape įvertintas F. graminearum patogeniškumas
netradiciniams javų sėjomainos augalams: baltagūžiams kopūstams (Brassica oleracea var. capitata
f. alba), gauruotajai sojai (Glycine max (L.) Merr.) ir sėjamiesiems grikiams (Fagopyrum
esculentum Moench). Šie augalai buvo krėsti iš vasarinių kviečių išskirtais F. graminearum
izoliatais. Visi tirti F. graminearum izoliatai buvo patogeniški visiems tirtiems nemigliniams
augalams. Pažeidimų intensyvumas įvairavo priklausomai nuo augalų auginimo (šiltnamis ar
auginimo kamera) sąlygų, izoliato kilmės ir augalo rūšies. Tradicinių javų sėjomainos augalų tarpe,
rapsai buvo atspariausi iš kviečių išskirtiems F. graminearum izoliatams, tačiau jautriausi
išskirtiems iš našlaičių; žirniai atvirkščiai – jautriausi iš kviečių išskirtiems izoliatams, bet mažai
jautrūs išskirtiems iš našlaičių. Kitame tyrime sojos buvo atspariausios F. graminearum infekcijai,
kopūstai jautriausi. Grybo gebėjimas sukelti aiškius ligos simptomus atskleidė jo biotrofines
savybes nemigliniams augalams ir parodė, kad tam tikromis sąlygomis jie gali atstoti augalus-

šeimininkus. Tai leidžia manyti, kad minėti augalai auginami sėjomainoje negali užtikrinti barjero
tarp patogeno ir tiesioginio augalo-šeimininko.
Lauko sąlygomis žydėjimo metu užkrėtus vasarinius kviečius iš skirtingų agroekosistemos
elementų išskirtais F. graminearum izoliatais, nustatyta, kad jie visi (2016 m. - n=58 (tik iš
piktžolių), 2017 m. - n=63) sukėlė aiškius varpų fuzariozės požymius. Vertinant 2017 m. duomenis
pastebėta, kad izoliatai iš nemiglinių augalų (n=10), piktžolių (n=33) ir dirvožemio (n=7) pažeidė
vasarinių kviečių varpas panašiu intensyvumu (atitinkamai 5,3%, 4,8% ir 4,7%), kaip ir išskirti iš
javų (5,0%, n=13). Šie rezultatai rodo, kad ne tik augalų-šeimininkų augalinės liekanos, bet ir
nemigliniai sėjomainos augalai, piktžolės ir dirvožemis gali pasitarnauti kaip JVF infekcijos
šaltinis. Ne visais atvejais ligos intensyvumas tiesiogiai koreliuoja su mikotoksinų kaupimusi
augalinėje produkcijoje, todėl ateityje būtų tikslinga įvertinti iš nemiglinių augalų išskirtų izoliatų
mikotoksikologinį potencialą.
Fusarium rūšių nustatymui molekuliniu metodu per projekto laikotarpį atrinkti 925 izoliatai.
PGR metodu identifikuotos Fusarium graminearum (719), F. equiseti (62), F. avenaceum (61), F.
oxysporum (25), F. culmorum (9) ir F. sporotrichioides (5) grybų rūšys. Nustatyti visų F.
graminearum izoliatų chemotipai (dominuoja 15-acetyl-deoksinivalenolį gaminantys grybai).
Nustatyti 345 F. graminearum rūšies izoliatų variabilių ir nekoduojančių genomo sekų genetiniai
profiliai. Šie izoliatai buvo aptikti piktžolėse, dirvožemyje, augalinėse liekanose, žieminiuose ir
vasariniuose kviečiuose. Pirmaisiais projekto metais piktžolėse aptikti izoliatai palyginti
tarpusavyje, pastebėta, kad vyrauja didžiulė šios rūšies grybų vidurūšinė genetinė įvairovė. Kituose
augaluose aptiktų izoliatų VNTR profiliai ženkliai skiriasi nuo piktžolėse aptiktų grybų: šešiose iš
dešimties tiriamų genomo lokusų dominuoja kitokie aleliai, taip pat aptinkama naujų, piktžolių
izoliatuose nepasitaikančių alelių. Tai preliminariai rodo, kad grybų populiacija lauke nėra
homogeniška. Šiuo metu vyksta likusių F. graminearum izoliatų, 2017 m. išskirtų iš vasarinių ir
žieminių kviečių, miežių, bei piktžolių, VNTR profilių nustatymo ir analizės darbai.
Skirtingų žemės dirbimo būdų ir sėjomainos augalų įtaka dirvožemio fungistazei F.
graminearum atžvilgiu neatsiskleidė – visi tirti dirvožemiai slopino F. graminearum micelio
augimą panašiai - vidutiniškai apie 80 %. Iš dirvožemio išskirtų bakterijų antagonistinio poveikio F.
graminearum tyrimai in vitro atskleidė, kad bakterija 12-45, pagal 16S ribosomos subvienetą
koduojančio geno seką turinti 99% panašumą su Bacillus amyloliquefaciens Hy7 kamienu (genų
banko nr.: JN382250), stipriai slopino micelio augimą.
Preliminarios išvados:
1.
F. graminearum identifikuotas kaip dominuojantis kviečių varpų fuzariozės (VF)
sukėlėjas (sudarantis vidutiniškai 37,5 % nuo visų VF patogenų), kuris natūralios infekcijos
sąlygomis, be aiškių ligos požymių - saprotrofiškai ar endofitiškai - kolonizuoja apie 25 % javų
sėjomainoje plintančių piktžolių ir apie 10 % auginamų nemiglinių (vasariniai rapsai, žirniai,
cukriniai runkeliai ir bulvės) augalų bei skirtingų sėjomainų dirvožemyje sudaro vidutiniškai 7,8 %
nuo kitų Fusarium rūšių.
2.
Identifikuota 20 naujų dviskilčių piktžolių rūšių galinčių atlikti alternatyvių F.
graminearum augalų-šeimininkių vaidmenį javų sėjomainoje. Iš viso šio tyrimo metu sėjomainose
aptiktos 38 piktžolių rūšys galinčios pasitarnauti kaip VF infekcijos šaltinis, nes visi iš jų išskirti F.
graminearum izoliatai dirbtinės infekcijos metu sukėlė tipiškus VF požymius kviečių varpose.
3.
Javų sėjomainoje auginami žirniai, rapsai, cukriniai runkeliai ir bulvės negali
užtikrinti barjero tarp F. graminearum ir pirminių augalų-šeimininkų, kadangi lauko sąlygomis šis
patogenas geba kolonizuoti minėtus augalus, o dirbtinės infekcijos sąlygomis gali sukelti šių augalų
bei pupų ir pašarinių runkelių lapų ir šaknų pažeidimus. F. graminearum išplitimas tarp skirtingų
augalų laukuose įvairavo, o patogeniškumas in vitro priklausė ne tik nuo augalų rūšies, bet ir nuo
izoliato kilmės. Taigi tiksli šių augalų įtaka VF patogenezei ir trofiniai ryšiai su F. graminearum
lauko sąlygomis išlieka neaiškūs.

4.
Iš piktžolių išskirtų F. graminearum izoliatų genetinė įvairovė nerodo ryšio tarp
genotipų ir augalo rūšies, kurioje aptiktas grybas, t. y. – piktžolių rūšys nesudaro atskirų pavienių
nišų grybo populiacijos pasidalinimui. Preliminariais duomenimis izoliatai iš dirvožemio ir augalų
liekanų genetiškai skiriasi nuo piktžolių izoliatų ir sudaro atskirą grupę. Tai leidžia manyti, jog yra
barjerų tarp atskirų agroekosistemos elementų, dėl kurių grybų populiacija lauke nėra homogeniška.
5.
Visų sėjomainų dirvožemiai pasižymėjo stipriu slopinamuoju (vid. 80 %) poveikiu į F.
graminearum micelio augimą in vitro, esminiai skirtumai tarp sėjomainos augalų ar žemės dirbimo
būdų tiriamuoju laikotarpiu neišryškėjo. 23 iš dirvožemio išskirti bakterijų izoliatai slopino F.
graminearum micelio augimą, tačiau stipriausiu poveikiu išsiskyrė tik izoliatas 12-45, pagal 16S
ribosomos subvienetą koduojančio geno seką turintis 99% panašumą su Bacillus amyloliquefaciens
Hy7 kamienu (genų banko nr.: JN382250).
Projektas SIT-15034 „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio
vandens ekosistemoms vertinimas“
Projekto tikslas – nustatyti aplinkos veiksnių (vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir
vandens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir
produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio vertinimą pagal daugiamečius duomenis ir klimato
kaitos scenarijus.
Per projekto vykdymo laikotarpį jau įgyvendinti šie uždaviniai: klimato kaitos įtakos
vandens ekosistemų būklei vertinimo metodikos sukūrimas, vandens ekosistemoms reikšmingų
klimato rodiklių kaitos XXI a. prognozė pagal įvairius klimato scenarijus; abiotinių veiksnių ir jų
ekstremumų įvertinimas pagal daugiamečius duomenis bei prognozė pagal klimato scenarijus;
abiotinių veiksnių įtaka vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui. 2018 m. bus
sukurta ilgalaikė vandens gyvūnų (bestuburių ir žuvų) bendrijų struktūros ir produkcinių parametrų
prognozė bei parengtos rekomendacijos, kaip kintant klimatui išsaugoti upių ir Kuršių marių žuvų
rūšinę įvairovę ir išteklius.
Projekto uždaviniai sėkmingai įgyvendinami planuotais etapais. Įvertinti regioniniai oro
temperatūros ir kritulių kiekio bei jų ekstremalių verčių kaitos dėsningumai Lietuvos teritorijoje
pagal daugiamečius duomenis ir atlikta jų prognozė XXI amžiui. Hidrologinio modeliavimo
pagalba buvo nustatytas dviejų svarbiausių vandens ekosistemos abiotinių veiksnių – vandens
temperatūros ir vandeningumo – prognozuojamų pokyčių dydis ir dažnumas. Vandens kokybės
modeliavimo rezultatai atsakė kaip klimato kaitos fone ūkininkavimas keičia biogenų prietaką į
tiriamus vandens telkinius. Dabartiniu laikotarpiu naudojant abiotinių veiksnių prognozių rezultatus tiriami žuvų ir makrobestuburių bendrijų kaitos dėsningumai, atliekama jų prognozė ir
vertinamas atskirų hidrobiontų rūšių gebėjimas prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų. Taip pat
numatyta atlikti prognozuojamų pokyčių neapibrėžtumo vertinimą.
Sumodeliuotos abiotinių veiksnių (upių nuotėkis, vandens temperatūra, vandens kokybės
parametrai) reikšmės artimosios (2016–2035 m.) ir tolimosios (2081–2100 m.) ateities laikotarpiais
pagal 3 klimato modelius bei 4 RCP scenarijus (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) ir palygintos su
bazinio laikotarpio (1986–2005 m.) reikšmėmis. Prognozuojama, kad oro temperatūra pagal visus
scenarijus ir toliau didės. Kritulių kiekio pokyčiai ateityje priklausys nuo prognozuojamų pokyčių
scenarijaus – daugeliu atvejų tikėtinas mažesnis kritulių kiekis vasarą ir didesnis žiemą. Per
daugiametį laikotarpį tirtų upių šiltojo sezono vandens temperatūra didėjo, o ateityje numatomi dar
didesni teigiami temperatūrų pokyčiai. Pastaruoju 35 m. laikotarpiu stebima tirtų upių nuotėkio
mažėjimo tendencija išliks ir ateityje. Dėl klimato kaitos bendrojo azoto ir fosforo pernaša upėse
mažės. Kuršių marių vandens temperatūra ir druskingumas turės didėjimo tendenciją. Visi tirti
abiotiniai veiksniai reikšmingai pasikeis arba pasieks pavojingai aukštas vertes XXI a. pabaigoje
pagal ekstremaliausius pokyčius numatantį RCP8.5 scenarijų.
Pagal daugiamečius duomenis bei klimato scenarijus nustatyti pasirinktų aplinkos veiksnių
pokyčių įtaka vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui. Prognozuojamas šiltojo

sezono vandens temperatūros kilimas sukels žuvų bendrijų struktūros bei sudėties pokyčius. Pagal
RCP6.0 scenarijų tikėtinas kai kurių stenoterminių žuvų rūšių (ypač – lašišinių) išnykimas Neryje ir
Šušvėje, o RCP8.5 scenarijaus atveju – Minijoje, Šventojoje, Vilnioje ir Žeimenoje. Priklausomai
nuo klimato scenarijaus, tikėtinas pavienių taksonominių grupių ir bendro makrozoobentosinių
organizmų gausumo padidėjimas. Būsimi upių debito pokyčiai patys savaime neturėtų sukelti
reikšmingesnės žuvų ir makrobestuburių bendrijų kaitos. Prognozuojami bendrojo azoto bei fosforo
koncentracijų pokyčiai yra maži, todėl neturės reikšmingesnės įtakos žuvų ir bestuburių būklei.
Vidutinės vandens temperatūros kilimas ateityje sukels žymius pokyčius Kuršių marių žuvų
bendrijoje. Pagal visus klimato scenarijus sumažės šaltavandenių žuvų dalis bendrijoje, o amžiaus
pabaigoje jos gali išnykti (išskyrus RCP6.0). Kylant temperatūrai, bendrijoje dar labiau įsivyraus
šiltavandenės, ypač karpinės žuvys, padidės karšių dalis.
Išvados ir rekomendacijos:
Sukurta klimato kaitos įtakos vertinimo vandens ekosistemų būklei tyrimų metodika. Pagal
daugiamečius duomenis bei klimato scenarijus nustatyti pasirinktų aplinkos veiksnių pokyčiai ir jų
įtaka vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui. Atlikta analizė parodė, kad abiotiniai
aplinkos veiksniai ateityje pastebimai keisis ir turės reikšmingos įtakos vandens ekosistemų
tvarumui.
Nustatyti ryšiai parodė, kad didžiausią poveikį upių žuvų būklei turės prognozuojamas
šiltojo sezono vandens temperatūros kilimas, o Kuršių marių bendrijoje vidutinės vandens
temperatūros kilimas sukels žymius pokyčius. Aprašytas klimato kaitos fone prognozuojamų
aplinkos veiksnių poveikio makrobestuburių ir žuvų bendrijų įvairovei ir produkciniams
parametrams mechanizmas, kurio pagalba bus atlikta minėtų bendrijų kaitos dėsningumų prognozė.
Tyrimo rezultatų pagrindu bus rengiamos priemonės ir rekomendacijos kaip kintant klimatui
ir intensyvėjant ekosistemų naudojimui apsaugoti upių ir Kuršių marių retas žuvų rūšis ir jų
populiacijas bei kaip didinti rūšių gebėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkos veiksnių. Sukurtos
rekomendacijos bus naudingos valdymo institucijoms – kaip priemonė, padedanti išsaugoti šalies
gamtos išteklius.
Projektas SIT-15014 „Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra
ir dermės mechanizmai“ (AMIKUS)
Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto mokslininkai, vykdydami šį projektą,
aktyviai įsijungė į globalius tyrimus, siekdami pažinti klimato kaitos ir intensyvaus išteklių
naudojimo padarinius ir sukaupti žinių jų keliamoms grėsmėms išvengti. Šio projekto tikslas - ištirti
klimato kaitos poveikį vaisių-uogų agroekosistemų mikrobiotos biologinei įvairovei ir tarpusavio
sąveikai, kurio įgyvendinimas sėkmingai realizuojamas nuosekliai vykdant darbo plane numatytas
užduotis. Vidutinio – ilgo periodo klimato kaitos padariniai yra modeliuojami tiriant artimose
klimatinėse zonose (Lietuva ir Čekija) esančių to paties tipo agroekosistemų mikrobiotos sudėtį.
Tyrimams pasitelkiami naujausi molekulinės biologijos, genetikos, mikrobiologijos bei
bioinformatikos metodai – metagenominis mikroorganizmų ir virusų identifikavimas, virusų
genomų klonavimas ir sekoskaita, sąveikos mechanizmų tyrimai atliekami taikant pavienių genų
delecines kolekcijas bei vykdant genų raiškos analizę suminės informacinės RNR sekoskaitos būdu.
Pažangių technologijų ir naujausių metodų panaudojimas užduočių vykdymui leido pasiekti
patikimus ir reikšmingus rezultatus bei juos publikuoti aukšto cituojamumo moksliniuose
leidiniuose. Projekto vykdymo metu gauti rezultatai prisideda prie NMP 1 uždavinio sprendimo,
nustatant kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia vienus iš mažiausiai ištirtų
ekosistemos komponentus – mikroorganizmus ir virusus - jų įvairovę, funkcionalumą, tarpusavio
santykius, konkurencingumą bei gebėjimą adaptuotis.
Vykdant projektą, ištirta vaisių ir uogų, tokių kaip obuoliai, kriaušės, slyvos, vyšnios,
vynuogės, serbentai, aronijos ir pan., paviršiuje esančių mikroorganizmų taksonominė sudėtis ir
nustatyta pasiskirstymo priklausomybė nuo augalo rūšies. Pritaikius metagenominius tyrimo

metodus nustatyta, kad Lietuvoje ir Čekijoje augusių obuolių prokariotinių ir eukariotinių
mikroorganizmų sudėtis yra panaši, tuo tarpu serbentų mikrobiota skiriasi geografiniame kontekste.
Tarp eukariotinių mikroorganizmų Lietuvos regione dominuoja Cladosporium, o Čekijoje –
Hanseniaspora; tarp bakterijų Lietuvoje vyrauja Staphylococcaceae, tuo tarpu Čekijoje daugelis
bakterijų genčių pasiskirstę tolygiai (Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Oxalobacteriaceae,
Cytophagaceae, Sphingomonodaceae). Vaisių ir uogų paviršiuje aptinkamos įvairios
fermentuojančios mielės (H. uvarum, H. osmophila, Pichia kudriavzevii, P. anomala, P.
membranifaciens, P. kluyveri, P. fermentans, P. terricola, C. oleophila, C. intermedia,
C. californica, C. zemplinina, C. boidonii, Saccharomyces cerevisiae, S. paradoxus). Jų kiekybinis
pasiskirstymas skiriasi priklausomai nuo augalo rūšies, tačiau tarp gausiausiai reprezentuojamų
išlieka Hanseniaspora ir Pichia mielių rūšys. Visų tirtų vaisių-uogų paviršiuje nepriklausomai nuo
regiono yra aptinkamos bakterijos ir mielės tiek naudingos augalui (Cladosporium, Cryptococcus,
Hanseniaspora, Rhodotorula, Dioszegia, Duganella, Massilia, Sphingomonas), tiek ir potencialiai
patogeninės (Pantoea, Pseudomonas, Phoma, Lewia, Colletotrichum, Septoria, Taphrina).
Diagnostinė PGR analizė parodė, kad enterobakterijas infekuojančių virusų populiacija
vaisių-uogų paviršiuje nėra gausi. Išskirti 5 Myoviridae ir Siphoviridae šeimoms poriklausantys
virusai: ShP6 (šermukšnio uogos), SlP7 (slyvos), NBD2 (braškės), JsA10 (juodieji serbentai), ir
ShCh6 (šilkmedis). Įvertinus temperatūros įtaką vaisių-uogų ekosistemose aptiktų bakterinių virusų
funkcionavimui nustatyta, kad NBD2 yra psichrofilinis, o SlP7 mezofilinis virusas, gebantys
infekuoti platų šeimininkų ratą. Pasitelkus NBD2 bakteriofago genominę ir proteominę analizę
nustatyta, kad NBD2 genomas koduoja 20 baltymų atsakingų už viriono morfogenezę, 4 nukleotidų
metabolizmo ir DNR modifikavimo baltymus, 3 už ląstelės lizę atsakingus fermentus, 8 DNR
replikacijos ir rekombinacijos baltymus, 30 nežinomos funkcijos hipotetinių baltymų bei 22
hipotetinius baltymus. Vaisių-uogų agroekosistemose taip pat aptikti Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces paradoxus, Pichia membranifaciens, Torulaspora delbrueckii mielių virusai,
priklausantys Totiviridae šeimai. Dalis šių virusų priklauso jau žinomiems virusų tipams, tačiau
pasižymi koduojančios sekos polimorfizmu. Pritaikius naują nuo sekos nepriklausomą dgRNR
virusų padauginimo metodą pirmą kartą nustatytos pilnos S. cerevisiae L-A-28 ir M2 virusų sekos
bei aptikti ir molekuliniais metodais apibūdinti nauji virusai S. paradoxus mielėse. Nustatyta, kad
mielių virusai bei jų koduojami agentai funkcionuoja 15-30oC temperatūrose, 37oC temperatūroje
yra pametamas M dgRNR virusas, lemiantis biocidinio agento funkcionalumą bei mielių
konkurencingumą gamtinėje aplinkoje.
Mielių ir mutualistiniais santykiais susietų virusų koadaptacija lemia darnų šeimininkųvirusų funkcionavimą, padeda šeimininkams išgyventi konkurencinėje kovoje, prisitaikyti prie
kintančių aplinkos sąlygų. Nustatyta, kad virusų pašalinimas lemia šeimininko genetinių veiksnių
bei sistemų aktyvavimą arba slopinimą. Nustatyta, kad S. cerevisiae M-2 dgRNR viruso
pašalinimas lemia 486 genų, susijusių su RNR metabolizmu, oksidacijos-redukcijos bei lipidų
biosintezės procesais, raiškos kitimą. M-2 ir L-A-lus virusų pašalinimas sąlygoja 715 genų raiškos
pokyčius, susijusius su amino rūgščių biosinteze, jonų transportu, streso atsako keliais.
Išvados ir rekomendacijos:
 Skirtingose klimatinėse sąlygose - Čekijoje ir Lietuvoje - augančių kultūrinių augalų tyrimų
rezultatai rodo, kad augalų paviršiuje esančios prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų
populiacijos labiau varijuoja priklausomai nuo augalo rūšies nei nuo klimato sąlygų.
 Nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų, vaisių-uogų paviršiuje yra aptinkamos tiek naudingos
augalui, reguliuojančios jo vystymąsi bei sąlygojančios atsparumą kenkėjams, tiek ir potencialiai
patogeninės bakterijos ir mielės.
 Bakterinių virusų populiacija vaisių-uogų paviršiuje nėra gausi, labiausiai reprezentuota
psichrofiliniais ir mezofiliniais enterobakterijas infekuojančiais Myoviridae ir Siphoviridae
šeimoms priklausančiais virusais.

 Mutualistiniais santykiais su mielėmis susieti Totiviridae šeimai priklausantys virusai moduliuoja

pastarųjų genų raišką bei biologinių sistemų funkcionavimą, tokiu būdu padidina šeimininkų
adaptacinį potencialą bei padeda išgyventi konkurencinėje kovoje. Ryškus temperatūros
padidėjimas (iki 37oC) lemia virusų praradimus ir mielių konkurencingumo mažėjimą.
Siekiant prognozuoti mikrobiotos ilgalaikės raidos dėsningumus bei klimato kaitos
sąlygojamus biologinės įvairovės pokyčius, tikslinga tęsti mikroorganizmų ir virusų paplitimo
tyrimus apimant ilgesnį periodą ir gausesnę imtį bei vykdyti biologinių žymenų tinkamų aplinkos
pokyčių stebėsenai paiešką.
SIT-15024 „Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms
didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai“
Projekto tikslas – ištirti Lietuvos vandens ekosistemų teikiamų paslaugų tvarumo prielaidas
didėjančios eutrofikacijos ir cheminės taršos sąlygomis ir pateikti rekomendacijas jų išsaugojimui.
Bus nustatyta įvairaus tipo vandens telkinių bendrijų rūšinė ir funkcinė įvairovė, šių įvairovių
tarpusavio ryšiai ir saitai su eutrofikacija ir chemine tarša. Įvertinsime skirtingų mitybos grandinių
ir toksinių medžiagų srautų jomis reikšmę didėjant eutrofikacijai ir taršai, nustatysime taršos
sukeltas genotoksines pažaidas. Taip pat analizuosime vandens ekosistemų teikiamas paslaugas ir jų
prielaidas socialinės ekonomikos kriterijais. Praktinė atliekamų tyrimų vertė bus ta, kad mokslinę
informaciją susiesime su socialinės ekonomikos rodikliais ir parengsime rekomendacijas
ekosistemų paslaugų efektyviam valdymui ir tvarumo užtikrinimui. Vandens ekosistemų ilgalaikio
tvarumo užtikrinimas – tai vienas svarbesnių vykdomos Nacionalinės mokslo programos tikslų.
Dauguma pagal planą numatytų lauko tyrimų jau atlikti. Surinkta medžiaga greitatėkmių (13
upių, 66 tyrimų vietos, 139 mėginiai) ir lėtatėkmių (15 ežerų ir vandens saugyklų, 30 mėginių;
Kuršių marios, 10 vietų, 17 mėginių) vandens ekosistemų makrobestuburių sąrankų rūšinės ir
funkcinės įvairovės įvertinimui ir šių rodiklių saitų su vandens telkinių trofiškumu ir cheminiu
užterštumu nustatymui. Tose pačiose ekosistemose surinkta medžiaga cheminio užterštumo ir
genotoksinių pažaidų tyrimams (dugno nuosėdos, stambieji dvigeldžiai moliuskai, žuvys, 32 tyrimo
vietos, paruošti 1335 moliuskų ir 82 žuvų mėginiai), atlikti moliuskų perkėlimo eksperimentai
Nemune (6 perkėlimai) ir Neryje (2 perkėlimai) siekiant tikslesnio taršos genotoksiškumo ir
moliuskų adaptacinio potencialo įvertinimo, bei papildomai surinkta medžiaga kanalizacijos
nuotėkų avarinio išleidimo į Nerį dėl pažeistos kanalizacijos trasos poveikio įvertinimui. Surinkta
medžiaga ir zooplanktono rūšinės ir funkcinės įvairovės analizei skirtingo trofiškumo ir užterštumo
ežeruose ir vandens saugyklose (15 vandens telkinių), bei Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje
zonoje (14 vietų). Surinkta medžiaga ežerų mitybos grandinių reakcijų į eutrofikaciją ir cheminę
taršą įvertinimui panaudojant stabiliuosius C, N ir S stabiliuosius izotopus. Sukaupta gausi tyrimų
medžiaga dabar baigiama analizuoti.
Vykdant projektą sukurtas Lietuvos upių ekologinės būklės vertinimo pagal
makrobestuburius indeksas − Lietuvos upių makrobestuburių indeksas (LUMI), kuris gali būti
prilygintas „technologijų prototipui“. Šis multimetrinis indeksas susideda iš keturių kitų rodiklių –
Danijos indekso upių faunai (DIUF), vidutinio originalios BMWP sistemos balo šeimai (ASPT),
bendro dvisparnių šeimų bei lašalų ir ankstyvių rūšių skaičiaus mėginyje (#DEP ) ir skirtumo tarp
lašalų, blakių ir ankstyvių visų individų bei vėžiagyvių ir dėlių visų individų dalių mėginyje
(%EHP-%CrHi). LUMI apskaičiuojamas kaip jo sudėtinių rodiklių ekologinių kokybės santykių
aritmetinis vidurkis.
Upėse rasti virš 300, ežeruose ir vandens saugyklose – 168, Kuršių mariose – 57
makrobestuburių taksonai. Pagal LUMI indeksą 11, 15, 27 ir 8 tyrimų vietų ekologinė būklė
įvertinta, atitinkamai, kaip labai gera, gera, vidutinė ir bloga. Labai blogos būklės vietų nerasta. Be
to nustatyta, kad į Lietuvos vidaus vandenis įsiveržė agresyvi invazinė Ponto-Kaspijos šoniplauka
Dikerogammarus villosus - gauruotoji šoniplauka. Ji kolonizavo pajūrio Šventosios žiotis ir plačiai
išplito Kuršių mariose. Prognozuojame, kad gauruotoji šoniplauka toliau plis ir pakeis kolonizuotų

vandens telkinių makrobestuburių sąrankas. Nustatyta, kad 1960-aisiais introdukuota Kauno
mariose raudonoji mizidės Hemimysis anomala suformavo tvarią populiaciją Nemuno ir Minijos
žemupiuose, tačiau iki šiol buvo nepastebėta dėl naktinio gyvenimo būdo. Taip pat Nevėžio
žemupyje užregistruota invazinė pūsliasraigių rūšis Physella acuta, kuri praeito amžiau pirmoje
pusėje buvo registruota Kauno botanikos sode, bet ten neišliko, o dabar vėl aptikta natūraliomis
sąlygomis.
Sukaupta Lietuvos upių makrobestuburių duomenų bazė dabar papildyta naujais atliktų
tyrimų ir istoriniais duomenimis. Tai įgalins patikimai testuoti sukurtą Lietuvos upių
makrobestuburių indeksą, kuris, esant reikalui, bus tobulinamas. Dabar siekiame sukurti patikimus
makrobestuburių rodiklius skirtingų upių tipų ekologinės būklės vertinimui. Ši vertinimo sistema
įtrauks ir funkcinės įvairovės rodiklius, kurių vertinimui sukurta Lietuvos makrobestuburių taksonų
funkcinių rodiklių duomenų bazė.
Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos ežerų ir vandens saugyklų planktone vegetacijos sezono
metu aptinkama nuo 12 iki 23 mezozooplanktono rūšių. Didėjant vandens telkinio trofiškumui rūšių
skaičius mažėja. Zooplanktono rūšinei sudėčiai įtaką daro ne tik trofinės sąlygos bet ir telkinio gylis
(termika). Kai kuriuose giliuose mezotrofiniuose ežeruose iki šiol gyvena reliktiniai irklakojai
vėžiagyviai: Plateliuose – Heterocope appendiculata, Tauragne – Eurytemora lacustris, Lūšiuose –
Limnocalanus macrurus, o Luokesuose – dvi rūšys H. appendiculata ir L. macrurus. Funkcinių
bruožų analizė atskleidė, kad giliuose mažesnio trofiškumo ežeruose bendriją sudaro įvairesnės
funkcinės grupės – visaėdžiai, visaėdžiai/augalėdžiai bei plėšrūnai, tuo tarpu eutrofiniams ir
hipereutrofiniams telkiniams būdingi smulkūs filtruojantys organizmai tarp kurių dominuoja
verpetės.
Šiuo metu yra baigta genotoksinių ir citotoksinių pažaidų analizė žuvyse bei Lietuvos upėse
surinktuose Unio pictorum ir Anodonta anatina rūšių dvigeldžiuose bei atlikta surinktų mėginių
cheminė analizė (PAA, PCB, metalai). Gauti duomenys rodo, kad upėse egzistuoja dideli cheminės
taršos bei aplinkos genotoksiškumo lygio skirtumai ne tik tarp atskirų upių, bet ir skirtingose upės
vietose. Nutolus nuo taršos šaltinių vyksta savaiminis apsivalymas dėl fizikinės, cheminės bei
biologinės kenksmingų junginių degradacijos. Pažymėtina, kad cheminė tarša ir aplinkos
genotoksiškumo lygis mažesnėse upėse, tokiose kaip Šešupė ir Mūša yra daug aukštesnis nei
Nemune. Šiose upėse surinktuose moliuskuose nustatytos atitinkamai absoliučiai aukščiausios PAA
ir metalų (Pb, Ni, Cu, Al ir Li) koncentracijos.
Remiantis literatūros ir tarptautinių organizacijų duomenimis ir rekomendacijomis bus
nustatyta, kokios cheminių junginių (taršalų) koncentracijos būdingos sąlyginai švariai aplinkai, ir
pagal atliktos cheminės analizės duomenis atrenkamos tyrimų vietos, kurios gali būti naudojamos
kaip kontrolinės. Tokiose vietose nustatytos citogenetinių pažaidų reikšmės parodo, koks aplinkos
genotoksiškumo lygis gali būti vertinamas kaip foninis arba artimas foniniam. Toliau tyrimų vietos
pagal gautus genotoksiškumo įverčius bus suskirstytos į 5 rizikos kategorijas parodančias, kur
gyvenantiems organizmams iškyla didžiausia genotoksinio poveikio rizika. Taip kategorizuoti
genotoksinio poveikio duomenys yra aiškiau interpretuojami ir patogūs juos naudojant
gamtosaugoje. Įvertinus genotoksiškumo ir citotoksiškumo dėsningumus skirtingose organizmų
grupėse bus parinktos jautriausios, taršos monitoringui tinkamiausios rūšys ir parengtos
genotoksinių grėsmių vertinimo rekomendacijos.
Baigiamajame projekto vykdymo etape gauti ekologinių tyrimų duomenys bus panaudoti
socioekonominiuose tyrimuose siekiant išaiškinti vandens ekosistemų teikiamų paslaugų svarbą ir
vertę visuomenei bei kuriant rekomendacijas šių ekosistemų teikiamų paslaugų tvariam naudojimui.
1 uždavinys 2 priemonė:
Ištirti augalų ir kitų organizmų prisitaikymo prie klimato, aplinkos ir technologinių
veiksnių pokyčių potencialą.

Projektas SIT-15006 “Kompleksiškas klimato ir kitų streso veiksnių poveikis miškų
gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes“
Projekto tikslas: Nustatyti klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių kompleksišką poveikį
pagrindinių medžių rūšių būklei ir produktyvumui, išaiškinant priežastines atskirų medžių
ekofiziologines reakcijas į aplinkos kaitą, prisitaikant prie naujų sąlygų ir švelninant klimato kaitos
neigiamas grėsmes.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sėkmingai įvykdytas I etape (2015.07.01-2017.04.07)
numatytas tyrimų planavimas, objektų atranka, metodikos tikslinimas, įrangos įsigijimas ir
paruošimas darbui. Šiuo metu paruoštos 4 tyrimų aikštelės. Buvo sėkmingai vykdomos kitos I etape
numatytos veiklos (PMR kamienų sulčių tekmės (sapflow), kamieno radialiojo prieaugio
nenutrūkstantys, fotosintezės momentiniai bei meteo- veiksnių tyrimai, abiotinio streso veiksniams
identifikuoti; PMR prieaugio tyrimas, kaitos ir ją sąlygojančių klimatinių ir kitų streso veiksnių
regioninių ypatumų nustatymas Lietuvos miškuose; AD masės spektrometrija AD organinėms
frakcijoms ir šaltiniams charakterizuoti; AD juodosios anglies matavimai ir šaltinių nustatymas,
atskiriant antropogeninius veiksnius nuo natūralių (biogeninių); AD skaitinės koncentracijos ir
dydžių paskirstymo nustatymas, identifikuojant specifinių atvejų tipus, (nukleacija ir antrinių AD
formavimasis); Duomenų bazės kūrimas, kuri integruos visus duomenis surinktus projekto metu
tikslui įgyvendinti; Surinktų ir iš AAA gautų kompleksiško monitoringo ir EMEP stočių
daugiamečių (Meteo- ir O3, S bei N junginių ir aerozolių) duomenų analizė ir įvertinimas) bei
pradėtas II etapo veiklų (Medžio transpiracijos ir fotosintezės intensyvumo modeliavimas,
išaiškinant streso paveiktų medžių vidinių fiziologinių reakcijų ir tokių medžių išskirtų biologinių
lakiųjų organinių medžiagų koncentracijų kaitos aplinkoje tarpusavio priklausomybes; BLOJ masės
spektro biogeninių streso žymenų kūrimas ir technologijos patentavimas; Lietuvos miškų PMR
augimo prognozės atsižvelgiant į skirtingus aplinkos veiksnių kaitos scenarijus ir galimas grėsmes)
vykdymas. Projekto metu gauti rezultatai aktyviai skelbiami tarptautinėse mokslinėse
konferencijose, publikuojami straipsniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą
„Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazėje turinčiuose leidiniuose bei viešinami mokslo
populiarinimo žurnaluose.
Šio projekto idėja - per priežastinių ryšių kokybinių tyrimų, orientuotų į medyje vykstančius
procesus darną su ilgalaikiais stebėjimais ir modeliavimu eksperimentiniuose tyrimų objektuose bei
kiekybiniais medžių augimo tyrimais Lietuvos miškuose bus identifikuotos naujos su klimato kaita
susijusios grėsmės ir jų poveikis medžiams. Nustačius biogeninių antrinių organinių aerozolio
dalelių (BAOAD) formavimosi mechanizmus ir sąsajas su streso paveiktų medžių išskirtais
biogeniniais lakiaisiais organiniais junginiais (BLOJ) bus identifikuoti specifiniai žymenys miškų
būklei diagnozuoti. Išaiškintos specifinės medžių reakcijos ir prieaugio regioniniai ypatumai įgalins
sukurti augimo prognozes, į simuliatorių „Kupolis“ įdiegti komponentą, leidžianti įvertinti klimato
įtaką miškų raidai ir siūlyti rekomendacijas Lietuvos miškų tvariam vystymuisi. Projekto idėjos
įgyvendinimas vyksta sklandžiai (įvykdyta 70%). Suplanuoti tyrimai ir jų įgyvendinimo
intensyvumas:
1. Nustatyti meteorologinių ir kitų abiotinių streso veiksnių poveikį pagrindinių medžių
rūšių ekofiziologinėms funkcijoms, būklei ir augimui, siekiant išaiškinti galimas grėsmes.
(Įgyvendinta 80% - liko tik atlikti tyrimus vidurio Lietuvoje ir Nidoje)
2. Ištirti BAOAD formavimosi ir streso paveikto medžio fiziologinių reakcijų kaitos
mechanizmus, lemiančius medžių būklę ir prieaugį bei klimatinių veiksnių ir oro taršos kaitos
potencialo pokyčius. (Įgyvendinta iki 70%)
3. Išaiškinti pagrindinių medžių rūšių prieaugio ir jį sąlygojančių klimatinių ir kitų aplinkos
streso veiksnių (O3, S ir N junginių) kaitos regioninius skirtumus Lietuvos miškuose. (Įgyvendinta
iki 50%)

4. Sukurti Lietuvos miškų pagrindinių medžių rūšių augimo prognozes, atsižvelgiant į
vietines aplinkos sąlygas ir aplinkos streso veiksnių poveikį, medynų tvariam vystymuisi įvertinti ir
valdymo sprendimams optimizuoti besikeičiančio klimato sąlygomis. (Įgyvendinta iki 30%)
5. Pasiūlyti rekomendacijas užtikrinančias Lietuvos miškų tvarų vystymąsi ir didinančias jų
gebėjimą mažinti žalingą klimato kaitos poveikį aplinkai. (Įgyvendinta iki 50%)
Projekto vykdymas glaudžiai siejasi su Nacionalinės programos pirmo uždavinio vienu iš
pagrindinių tikslų – nustatyti kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia miško
ekosistemų produktyvumą.
Svarbiausi rezultatai: Nustatyta, kad atsižvelgiant į augimo intensyvumą ir medžio reakcijas
į palankius ir nepalankius aplinkos veiksnius, paprastoji eglė ir pušis yra geriau prisitaikiusios prie
dabarties sąlygų nei lapuočių medžių rūšys, ypač amžiuje artimame brandai ar jį viršijančiam.
Paprastoji eglė gali tapti ateities medžių rūšimi Lietuvos miškuose, o beržai (Betula pendula ir
pubescens) dabartiniame brandžiame ir perbrendusiame amžiuje gali tapti ūkiniu požiūriu
nepageidaujami dėl reikšmingai sumažėjusio prieaugio ir atsparumo vėjavartoms ar vėjalaužoms.
Tai teorinis pagrindas kurti ateities miškininkavimo rekomendacijas Lietuvai.
Tiriant atmosferos aerozolio dalelių sausas iškritas (Aukštaitijos KMS nuo 1993 m., Preilos
EMEP 1982 m.) ir šlapios iškritas (kritulius), išaiškintas eutrofikacijos N junginiais poveikis miško
ekosistemų produktyvumui. Išaiškinta galimai nauja grėsmė Lietuvos miškams – palaipsninis
amonio jonų koncentracijų didėjimas ore ir krituliuose, kuris neigiamai veikia miškų būklę ir
produktyvumą. Sieros ir amonio kritinės reikmės viršijamos pietryčių, pietvakarių bei kai kuriuose
šiauriniuose Lietuvos regionuose. Šį procesą iš dalies skatina ir dabartinė mūsų kaimo plėtra.
Nustatyta, kad didžiausią ir reikšmingą įtaką priežemio ozonas turėjo paprastosios pušies
tiek valandiniam, tiek paros prieaugiui. Šis fitotoksikantas kiek silpniau sąlygojo eglių ir mažiausiai
beržų prieaugį. Nuo 2005 m. priežemio ozono koncentracija vakarinėje Lietuvos dalyje mažėja ~1
μg·m–3, o rytinėje – maždaug 0,5-1 μg·m–3 per metus. Todėl turėtų mažėti ir medžių prieaugio
nuostoliai bei didėti medžių atsparumas kitiems su klimato kaita susiejusiems aplinkos veiksniams.
Tai džiuginantis rezultatas, kadangi būtent ozono koncentracijos vegetacijos laikotarpiu neigiamai
sąlygodamos medžių prieaugį paaiškino iki 25% eglės paros prieaugio kaitos kintamumą ir apie
15% pušies. Valandinės ozono koncentracijos neturėjo jokio poveikio beržų valandiniam ar paros
prieaugiui.
Per dviejų metų laikotarpį nustatytas kompleksinis įvairių aplinkos veiksnių poveikis miško
medžių individų būklei ir sezoniniam vystymuisi skirtingose augimo sąlygose.
Taip pat išskirti aplinkos veiksniai (meteorologija, oro chemija, dirvožemio drėgmė) turintys
didžiausią poveikį atskirų rūšių ekofiziologiniams procesams - sulčių tėkmei, transpiracijai,
florescensijai, fotosintezės intensyvumui, kas savo ruožtu apsprendžia medžių gyvybingumą,
radialiojo prieaugio formavimąsi. Sulčių tėkmės rezultatai įgalino įvertinti momentinį žiotelių
laidumą, kuriuo remiantis galimas tikslus ore esančių potencialiai augimą slopinančių junginių (O3)
vertinimas. Žiotelių laidumo duomenys taip pat įgalina vertinti ir medžių išskiriamų lakių organinių
junginių, iš jų susidarančių aerozolių sudėties ir koncentracijų pokyčius.
Atlikti pagrindinių medžių rūšių (pušies, eglės beržo) fotosintezės intensyvumo matavimai
prietaisu ADC SRS. Sutvarkyti ir išanalizuoti vegetacijos sezono fotosintezės, chlorofilo
fluorescencijos, dirvožemio drėgmės tyrimų duomenys, sudaryta duomenų bazė, charakterizuoti
tyrimo objektų dirvožemiai. Nustatyta, kad jauno beržo fotosintezės intensyvumas buvo didžiausias
visu vegetacijos sezono metu. Abiejų spygliuočių medžių rūšių vidutinės sausros sąlygomis
fotosintezės intensyvumas sumažėjo. Drėgnu periodu eglės fotosintezės intensyvumas buvo
didesnis nei pušies. Beržo transpiracijos intensyvumas buvo didžiausias drėgnu periodu ir buvo 45 kartus didesnis nei spygliuočių medžių rūšių. Pušies transpiracijos intensyvumas skirtingų orų
sąlygomis buvo panašus. Eglės transpiracijos intensyvumas buvo esminiai didesnis drėgno oro
sąlygomis. Beržo momentinis karboksilinimo efektyvumas, lyginant su spygliuočių medžių rūšimis
buvo didesnis, išskyrus vegetacijos sezono pabaigą. Eglės momentinis karboksilinimo efektyvumas

vidutinės sausros sąlygomis buvo mažiausias, dėl žymiai sumažėjusio fotosintezės intensyvumo.
Pušies momentinis karboksilinimo efektyvumas buvo mažiausias drėgnomis oro sąlygomis dėl
padidėjusio žiotelių laidumo. Gauti rezultatai gerai atsispindėjo šių medžių rūšių kamieno
skerspločių formavimosi eigoje.
Nustatyti aerozolio dalelių skaitinės koncentracijos ir dydžių paskirstymas identifikuojant
specifinių antrinių aerozolio dalelių formavimosi tipus. Naujųjų dalelių susidarymai buvo
sugrupuoti į nukleacijos I-ąją (3-10 nm), nukleacijos II-ąją (10-20 nm) ir Aitkeno (20-100 nm)
tipus, įvertinta dalelių augimo sparta (GR) ir kondensacinis dalelių nuotėkis (CS), ištirta jų įtaka
dalelių dydžio pasiskirstymui ir skaitinei koncentracijai (PNC). Nustatyta, kad naujų dalelių
susidarymo epizodų metu dalelių augimo spartos (GR) vertės kito nuo 2,9 nm·h–1 iki 5,3 nm·h–1, o
kondensacinis dalelių nuotėkis (CS) šių epizodų metu buvo 1,3·10–3 s–1. Tai nurodo, kad
biogeniniai lakieji organiniai junginiai (BLOJ) yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių
aerozolio dalelių susidarymo procesą.
Kadangi medžiai, reaguodami į įvairių klimato ir aplinkos veiksnių poveikį, per
metabolizmo pokyčius išskiria BLOJ, todėl ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurta „molekulinių
žymenų”, susijusių su specifiniais streso veiksnių sąveikos procesais, bazė. Nustatyta, kad
biogeninės kilmės antrinių organinių aerozolio dalelių (BAOAD) koncentracija ir cheminė sudėtis
yra tiesiogiai susijusi su medžių emituojamų pirminių BLOJ komponentų (tokių kaip terpenai,
izoprenai, gliukozė, manitolis, sorbitolis, arabitolis ir alkanai) koncentracijos kaita. Aukštaitijos KM
stotyje didžiausias organinių medžiagų kiekis (79,8%) BAOAD sudėtyje buvo užregistruotas
vasarą, ypač sausrų metu.
Siekiant ištirti abiotinio streso nulemtą biogeninio antrinio organinio aerozolio (BSOA,
angl. Biogenic Secondary Organic Aerosol) susidarymą, buvo atlikta organinio aerozolio (OA)
masės spektro cheminė analizė. Pagal gautus rezultatus buvo nustatyta, kad OA biožymenų signalai
šiltuoju laikotarpiu lyginant su šaltuoju padidėjo visame m/z spektre. Signalų intensyvumai ties m/z
42, 43, 45, 53 ir 59 padidėjo nuo 2,1 iki 2,7 karto. BSOA susidarymo ir augimo procesų metu
išskirtų biožymenų m/z signalų ir submikroninio miško organinio aerozolio masės (SFOM, angl.
Submicronic Forests Organic aerosol Mass) koncentracijos paros eigoje stebimi padidėjimai nakties
metu. Dienos metu išmatuotoms SFOM koncentracijoms buvo nustatyta eksponentiškai didėjanti
priklausomybė nuo temperatūros. Eglių ir pušų kamieno skersmens augimo ir traukimosi epizodų
analizė parodė, kad vykstant medžio kamieno skersmens susitraukimams, stebimi išskirtų
biožymenų m/z signalų intensyvumo padidėjimai (nuo 2,3 iki 4,7 kartų). Tuo tarpu normalaus
medžio kamieno skersmens augimo epizodų metu biožymenų m/z signalų intensyvumo pokyčių
nepastebima. Todėl galima daryti išvadą, kad temperatūrinio streso nulemto medžio kamieno
skersmens susitraukimas yra lydimas padidėjusia biogeninių lakiųjų organinių junginių (BLOJ),
kurie yra BSOA susidarymo pirmtakai, emisija. Tai kuriamo patento mokslinis pagrindas.
Remiantis gautais rezultatais rengiamos įvairių medžių rūšių augimo prognozės (1
prognozė) skirtinguose Lietuvos regionuose ir rekomendacijos (1 rekomendacijų paketas), kaip
kintant klimatui ir intensyvėjant ekosistemų naudojimui, išsaugoti miškų gebėjimą intensyviai
kaupti atmosferinę anglį (aukštą produktyvumo lygį ir atsparumą nepalankiems aplinkos
veiksniams). Šiame projekte yra akcentuojamas vienas miškininkavimo scenarijų modeliavimo
aspektas – besikeičiantis miškų augimas esant skirtingoms klimato sąlygoms. Simuliatoriuje
Kupolis yra įdiegti medynų augimo modeliai, atstovaujantys tam tikrą istorinį laikotarpį.
FOREstRESS projekto negalutiniai rezultatai rodo, kad per pastaruosius 3-4 dešimtmečius,
sutapatinamus su santykinai šiltesniu klimatu, spygliuočių medžių prieaugis į skersplotį padidėjo,
tačiau beržo – sumažėjo, jei lyginame su panašios trukmės prieš tai buvusiu santykinai vėsesnio
klimato periodu. Paraleliai atliekami kiti tyrimai (H2020 projektas ALTERFOR) prognozuoja
klimato pasikeitimą ar nepasikeitimą, jei bus įgyvendintos tam tikros su klimato kaitos švelninimu
susijusios priemonės. Tačiau dauguma ateities sąlygų yra nesuderinamos su šiuo metu

simuliatoriuje Kupolis įdiegtais miško augimo modeliais, kurie atstovauja tam tikrą laikotarpį, kada
jie buvo sukurti.
Taigi, įgyvendinant FOREstRESS projektą, yra siekiama dabar naudojamus medynų
augimo eigos modelius papildyti papildomais nepriklausomais kintamaisiais, nusakančiais
temperatūrą ir kritulių kiekį per tam tikrą laikotarpį. Nacionalinės miškų inventorizacijos bareliuose
pakartotinais matavimais yra sukaupta informacija apie medyno augimo į aukštį bei skersmenį
indeksų dinamiką. Taip pat yra nustatyta vidutinė mėnesio temperatūra bei kritulių kiekis kiekvieno
barelio padėtyje nuo 1925 metų. Pagal medžių prieaugio į skersplotį duomenis, yra bandomas
rekonstruoti medynų augimo į aukštį bei skersmenį indeksas laiko momentais iki nacionalinės
miškų inventorizacijos pradžios.
Patikslinti medynų augimo eigos modeliai bus įdiegti į simuliatorių Kupolis bei atlikta jų
patikra modeliuojant miško ir jo naudojimo raidą esant keliems galimiems miškų politikos
scenarijams. Šiame projekte dėmesys bus akcentuojamas į besikeičiančio medynų prieaugio įtaką
miško rodiklių dinamikai bei medienos ruošos apimtims (t.y. nenagrinėjamos kitos miško
ekosistemos paslaugos ar kitų su klimato kaita susijusių veiksnių įtaka, paliekant šiuos klausimus
vėlesniems tyrimams). Patikslinti medynų augimo eigos modeliai taip pat bus testuoti kitose
miškininkavimo scenarijų modeliavimo sistemose, šiuo metu testuojamose/kuriamose Lietuvoje bei
diskutuojamas jų tinkamumas bei suderinamumas su įvairiais miškininkavimo scenarijų
modeliavimo metodiniais sprendimais.
Išvados ir rekomendacijos:
Valandinis, paros laikotarpio ir metinis medžių kamieno metinės rievės formavimasis
reikšmingai buvo sąlygotas aplinkos veiksnių, dėl ko tapo moksliniu pagrindu vertinant medžių
prisitaikymo prie dabarties aplinkos sąlygų ir jų gebėjimo slopinti neigiamus globalios kaitos
padarinius galimybes ir kuriant adekvačias miškininkavimo priemones užtikrinančias tvarų miškų
vystymąsi globalios kaitos sąlygomis.
Medžių kamieno valandinius svyravimus neigiamai sąlygojo oro temperatūra, o teigiamai kritulių kiekis ir oro drėgmė. Aukštas atmosferos slėgis šviesiuoju laikotarpiu sąlygojo kamieno
perimetro susitraukimą, o tamsiuoju jo išsiplėtimą, tame tarpe ir prieaugį. Detalus perimetro
svyravimo tyrimas parodė, kad saulės radiacija, įskaitant ultravioletą A ir B bei priežemio ozonas
skatino perimetro susitraukimą dienos laikotarpiu bei slopino jo plėtimąsi tamsiuoju laikotarpiu.
Išaiškintų aplinkos veiksnių poveikis turėjo ir vėlavimo efektą, kuris kartais skyrėsi nuo
tiriamo veiksnio tiesioginio efekto. Jei kritulių kiekis turėjo tik teigiamą net iki kelių parų vėlavimo
poveikį kamieno perimetro plėtimuisi, tai temperatūros poveikis iš tiesioginio neigiamo po 12
valandų vėlavimo tapo teigiamu, skatindamas perimetro plėtimąsi naktį. Tai galimas aktyvios
fotosintezės vykusios dieną efektas. Matyt todėl, tiriant vidutinės temperatūros poveikį dienos ar
mėnesio laikotarpiu tik išimtinais atvejais buvo gautas temperatūros neigiamas poveikis, dažniausiai
birželio mėnesį, kai buvo registruojami karščio ir sausros epizodai. Būtent toks temperatūros
teigiamas vėlavimo poveikis buvo nustatytas spygliuočių medžių rūšims, pirmiausiai eglėms, kurių
prieaugis pastaruoju laikotarpiu reikšmingai viršija kitų medžių rūšių kamienų radialųjį prieaugį.
Tyrimų rezultatai gauti skurdžioje maistinėmis medžiagomis ir natūraliai drėkinamoje Nb
augavietėje parodė, kad kritulių poveikis tiriamos medžių rūšims buvo žymiai reikšmingesnis negu
pelkinėje, turtingoje maistinėmis medžiagomis Pd miško augavietėje. Perteklinis drėgmės rėžimas
šioje augavietėje net sausros epizodo metu nebuvo reikšmingai teigiamas medžių prieaugiui. Tik
eglių kamienų perimetro balanse buvo išaiškintas teigiamas pokytis, tuo tarpu paprastosios pušies ir
ypač plaukuotojo beržo atveju buvo nustatytas kamieno perimetro reikšmingas susitraukimas. Gauti
rezultatai parodė, kad sausros laikotarpiu paprastosios eglės transpiracija mažėja reikšmingai, taip
apsaugodama medį nuo neigiamų padarinių, o drėgmės kiekis, kuris sukelia kitoms medžių rūšims
neigiamus padarinius (sumažėja kamieno prieaugis) dar užtikrina kad ir minimalų kamieno
perimetro plėtimąsi, t.y. jo prieaugį. Tai gerai prisitaikiusios medžių rūšies prie dabartinių aplinkos
sąlygų požymis. Tuo tarpu beržai (karpuotasis ir plaukuotasis) demonstravo išskirtinį jautrumą

drėgmės trūkumui ir aukštai temperatūrai. Temperatūros net ir iki 12 val. vėlavimo teigiamas
poveikis šių rūšių beržams sausoje ir užmirkusioje augavietėje nenustatytas. Tik kritulių poveikis už
9 valandų laikotarpį išliko reikšmingas, kaip ir spygliuočių medžių rūšims. Tokios tiriamų beržų
ekofiziologinės reakcijos į aplinkos pasikeitimus valandos ar paros bėgyje sąlygojo šių medžių rūšių
reikšmingai sumažėjusį prieaugį.
Apibendrinus valandinius tiriamų medžių rūšių kamieno perimetro svyravimus galima būtų
teigti, kad meteorologiniai veiksniai, įskaitant saulės radiaciją, ultravioletinę spinduliuotę ir
pažemio ozoną reikšmingai sąlygojo jų kamienų perimetro svyravimus, tiek susitraukimą dienos
laikotarpiu, tiek plėtimąsi, įskaitant prieaugį, nakties laikotarpiu. Palankūs aplinkos veiksniai žymiai
reikšmingiau sąlygojo spygliuočių medžių rūšių kamieno plėtimąsi, nei nepalankūs jo susitraukimą.
Beržų reakcijos į tokius aplinkos veiksnius praktiškai buvo nereikšmingos. Tokios medžių reakcijos
lėmė, kad paprastoji eglė pastaruoju laikotarpiu demonstruoja didžiausią prieaugį, kiek mažesnį
paprastoji pušis, o mažiausias prieaugis būdingas tiriamiems beržams, kurių amžius artimas
dabartiniai brandai ar viršija ją.
Daugiamečiai metinio prieaugio rezultatai parodė, kad paskutiniuoju 36 metų laikotarpiu
(nuo 1980 m.) paprastoji eglė yra žymiai produktyvesnė medžių rūšis nei pušis ar karpuotasis ir
plaukuotasis beržas praktiškai visame amžiaus diapazone. Maisto medžiagų kiekis dirvožemyje ir
gausi drėgmė (Pd augavietė) nepadidina šių medžių rūšių prieaugį lyginant su vidutinio skurdumo
natūraliomis augavietėmis (Nb).
Reikšmingai didėjanti rugsėjo ir liepos mėnesio vidutinė temperatūra reikšmingai sąlygojo
spygliuočių medžių rūšių prieaugio didėjimą. Tik karštis ir sausra birželio mėnesį, kai
intensyviausiai formuojama metinė rievė, neigiamai sąlygojo eglių prieaugį abiejose skirtingose
augavietėse, o pušų tik pelkinėje Pd augavietėje. Didesnis drėgmės rėžimas pelkinėje augavietėje
taip pat didino čia augančių pušų ir eglių jautrumą sausrai vegetacijos laikotarpiu.
Metinio radialiojo prieaugio sekų analizė taip pat parodė, kad nei karpuotasis, nei
plaukuotasis beržas dabartiniame brandžiame ir perbrendusiame amžiuje nebuvo atsparūs karčio ir
sausros epizodams. Didesni kritulių kiekiai vegetacijos laikotarpiu ir jos pabaigoje bei ramybės
laikotarpio pradžioje sąlygojo intensyvesnį beržų prieaugį ir sausoje, ir pelkinėje augavietėse, o
karštis birželio, rugpjūčio ir ypač rugsėjo mėnesiais slopino tik karpuotojo beržo metinės rievės
formavimosi intensyvumą. Būtent dėl kylančios šių mėnesių temperatūros ir mažėjančio kritulių
kiekio rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį, beržų lapijos gyvavimo trukmės mažėjimas galėtų būti veiksnys,
dėl ko reikšmingai pradeda mažėti ir šių medžių rūšių prieaugis bei prisitaikymo galimybės prie
dabarties aplinkos sąlygų. Tai patvirtino ir mūsų atlikti detalūs beržų lapų fotosintezės intensyvumo
tyrimai.
Metinių duomenų skalės pagrindų taip pat galima teigti, kad intensyvesnis drėgmės rėžimas
padidino tiriamų medžių rūšių atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams, tokiems kaip
rūgštinančių komponenčių koncentracijoms ore ir jų šlapiosioms iškritoms, ypač sieros
komponenčių. Vegetacijos laikotarpio nitratų iškritos, kaip augavietės tręšiamoji komponentė,
skatino tiriamų medžių rūšių metinės rievės formavimąsi, ypač skurdesnėje, natūraliai
drėkinamojoje Nb augavietėje, kur C/N santykis dirvožemyje viršijo 25. Pd augavietėje, kur šis
santykis nesiekė 15, teigiamas N iškritų poveikis nenustatytas.
Neigiamas ozono poveikis reikšmingiausiai slopino paprastųjų eglių metinės rievės
formavimąsi abiejose tirtose augavietėse, pušies tik skurdesnėje, natūraliai drėkinamojoje Pb
augavietėje, o šio fitotoksikanto neigiamas poveikis beržų augime nenustatytas. Gauti duomenys
rodo, kad eglės greičiausiai yra vienos jautresnių ozonui medžių rūšių Lietuvoje, kiek mažesniu
jautrumu pasižymi pušys, o beržai nerodo reikšmingų ozonui jautrumo požymių. Tačiau išaiškinta
ozono koncentracijų mažėjimo tendencija gali tik teigiamai sąlygoti spygliuočių medžių rūšių
prieaugį, skatindami jų intensyvumą.
Gauti valandinės, paros bėgio ir metiniai prieaugio formavimosi rezultatai rodo, kad
paprastosios eglės medžiai yra vieni geriausiai prisitaikę prie dabartinių aplinkos sąlygų.

Intensyviausias augimas šylant klimatui ir palaipsniui didėjant kritulių kiekiui rodo šios medžių
rūšies medynų galimą tvarų vystymąsi ateityje. Hipotezė, kad dabarties sąlygos yra netinkamos
paprastajai eglei augti Lietuvoje, ir kad ją gali išstumti kitos medžių rūšys yra atmesta, kaip
neturinti mokslinio pagrindo.
Jaunų beržų fotosintezės intensyvumas buvo didžiausias visu vegetacijos sezono metu.
Abiejų spygliuočių medžių rūšių vidutinės sausros sąlygomis fotosintezės intensyvumas sumažėjęs.
Drėgnu periodu eglės fotosintezės intensyvumas buvo didesnis nei pušies. Beržo transpiracijos
intensyvumas buvo didžiausias drėgnu periodu ir buvo 4-5 kartus didesnis nei spygliuočių medžių
rūšių. Pušies transpiracijos intensyvumas skirtingų orų sąlygomis buvo panašus. Eglės
transpiracijos intensyvumas buvo esminiai didesnis drėgno oro sąlygomis.
Beržo momentinis karboksilinimo efektyvumas, lyginant su spygliuočių medžių rūšimis
buvo didesnis, išskyrus vegetacijos sezono pabaigą. Eglės momentinis karboksilinimo efektyvumas
vidutinės sausros sąlygomis buvo mažiausias, dėl žymiai sumažėjusio fotosintezės intensyvumo.
Pušies momentinis karboksilinimo efektyvumas buvo mažiausias drėgnomis oro sąlygomis dėl
padidėjusio žiotelių laidumo. Gauti rezultatai gerai atsispindėjo šių medžių rūšių kamieno metinės
rievės formavimosi eigoje.
Didžiausią reikšmingą įtaką priežemio ozonas turėjo paprastosios pušies tiek valandiniam,
tiek paros prieaugiui. Kiek silpniau šis fitotoksikantas veikė eglių ir mažiausiai beržų prieaugį.
Nustatyta, kad patirdamas padidėjusios temperatūros abiotinį stresą, kurio metu yra registruojamas
medžio kamieno skersmens susitraukimas, medis į atmosferą emituoja didesnes BLOJ emisijas,
tiesiogiai susijusias su BSOA susidarymu ir koncentracijos padidėjimu. Įvertinti biogeninių antrinių
organinių aerozolio dalelių (BAOAD) formavimosi mechanizmai ir jų sąsajos su streso paveiktų
medžių išskirtais biogeniniais lakiaisiais organiniais junginiais (BLOJ). Identifikuoti specifiniai
biožymenys (m/z 42, 43, 45, 53 ir 59) miškų būklei diagnozuoti.
Adekvačios miškininkavimo priemonės ūkiniuose miškuose mažinant brandos (kirtimų)
amžių pirmiausiai beržams gali užtikrinti tolimesnį šių medžių rūšių medynų tvarų vystymąsi.
Mažinant vėjavartų ir po jų kylančių žievėgraužio tipografo grėsmės paprastosios eglės medynuose,
ši priemonė būtų taip pat naudinga, didinanti eglių medynų tvarumą.
Projektas SIT-15007 "Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas
ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje MIŠKOEKOKAITA"
Projekto tikslas ‒ ištirti 7 ūkiniu požiūriu svarbiausių miško medžių rūšių ir jų populiacijų
atsaką, plastiškumą ir konkurencijos pokyčius padidintos temperatūros, drėgmės ir CO2 koncentracijos
sąlygomis ir stresinių veiksnių ‒ šalnų, karščio bangų, sausrų, padidintos UV spinduliuotės ir ozono
koncentracijos kompleksiniame poveikyje miško bendrijų atsikūrimo ir formavimosi stadijoje, ir tuo
pagrindu parengti rekomendacijas miško ekosistemų tvarumui užtikrinti.
Imituojant pačią jautriausią ‒ miško bendrijų atsikūrimo ir juvenalinio formavimosi stadiją
fitotrone stresinių veiksnių kompleksinio poveikio sąlygomis (2016 m. ‒ karštis+drėgmė,
karštis+sausra bei normalios sąlygos -– kontrolė; 2017 m. ‒ karštis+drėgmė+CO2,
šalna+karštis+sausra+CO2,
karštis+drėgmė+UV
+ozonas+CO2,
šalna+karštis+sausra+UV
+ozonas+CO2 bei kontrolė ‒ normalios lauko sąlygos) tirtas 7 pagrindinių Lietuvos miško medžių
rūšių 21 populiacijos iš skirtingų šalies klimatinių rajonų atsakas ir plastiškumas pagal augimo,
defoliacijos, sanitarinės būklės, fiziologinių ir biocheminių rodiklių pokyčius, įvertinta rūšių ir
populiacijų įtaka bei rūšių ir populiacijų sąveika su taikytais simuliaciniais poveikiais. Kaip ir buvo
planuota, remiantis pirminiais šių tyrimų rezultatais dar 2016 m. parengtas ir į žurnalą iForest Biosciences and Forestry (IF=1,62) pateiktas straipsnis (šiuo metu recenzavimo stadijoje), o 2017 m.
gauti kompleksinių bandymų duomenys analizuojami ir rengiami dar du 2018-iems metams planuotieji
straipsniai.
Miškų atsikūrimo dinamikos tyrimams skirtinguose Lietuvos klimatiniuose rajonuose
parinktuose 17-je tyrimo plotų (viso 119-a apskaitos barelių) skirtingų trikdžių paveiktose

rizikingiausiose buveinėse ‒ vėjo sudarkytų, ligų ir kenkėjų pažeistų medynų kirtavietėse, įprastose
plynose kirtavietėse bei apleistuose žemės ūkio plotuose 2015-2017 m. kasmet vegetacijos sezonų
pabaigoje atlikti atsikuriančių miško ekosistemų dendrometriniai, demografiniai, botaniniai ir kt.
tyrimai, įvertinti atsikuriančių medžių ir žolinės augalijos biologinės įvairovės indeksai, atsikuriančio
jaunuolyno erdvinė struktūra pagal rūšis, medžių išsidėstymą bei išsivystymą. Gautų rezultatų pagrindu
parengtas straipsnis, kuris 2017 m. pateiktas į žurnalą Forestry.
Trikdžių paveiktose miško ekosistemose ‒ apleistuose žemės ūkio plotuose atsikuriančiuose
pušynuose ir beržynuose, vėjo sudarkyto eglyno plynų kirtimų biržėje, ligų pažeistų ąžuolyno ir
uosyno sanitarinių kirtimų biržėse bei juodalksnių ir drebulių plynųjų kirtimų biržėse ir šalia
augančiuose medynuose surinkti lapų ir spyglių pavyzdžiai, naudojant DNR mikrosatelitinius žymenis
atlikti natūraliai atsikuriančių medžių rūšių savaiminukų populiacijų genetinės įvairovės, genetinės
struktūros ir erdvinio pasiskirstymo tyrimai ir palyginimas su genetinės įvairovės rodikliais
aplinkiniuose (motininiuose) medynuose. Gautų rezultatų (spygliuočių medžių rūšių genetiniai tyrimai)
pagrindu parengtas ir į žurnalą Forests (IF=1,9) pateiktas straipsnis (gautas „minor revision“); kitų
medžių rūšių analogiški genetiniai duomenys baigiami analizuoti ir rengiamas straipsnis, planuotas
2018 metams.
Fitotrone dvejų vegetacijos sezonų bėgyje atlikti tyrimai atskleidė svarbiausių klimato kaitos ir
su ja susijusių stresinių veiksnių komplekso poveikį 7-ių svarbiausių Lietuvos medžių rūšių 21
populiacijos palikuonims pagal augimo, fiziologinius, biocheminius ir kt. rodiklius. Poveikių
ilgalaikiams kumuliatyviniams ir kombinaciniams efektams ir atsistatymo galimybėms bei ilgalaikei
konkurencinių pokyčių dinamikai nustatyti tyrimus reikėtų tęsti ateityje. Miško atsikūrimo ir tiriamų
medžių populiacijų genetiniai tyrimai šioms rūšims tipinėse atsikuriančiose sutrikdytose
(rizikingiausiose) miško ekosistemose atskleidė rūšinės ir genetinės įvairovės pokyčių bei
pasiskirstymo pagrindinius dėsningumus. Ateityje tęsiant šios krypties tyrimus, vertėtų apimti platesnį
spektrą atsikūrimo kiekybinių verčių, bendrijų, augaviečių ir ekoklimatinių sąlygų situacijų.
Projektas teikia esminę informaciją pagal NMP 33.1 uždavinio 34.1 ir dalį 34.2 priemonių apie
pagrindinių Lietuvos medžių rūšių plastiškumą ir atsaką į su klimato kaita siejamų stresorių komplekso
poveikį ir šių rūšių adaptacinį potencialą, padeda nustatyti miško atsikūrimo ir sukcesinius
dėsningumus skirtingų stresorių sutrikdytose rizikingiausiose tipinėse miško ekosistemose bei nustatyti
ir palyginti atsikuriančių bei gretimai augančių motininių medynų genetinę įvairovę ir jos
pasiskirstymą šiose ekosistemose.
Tyrimai fitotrone parodė, kad kompleksinio poveikio klimato kaitai būdingais stresoriais –
karščiu-sausra ir karščiu-drėgme, efektas buvo reikšmingas daugeliui jaunų medžių prieaugio,
fiziologinių ir biocheminių požymių (išskyrus medžių sanitarinę būklei, transpiracijos ir
fotosintezės aktyvumui bei vandens naudojimo efektyvumui, kuriuos labiau lemia specifinis rūšių
atsakas). Nustatyta reikšminga rūšių ir jų sąveikos su tiriamu poveikiu (stresoriumi) įtaka visiems
tirtiems požymiams, rodanti, jog tirtos rūšys pasižymi specifiniu biocheminiu, fiziologiniu,
morfologiniu ir prieaugio atsaku į kompleksinį stresorių poveikį. Dirbtinė sausra sukėlė stiprią
defoliaciją tik drebulėms, juodalksniams ir beržams. Lyginant su kontrole, stiebų skersmens
prieaugis buvo mažesnis po karščio-drėgmės ir karščio-sausros poveikių, o medžių aukštis pakito
mažiau, tačiau karščio-sausros sąlygomis ąžuolai ir juodalksniai į aukštį augo sparčiau, ir tai
galimai rodo geresnį šių rūšių konkurencingumą šiltėjant klimatui. Po karščio-sausros poveikio
eglių, pušų ir beržų vandens naudojimo efektyvumas buvo mažesnis nei po karščio-drėgmės
poveikio ir kontrolėje, o drebulių, juodalksnių ir ąžuolų – didesnis, kas rodo, jog pastarosios rūšys
specifiškai išlaiko balansą tarp fotosintezės ir transpiracijos, padedantį geriau atlaikyti sausros stresą
efektyviau naudojant vandenį. Iš tirtų rūšių intensyviausia fotosinteze pasižymėjo drebulės, beržai ir
juodalksniai, tačiau, lyginant su kitomis tirtomis medžių rūšimis, pastarosioms rūšims fotosintezės
intensyvumas dėl karščio-sausros poveikio sumažėjo labiau. Sausra neigiamai paveikė ir
fotosintetinių pigmentų koncentracijas bei jų proporcijas, o tai, kartu su padidėjusiomis medelių
išskiriamų malono dialdehido (MDA) ir vandenilio peroksido (H2O2) koncentracijomis, rodo jog

medžiai dėl sausros patiria oksidacinį stresą. Reikšminga populiacijų ir jų sąveikos su poveikiais
įtaka nustatyta daugumai tirtų požymių indikuoja skirtingą dalies tirtų populiacijų (19 %)
plastiškumą ir atsaką į stresorius, ir rodo, kad atskiros tos pačios medžio rūšies populiacijos gali
labiau nei kitos nukentėti nuo klimato kaitos sukeltų sausros ir karščio bangų.
Tyrimų rezultatai parodė, kad natūralus miško atsikūrimas buvo pakankamai intensyvus
visose rizikingiausiose gamtinių trikdžių (vėjovartų, kenkėjų ir ligų) paveiktose, žmogaus veiklos
sutrikdytose (plynieji sanitariniai ir įprasti kirtimai) bei apleistuose žemės ūkio plotuose
besiformuojančiose miško ekosistemose, tačiau didelė atsikūrimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių
variacija rodo, kad tirtuose objektuose kuriasi platus spektras naujų bendrijų, kurios skiriasi nuo
anksčiau buvusių – rūšių sukcesija pasireiškia jau ankstyvoje bendrijų formavimosi stadijoje.
Atsikuriančių bendrijų rūšinė sudėtis gana stipriai priklauso nuo iki sutrikdymo buvusios sudėties,
tačiau dažnais atvejais pradeda dominuoti sutrikdytoms ekosistemoms būdingos pionierinės rūšys –
beržai, pušys, juodalksniai ir kt. Intensyviausias miško atsikūrimas vyksta tose ekosistemose, kurios
paveiktos tiesioginiu žmogaus poveikiu – plynose kirtavietėse, o mažiau intensyvus, ypač
tikslinėmis medžių rūšimis, – vėjovartų ir sanitarinių kirtimų plotuose. Nors vyrauja ne tikslinių
konkrečiai augavietei medžių rūšių savaiminukai, tačiau tikslinių rūšių savaiminukų kiekis yra
pakankamas produktyvioms miško ekosistemoms atsikurti ar naujoms susidaryti, tačiau, norint
formuoti ūkiškai vertingus medynus, būtina miškininkystės priemonėmis kontroliuoti
konkuruojančių pionierinių medžių ir žolinės augalijos gausumą. Tyrimai, paremti daugiamate
regresine analize, parodė, jog skirtingų medžių rūšių atsikūrimo intensyvumą lemia savitas
kompleksas 6-8 vietinės aplinkos biotinių ir abiotinių veiksnių, dažniausiai turinčių neigiamą
poveikį atsikūrimo gausumui: atstumas iki motinmedžio, buvusio medyno skalsumas, ploto
padengimas negyva mediena, augančių medžių lajomis, traku, atskiromis trako ir žolių rūšimis ir kt.
Nustatyta didelė atsikūrimo gausumo, jo erdvinio tolygumo, augimo diferenciacijos, rūšių įvairovės
ir susimaišymo variacija atsikuriančiuose plotuose, kurią sąlygoja stipri dėmių struktūros edafinių
sąlygų bei žolinės dangos variacija, intensyvėjanti dėl klimato kaitos dažnėjančių temperatūrinių ir
drėgmės ekstremumų, būdingų trikdžių paveiktiems atviriems plotams. Biologinės įvairovės
indeksų analizė atskleidė, jog labiausiai sutrikdytose ekosistemose dominuoja tik viena ar dvi
medžių rūšys, kurios formuoja naujojo medyno pagrindą, tačiau plačialapių rūšių medynuose,
kertamuose sanitariniais kirtimais, medžių rūšių gausa yra didesnė ir paprastai nei viena rūšis nėra
dominuojanti.
Nustatyta eglių, savaime gausiai atsikuriančių plynose kirtavietėse, ir pušų bei beržų,
įsikuriančių apleistuose žemės ūkio plotuose, savaiminukų didelė genetinė įvairovė, kuri, lyginant
su kaimyniniais (motininiais) medynais, nesumažėja nei pagal heterozigotiškumo laipsnį, nei pagal
alelių skaičių bei kitus genetinės įvairovės rodiklius ir netgi viršija aplinkinių (motininių) medynų
genetinę įvairovę. Eglių ir pušų palikuonių ir tirtų gretimų motininių medynų individų multilokusų
genotipų persidengiantis išsidėstymas Principinių komponenčių (PCA) erdvėje ir maži Nei
genetiniai atstumai tarp senosios ir naujosios medynų kartų populiacijų rodo, kad savaiminukai
genetiškai artimiausi tirtiems motinmedžiams iš kaimyninių medynų, tačiau rasta ir naujų alelių.
Pušys, atsikuriančios apleistuose žemės ūkio plotuose, yra genetiškai labiau skirtingos nuo tirtų
individų iš kaimyninių medynų, o naujos kartos genetinė struktūra, lyginant su tirtų motinmedžių,
yra sudėtingesnė: ją patikimai atsispindi trys genetiniai klasteriai, o motinmedžių – tik du, kas
indikuoja genų pernašą iš tolimesnių medynų. Eglių tiek savaiminukų, tiek motinmedžių genetinę
struktūrą patikimai atsispindi du genetiniai klasteriai, o beržų – trys. Iš esmės nesumažėjusi
genetinė įvairovė atsikuriančioje medyno kartoje rodo, kad įvairių trikdžių paveiktų miško
ekosistemų atsikūrimo genetiniam nepilnavertiškumui pavojaus nėra. Savaiminukų genotipų
erdvinės genetinės struktūros analizė nei vienai iš trijų tirtų rūšių neatskleidė ryškesnės struktūros –
net greta augantys savaiminukai nesudarė atskirų genetiškai giminingų grupių, kas rodo didelę
genetinę įvairovę, palankią atsitiktiniam kryžminimuisi ir leisiančią išvengti inbrydingo tolimesnėse
kartose.

Išvados ir rekomendacijos:
Tirtos miško medžių rūšys labai skiriasi pagal augimo, fiziologinį ir biocheminį atsaką į su
klimato kaita siejamų stresorių – šalnų, karščio bangų, sausros, padidintų UVB spinduliuotės, ozono ir
CO2 koncentracijų kompleksinį poveikį. Nustatytasis rūšių ir populiacijų atsakas dažnai yra ne
adaptacinis, bet rodo blogėjantį atskirų medžių rūšių ir populiacijų gyvybingumą bei jų atsikūrimo
potencialą. Todėl, priklausomai nuo Lietuvoje susidarysiančių klimatinių sąlygų ir oro taršos, atskiros
medžių rūšys nukentės labiau, o kitos įgaus konkurencinį pranašumą, kas gali iškreipti natūralias
sukcesijas ir neigiamai paveikti naujų miško ekosistemų tvarumą.
Rekomenduojamų miškininkystės priemonių ir principų kompleksą būtina formuoti
priklausomai nuo Lietuvoje susidarysiančių klimatinių sąlygų bei oro taršos ir ekosistemai tikslinės
karkasinės medžių rūšies. Rekomendacijos turėtų apimti tikslinės medžių rūšies, medynų rotacijos
periodo, formuojamų medynų struktūros, kirtimo būdo ir intensyvumo, pomiškio, trako ir žolinės
augalijos tvarkymo bei miško atsikūrimo skatinimo būdo parinkimo principus, dirvožemio gerinimo
priemones, stebėsenos strategijas ir medynų raidos bei produktyvumo modeliavimą.
Greitai augančių lapuočių ‒ beržų, juodalksnių ir drebulių produktyvumas šiltėjant klimatui
turėtų padidėti, jei didės ir drėgmės (kritulių) kiekis. Kartu didėtų ir pastarųjų rūšių konkurencinis
pajėgumas - ypač lyginant su lėčiau augančiomis eglėmis ir uosiais. Todėl tikslinių rūšių
jaunuolynuose teks intensyvinti nepageidaujamų rūšių iškirtimą. Tačiau trūkstant drėgmės bei didėjant
UVB intensyvumui ir ozono koncentracijoms, greitai augantys lapuočiai būtų pažeidžiami labiau ir jų
konkurencingumas mažėtų.
Jei Lietuvoje klimatas šiltėtų ir dažnėtų sausros, ypač stipriai nukentėtų eglių prieaugis ir būklė,
tuo tarpu pušų ir ąžuolų produktyvumas didėtų, dėl ko būtų galima rekomenduoti didinti jų veisimo
apimtis. Jei klimatas nesausėtų, pušis ir ąžuolus būtų rekomenduotina veisti sausesnėse augavietėse.
Genetinė įvairovė atsikuriančiose sutrikdytose miško ekosistemose bent artimiausiu metu
neturėtų sumažėti, jei bus užtikrinamas pakankamai gausus derančių medžių skaičius (išlaikomas
efektyvusis populiacijų dydis) ir derėjimas kaimyniniuose medynuose ir pasiekiamas pakankamai
gausus įvairiaamžis atsikūrimas.
Trikdžių paveiktose ekosistemose formuojasi pakitusios rūšinės sudėties (labiau pionierinės)
miško bendrijos, todėl, siekiant užtikrinti tikslinių (augavietėms ir klimatui) rūšių medynų
formavimąsi, būtina kontroliuoti konkuruojančių pionierinių medžių ir žolinės augalijos rūšių
gausumą.
2 uždavinys 1 priemonė:
Ištirti ilgalaikio intensyvaus išteklių naudojimo poveikį dirvožemiui ir kitiems agro-,
miško ir vandens ekosistemų komponentams.
Projektas SIT-15003 „Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų
augalijos komponento stabilumui“
Projekto tikslas – nustatyti antropogeninį intensyvaus ekosistemų naudojimo poveikį
Nemuno upių baseino ekosistemų augalijai.
Darbo objektas – augalų rūšys, kurios pasižymi nevienodu gausumu (vienos laikomos
svarbiausiu upių saugomų buveinių komponentu, kitos – natūraliai gausios ar agresyviai
plintančios) ir kurios atstovauja upių skirtingoms ekologinėms nišoms: iškilusios virš vandens,
panirusios, laisvai plūduriuojančios ar povandeninės, pakrančių helofitai.
Mūsų tyrimų rezultatai patvirtino vieną iš projekto idėjų, kad dėl antropogeninių veiksnių
poveikio vyksta nepageidautini upių ekosistemų augalijos rūšių pokyčiai, kurie kelia grėsmę šių
ekosistemų tvarumui, nes nyksta kai kurios bendrijoms svarbios vietinės rūšys, upėse ir jų
pakrantėse įsitvirtina invazinės rūšys. Spręsdami NMP antrąjį uždavinį nustatėme, kad dalis upių
ekosistemų rūšių neprisitaikę prie tokio intensyvaus ekosistemos išteklių naudojimo ir būtina

sukurti jų apsaugos priemones. Nustatyta maža genetinė ir genotipinė įvairovė Lietuvos upių
Batrachium populiacijose bei vyraujantis nelytinis dauginimasis rodo, kad šiuos augalus veikia
nepalankūs biotiniai ir abiotiniai veiksniai, todėl būtina sukurti bendrijų su kurklėmis išsaugojimo
strategiją. Atlikti modelinių rūšių populiacijų tyrimai rodo, kad upių vagų modifikavimas keičia
populiacijų genetinę sandarą, leidžia įsikurti naujiems, galbūt mažiau adaptuotiems, genotipams, o
tai mažina ekosistemos atsparumą invazinių rūšių plitimui ir klimato pokyčiams.
Vienos svarbiausių vandens augalų formuojamų bendrijų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Europoje – „Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ (buveinės kodas 3260). Kurklių sąžalynai
formuoja upės tipologiją, keičia srovės greitį, maisto medžiagų judėjimą ir pasiskirstymą. Šie
augalai sukuria prieglobstį lašišinėms žuvims ir įvairiems bestuburiams. Intensyvėjanti žmogaus
veikla, dėl kurios didėja aplinkos tarša, netausojami gamtiniai ištekliai, besiplečiantis rekreacijai
naudojamų upių tinklas ir kt., kelia didžiulį pavojų pagrindiniam šių bendrijų komponentui –
kurklėms (Batrachium). Nors Batrachium rūšys yra labai svarbus upių ekosistemų tvarumo
indikatorius, tačiau jų populiacijų genetinė struktūra ištirta dar nepakankamai. Naudodami
morfologinius ir molekulinius žymenis (ISSR) ištyrėme 16 Batrachium populiacijų. Mūsų tyrimai
atskleidė, kad Batrachium populiacijos pasižymi maža genetine įvairove ir klonų paplitimu. Tai gali
neigiamai paveikti rūšies populiacijų tvarumą didėjant antropogeniniam poveikiui ir keičiantis
klimatui. Maža genetinė įvairovė, didelė genetinė diferenciacija ir mažas genų srautas tarp Lietuvos
upių Batrachium populiacijų rodo, kad būtina sukurti šių upių sraunumų bendrijas formuojančių
augalų rūšių išsaugojimo strategiją. Tam reikalingas šių rūšių ilgalaikis stebėjimas ir antropogeninio
poveikio jų tvarumui įvertinimas. Mūsų tyrimai rodo, kad didelę grėsmę kelia vandens transportas,
kuris pažeidžia augalus tiesiogiai/mechaniškai (nukapoja žiedus ir vaisius). Be to, priekrantėse
kaupiasi baidarių sukeltos dugno nuosėdos, dėl to susidaro palankios sąlygos įsikurti kitoms augalų
rūšims, kurios nukonkuruoja šviesos stygiui jautrias kurkles. Tyrimas, atliktas su Ūlos upėje
įsikūrusiomis kurklių bendrijomis, parodė, kad intensyviausias plaukimas baidarėmis vyksta tada,
kai yra pagrindinis šių augalų žydėjimo ir vaisių brendimo metas (liepos, rugpjūčio mėn.). Buvo
nustatyta neigiama koreliacija tarp praplaukusių baidarių skaičiaus ir kurklių gausumo tiriamuose
laukeliuose, t. y. vandens turizmas mažina kurklių gausumą upėje. Remiantis morfologinių,
genetinių ir antropogeninio poveikio tyrimų rezultatais, buvo pateiktos rekomendacijos Aplinkos
ministerijai kurklėms apsaugoti. Šio tyrimo metu pirmąkart atlikti Batrachium augalų gamtinių
populiacijų tyrimai, panaudojant morfologinius ir DNR (ISSR, cpDNR ir rDNR) žymenis bei
įvertinta šios genties rūšių ir populiacijų įvairovė Lietuvoje. Sekoskaitos metodu nustatytos ištirtų
augalų cpDNR trnH-psbA regiono pilnos sekos buvo užregistruotos GenBank duomenų bazėje.
Išskirta nauja Ranunculetum pseudofluitantis bendrija, kuri skiriasi nuo kitų autorių aprašytų
bendrijų su šia rūšimi, nustatyti regioniniai bendrijų savitumai. Pateiktos rekomendacijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl kurklių buveinių išsaugojimo
ir B. fluitans įtraukimo į saugomų rūšių sąrašus.
Pasaulyje, ypač Europoje, didelį susirūpinimą kelia šlapžemių teritorijos, kuriose tarpsta
reikšminga dalis visos biologinės įvairovės (European Commission, 2000). Antropogeninių
veiksnių poveikis pakeitė šlapžemių hidrologinį režimą ir turėjo įtakos jose susiformavusių
ekosistemų augalijai ir kelia vis didesnį pavojų prarasti vertingus vidaus vandenų plotus.
Antropogeninio poveikio įtaka biologinei įvairovei analizavome tirdami upių tiesinimo poveikį
keleto rūšių augalų populiacijų sandarai, palyginome antropogenizuotų ir natūralių augaviečių
populiacijas. Remdamiesi 15-os natūralių upių ir 12-os tiesintų vagų populiacijų genetinės įvairovės
tyrimais nustatėme, kad nendrės (Phragmites australis) visos 6 monokloninės populiacijos įsikūrę
natūraliose vagose. Pagrindinių koordinačių analizė (PCoA) atskleidė natūralios ir tiesintos upės
atkarpų populiacijų genetinius skirtumus. Mūsų tyrimai rodo, kad modifikuotų upių populiacijų kai
kurie genetinės įvairovės rodikliai patikimai didesni, nei natūralių vagų populiacijų. Lūgnės
(Nuphar lutea) 17 populiacijų tyrimai parodė, kad skiriasi populiacijų iš urbanizuotų ir natūralių
augaviečių genetinės įvairovės pasiskirstymas. Natūralių augaviečių populiacijų genetinė

diferenciacija buvo 56 %, o urbanizuotų – 36 %. Mantelio testas taip pat patvirtino antropogeninio
poveikio įtaką populiacijų sandarai, kadangi natūralių augaviečių populiacijose yra patikima
koreliacija tarp genetinių ir geografinių atstumų (R = 0,467, p = 0,002), o urbanizuotų – nepatikima
(R = 0,312, p = 0,128). Nendrinis dryžutis (Phalaris arundinacea) – labai dažna Lietuvos upių
pakrančių rūšis, duomenų apie upių vagų modifikavimo įtaką Baltijos šalių P. arundinacea
populiacijų genetinei įvairovei nėra. Merkio baseinas – didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje.
Praėjusio šimtmečio 5-6 dešimtmetyje dalis Merkio baseino upių buvo modifikuotos. Modifikuotų
upių vagų populiacijų vidutinis polimorfinių SSR lokusų skaičius buvo mažesnis nei natūralių upių
vagų. Merkio baseino aukštupio populiacijų genetinė įvairovė buvo mažesnė nei žemupio
populiacijų. PCoA parodė, kad modifikuotų upių vagų populiacijos išsidėsto ribinėse padėtyse.
Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su JAV Minesotos universiteto mokslininku O.N. Anderson,
kuris taip pat tiria nendrinį dryžutį. Vertindami eutrofikacijos poveikį vandens makrofitų
populiacijoms, naudojomės ir kai kuriais ilgametės upių stebėsenos, kurią atlieka Aplinkos
apsaugos agentūra (AAA), duomenimis. Kadangi N ir P koncentracijos didėjimas upių vandenyje
spartina eutrofikaciją, skatina vandens telkinio užaugimą augalais, todėl sutelkėme dėmesį į šių
elementų kiekius kai kurių upių vandenyje. Žinant, kad pagrindiniai eutrofikaciją spartinantys
šaltiniai yra žemės ūkis ir buitiniai nutekamieji vandenys, buvo pasirinktos tos tyrimų vietos,
kuriose netoli upės buvo vykdoma intensyvi žemdirbystė ir kuriose nevykdoma. Pirmiausiai
išanalizavome, kaip pasirinktos tyrimo vietos susiskirsto pagal bendro P ir bendro N kiekį upių
vandenyje. Nustatėme, kad yra statistiškai reikšmingi skirtumai tarp bendro augalų gausumo tyrimo
vietoje priklausomai nuo P ir N kiekio pagal AAA duomenis. Išanalizavome tyrimo vietų, kurios
yra šalia intensyvios žemdirbystės plotų (I grupė: Šešupė (Bukta, Kalvarija, Liubavas), Nevėžis
(Berčiūnai, Lakštingalos), Nemunas (Liškiava), Neris (Kernavė), Strėva (Mediniai Strėvininkai),
bendrą augalų padengimą ir palyginome su kitų tyrimo vietų (0 grupė: Šventoji (Pagojė II, Vepriai),
Širvinta (Širvintos), Strėva (Tadarava), Siesartis (Siesartis), Verknė (Lielionys), Vilnia (Belmontas),
Ūla (Trakiškiai, Žiūrai, Mančiagirė), Merkys (Puvočiai), Grūda (Puvočiai), Vokė (Grigiškės), Šalčia
(Valkininkai), kurios yra šalia neintensyvios žemdirbystės plotų, augalų padengimu. Remiantis
preliminariais rezultatais galima teigti, kad dėl didesnio N ir P kiekio upių vandenyje kai kurių
tiriamų upių vagos labiau užželia makrofitais. Manoma, kad tam didžiausią įtaką gali turėti ir šalia
upių vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla. Tyrėme, ar Stuckenia fennica ir St. pectinata Lietuvoje
gali būti naudojamos kaip indikatorinės (A/C) rūšys nustatant upės ekologines sąlygas. Įvertinome
koreliaciją tarp šių rūšių santykinio gausumo, kurį nustatėme pagal Braun-Blanquet skalę, ir bendro
N bei P kiekio upės vandenyje. Gauti rezultatai leidžia suabejoti šių rūšių prieraišumu didesniems ar
mažesniems šių elementų kiekiams ir leidžia manyti, kad šių rūšių gausumas Lietuvos upėse gali
priklausyti nuo kitų aplinkos veiksnių (užpavėsinimo, substrato), tačiau ne nuo P ir N kiekio upėje.
Yra žinoma, kad genetinė įvairovė integruoja labai įvairių stresą sukeliančių aplinkos veiksnių
poveikį populiacijose ir laikui bėgant pasižymi kaupiamuoju efektu. Šie veiksniai kartu su gamtine
atranka, genų dreifu, mutacijomis ir kt. keičia genetinę įvairovę. Norėdami įvertinti, kaip upių
ekologinė būklė veikia vandens augalų genetinę sandarą, tyrėme St. pectinata genetinės/genotipinės
įvairovės rodiklių priklausomybę nuo įvairių ekologinių veiksnių. Visos ekologiškai nepalankiose
sąlygose įsikūrę plūdžių populiacijos pasižymi didesniais genotipinės ir genetinės įvairovės
rodikliais palyginti su populiacijomis, kurių augaviečių ekologinės sąlygos geresnės. AMOVA
parodė 4 % genetinę diferenciaciją tarp šių populiacijų grupių. Taip pat buvo atlikti bendrijų su
Batrachium rūšimis tyrimai ir įvertinta aplinkos sąlygų įtaka jų paplitimui. Bendrijos su B. fluitans
rūšimi buvo aptiktos upėse, kuriose buvo mažesnis savitasis elektrinis laidis, šarmingumas, maži
kalcio jonų, bendro azoto ir bendro fosforo kiekiai. Bendrijos su B. pseudofluitans buvo aptiktos
šiaurės Lietuvoje ir pagal hidrocheminius augavietės rodiklius statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo
likusių. Jos paplitusios vandenyje, kuriame yra didelis savitasis elektrinis laidis, šarmingumas, Ca
jonų, bendro P ir bendro N kiekis. Didesni maisto medžiagų kiekiai šiaurės Lietuvos upių
vandenyje gali būti susiję su daugiau šalia upių esančių dirbamų laukų, kurie tręšiami P ir N

praturtintomis trąšomis. Kadangi didėjant P ir N kiekiams upės vandenyje, mažėja Batrachium
gausumas, galima teigti, kad šiaurės Lietuvoje turėtų būti kreipiamas didesnis dėmesys į šios rūšies
formuojas bendrijas upėse. Ištyrę 13 raudoklės (Lythrum salicaria) populiacijų nustatėme 13-os
mikroelementų ir sunkiųjų metalų kaupimąsi augalų lapuose. Urbanizuotų teritorijų populiacijų
augalų lapuose buvo padidėjusi Na ir N koncentracija, kuri didžiausia buvo augaluose, surinktuose
Nemuno pakrantėje Kauno miesto teritorijoje. Duomenų apie urbanizacijos ar eutrofikacijos įtaką L.
salicaria populiacijoms kol kas nėra. Vykdydami projektą išskyrėme 375 DNR pavyzdžius iš
Nemuno baseino įvairių upių pakrančių augalų, pradėta jų AFLP analizė.
Norėdami nustatyti, kokią įtaką skirtingos paskirties žemės naudojimas daro pakrančių ir
upių augalų nitrofiliškumui, ištyrėme azoto koncentracijas Nemuno baseino kai kurių upių ir
pakrančių populiacijų augalų asimiliaciniuose organuose. Ištyrėme Ph. australis 43 populiacijas ,
Ph. arundinacea – 52, L. salicaria – 39, N. lutea – 59, E. lobata – 19, B. frondosa – 20, Stuckenia –
9. Remiantis šiais rezultatais planuojama 2018 m. 1-ame ketvirtyje įteikti straipsnio rankraštį
žurnalui “Agriculture Ecosystems and Environment”.
Dėl žmogaus veiklos besikeičiančios ne tik fiziniu, cheminiu, bet ir biologiniu požiūriu
ekosistemos tampa svarbiu biologinių invazijų taikiniu. Projekto vykdymo metu tyrėme vienas iš
sparčiausiai Lietuvos upių pakrantėse plintančias svetimkraštes rūšis – Bidens frondosa ir
Echinocystis lobata. Nustatyta, kad ilgakočio lakišiaus (B. frondosa) populiacijų genetinė įvairovė
yra gana didelė ir tai yra palanki ypatybė rūšies adaptacijai ir plitimui. Rezultatų statistinė analizė
rodo, kad šios rūšies genetinė sąveika su vietinėmis rūšimis yra menka arba jos visai nėra.
Dygliavaisio virkštenio (E. lobata) tankiai persipynę stiebai stelbia vietinę pakrančių augaliją, be to,
keičia kraštovaizdį. Fenologiniai stebėjimai parodė, kad augalas jautrus sausrai, tačiau dalis sėklų
nubyra paupiuose į vandenį ir sausros metu atsiduria sausumoje, todėl gali dygti pasibaigus vasaros
sausrai ir iki rudens subrandinti sėklas. Tuo galima paaiškinti šio augalo gausumą. Atlikta E. lobata
28 populiacijų genetinės sandaros analizė naudojant AFLP žymenis. Šiuo metu vyksta statistinis
duomenų vertinimas ir rašomas straipsnis, kurį planuojame įteikti tarptautiniam žurnalui, E. lobata
invazijos tema. Su invaziniais augalais gali atkeliauti ir nauji patogenai, kurie gali paplisti vietinėse
rūšyse, o taip pat užkrėsti giminingus kultūrinius augalus. Lietuvos upių pakrančių invazinių
virkštenio populiacijų tyrimo rezultatai rodo didelį augalų užsikrėtimo virusais laipsnį. Tiriame E.
lobata, kaip moliūginių šeimos atstovo, galimą vaidmenį agurkų mozaikos viruso platinimui.
Išvados:
1. Maža genetinė ir genotipinė įvairovė, didelė genetinė diferenciacija Lietuvos upių Batrachium
fluitans populiacijose rodo, kad šios rūšies populiacijose vyrauja nelytinis dauginimasis. Tai rodo,
kad ši rūšis egzistuoja suboptimaliomis sąlygomis ir rekomenduojama ją įtraukti į saugomų rūšių
sąrašą bei sukurti upių sraunumų bendrijas (augavietės kodas 3260) formuojančių rūšių išsaugojimo
strategiją.
2. Batrachium genties rūšių formuojamų bendrijų paplitimui vertinti būtina atsižvelgti ne tik į
hidrocheminius rodiklius, bet ir į kitus labai svarbius aplinkos sąlygų veiksnius – srovės stiprumą,
upės gylį, kuriame Batrachium auga, užpavėsinimą, eutrofikaciją, kuri priklauso nuo žemėnaudos
bei aplinkinių teritorijų tvarkymo, ir grėsmę augalams keliantį vandens transportą.
3. Gauti rezultatai rodo, kad upių vagų modifikacija keičia upių ekosistemose įsikūrusių Phragmites
australis, Nuphar lutea, Phalaris arundinacea populiacijų genetinę sandarą.
4. Stuckenia x fennica ir St. pectinata, kaip rūšių-bioindikatorių, naudojimas Lietuvos upių
ekologinei būklei įvertinti yra ribotas.
5. Nustatyti skirtingos ekologinės būklės upių atkarpų Stuckenia pectinata populiacijų genetinės
įvairovės rodiklių statistiškai reikšmingi skirtumai ir genetinė diferenciacija.
6. Dauguma tiriamų augalų rūšių yra labai nitrofiliškos. Pagal azoto koncentraciją lapuose tiriamos
rūšys išsidėsto tokia seka: Stuckenia pectinata < Phalaris arundinacea < Bidens tripartita < Bidens
frondosa < Phragmites australis < Nuphar lutea < Echinocystis lobata.

7. Upių pakrantėse plintančios svetimkraštės Bidens frondosa populiacijos genetine įvairove
„nenusileidžia“ vietinių Bidens rūšių genetinei įvairovei. Tai, kartu su svarbiomis šios rūšies
biologinėmis savybėmis (dideliu sėklų skaičiumi, ekologiniu plastiškumu), sudaro palankias sąlygas
šiai rūšiai plisti. Molekulinės genetinės analizės rezultatai rodo menką šios rūšies genetinės
sąveikos su vietine rūšimi tikimybę.
8. Remiantis morfologinių, genetinių ir antropogeninių veiksnių poveikio tyrimų rezultatais,
pateiktos rekomendacijos Aplinkos ministerijai kurklėms (Batrachium sp.) apsaugoti.
Rekomendacijos:
1. Batrachium augalams, augantiems ant seklumų tose upių atkarpose, kurios yra užpavėsintos, kyla
didesnis pavojus, nes tose vietose augalai patiria stresą dėl šviesos stygiaus. Tokiose vietose,
bendrijose su kurklėmis, įsikuria kitos, šviesos stygiui nejautrios, augalų rūšys, tokios kaip invazinė
rūšis Elodea canadensis, taip pat, kai kurios plūdės. Atsižvelgus į tai, vykdant monitoringą, siūloma
įvertinti tas upės vietas, kurių pakrantėse esantys mažiau vertingi medžiai ir krūmai galėtų būti
kertami. Tokiu būdu, vagai tektų didesnis šviesos kiekis, dėl kurio susidarytų palankesnės sąlygos
Batrachium augalams daugintis ir sumažėtų invazinės rūšies plitimo tikimybė.
2. Vandens transporto mechaninis poveikis sukelia didelį pavojų Batrachium augalams, nes
baidarės, kuriomis intensyviausiai plaukiama žydėjimo ir vaisių formavimosi metu, nukapoja žiedus
ir vaisius. Dažnai baidarių irklai sudrasko augalų stiebus ir lapus. Dėl šios priežasties, rengiant
naujas trasas upių turizmui, turėtų būti konsultuojamasi su specialistais, kurie atliktų tyrimus bei
patartų, kaip būtų geriau įrengti trasą (galbūt būtų galima pasirinkti upės atkarpą, kur Batrachium
augalų nėra), o taip pat, kur įrengti baidarių iškėlimo į krantą vietas bei stovyklavietes, kad
mechaninis poveikis Batrachium augalams būtų kuo mažesnis.
3.Batrachium populiacijos pasižymi santykinai mažu polimorfizmu, didele genetine diferenciacija
bei mažu genų srautu, todėl yra pažeidžiamos kintančių klimato ir aplinkos sąlygų. Todėl,
atsižvelgus į Batrachium populiacijos gausumą, kai kuriose upėse, tam tikrose jų atkarpose, reiktų
mažinti (arba bent jau nedidinti) plaukimo apkrovas, ypač esant žemam vandens lygiui ir augalų
žydėjimo metu.
Projektas SIT-15023 „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis
skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“ (AGROTVARA)
Projekto tikslas: Ištirti ilgalaikio įvairaus intensyvumo agroekosistemų išteklių naudojimo
kompleksinį poveikį skirtingos genezės dirvožemiams, biologinei įvairovei ir žemės ūkio augalų
produktyvumui bei rekomenduoti priemones agroekosistemų visų komponentų funkcijoms išsaugoti
ir jų tvarumui užtikrinti.
Projekto planas vykdytas pagal jo turinyje išryškintus akcentus: ištirta arba baigiama tirti
skirtingos genezės dirvožemių (išplautžemių ir rudžemių, balkšvažemių ir palvažemių,) armens ir
poarmeninių genetinių horizontų vandentalpa, fizikinės ir cheminės kokybės, organinės C sankaupų
ir jos junginių pokyčiai, atsiradę dėl ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo (žemės
dirbimo, tręšimo, netinkamų sėjomainų naudojimo), įvertintas segetalinės floros bei pedobiotos
grupių gausumas ir įvairovė skirtingos genezės dirvožemiuose bei skirtumai, nulemti ilgalaikio
įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo: žemės dirbimo, tręšimo, netinkamų sėjomainų naudojimo.
Įsipareigojimus LMT įvykdėme ir viršijome. Projekte buvo planuota iškasti, aprašyti ir
įvertinti 10 etaloninių dirvožemio profilių. Projekto dalyvių iniciatyva bei remiantis vidiniais
resursais atlikta dar papildomai 7 dirvožemio profilių vertinimai, į tyrimų teritoriją įtraukiant Šakių,
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų įvairios granuliometrinės sudėties dirvožemius.
Tai padaryta siekiant padidinti tyrimo rezultatų teritorinį reprezentatyvumą (etaloniniais dirvožemio
profiliais padengiant pagrindinius Lietuvos teritorijos ortografinius vienetus, kuriuose vyrauja
smulkios granuliometrinės sudėties dirvožemiai) ir labiau pagrįsti daromus apibendrinimus ir
moksliškai pagrįstas išvadas.

Kiekvienam etaloniniam dirvožemio profiliui atlikta jo morfologijos, granuliometrinės
sudėties, pagrindinių cheminių ir fizikinių savybių analizė. Dirvožemio profilių analizė, skirtingai
nuo armens analizės, suteikia galimybę įvertinti kaip stipriai dėl skirtingo intensyvumo ūkinės
veiklos yra pakitusios dirvožemio savybės ir koks santykis tarp dabartinio jo naudojimo ir esamo
našumo bei geoekologinio potencialo. Dirvožemis, kaip ir kiekviena natūrali gamtinė sistema
stengiasi grįžti į savo natūralų gamtinį būvį. Tad agrarinių teritorijų dirvožemių savybių kitimo
laipsnio įvertinimas, palyginus su natūralių gamtinių sąlygų dirvožemių savybėmis, leidžia
numatyti potencialias sąnaudas, reikalingas palaikyti esamą žemės ūkio naudmenų dirvožemių
našumą ir agroekosistemų produktyvumą.
Įvairių Lietuvos regionų skirtingos genezės dirvožemių morfologijos kaitos tendencijų, kurios
lemia cheminių, fizikinių bei hidrofizikinių savybių pasikeitimus, identifikavimui ypatingai
pasitarnavo gera daugiamečių tiksliųjų lauko eksperimentų bazė (LAMMC ŽI - 2 bandymai,
Joniškėlio b. st. - 1, Vėžaičių filiale - 2 bei ASU - 2), patyrę mokslininkai, moderni laboratorinė
įranga, laisva prieiga prie slėnio „Nemunas“ laboratorijų.
Projektas AGROTVARA tiesiogiai prisidėjo prie NMP uždavinių sprendimo. Projekto
AGROTVARA tyrimai yra atliekami ilgalaikiuose lauko eksperimentuose, skirtingos genezės
dirvožemiuose su savita agroekosistemų kompozicija ir skirtingu jautrumu ilgalaikiam jų išteklių
naudojimui. Tyrimus kompleksiškai atlieka skirtingų mokslo sričių (fiziniai, biomedicinos, žemės
ūkio mokslai) ir krypčių mokslininkai (biologija, fizinė geografija, agronomija).
Nacionalinės programos tikslui pasiekti analizuojame ir apibendriname gautas naujas mokslo
žinias apie agroekosistemų išteklių įvairaus intensyvumo naudojimo poveikį Lietuvos skirtingos
genezės dirvožemiams, kitiems agroekosistemų komponentams.
Programos 2 uždaviniui pasiekti tiriame, kaip intensyvus išteklių naudojimas (žemės
dirbimas, tręšimas, intensyvios komercinių augalų sėjomainų rotacijos) veikia dirvožemio kokybę,
bioįvairovę, kitus agroekosistemų komponentus. Remiantis ilgalaikių eksperimentų, įrengtų ir
vykdomų skirtingose Lietuvos agrozonose, tyrimų rezultatais, identifikuojame intensyvių
technologijų poveikio padarinius ir galimą žalą. Projekto AGROTVARA pabaigoje (2018.12.31)
bus parengtos rekomendacijos ir pasiūlytas priemonių paketas skirtingos genezės dirvožemių ir kitų
agroekosistemos komponentų funkcijoms išsaugoti bei jų tvarumui užtikrinti.
Projekte AGROTVARA atliekami tyrimai tiesiogiai padeda įgyvendinti Programos 2
uždavinio pirmąją priemonę, kurios tyrimo objektas – dirvožemis. Tyrimų metodologija glaudžiai
siejasi su agroekosistemomis, jų ištekliais ir tvarumo vertinimu. Atliekami fundamentiniai ir
taikomieji tyrimai, kurių rezultatas – gautos naujos žinios, padėsiančios užtikrinti agroekosistemų
tvarumą, biologinę įvairovę ir funkcijų išsaugojimą intensyvėjančio išteklių naudojimo ir klimato
bei aplinkos kaitos sąlygomis. Gautas paketas rezultatų ir toliau tiriama ilgalaikio įvairaus
intensyvumo agroekosistemų naudojimo būdų (skirtingi žemės dirbimo būdai, tręšimo lygis), ž. ū.
augalų nesubalansuotos plėtros (skirtingos specializacijos ir trukmės sėjomainos) įtaka skirtingos
genezės dirvožemių tvarumui bei derlingumui. Tiriami aktualūs klausimai: a) dirvožemių
suslėgimas, jo įtaka vandentalpai, makroelementų pasiskirstymui, pedobiotos įvairovei ir
gyvybinėms funkcijoms, organinės C kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams armenyje ir
genetiniuose horizontuose; b) mitybos elementų stratifikacija ir disbalansas, C sankaupų
dėsningumai armenyje ir genetiniuose horizontuose, dirvožemių rūgštėjimas; c) agroekosistemų
produktyvumas, segetalinės floros įvairovė. Išsamūs kompleksiniai tyrimai leis sukurti teorinį
pagrindą agroekosistemų vertinimui bei jų vystymosi prognozavimui ir planavimui.
Planuojami tyrimai tiesiogiai padeda įgyvendinti Programos 2 uždavinio antrąją priemonę.
Atliekami išsamūs įvairaus intensyvumo ž.ū. technologijų poveikio skirtingos genezės
dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams tyrimai. Tiriamos maisto medžiagų
sankaupos ir balanso ypatumai intensyvėjančios žemdirbystės sąlygomis. Tiriamos intensyvaus
agroekosistemų naudojimo keliamas grėsmes jų tvarumui, užbaigus Projektą bus nustatytos
ekosistemų naudojimo intensyvumo ribos, agroekologiniai kriterijai bei ekonominiai rodikliai,

padėsiantys įvertinti įvairių agroekosistemų naudojimo metodų ir technologijų poveikį ekosistemų
ilgalaikiam tvarumui. Tiriama segetalinės floros plitimo intensyviuose pasėliuose tendencijos,
cheminių kontrolės priemonių naudojimo tiesioginės ir netiesioginės grėsmės biologinei įvairovei.
Atliekami kompleksiniai tarpdisciplininiai tyrimai siekiant pagrįsti priemones, siūlomas intensyviai
naudojamų agroekosistemų tvarumui atstatyti bei jam didinti ir efektyviems ekosistemų naudojimo
valdymo principams nustatyti skirtingos genezės dirvožemiuose. Projekto AGROTVARA
pabaigoje bus parengtas rekomendacijų paketas galimų grėsmių ir neigiamų padarinių mažinimui
bei agroekosistemų ilgalaikiam tvarumui užtikrinti. Atliekami dirvožemių profilių tyrimai leidžia
išryškinti landšafto ypatumų svarbą dirvožemio savybių pokyčiams bei modeliuoti jų kaitą
atsižvelgiant į agroekosistemų ir jų žemėveikslių struktūros raidą.
Svarbiausi rezultatai pagal projekto AGRPTVARA uždavinius:
1. Ištirti ilgalaikio įvairaus intensyvumo agroekosistemų išteklių naudojimo įtaką skirtingos
genezės dirvožemių fizikiniam ir hidrofizikiniam tvarumui.
Nustatyta, kad intensyvi ūkinė veikla dėl organinės medžiagos kiekio mažėjimo lemia Ah
horizonto fizikinių savybių blogėjimą. Agronominiu požiūriu svarbiausiame 0–30 cm dirvožemio
sluoksnyje mažiausiu tankiu pasižymi natūralus miško, o didžiausiu – neariminio žemės dirbimo
dirvožemis. Vidurio Lietuvos išplautžemiuose (Dotnuva) intensyvus dirvožemių eksploatavimas
lemia 25%, Šiaurės Lietuvos rudžemiuose (Joniškėlis) 57%, o Vakarų Lietuvos balkšvažemiuose
(Vėžaičiai) 63% didesnį tankį, palyginus su greta esančių natūralių miškų dirvožemių Ah horizonto
tankiu. Atitinkamai, didėjant tankiui dirvožemio poringumas sumažėja. Tai trikdo dirvožemyje
vykstančius fiziologinius procesus ir mažina jo ūkinį našumą.
Taikant ilgalaikį intensyvų žemės dirbimą mažėja mezoagregatų kiekis ir mezoporingumas.
Porų struktūros bei augalams prieinamo vandens kiekio skirtumai dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje
yra pirmiausiai nulemti žemėnaudos ypatumų, o 30–70 cm – daugumoje dirvodaros ir nuogulų
genezės procesų. Vandentalpos rodikliai priklauso nuo dirvožemio genezės. Vidurio Lietuvos
išplautžemiuose intensyvus dirvožemių eksploatavimas lemia 22%, Šiaurės Lietuvos rudžemiuose
31%, o Vakarų Lietuvos balkšvažemiuose 19% mažesnį lauko drėgmės imlumą (LDI), palyginus su
greta esančių natūralių miškų dirvožemių Ah horizonto LDI. Tai lemia ir augalams prieinamą
vandens (APV) kiekį, kuris itin svarbus sausringojo sezono metu. Vakarų Lietuvos
balkšvažemiuose APV iš esmės nesiskiria nuo natūralaus miško dirvožemio APV, Vidurio Lietuvos
išplautžemiuose intensyvus dirvožemių eksploatavimas lemia 36%, o Šiaurės Lietuvos rudžemiuose
net 70% APV, palyginus su greta esančių natūralių miškų dirvožemių Ah horizonto APV. Taigi
agroklimatinių sąlygų kaitai, įvertinus pagal APV, yra jautriausi našūs, tačiau sunkios
granuliometrinės sudėties Šiaurės Lietuvos dirvožemiai.
2. Įvertinti ilgalaikio įvairaus intensyvumo agroekosistemų išteklių naudojimo poveikį
makroelementų, organinės anglies sankaupų ir jos skirtingo kintamumo junginių pokyčiams
skirtingos genezės dirvožemiuose.
Nustatyta, kad ilgalaikis skirtingų agroekosistemų naudojimas keičia visų pirma dirvožemio
viršutinio sluoksnio chemines savybes, palyginus su neantropogenizuotu dirvožemiu. Pokyčių
pobūdis priklauso nuo dirvožemių genezės ir agroekosistemų naudojimo intensyvumo. Judriųjų
fosforo (P) ir kalio (K), suminio azoto (N) bei organinės anglies (C) ryški stratifikacija - didesnės
šių medžiagų sankaupos viršutiniame (0-10 cm) dirvos sluoksnyje nei 10-20 cm sluoksnyje ir
poarmenyje - nustatyta tik taikant neariminį žemės dirbimą.
Nustatyta, kad dirvožemio kalkinimas ir organinių trąšų įterpimas balkšvažemyje (Retisol)
mažina vandenyje tirpios organinės medžiagos bei organinės anglies kiekius, laikomus jautriais
pokyčių dirvožemyje ir jo stabilumo indikatoriais, ir tuo pačiu didino dirvožemio tvarumą.
Nustatyta, kad taikant intensyvų žemės dirbimą, sunkaus priemolio rudžemyje (Cambisols)
silpnėja humifikacijos procesai, dirvožemyje mažėja visų frakcijų huminių rūgščių, mažėja
organinės medžiagos humifikacijos laipsnis. Dėl intensyvaus agropriemonių taikymo rūgščiuose
balkšvažemiuose (Retisol) keičiasi ne tik organinės anglies kiekis, bet kinta ir pH, vyksta

makroelementų migracija. Dirvožemio fizinių dalelių išnešimas, dirvožemio mikroagregatų sudėties
pasikeitimai vyksta ir visame ir dirvožemių profilyje.
Nustatyta, kad agrogeniškai transformuotame profilyje organinės anglies yra dvigubai mažiau
nei miško profilyje. Nustatyta, kad intensyvus žemės dirbimas, tręšimas, kalkinimas lemia tolygesnį
organinės anglies pasiskirstymą didesniame gylyje, tačiau didina makroelementų migraciją.
Intensyviai žemdirbystei naudojamuose Vidurio Lietuvos dirvožemiuose labilios anglies
santykinė dalis nuo visos organinės C buvo didesnė. Tai mažina anglies sekvestravimo galimybes,
mažina dirvožemio tvarumą. Teigiamą įtaką organinės C sankaupų didėjimui išplautžemiuose ir
rudžemiuose turėjo daugiamečiai žolynai.
3. Nustatyti skirtingos genezės dirvožemių biologinės įvairovės pokyčius dėl ilgalaikio įvairaus
intensyvumo agroekosistemų išteklių naudojimo.
Nustatyti skirtingos genezės dirvožemių biologinės įvairovės (segetalinės floros bei
mikrobiotos) ypatumai dėl ilgalaikio įvairaus intensyvumo agroekosistemų išteklių naudojimo.
Rudžemyje ir išplautžemyje dėl intensyvaus žemės dirbimo vidutinis substrato spalvos
intensyvumas (AWCD) buvo esmingai didesnis nei neariminėje sistemoje. Balkšvažemyje gilus
žemės dirbimas turėjo tendenciją mažinti dirvožemio biologinį aktyvumą. Stabili biologinių savybių
pusiausvyra išlieka tik žemdirbystei nenaudojamuose žemės plotuose. Dirvožemių humusiniame
horizonte (Ah) dominavo Proteobacteria, Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes ir
Cyanobacteria klasės bakterijų bendrijos. Mikroskopinių grybų įvairovė ir vyravimas ypač
priklausė nuo organinės medžiagos šaltinių, kuris yra stabilesnis nenaudojamuose žemės ūkio
paskirties dirvožemiuose.
Tirtų skirtingos genezės dirvožemių (keturiuose Lietuvos regionuose) bakterijų įvairovė
skyrėsi dirvožemio rizosferoje (iki 30 cm gylio) ir mineraliniame podirvyje (30-50 cm gylyje).
Didžiausi įvairovės skirtumai nustatyti Actinobacteria ir Bacteroidetes klasėse. Tiek dirbamose
žemės ūkio naudmenose, tiek ir miško paskirties dirvožemiuose bakterijų įvairovė buvo didžiausia
augalų šaknų zonoje (iki 30 cm gylio). Tačiau, gilesniuose mineralinių dirvožemių genetiniuose
horizontuose bakterijų įvairovė mažėjo nuo 1,5 iki daugiau nei 2,3 kartų. Kiek didesnė bakterijų,
ypač Bacteroidetes klasės bakterijų, įvairovė išsilaiko gilesniuose miško paskirties mineralinio
dirvožemio genetiniuose horizontuose. Tokią tendenciją gali nulemti ir tai, kad miško medyno
apmirusios medžių šaknys mineralinių dirvožemių gilesnius genetinius horizontus praturtina
organinėmis medžiagomis ir sudaro sąlygas gausesniam bakterijų spektrui..
Nustatyta tendencija, kad Actinobacteria ir Bacteroidetes klasės bakterijų įvairovė kinta
priklausomai nuo Lietuvos regiono.
Nustatyta, kad biologinė įvairovė Vidurio Lietuvos išplautžemių bei palvažemių
agroekosistemose tiesiogiai priklauso nuo pastovaus augalinių liekanų įnašo bei organinės anglies
kiekio dirvožemyje. Didžiausia sliekų biomasė nustatyta toje dirvoje, kur šiaudai paskleidžiami,
atliekamas tik paviršinis dirvos purenimas, tiek su žaliąja trąša, tiek ir be jos bei kur sėta į neįdirbtą
dirvą. Mikrobiotos biomasę gausino šiaudų pasiskleidimas bei paviršinis purenimas, ypač kur
žaliajai trąšai auginta baltoji garstyčia. Seklus arimas ir ražienos skutimas bei tiesioginė sėja į
neįdirbtą dirvą esmingai mažino mikrobiotos gausumą.
Balkšvažemiuose gausesnė dirvožemio mikroorganizmų fiziologinių grupių populiacija
nustatyta paviršiniame armens sluoksnyje taikant neariminį dirbimą, palyginus su tradiciniu giliu
arimu.
4. Išanalizuoti ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikį kitiems agroekosistemų
komponentams (pasėlių produktyvumui, segetalinės floros įvairovei - skirtinguose
dirvožemiuose.
Nustatyta, kad taikant nearimines žemės dirbimo technologijas, segetalinės floros įvairovė ir
išplitimas visuose tyrimo regionuose buvo ženkliai didesni, nei taikant tradicinį ariminį dirbimą.
Balkšvažemyje (Vėžaičiai) intensyvinant žemės dirbimą trumpaamžių dviskilčių piktžolių skaičius

didėjo, o vienmečių vienaskilčių – mažėjo. Sekliai ariant trumpaamžių vienaskilčių piktžolių buvo
5, o taikant seklųjį neariminį žemės dirbimą 16 kartų daugiau palyginus su giliu arimu. Sekliai
ariant ir taikant neariminį dirbimą įvairių rūšių piktžolių sėklų nustatyta 18 ir 37 % daugiau nei
dirbant tradiciškai.
Kalkintame balkšvažemyje piktžolių skaičius nustatytas 4 kartus mažesnis nei natūraliai
rūgščiame dirvožemyje. Visais tyrimų metais natūraliai rūgščiame dirvožemyje dominavo
acidofilinės piktžolės: dirvinis kežys (Spergula arvensis L.) ir vienametė klėstenė (Scleranthus
annuus L.). Nustatyta, kad kalkintas dirvožemis armens sluoksnyje (0-20 cm) buvo iš esmės mažiau
užterštas piktžolių sėklomis palyginus su natūraliai rūgščiu dirvožemiu.
Palvažemyje ir šlynžemyje (ASU) nustatyta, kad ilgalaikis paviršinis purenimas, tiek su
žaliąja trąša, tiek be jos, bei sėja į neįdirbtą dirvą, palyginus su giliu arimu, didina piktžolių
paplitimą ir biomasę, ypač daugiamečių. Plinta kibusis lipikas, dirvinė pienė, dirvinė usnis ir
paprastoji kiaulpienė. Esmingai didžiausias tiek trumpaamžių, tiek ir daugiamečių piktžolių skaičius
ir sausųjų medžiagų masė nustatyta žieminių rugių monopasėlyje. Pasėliuose vyravo indiferentiškos
piktžolių rūšys atsižvelgiant į dirvožemio pH, azotą ir drėgnumą. Gausiai išplitę taip pat buvo mažo
rūgštumo ir silpnai šarminių dirvožemių piktžolių rūšys, pagal azotingumą – vidutiniškai turtingų ir
turtingų azoto, o pagal drėgnumo rodiklį – vidutiniškai drėgnų ir drėgnų. Žieminių kviečių pasėlyje
Norfolko sėjomainoje nustatytas didžiausias piktžolių skaičius ir masė, labiausiai išplitusi buvo
dirvinė pienė, kuri sudarė 30,2 proc. visų piktžolių skaičiaus ir 27,4 proc. jų masės.
Išplautžemyje ir rudžemyje (Dotnuva) vyravo baltoji balanda, dirvinė našlaitė, kibusis lipikas,
bekvapis šunramunis, paprastoji veronika, raudonžiedė notrelė, dirvinė pienė. Dirvinės pienės
skaičius taikant neariminį žemės dirbimą buvo didesnis nei dirvą ariant, tačiau baltosios balandos
buvo daugiau dirvas dirbant tradiciniu būdu. Tradicinis dirvų dirbimas (gilus arimas) esmingai
mažino piktžolių masę palyginus su neariminiu dirbimu. Taikant neariminį žemės dirbimą
vienmečių piktžolių masė buvo vidutiniškai 23,9 g/m2, tai dirvas ariant, jų masė siekė tik 10,6
g/m2. Mineralinių NPK trąšų normų didinimas mažino vienmečių bei daugiamečių piktuolių masę,
palyginus su netręšta dirva.
Rudžemyje (Joniškėlis) taikant tarpinių pasėlių mulčią visai be žemės dirbimo rudenį, daugiau
išplito daugiametės piktžolės, ypač jas silpniau stelbiančiame žirnių pasėlyje. Dėl neariminio žemės
dirbimo žieminių kviečių pasėlyje mažėjo trumpaamžių piktžolių plitimas. Jautriausi žemės dirbimo
supaprastinimui augimo ir derėjimo atžvilgiu buvo žirniai, mažiau jautrūs vasariniai rapsai ir
miežiai.
Nustatyta, kad pagal sausųjų medžiagų kiekį produktyviausios yra priefermio ir intensyvi
sėjomainos bei kukurūzų monopasėlis. Pašarinės ir javų sėjomainų produktyvumas mažesnis.
Neproduktyvios trilaukė sėjomaina ir rugių monopasėlis. Pūdymo laikymas mažina sėjomainų
produktyvumą.
5. Ištirti nesubalansuotos žemės ūkio augalų kaitos poveikį agroekosistemų funkcionalumui.
Bus pateikta baigiamojoje ataskaitoje
6. Nustatyti ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikį agroekosistemų funkcijų
išsaugojimui, šių ekosistemų naudojimo intensyvumo ribas, parengti rekomendacijų paketą
galimų neigiamų padarinių mažinimui ir agroekosistemų ilgalaikiam tvarumui užtikrinti.
Bus pateikta baigiamojoje ataskaitoje
Preliminarios išvados ir rekomendacijos:
 Moreninių (molingųjų) žemumų agroekosistemų žemės ūkio naudmenų dirvožemiai, dėl
intensyvios žemės ūkio veiklos patiria įvairius pakitimus, kurių dalis gali būti neigiami.
Neigiami pakitimai, tokie kaip suslėgtojo horizonto susidarymas, organinės C netekimas, gali
būti atstatomi optimizuojant dirvožemių ūkinį naudojimą, t.y. reguliuojant agrotechnines ir
agrochemines priemones.
 Kalvotųjų moreninių aukštumų agroekosistemų žemės ūkio naudmenose vykstantys dirvožemio
morfologinės struktūros pakitimai iš esmės sąlygoja dirvožemio dangos struktūros

















„perkonstravimą“. Šie pakitimai praktiškai yra neatitaisomi, o požiūris į tokių dirvožemių
naudojimą turi būti iš esmės keičiamas, nuo intensyvaus ūkininkavimo pereinant į ekstensyvų, o
augalininkystę keičiant į gyvulininkystę.
Vienos iš pagrindinių problemų, sąlygojančių dirvožemio morfologijos ir atitinkamai cheminių
ir fizikinių savybių pakitimus, yra dirvožemio drėgmės rėžimo pažeidimai bei organinės
medžiagos kiekio mažėjimas. Šios dvi problemos kompleksiškai įtakoja dirvožemio būklę bei jo
našumą, nes pažeidžia natūralių jo funkcionavimą užtikrinančių procesų ritmą, neigiamai įtakoja
dirvožemio struktūrą, kurios pažeidimai savo ruožtu įtakoja kitų dirvos našumą lemiančių
problemų atsiradimą.
Intensyvi ūkinė veikla dėl organinės medžiagos kiekio mažėjimo lemia Ah horizonto tankio
didėjimą 0–30 cm gylyje, mažėja mezoagregatų kiekis ir mezoporingumas. Porų struktūros bei
augalams prieinamo vandens kiekio skirtumus 0–30 cm sluoksnyje nulemia būtent žemėnaudos
ypatumai, o 30–70 cm – dirvodaros procesai ir nuogulų genezė. Intensyvinant ūkinę veiklą
neigiami fizikiniai pokyčiai stiprėja kintant dirvožemių genezei: išplautžemiai → palvažemiai
→ rudžemiai → balkšvažemiai.
Intensyvinant ūkinę veiklą neigiami agrocheminių savybių pokyčiai stiprėja tokia linkme:
rudžemiai → išplautžemiai → palvažemiai → balkšvažemiai.
Anglies kaupimasis dirvožemyje yra svarbi sąlyga užtikrinanti jo našumą ir prisidedanti prie
CO2 emisijos mažinimo, todėl rekomenduojame žemės ūkio veiklą, susijusią su dirvožemio
naudojimu vystyti taip, jog didėtų organinės anglies sankaupos ir stiprėtų humifikacija.
Tikslinga ūkinės veiklos priemones diferencijuoti pagal dirvožemio tipologinį vienetą.
Išplautžemiuose, šlynžemiuose ir rudžemiuose (Vidurio Lietuvos žemumos) auginti anglį
kaupiančius žemės ūkio augalus. Žolynų, ypač ilgaamžių, naudojimas gali padidinti anglies
susikaupimą daugiau nei 2 kartus. Pupinių įtraukimas į sėjomainą gali lemti iki 15 % didesnį
organinės C kiekį armenyje. Nuimant derlių rekomenduojama palikti kuo daugiau augalų
liekanų dirvožemyje.
Kalvoto reljefo balkšvažemiuose rekomenduojame vystyti daugiamečius žolynus, siejant juos su
gyvulininkyste, taip apsaugant dirvožemius nuo erozijos ir didinant organinės anglies
kaupimąsi, skatinant humifikaciją, o tuo pačiu mažinant agroekosistemų stabilumą neigiamai
veikiančios, labiliosios organinės anglies kiekį.
Jautriausias organinės anglies ir labiliosios anglies santykio atžvilgiu yra durpžemis. Jį
naudojant žemės ūkio reikmėms vyksta intensyvi organinės medžiagos mineralizacija.
Palankiausias organinės anglies stabilizavimo atžvilgiu yra nusausinto durpžemio įsėjimas
daugiametėmis žolėmis (pupinėmis ar/ir miglinėmis).
Dirvožemio grupė gali būti vienas iš svarbiausių aplinkos kintamųjų, turinčių įtakos dirvožemio
mikrobiotos įvairovei.
Šiaurės Lietuvos sunkios granuliometrinės sudėties (sunkus priemolis ir molis) rudžemiuose
žemės dirbimą galima supaprastinti derinant seklų arimą vasariniams ir neariminį dirbimą
žieminiams augalams. Tikslinga molingų dirvožemių struktūrą ir kitas fizikines savybes
pagerinti kalkinėmis medžiagomis. Tarpinių pasėlių panaudojimas žaliajai trąšai derinyje su
neariminiu dirbimu ar mulču visai be rudeninio žemės dirbimo yra reikšmingas aplinkosauginiu
atžvilgiu mažinant mineralinio azoto patekimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius.
Vakarų Lietuvoje vyraujančio rūgštaus moreninio priemolio nepasotintojo balkšvažemio tvarus
naudojimas siejamas su tinkamo intensyvumo kalkinimu, tręšimu ir žemės dirbimu. Ekologiniu
ir agronominiu požiūriu tikslinga šio dirvožemio armens pH palaikyti 5,8-6,0 lygyje, taikant
sistemingą palaikomąjį kalkinimą derinyje su organinių trąšų įterpimu. Šių agropriemonių
poveikyje, balkšvažemyje vyksta vertingų huminių rūgščių akumuliacija ir skatinamas
humifikacijos procesas, didėja dirvožemio agregatų patvarumas, stabdomas maisto medžiagų
išsiplovimas ir išauginamas optimalus augalų derlius. Pagrindinius žemės dirbimo būdus – gilų
bei seklų arimą ir neariminį dirbimą, atsižvelgiant į augalų poreikius ir agroklimatines sąlygas,

rekomenduojama derinti. Tausojant dirvožemį ir energetinius resursus taikytinas seklus arimas.
Saugant dirvožemio drėgmę ir formuojant patvarią trupininę dirvožemio struktūrą taikytinas
neariminis dirbimas, o piktžolėtumo prevencijos atžvilgiu – tradicinis gilus arimas.
 Vidurio Lietuvos palvažemiuose ir šlynžemiuose nuoseklioje ūkininkavimo sistemoje žemės
dirbimą rekomenduojama supaprastinti, mažinti mechaninį dirbimą ir kaip galima labiau
pasinaudoti biologinėmis dirvožemio derlingumo palaikymo priemonėmis. Mažesnio
intensyvumo žemės dirbimą derinti su dirvožemio kokybės gerinimo sistema: sėjomainas
prisotinti posėliniais tarpiniais pasėliais ir juos palikti per žiemą, užtikrinti, kad iki pavasario
bent 30% dirvos paviršiaus dengtų šiaudai ar/ir kitos augalinės liekanos, būtų išlaikytas humuso
balansas. Ilgalaikis augalinių liekanų ir žaliosios trąšos panaudojimas, kompleksiškai taikant su
mažesnio intensyvumo žemės dirbimu ir sėja į neįdirbtą dirvą, teigiamai veikia agroekosistemų
tvarumą: dirvožemio agrochemines, biologines, kai kurias fizikines savybes, organinės anglies
kaupimąsi, pagrindinius agroekosistemų biologinės įvairovės komponentus, padeda išlaikyti
sėjomainos pasėlių produktyvumą.
 Vidurio Lietuvos išplautžemiuose ilgametis tradicinis žemės dirbimas yra efektyvesnis nei
ilgametis tiesioginės sėjos taikymas, todėl rekomenduotina kas 3–4 metus tiesioginę sėją
pakeisti giliu verstuviniu arba beverstuviu purenimu. Ilgalaikės intensyvios gamybos sistemoje
rekomenduotina taikyti tausojamąjį tręšimą mineralinėmis trąšomis, tręšimo normą
apskaičiuojant pagal dirvožemio savybes ir planuojamą derlių. Sėjomainose auginti anglį
kaupiančius žemės ūkio augalus, skatinti ne tik augalinių liekanų (šiaudų) mineralizaciją, bet ir
humifikaciją, ypač lengvesnės granuliometrinės sudėtie dirvožemiuose (pvz. smėlingame
lengvame priemolyje).
Preliminarus apibendrintų išvadų ir rekomendacijų paketas
 Intensyvinant ūkinę veiklą neigiami fizikiniai pokyčiai stiprėja kintant dirvožemių
genezei: išplautžemiai → palvažemiai → rudžemiai → balkšvažemiai.
 Intensyvinant ūkinę veiklą neigiami agrocheminiai pokyčiai stiprėja tokia linkme: rudžemiai →
išplautžemiai → palvažemiai → balkšvažemiai.
 Moreninių (molingųjų) žemumų agroekosistemų žemės ūkio naudmenų dirvožemiuose neigiami
pakitimai (suslėgtojo horizonto susidarymas, organinės C netekimas) gali būti atstatomi
optimizuojant dirvožemių ūkinį naudojimą, t.y. reguliuojant agrotechnines ir agrochemines
priemones. Vidurio Lietuvos išplautžemiuose ilgametis tradicinio žemės dirbimas yra
efektyvesnis nei ilgametis tiesioginės sėjos taikymas, todėl rekomenduotina kas 3–4 metus
tiesioginę sėją pakeisti giliu verstuviniu arba beverstuviu purenimu. Vidurio Lietuvos
palvažemiuose žemės dirbimą rekomenduojama supaprastinti, mažinti mechaninį dirbimą,
pasinaudoti biologinėmis dirvožemio derlingumo palaikymo priemonėmis, sėjomainas prisotinti
posėliniais tarpiniais pasėliais. Išplautžemiuose, šlynžemiuose ir rudžemiuose (Vidurio Lietuvos
žemumos) taikyti anglį kaupiančius žemės ūkio augalus. Pupinių įtraukimas į sėjomainą gali
lemti iki 15 % didesnį organinės C kiekį armenyje. Nuimant derlių rekomenduojama palikti kuo
daugiau augalų liekanų dirvožemyje. Šiaurės Lietuvos sunkiuose rudžemiuose žemės dirbimą
galima supaprastinti derinant seklų arimą vasariniams ir neariminį dirbimą žieminiams
augalams. Tikslinga molingų dirvožemių struktūrą ir kitas fizikines savybes gerinti kalkinėmis
medžiagomis. Tarpinių pasėlių naudojimas žaliajai trąšai rekomenduotinas kaip priemonė
mažinanti mineralinio azoto patekimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius.
 Vidurio Lietuvos išplautžemiuose ir rudžemiuose dėl jų intensyvaus naudojimo yra nuslopinami
šiam regionui būdingi natūralūs dirvodaros procesai: išmolėjimas (molio dalelių išnešimas),
stagnėjimas (dirvos įmirkimas) ir glėjėjimas (podirvio įmirkimas). Šių procesų slopinimas yra
svarbus galimo dirvožemio užmirkimo mažinimui, jo derlingumo didinimui, ūkinės vertės
kėlimui.
 Kalvotųjų moreninių aukštumų agroekosistemų žemės ūkio naudmenose vykstantys dirvožemio
morfologinės struktūros pakitimai iš esmės sąlygoja dirvožemio dangos struktūros

„perkonstravimą“. Šie pakitimai praktiškai yra neatitaisomi, o požiūris į tokių dirvožemių
naudojimą turi būti iš esmės keičiamas, nuo intensyvaus ūkininkavimo pereinant į ekstensyvų, o
augalininkystę keičiant į gyvulininkystę. Kalvoto reljefo balkšvažemiuose rekomenduojame
vystyti daugiamečius žolynus, taip apsaugant dirvožemius nuo erozijos ir didinant organinės C
kaupimąsi, humifikaciją, ir tuo pačiu mažinant agroekosistemų stabilumą neigiamai veikiančios
labiliosios organinės C kiekį.
 Vakarų Lietuvoje vyraujančio rūgštaus moreninio priemolio nepasotintojo balkšvažemio tvarus
naudojimas siejamas su tinkamo intensyvumo kalkinimu, tręšimu ir žemės dirbimu. Tikslinga
šio dirvožemio armens pH palaikyti 5,8-6,0 lygyje, taikant sistemingą palaikomąjį kalkinimą
derinyje su organinių trąšų įterpimu. Tradicinį gilųjį arimą, seklų arimą ir neariminį dirbimą,
atsižvelgiant į augalų poreikius ir agroklimatines sąlygas, rekomenduojama derinti. Tausojant
dirvožemį ir energetinius resursus taikytinas seklus arimas. Saugant dirvožemio drėgmę ir
formuojant patvarią trupininę dirvožemio struktūrą taikytinas neariminis dirbimas, o
piktžolėtumo prevencijos atžvilgiu – tradicinis gilus arimas.
2 uždavinys 2 priemonė:
Nustatyti intensyvių technologijų taikymo grėsmes ekosistemoms ir jų tvarumo
atstatymo priemones.
Projektas SIT-15013 „Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams
atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje ir vandenyje“
Mikroorganizmai yra seniausi žemės gyvieji organizmai. Jie labai svarbūs biosferos ir ypač
dirvožemio, rizosferos, vandens bei gyvųjų organizmų komponentai. Tuo pačiu, mikroorganizmai
mažiausiai ištirti gyvieji organizmai, dėl to turima labai mažai žinių apie tai, kaip mikroorganizmus
veikia žmogaus veikla, ūkininkavimas ir aplinkos pokyčiai. Nauji molekulinių tyrimų
metodologijos proveržiai suteikia galimybę mikroorganizmus identifikuoti, įvertinti jų genetinę
struktūrą, populiacijų pokyčius ir prisitaikymą prie įvairių aplinkos sąlygų. Intensyvus
ūkininkavimas keičia ne tik aplinką, bet ir veikia ją, ypatingai naudojant chemines priemones,
kurios gali turėti įtakos aplinkos pokyčiams, žmonių ir gyvūnų gerovei. Vienas iš didžiausių
žmonijos ateities iššūkių yra antibiotikams atsparių bakterijų vystymasis, dėl kurio antibiotikai
tampa neveiklūs gydant žmonių ir gyvūnų ligas. Be to, antibiotikams atsparios bakterijos gali turėti
neigiamos įtakos visai mikroorganizmų populiacijai aplinkoje. Antibiotikams atsparios bakterijos,
manoma, kad gali plisti ne tik visuomenėje, bet ir aplinkoje. Kaip tokių pakitusių bakterijų
patekimas į aplinką gali įtakoti jos pokyčius ir kiek gali būti svarbus ekologijos ir sveikatos požiūriu
vis dar yra mažai žinomas, tačiau vykdant projektą „Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams
ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje“ apie
tai gauti pirmieji moksliniu ir praktiniu požiūriu nauji duomenys. Šio projekto tikslas – nustatyti
intensyvaus ūkininkavimo įtaką antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui,
išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje. Projektas numatytas vykdyti pagal 6
pakopų/uždavinių planą, kuris apima:
1.
mikrobiotos įvairovės tyrimus ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo tipų
dirvožemiuose;
2.
antibiotikams atsparių bakterijų paplitimo dirvožemyje ir vandenyje tyrimus ir
atsparių bakterijų charakterizavimą;
3.
antibiotikams ir biocidams atsparumą koduojančių genų tyrimus dirvožemyje ir
vandenyje;
4.
galimų atsparių bakterijų aplinkoje platinimo vektorių (žuvų, paukščių) ir atsparumą
lemiančių genų pernašos bei išsilaikymo bakterijose molekulinių mechanizmų tyrimą;

5.
skirtingo ūkininkavimo (intensyvi gyvulininkystė, žuvininkystė, ekologinis ūkis,
natūrali gamtinė ir užteršta aplinka) aplinkos tyrimus, vertinant potencialią riziką atsparioms
bakterijoms patekti į visuomenę per maistą, vandenį.
6.
tvarios aplinkos išsaugojimui tirtaisiais aspektais rekomendacijų parengimą, atsakingų
institucijų/specialistų ir visuomenės informavimą apie esančią situaciją ir sklaidą.
Projektas buvo vykdomas sklandžiai, pagal numatytą planą. Iki ataskaitinio laikotarpio buvo
vykdomi visi numatytieji projekto uždaviniai, didesnė dalis jau yra įgyvendinti. Iki projekto
pabaigos liko užbaigti tyrimus susijusius su dirvožemyje paplitusių antibiotikams atsparių
mikroorganizmų paplitimu intensyvios gyvulininkystės zonose bei vandens taršos tyrimais
antibiotikams atsparių bakterijų atžvilgiu, kurių metu, bus nustatyta Lietuvos upių, ežerų ir kitų
vandens telkinių tarša antibiotikams atspariomis bakterijomis. Taip pat bus tęsiama projekto
duomenų sklaida viso projekto metu, surengtas seminaras-mokymai.
Projekto idėja – ištirti kaip intensyvus ūkininkavimas ir žmogaus veikla įtakoja atsparių
antibiotikams bakterijų atsiradimą, persistenciją ir plitimą per dirvožemį, vandenį ir kitus aplinkos
veiksnius, įskaitant gyvūnus. Projekto idėja buvo įgyvendinta, tačiau iškelta hipotezė, jog
intensyvus ūkininkavimas turi reikšmingos įtakos atsparių bakterijų atsiradimui, egzistavimui ir
plitimui dirvožemyje ir vandenyje dalinai buvo paneigta. Nustatyta, jog dirvožemis veikia tarsi
galinga buferinė sistema, kurios beveik neveikia pokyčiai susiję su tokiu ūkininkavimo
intensyvumu ir veikla, kokie yra šiandieniniame Lietuvos žemės ūkyje. Nepaisant to, dirvožemiams
reikalinga skirti ne mažesnį dėmesį ir ateityje, nuolatiniu pagrindu stebint intensyvaus
ūkininkavimo poveikį mikroorganizmų bendrijoms. Tuo pačiu darytina prielaida, kad šiandieninis
ūkininkavimo intensyvumas šiuo aspektu dar išlieka stabilaus ūkininkavimo rėmuose.
Pirmieji vandens tyrimų duomenys rodo, kad ir vandens mikroorganizmų bendrijos sugeba
išlaikyti pusiausvyrą; antibiotikams atsparių bakterijų, kurios paplitusios intensyvios
gyvulininkystės ūkiuose (gyvulių fermose), nutekamuosiuose vandenyse, tvenkiniuose auginamų
žuvų „fermose“ ir kituose taršos šaltiniuose paplitimas natūraliuose mūsų šalies vandenyse šiandien
yra santykinai neženklus. Nors gauti palankūs rezultatai, tačiau reikia pažymėti, kad tokie tyrimai,
ypatingai tiriant diorvožemio mikrobiomą, naudojant naujausius metagenomikos metodus naudoti
pirmą kartą, todėl negalima palyginti gautų duomenų su anksčiau gautais duomenimis, palyginti
mikroorganizmų bendrijų pokyčių per tam tikrą laiką. Todėl teigiame, jog yra svarbu
mikroorganizmų bendrijas tirti periodiškai kas keletą metų, nes tai leistų matyti vykstančius
pokyčius aplinkoje, ypatingai, jei būtų keičiamas ar dar labiau intensyvinamas ūkininkavimas. Nors
dirvožemis ir vanduo pripažintos kaip stabilios sistemos, tačiau atrastos antibiotikams atsparių
mikroorganizmų plitimui palankios sąlygos, susijusios su gyvūnais. Nustatyta, kad kai kurie
gyvūnai yra bakterijų, kurios pasižymi kliniškai svarbių antibiotikams atsparumą koduojančių genų
rezervuaru, nešiotojai. Visi tokie gyvūnai vienaip ar kitaip yra susiję su žmogaus veikla. Tai
tvenkiniuose auginamos žuvys, sąvartynuose besimaitinantys paukščiai ir netgi zoologijos sode
laikomi baliniai vėžliai (siekiant didesnio balinių vėžlių išgyvenamumo jaunikliai/kiaušiniai iš
gamtos perkeliami į zoologijos sodą, o vėliau paleidžiami atgal į laisvę).
Vykdant nacionalinės programos uždavinius, šio projekto metu buvo ištirta kokią įtaką turi
intensyvus ūkininkavimas (lyginant su ekologiniu ūkininkavimu) mikroorganizmų bendrijoms
dirvožemyje. Nustatyta, kad šiuo metu vykdomas ūkininkavimo intensyvumas dirvožemio
mikroorganizmų populiacijoms nesukelia kritinių pokyčių, tačiau tyrimai rodo, kad kai kuri kita
ūkinė veikla – pavyzdžiui municipaliniai atviri sąvartynai kelia grėsmę ekologinėms sistemoms:
sąvartynuose maitinasi laukiniai paukščiai, kurie pagal savo prigimtį yra vandens paukščiai. Įrodyta,
jog jie ne tik nešioja, bet ir platina antibiotikams atsparias bakterijas ir tai netiesiogiai gali įtakoti
gyvūnų ir žmonių sveikatingumą ateityje. Aišku, jog šios grėsmės galima išvengti arba apribojant
gyvūnų patekimą į sąvartynus, arba ieškant alternatyvių šiukšlių naikinimo/nukenksminimo būdų.
Svarbiausi projekto rezultatai yra šie:

-Nustatyta, kad visuose dirvožemiuose (nepriklausomai nuo ūkininkavimo tipo)
antibiotikams atsparios bakterijos randamos dideliais kiekiais, ir šis dydis siekia daugiau nei 10
milijonų/grame dirvožemio. Taip pat nustatyta, jog atsparumo antibiotikams spektras intensyvaus ir
ekologinio ūkininkavimo dirvožemiuose yra panašus. Taip pat nustatyta, jog nepaisant didelio
atsparių bakterijų kiekio Lietuvos dirvožemiuose šios bakterijos, kaip taisyklė, neturi kliniškai
svarbioms bakterijų padermėms būdingų antibiotikus koduojančių genų, perduodamų mobilių
genetinių elementų pagalba. Tai rodo, kad dirvožemio bakterijos yra autochtoniniai (natūraliai
gyvenantys
mikroorganizmai), natūraliai
prisitaikę prie
kompleksinės dirvožemio
biosferos/rizosferos. Atsparios bakterijos rodo, kad dirvožemyje gausiai aptinkami ir grybai, kurie
paprastai gamina antibiotikus, dėl ko prisitaikydamos bakterijos yra natūraliai/įgimtai atsparios
antibiotikams, kuomet atsparumas koduojamas chromosomose.
-Nustatyta panašios sudėties bakterijų mikrobiomo įvairovė tiek ekologinio tiek ir
intensyvaus ūkininkavimo dirvožemiuose. Juose aptikta per 500 genčių mikroorganizmų, iš kurių
gausiausios gentys, sudarančios ne mažiau nei 1 proc. mikroorganizmų sudėties yra
Acidobacterium,
Bacillus,
Gemmatimonas, Arthrobacter, Nitrospira, Sphingomonas,
Flavobacterium; ekologiniame dirvožemyje taip pat gausiai nustatytos ir Holophaga bei
Hyphomicrobium.
- Išskirtos iš pramoninių tvenkinių žuvų atsparios antibiotikams 196 bakterijų padermės.
Dažniausios antibiotikams atsparios bakterijų gentys buvo Pseudomonas, Aeromonas,
Chryseobacterium ir Enterobacteriaceae šeimos bakterijos. Vertinant šių bakterijų atsparumo
antibiotikams spektrą, mechanizmus ir rūšinę sudėtį nustatyta, kad daugeliu atvejų tai autochtoninė,
vandenyje ar vandens mikroorganizmuose nuolat gyvenanti natūrali mikrobiota. Tik
enterobakterijos dažniau turėjo klinikinėms padermėms būdingus atsparumą antibiotikams
koduojančius genus, kas rodo, kad jos greičiausiai pateko iš kitų taršos šaltinių pvz. nutekamųjų
vandenų. Laukinėse žuvyse atsparių bakterijų nustatyta nedaug, tačiau kai kurios bakterijos buvo
daugiaatsparios, turinčios mobilius genetinius elementus, kas taip pat rodo jų kilmę iš klinikinės
aplinkos (ligoninių, fermų neutekamųjų vandenų ar pan.) šaltinių.
-ištyrus 392 laukinių paukščių išmatų mėginius indikatorinių bakterijų atžvilgiu nustatyta,
kad 46 proc. atvejų žarnyno lazdelės (Escherichia coli) buvo atsparios bent vienam antibiotikui.
Taip pat nustatyta, kad atsparios bakterijos paplitę tik tose paukščių rūšyse, kurios turi tiesioginį
priėjimą prie žmonių maisto ir atliekų šaltinių arba gyvena miestų vandens telkiniuose. Tokios
paukščių rūšys yra gulbės, antys, varnos ir ypač kirai, kurie maitinasi sąvartynuose. Smulkiuose
miško paukščiuose atsparių bakterijų neaptikta. Tuo tarpu kiruose aptinkamos žmonėms keliančios
didelę riziką antibiotikams atsparios bakterijos, tokios, kaip meticilinui atsparūs stafilokokai,
praplėsto spektro beta-laktamazes gaminančios enterobakterijos, kolistinui atsparios žarnyno
lazdelės.
Nustatyta, kad tarp paukščiuose paplitusių stafilokokų padermių labiausiai būdingos betalaktamazės (46,3 proc.) ir penicilinus surišantys baltymai (mecA paplitimas – 13,5 proc.),
tetraciklinų nešikliai (tetK – 53,7 proc.) ir apsauginiai ribosomų baltymai (tetM – 73,1 proc). Tarp
atsparumą koduojančių genų aminoglikozidams dažniausiai nustatytos aminoglikozidų
fosfotransferazės (aph(3‘)-IIIa – 45,7 proc., bei aac6 – 58,5 proc).
Projekto išvados:
1.
Tiek ekologinio, tiek ir intensyvaus ūkininkavimo dirvožemiuose gausiai paplitusios
antibiotikams atsparios bakterijos (>106/g), tačiau šios bakterijos neturi atsparumą koduojančių
genų, kurie paplitę klinikinėse padermėse, žmonėse bei gyvūnuose, sukeliančiuose bakterijų
atsparumo antibiotikams problemą gydant žmones ir gyvūnus.
Todėl dirbamos žemės dirvožemis šiuo metu nekelia padidintos rizikos žmonėms užsikrėsti,
o aplinkai būti kontaminuotai atspariomis antibiotikams bakterijomis, galinčiomis sukelti problemas
susijusias su atsparioms antibiotikams bakterijomis klinikinėje plotmėje t.y. patekti į žmonės, vėliau
gydymo įstaigas, sukelti visuomenėje įgytas infekcijas, sukeltas antibiotikais neišgydomų bakterijų.

Tuo pačiu pažymėtina, kad dirvožemio bakterijose yra unikalių atsparumą antibiotikams
koduojančių genų, galinčių turėti reikšmės žmonių ir gyvūnų sveikatingumui ateityje, jei būtų
sukurti žmonių ir gyvūnų gydymui nauji antibiotikai artimi savo struktūra natūraliems antibotikams,
kuriuos gamina dirvožemio mikroorganizmai. Intensyvėjant žemės ūkio chemizavimui, atsirastų
rizika mikroorganizmų disbalansui dirvožemyje dėl tik atsparių mikroorganizmų prisitaikymo
išgyventi esant nepalankiomis sąlygomis.
Tokios bakterijų gentys kaip Pseudomonas ir Chryseobacterium yra natūraliai atsparios
daugeliui antibiotikų ir biocidų, galėtų būti traktuojamos kaip indikatorinės atsparumą/chemizavimo
intensyvumą rodančios bakterijos tiriant dirvožemio mikrobiomus.
2.
Pramoniniu būdu auginamose žuvyse aptinkamos bakterijos (Acinetobacter spp.,
Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Rahnella spp) galinčios sukelti infekcijas žmonėms, turintiems
silpną imunitetą.
Karpiuose, upėtakiuose ir kitose pramoniniu būdu auginamose žuvyse paplitusios bakterijos
dažnai yra atsparios svarbiai žmonių gydymui naudojamai antibiotikų klasei – beta-laktamams (apie
75 proc. iš bent vienam antibiotikui atsparių padermių), taip pat nustatytas dažnas gram-neigiamų
bakterijų atsparumas trimetoprimo ir sulfonamido kombinacijai (trečdalis padermių); atsparumas
fluorochinolonams tarp atsparių bent vienam antibiotikui padermių pramoniniu būdu auginamų
žuvų bakterijose siekė 5,4 %, o gentamicinui – 5,5 %.
Laukinėse žuvyse atsparių bakterijų dažnis kur kas mažesnis (retais atvejais aptinkamos
pavienės atsparių bakterijų padermės), tačiau jose pasitaiko daugiaatsparių bakterijų, tame tarpe ir
atsparių žmonėms kritiškai svarbiems antibiotikams (3 kartos cefalosporinams, amonoglikozidams
ir makrolidams) bakterijų. Atsparumo genų charakterizavimas parodė, jog laukinės žuvys pačios
nėra atsparių antibiotikams bakterijų rezervuaras, tačiau kartais jos nešioja bakterijas patekusias iš
greičiausiai nutekamaisiais vandenimis užterštos aplinkos, kadangi turi atsparumo genus, būdingus
klinikinėms padermėms, būdingoms sergantiems žmonėms ir gyvūnams.
3.
Didžioji dalis laukinių paukščių rūšių (20 iš 29 tirtųjų) nėra atsparių bakterijų
nešiotojos, tačiau yra rūšių, kurios nešioja ir platina antibiotikams atsparias bakterijas potencialiai
pavojingas žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Tokios atsparių bakterijų nešiotojų paukščių rūšys
gyvena arti žmonių: tai gulbės nebylės (Cygnus olor), didžiosios antys (Anas platyrhynchos), kovai
(Corvus frugilegus) ir ypatingai kirai (Larus sp.). Šios paukščių rūšys ne tik nešioja atsparias
bakterijas, tokias kaip meticilinui atsparūs stafilokokai, praplėsto spektro beta-laktamazes
gaminančios enterobakterijos, bet būdami vandens paukščiais jas platina aplinkoje. Tokios atsparios
bakterijos gali būti nešamos upių šimtus kilometrų. Potencialiai pavojingiausia paukščių gentis yra
kirai, kurie dieną maitinasi sąvartynuose, o nakvoti skrenda į upių pakrantes. Šio projekto metu,
pirmą kartą pasaulyje laukiniuose gyvūnuose t.y. kiruose aptiktas mcr-1 genas, koduojantis
atsparumą kritiškai svarbiam antibiotikui žmonėms – kolistinui ir įrodyta, kad kolistinui atsparios
bakterijos gali būti platinamos tarp šalių, migruojančių paukščių pagalba.
Projekto „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai
tyrimai“ (SIT-15002, MEKODINA)
Šio projekto idėja yra nustatyti plynųjų kirtimų poveikį įvairiems pušynų ekosistemos
komponentams: gyvajai dirvožemio dangai (tame tarpe uoginių, vaistinių augalų ištekliams),
paklotės entomofaunai ir apdulkintojams bei augalų ir dirvožemio cheminei sudėčiai. Sprendžiant
antrąjį Nacionalinės programos uždavinį, buvo vykdomi kompleksiniai tyrimai, kurių rezultatai
padės užtikrinti miško ekosistemų tvarumą, pagrįsti daugiatikslį miško naudojimą, bei parengti
rekomendacijas dėl biologinės įvairovės išsaugojimo, vykdant plynuosius kirtimus šiose miško
ekosistemose.
Vykdant projektą, 2016 -2017 m. pagal numatytą planą buvo renkami augalų, miško paklotės,
dirvožemio ir entomofaunos pavyzdžiai, vertinamos retųjų ir saugojamųjų bei vaistinių ir uoginių
augalų populiacijos. Surinktų pavyzdžių tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro,

Vytauto Didžiojo universiteto ir Varšuvos universiteto laboratorijose, naudojant agro- ir
fitocheminius, geobotaninius, biometrinius ir entomologinius metodus.
Ištyrus plynųjų kirtimų poveikį dirvožemio ir gyvosios dirvožemio dangos augalų cheminei
sudėčiai bei mikrobiotai miško tipo Pinetum vaccinio-myrtillosum kirtavietėse nustatyta, kad
lyginant su brandžiais medynais, sumažėjo pagrindinių augalų maisto medžiagų ir organinės anglies
koncentracijos 0-10 cm ir 10-20 cm mineralinio dirvožemio gyliuose. Antrųjų ir trečiųjų metų
kirtavietėse šie skirtumai dar labiau padidėjo. Pirmaisiais metais anglies ir azoto koncentracijos
dirvožemio mikrobiotos biomasėje skyrėsi nereikšmingai, tačiau antraisiais metais po kirtimų jau
ženkliai sumažėjo. Vertinant krūmokšnių masės pokyčius po plynųjų kirtimų nustatyta, kad vidutinė
mėlynės masė ploto vienete sumažėjo 2 kartus, bruknės – nepakito, o šilinio viržio padidėjo. Tai
galima paaiškinti didesniu bruknės ir šilinio viržio šviesamėgiškumu. Skaidantis kirtimo atliekoms
bei miško paklotei plynose kirtavietėse intensyvėja organinio azoto mineralizacija (amonifikacija)
bei nitrifikacija, ypač viršutiniame (0-10 cm) dirvožemio sluoksnyje. Tai rodo dirvožemio
mikrobiotos (daugiausia bakterijų, mikromicetų ir aktinomicetų) suaktyvėjimą skaidant organinę
anglį bei azotą.
Dominuojančių miško dirvožemio dangos induočių augalų rūšių reakcija į drastiškus
pasikeitimus po plynųjų kirtimų yra ypač svarbi, numatant efektyviausias priemones pažeistų plotų
atkūrimui. Atlikus skirtinguose miško tipuose vyraujančių Ericaceae šeimos augalų populiacijų
tyrimus, nustatyta, kad bruknė V. vitis-idaea, mėlynė V. myrtillus ir šilinis viržis Calluna vulgaris
pasižymėjo skirtinga reakcija į staigiai pasikeitusias aplinkos sąlygas po kirtimų. Pirmaisiais ir
antraisiais metais bruknės ir mėlynės biometriniai rodikliai, projekcinis padengimas, rūšies
dažnumas ir reikšmingumas kirtimų pažeistoje miško ekosistemoje taip pat kito priklausomai ir nuo
miško tipo. Nors abiejų rūšių projekcinis padengimas pirmaisiais metais sumažėjo, tačiau V. vitisidaea biometriniai rodikliai po kirtimų miško tipo Pinetum vaccinio-myrtillosum sklypuose
padidėjo. Viržio Calluna vulgaris projekcinis padengimas, sutinkamumas ir reikšmingumas
ekosistemoje pirmaisiais metais po kirtimų ženkliai sumažėjo, tačiau pradedant antrųjų metų
vegetacijos sezonu, nustatytas šio vertingo vaistinio ir medingojo augalo atsinaujinimas sėjinukų
dėka. Viržio sutinkamumas ir projekcinis padengimas jau antraisiais metais po plynųjų kirtimų
padidėjo, atitinkamai nuo 25% iki 50% ir nuo 0,1% iki 1,25%. Augalų antžeminėje ir požeminėje
dalyje esantys fenoliniai junginiai, ypač taninai sudaro reikšmingą dalį miško organinės anglies.
Nustatyta, kad tirtuose miško tipuose vyraujančių gyvosios dirvožemio augalų rūšių antžeminėje ir
požeminėje dalyje bendras fenolinių junginių kiekis, taninų kiekis ir antioksidacinis aktyvumas jau
pirmaisiais metais po plynųjų kirtimų padidėjo. Vertinant miško paklotės fenolinių junginių kiekius
nustatyta, kad vegetacijos metu kirtavietėse jų kiekiai ir antioksidacinis aktyvumas Pinetum
vacciniosum miško tipo sklypuose mažėjo, o Pinetum vaccinio-myrtillosum buvo pastovus, ir
sumažėjo tik vegetacijos pabaigoje.
Vykdant plynųjų kirtimų įtakos saugomų ir retų augalų rūšims tyrimus nustatyta, kad
meškauogė Arctostaphylos uva-ursi, šliaužiančioji sidabriukė Goodyera repens, skėtinė marenikė
Chimaphila umbellata, kurių nedidelės populiacijos aptiktos brandžiuose medynuose prieš kirtimą,
atlikus plynuosius kirtimus visiškai išnyko. Ruošiant iškirstus plotus miško įveisimui, suardžius
dirvožemio paviršių sunaikinti nykstančių Lycopodium ir Diphasiastrum genčių pataisų gametofitai.
Tiriant miško paklotės entomofaunos dinamiką, identifikuota apie 2000 vabalų (Coleoptera)
būrio individų. Neigiamas plyno kirtimo poveikis buvo akivaizdus miško buveinėms prieraišių
entomofaunos rūšių bei individų gausumui, tačiau teigiamas atvirų buveinių ir euritopinėms rūšims.
Zoofaginių vabalų rūšių kiekio pasiskirstymas buvo skirtingas tirtuose medynuose. Idikatorinių
verčių analizė parodė, kad 6 rūšys (Ischnosoma splendidum, Othius subuliformis, Stenichnus
scutellaris, Trimium brevicorn, Xantholinus tricolor, Philonthus cignatus) ir Sepedophilus sp. yra
prieraišios brandžiam medynui ir gali būti šios buveinės indikatoriais, tuo tarpu plyno kirtimo
buveinės indikatorinę vertę turi tik 2 rūšys Acrotona parens ir Amischa analis. Įvertinant
apdulkintojų veiklą nustatyta, kad pagrindinių entomofilinių pušynų augalų (mėlynių, bruknių ir

šilinių viržių) apdulkinime dalyvauja Apis mellifera (naminė bitė), Andrena sp., Polygonia c-album,
Formicidae (skruzdės), Ichneumonidae (ichneomonai), Sphecidae (smiltvapsvės), Syrphidae,
Vespidae (klostinės vapsvos), Calliphoridae rūšių ir šeimų atstovai. Ženklūs apdulkintojų skaičiaus
ir rūšinės įvairovės pokyčiai nustatyti antraisiais metais po kirtimų.
Išvados:
1.
Vertinant kirtavietėse liekančių kirtimo atliekų įtaką Pinetum vaccinio-myrtillosum
dirvožemio derlingumui, nustatyta, kad plynose kirtavietėse po biokuro surinkimo jose lieka
vidutiniškai 50 kg/ha azoto, 6 kg/ha fosforo bei virš 22 kg/ha kalio. Tai yra ženklus mineralinių
medžiagų, kiekis, padidinantis miško kirtaviečių derlingumą ir sudarantis sąlygas nitrofilinių augalų
plitimui.
2.
Bruknės ir mėlynės vegetatyvinės dalies tyrimai patvirtino, kad po kirtimų išlikusiose
sąžalynuose intensyviau vyksta bruknės antžeminės ir požeminės dalies vystymasis, nors abiejų
rūšių sutinkamumas ir reikšmingumas pažeistose ekosistemose reikšmingai sumažėja. Nustatyta
teigiama viržio reakcija į pakitusias aplinkos sąlygas dėl gausaus sėjinukų kiekio. Tai įrodo, kad
viržio populiacijos atsinaujinimas iš sėklų yra spartesnis, negu vegetatyviai plintančių augalų, bruknės ir mėlynės.
3.
Ericaceae šeimos augalų antžeminės ir požeminės dalies antioksidacinio aktyvumo
tyrimai įrodė, kad antioksidacinis aktyvumas brandžiame miške ir po plynųjų kirtimų ženkliai
skyrėsi. Antioksidacinį aktyvumą taip pat įtakojo ir miško tipas. Bruknė po kirtimų pasižymėjo
ženkliai padidėjusiu bendru fenolinių junginių ir taninų kiekiu bei didesniu antioksidaciniu
aktyvumu. Tai vienas iš svarbių veiksnių, galinčių lemti greitesnį šio augalo populiacijų atsistatymą
po plynųjų kirtimų mūsų tirtuose miško tipuose.
4.
Nustatyta, kad pasikeitimai miško paklotės entomofaunos rūšių, būdingų miško
augavietėms, įvairovėje po kirtimų kito nežymiai, tačiau plynose kirtvietėse ženkliai sumažėjo
zoofagų rūšių kiekis. Plynųjų kirtimų paklotėje, praėjus 5 mėnesiams po kirtimo, buvo identifikuota
daugiau įvairiaėdžių rūšių. Šių tyrimų rezultatai įrodė entomologinių tyrimų pradžioje iškeltas
hipotezes, kad: 1 – plyno kirtimo poveikis yra neigiamas individų ir miško buveinėms prieraišių
rūšių kiekiui net praėjus trumpam periodui (2 mėnesiams) po kirtimo; 2 – epigėjinių trumpasparnių
bendrijų transformacijos procesas išaugo po medyno iškirtimo, o ypač po jo įdirbimo.
Rekomendacijos:
1.
Plynose miško tipo kirtavietėse neriboti kirtimo atliekų ruošimo biokurui.
Argumentai: dėl eutrofikacijos procesų, iš dalies susijusių ir su maisto medžiagų (ypač azoto
junginių) patekimu iš atmosferos, Lietuvoje didėja pušynų dirvožemių derlingumas. Maisto
medžiagų kiekių didėjimas skurdžių augaviečių dirvožemyje sukelia būdingų augalų rūšių įvairovės
mažėjimą. Technologiškai tai pat neverta palikti kirtimo atliekų kirtavietėse, nes Pinetum vacciniomyrtillosum miško tipo sklypuose valksmų formavimas nėra tikslingas: technika čia stipriai
nepažeidžia dirvožemio, o kirtimo atliekas reikia smulkinti, siekiant geresnio miško atkūrimo. Kita
vertus, būtų gaunama daugiau biokuro žaliavos iš atsinaujinančių išteklių.
2.
Rekomenduojama 6 miško paklotės entomofaunos rūšis (Ischnosoma splendidum,
Othius subuliformis, Stenichnus scutellaris, Trimium brevicorn, Xantholinus tricolor, Philonthus
cignatus ir Sepedophilus sp.) naudoti kaip brandžių medynų brukninio-mėlyninio (Pinetum
vaccinio-myrtillosum) pušynuose indikatorius. Plynųjų kirtimų buveinės indikatoriais laikytinos 2
rūšys: Acrotona parens ir Amischa analis. Būtent pastarosios dvi rūšys gali būti naudojamos,
nustatant stiprią trumpasparnių bendrijų transformaciją, įtakotą plynųjų kirtimų ir dirvos paruošimo.
3.
Pinetum vacciniosum, Pinetum vaccinio-myrtillosum ir Pinetum myrtillosum miško
tipų X-os amžiaus klasės medynuose tikslinga atlikti vaistinių augalų (mėlynės, bruknės, šilinio
viržio, vaistinio pataiso ir kt.) išteklių inventorizaciją, siekiant nustatyti galimus vaistinės žaliavos
išteklius ir pagrįsti vaistinės žaliavos paruošų tikslingumą. Plyniems kirtimams numatytuose
plotuose, kuriuose bus įtaksuoti našūs bruknės, mėlynės ir t.t. sąžalynai, rekomenduojama vykdyti
vaistinės žaliavos paruošas.

4.
Rekomenduojama girininkijoms sudarius plynųjų kirtimų planus, kartu su ekspertais
atlikti saugomų ir retųjų augalų radaviečių paiešką būsimų kirtimų sklypuose. Plyniems kirtimams
numatytuose plotuose, kuriuose nustatytos retų ir saugomų augalų radavietės yra trauktos į saugomų
rūšių informacinę sistemą (SRIS), kartu su miškų savininkais/valdytojais išskirti apsaugos plotus.
Šiuose plotuose jokia ūkinė veikla neturi būti nevykdoma. Tokiuose miško sklypų plotuose palikti
medžių grupes, tarp kurių išliktų nepažeista induočių augalų, samanų bei kerpių danga su vertingų
miško augalų populiacijomis. Šios priemonės paspartintų saugomų ir jautrių aplinkos pokyčiams
augalų rūšių atsikūrimą besiformuojančioje ekosistemoje po miško kultūrų pasodinimo ar atžėlimo.
Projekto rezultatų reikšmingumas, inovatyvumas, sklaida:
Vykdant kompleksinius miško ekosistemos tyrimus bus nustatyti įvairių miško tipų pušynų
augalijos, dirvožemio ir entomofaunos pokyčiai, numatant tolimesnius ilgalaikius plynųjų kirtimų
padarinius bei priemones miško bioįvairovei išsaugoti. Iki šiol nebuvo tirti miško augalų
apdulkintojai, o projekte vykdomas mutualistinių santykių įvertinimas miško ekosistemoje padės
pagrįsti miško augalų rūšių reprodukcijos galimybes staigiai pasikeitusiose aplinkos sąlygose. Jau
kelis dešimtmečius Lietuvos miškuose nebuvo vykdoma nemedieninių miško išteklių apskaita, kuri
yra būtina planuojant daugiatikslį miško naudojimą ir užtikrinant miško ekosistemos tvarumą. Tai
patvirtina projekte vykdomų miško gyvosios dirvožemio dangos augalijos tyrimų būtinumą. 2018
m. numatoma parengti ir atspausdinti išsamias ir argumentuotas rekomendacijas miškų valdytojams.
2018 m. bus organizuotas mokslinis-praktinis seminaras miško savininkams.
Projekto metu pirmą kartą Lietuvoje aptiktos naujos vabzdžių rūšys (iš viso 13): 7
Coleoptera: Ptiliola brevicollis, Acrotrichis cephalotes, Acrotrichis silvatica, Colon serripes,
Holobus apicatus, Mycetoporus appelsheimianus ir Microscydmus minimus; 4 Hemiptera: Piesma
capitatum, Ceratocombus brevipenni, Loricula distiguenda ir Pterotmetus staphyliniformis; 2
Hymenoptera: Lagynodes thorasicus, Lagynodes pallidus ir 1 gentis Idris sp. Nustatytos 9 naujos
Lietuvos saugomų augalų rūšių radavietės įtrauktos į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS),
informuotos urėdijos.
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