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1. ĮVADAS
Siekiant išvengti svetimžemių rūšių invazinių organizmų, kurie gali sukelti daug
ekologinių problemų, padaryti žalos ekonomikai ar pakenkti žmonių sveikatai, labai svarbu
sukurti veiksmingą prevencijos, kontrolės ir savalaikio naikinimo priemonių sistemą.
Pagrindinis prevencijos tikslas turėtų būti iš anksto, kol invazinė rūšis dar nepatekusi į tam
tikrą teritoriją, užkirsti kelią jos introdukcijai ar savaiminiam paplitimui (Sakai et al., 2001;
Dodet, Collet, 2012). Antrasis žingsnis kovoje su invaziniais organizmais yra veiksminga jų
populiacijų kontrolė. Svarbiausias kontrolė uždavinys yra kaip įmanoma sumažinti invazinės
rūšies gausumą ir tankumą tam tikroje teritorijoje, neleisti daugintis ir toliau plisti.
Kontroliuojant invazinių rūšių populiacijas paprastai nekeliamas tikslas visiškai sunaikinti
tam tikros rūšies organizmus, bet palaikyti jų populiacijas kiek įmanoma mažesnes, kad
nedarytų žalos aplinkai arba ji būtų kuo mažesnė. Invazinių rūšių naikinimas yra
sudėtingiausias ir daugiausiai lėšų reikalaujantis kovos su invaziniais organizmais būdas.
Svetimžemėmis laikomos tokios rūšys (taip pat porūšiai), kurios į tam tikrą teritoriją
dėl žmonių veiklos pateko atsitiktinai, išplito iš introdukcijos vietų arba kitų teritorijų, į kurias
buvo patekusios atsitiktinai arba įveistos tikslingai (Gudžinskas ir kt., 2014). Jeigu
svetimžemė natūralizavusi rūšis palieka daug palikuonių, sparčiai plinta į naujas teritorijas,
daro žalą ekosistemoms, ekonomikai ir (arba) kenkia žmonių sveikatai, ji laikoma invazine
rūšimi. Dabar Lietuvoje yra 18 rūšių, kurios įtrauktos į Lietuvos invazinių organizmų sąrašą
(Gudžinskas, Žalneravičius, 2017). Reikia pridurti, kad kelios invazinės rūšys yra įrašytos į
Europos Sąjungos susirūpinimą keliančių svetimžemių rūšių sąrašą, kurios pagal reglamento
nuostatas turi būti kontroliuojamos ir naikinamos visoje Europos Sąjungoje (ES Nr.
1143/2014; ES Nr. 2016/1141). Šiame sąraše yra trys Lietuvoje paplitusios rūšys: bitinė
sprigė (Impatiens glandulifera), sirinis klemalis (Asclepias syriaca) ir Sosnovskio barštis
(Heracleum sosnowskyi).
Įgyvendinant projektą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono tikslinėje teritorijoje
buvo inventorizuojamos 8 invazinės augalų rūšys ir kartografuojamas jų paplitimas:
uosialapis klevas (Acer negundo), sirinis klemalis (Asclepias syriaca), dygliavaisis virkštenis
(Echinocystis lobata), Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), Mantegacio barštis
(Heracleum mantegazzianum), bitinė sprigė (Impatiens grandulifera), kanadinė rykštenė
(Solidago canadensis) ir didžioji rykštenė (Solidago gigantea).
Įgyvendinant projektą inventorizacijai atrinktos labiausiai susirūpinimą keliančios
invazinės augalų rūšys. Šių rūšių populiacijos sparčiai gausėja, didėja jų užimami plotai.
Invazinių rūšių neigiamas poveikis ypač akivaizdžiai matomas didžiausia biologine įvairove
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pasižyminčiose buveinėse, pirmiausia upių ir upelių pakrantėse (Gudžinskas, Žalneravičius,
2016). Labai intensyvus jų plitimas stebimas urbanizuotose teritorijose. Dėl to patiriama
nemažai tiesioginių ir netiesioginių ekonominių nuostolių. Pavyzdžiui, uosialapiai klevai ne
tik kenkia infrastruktūros objektams, bet ir paskleidžia daug vėjo nešiojamų žiedadulkių,
kurios daliai gyventojų gali sukelti alergijas.
Siekiant sustabdyti invazinių augalų plitimą, pasienio regionuose būtina imtis dviejų
šalių suderintų veiksmų. Kadangi augalų rūšys gali lengvai plisti dėl gamtinių veiksnių
poveikio ir žmonių veiklos, invazinių rūšių kontrolė ir naikinimas vienoje šalyje gali būti
neveiksminga. Išnaikinus invazinių rūšių populiacijas vienoje šalyje, jų sėklų iš kitos šalies
gali atnešti vėjas, paukščiai, vanduo, migruojantys gyvūnai ir invazijos procesas prasidėti iš
naujo (Ramula et al., 2008).
Vykdant projektą buvo inventorizuotos invazinės rūšys visoje tikslinėje teritorijoje.
Surinkti duomenys leidžia daryti apibendrinimus apie ekosistemų būklę, prognozuoti tolesnį
galimą plitimą, nustatyti invazinių rūšių populiacijų kontrolės ir naikinimo prioritetus,
parinkti veiksmingiausius, aplinkai mažiausiai kenkiančius ir ekonomiškai pagrįstus
naikinimo būdus. Taip pat, remiantis gautais rezultatais, bus galima sukurti bendrą invazinių
rūšių kontrolės ir naikinimo strategiją Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione.

6

2. INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ KARTOGRAFAVIMO METODIKA
2.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Invazinės rūšys turi būti kartografuojamos visoje tikslinėje teritorijoje, visų tipų
buveinėse (natūraliose, pažeistose ar antropogeninėse). Tikslinė projekto teritorija Lietuvoje
apima Varėnos rajono savivaldybę ir visą Dzūkijos nacionalinį parką, įskaitant kitose
savivaldybėse (Druskininkų, Lazdijų r. ir Alytaus r.) esančias nacionalinio parko dalis.
Baltarusijoje tikslinė teritorija apima plotą nuo Gožos vakaruose (Gardino r.) iki Pervomajsko
(Ščiučino r.) rytuose, įskaitant Oziorų ir Katros kraštovaizdžio draustinius.
Kartografuojant nuosekliai patikrinama visa teritorija, daugiausia dėmesio skiriant
plotams, esantiems gyvenamosiose, pramoninėse ir žemės ūkio teritorijose ir greta jų, taip pat
šalia transporto infrastruktūros objektų (geležinkelių, kelių, elektros perdavimo linijų ir kt.).
Svarbu atidžiai patikrinti upių ir upelių slėnius bei greta jų esančius plotus, kuriuose yra
didžiausia kai kurių invazinių rūšių telkimosi tikimybė.
Kiekvienai pagal projektą kartografuojamos invazinės rūšies augavietei pildoma atskira
anketa ir kartografuojamas vienetas pažymimas žemėlapyje. Jeigu tarp invazinės rūšies
individų ar jų grupuočių yra mažesni kaip 100 m atstumai, rekomenduojama grupuotes
sujungti į vieną kartografuojamą vienetą. Jeigu invazinės rūšies individai ar jų grupuotės
pasklidusios dideliame vieno tipo buveinės plote, bet individų gausumas nedidelis (tada
gausumas turi būti įvertintas atsižvelgus į visą buveinę), rekomenduojama kartografuoti visą
plotą, neskaidant jo į atskirus vienetus (taškus ar plotus), nes yra didelė tikimybė, kad visame
plote bus jaunų tos rūšies individų. Tačiau, jeigu tam tikroje vietovėje rūšis paplitusi kelių
tipų viena šalia kitos esančiose buveinėse ir jose skirtingas kartografuojamos rūšies gausumas,
rekomenduojama išskirti du ar daugiau kartografuojamų vienetų.
Tais atvejais, kai vienoje teritorijoje auga kelių rūšių invaziniai augalai, kiekvienai
kartografuojamai rūšiai pildoma atskira anketa ir braižomas kartografuojamas vienetas. Tam
tikros kartografuojamų vienetų dalys gali sutapti. Jeigu sutampa dviejų ar daugiau
kartografuojamų vienetų plotai, žemėlapyje šalia nubrėžto kontūro, linijos ar taško užrašomi
visų kartografuojamų vienetų numeriai (kodai).
2.2. ŽYMĖJIMAS ŽEMĖLAPIUOSE
Invazinių rūšių paplitimo vietos žemėlapiuose turi būti pažymimos plonu (0,1 mm
pločio, kartais dar žymimas F) raudonu nuolatiniu žymekliu (tinkamiausi – Faber Castell,
Schneider firmų). Jeigu paplitimas žymimas tašku, jis visiškai nuspalvinamas. Linija
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brėžiama kad būtų aiškiai matoma ir atsiskirtų nuo kitų linijų. Plotas apibrėžiamas taip, kad
visos linijos sudarytų uždarą figūrą. Šalia pažymėto taško, linijos arba ploto užrašomas
kartografuojamo vieneto numeris, kuris turi sutapti su užpildytos anketos numeriu (pvz.,
A0125). Jeigu greta yra keletas vienos rūšies paplitimo plotų arba kelių rūšių paplitimo plotai
yra arti vienas kito ir stinga vietos numeriams įrašyti, kartografuojamo vieneto numeris
užrašomas atokiau, kur yra laisvos vietos, bet tada nuo jo iki kontūro, taško arba linijos
nubrėžiama rodyklė. Ypač sudėtingais atvejais, kai keli plotai dalimis persidengia, reikėtų
naudoti kitų spalvų žymeklius (mėlyną, juodą ar kt.), kad skaitmeninant plotus nekiltų
abejonių dėl kiekvieno kontūro ribų.
Jeigu kartografuojamas plotas apima didelę teritoriją, kuri išsidėsto dviejuose ar daugiau
žemėlapių, visuose žemėlapiuose įrašomas tas pats kartografuojamo vieneto kodas, o anketoje
įrašomi visi žemėlapių, kuriuose tas kontūras yra, numeriai.

2.3. KARTOGRAFAVIMO ANKETOS PILDYMO METODIKA
1. Invazinės rūšies pavadinimas. Anketoje (1 priedas) įrašomas kartografuojamos invazinės
augalų rūšies lotyniško pavadinimo santrumpa (pvz., ACER NEG, ECHI LOB).
Pagal projektą kartografuojamas 8 invazinių augalų rūšių paplitimas (1 lentelė).
Lentelėje pastabų skiltyje pažymėtos rūšys įtrauktos į ES susirūpinimą keliančių invazinių
rūšių sąrašą.
1 lentelė. Kartografuojamos invazinių augalų rūšys.
Nr.

Santrumpa

Lotyniškas rūšies

Lietuviškas rūšies

pavadinimas

pavadinimas

Pastabos

1.

ACER NEG

Acer negundo

Uosialapis klevas

2.

ASCL SYR

Asclepias syriaca

Sirinis klemalis

3.

ECHI LOB

Echinocystis lobata

Dygliavaisis virkštenis

4.

HERA SOS

Heracleum sosnowskyi

Sosnovskio barštis

ES

5.

HERA MAN

Heracleum mantegazzianum Mantegacio barštis

ES

6.

IMPA GLA

Impatiens grandulifera

Bitinė sprigė

7.

SOLI CAN

Solidago canadensis

Kanadinė rykštenė

8.

SOLI GIG

Solidago gigantea

Didžioji rykštenė

ES

ES

2. Invazinės rūšies gausumas (balais). Įrašomas rūšies gausumas kartografuojamo
vieneto plote pagal žemiau pateiktą 10 balų skalę.
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Gausumo skalė pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Invazinių augalų rūšių gausumo vertinimo skalė.
Gausumo apibūdinimas

Balai

Pasitaiko tik pavienių rūšies individų, jie užima ne daugiau kaip 0,1 % ploto

1

Augalai pasklidę netolygiai, jų negausu ir užima ne daugiau kaip 1 % ploto

2

Augalai pasklidę beveik tolygiai visame kontūre, bet užima ne daugiau kaip 1 %

3

ploto
Augalai auga pavieniui arba nedidelėmis grupėmis ir užima nuo 1 % iki 10 % ploto

4

Augalai auga pavieniui arba grupėmis ir užima nuo 10 % iki 20 % ploto

5

Pavieniai augalai ar jų sąžalynai užima nuo 20 % iki 40 % ploto

6

Pavieniai augalai ar jų sąžalynai pasklidę netolygiai ir užima nuo 40 % iki 60 % ploto

7

Augalai ar jų sąžalynai pasklidę beveik tolygiai ir užima nuo 40 % iki 60 % ploto

8

Augalai sudaro didelius beveik grynus sąžalynus ir užima nuo 60 % iki 80 % ploto

9

Augalai sudaro beveik vientisą sąžalyną ir užima daugiau kaip 80 % ploto
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3. Data. Užrašoma tyrimų data (pvz., 2019-05-25).
4. Žemėlapio lapo Nr. Užrašomas žemėlapio lapo, kuriame yra kartografuojamas vienetas,
numeris (pvz., 42).
5. Vardas Pavardė. Užrašomas kartografuotojo (-ų) vardas ir pavardė (-ės).
6. Geografinės koordinatės (WGS84). Užrašomos kartografuojamo vieneto geografinės
koordinatės pagal WGS 1984 sistemą, naudojant metrinį koordinačių formatą (pvz., platuma
54,897844 °N, ilguma 24,974877 °E).
7. Kartografuojamo vieneto Nr. Įrašomas kartografuojamo vieneto numeris, sudarytas iš
raidės (kiekvienam kartografuotojui ar jų komandai suteikiamas kodas) ir eilės numerio (pvz.,
A005, B1105).
8. Kartografuojamo vieneto tipas. Pažymimas (×) anketoje aprašomas kartografuojamo
vieneto tipas. Jeigu apibrėžiamas plotas (didesnis kaip 0,1 ha), pažymimas langelis šalia įrašo
Plotas. Jeigu nubrėžiama linija (kai invazinės rūšies sąžalynas ar augavietė yra siaura, iki 10
m pločio, bet ilga (daugiau kaip 50 m ilgio), pažymimas langelis šalia įrašo Linija. Jeigu
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invazinės rūšies sąžalynas ar augavietė nedidelė (nuo 1 atskiro individo iki 0,1 ha arba užima
juostą mažiau kaip 10 m pločio ir mažiau kaip 50 m ilgio), pažymimas langelis šalia įrašo
Taškas. Jeigu kartografuojamas vienetas yra taškas arba linija, anketoje būtina nurodyti
vizualiai nustatytą kartografuojamos rūšies plotą kvadratiniais metrais (jis visada bus
mažesnis negu 1000 m2, nes jeigu didesnis – turi būti kartografuojamas plotas). Plotų
užimama teritorija bus nustatoma suskaitmeninus kartografinę informaciją.
9. Buveinės tipas. Pažymimas (×) buveinės, kurioje yra kartografuojamos invazinės rūšies
populiacija, tipas. Jeigu invazinės rūšies sąžalynas užima kelių skirtingų tipų buveines,
pažymimas buveinės tipas mozaika ir visi mozaiką sudarantys buveinių tipai. Buveinių tipai
išskirti pagal EUNIS buveinių klasifikaciją, naudojamas II lygmuo. Lentelėje (1 priedas)
pateikiamos trumpos kiekvieno tipo buveinių charakteristikos.
10. Naudojimo būdas. Pažymimas (×) aiškiai matomas ar pagal įvairius požymius nustatytas
ploto, kuriame yra kartografuojamos invazinės rūšies augavietė, naudojimo būdas. Apleistos
žemės pažymėtos žemėlapyje. Jeigu yra kitoks naudojimo būdas, šalia žodžio Kitas įrašomas
nustatytas naudojimo būdas.
11. Invazinės rūšies naikinimo požymiai (1 – jeigu taip, 0 – jeigu ne). Jeigu yra požymių
arba tiksliai žinoma, kad kartografuojamame plote buvo arba yra naikinama kartografuojama
invazinė rūšis arba reguliuojamas jos gausumas, įrašomas 1 (taip). Jeigu nėra naikinimo ar
kontrolės požymių, įrašomas 0 (ne).
12. Sausinimas (1 – jeigu taip, 0 – jeigu ne). Jeigu teritorijoje, kurioje yra kartografuojamas
vienetas, matomi sausinamieji grioviai, įrašomas 1. Jeigu nėra sausinimo sistemų arba jų
neįmanoma pastebėti (pvz., požeminis drenažas), įrašomas 0.
13. Saugoma teritorija (1 – jeigu taip, 0 – jeigu ne). Jeigu kartografuojamas vienetas yra
saugomoje teritorijoje (gamtinis rezervatas, nacionalinis parkas, valstybinis ar savivaldybės
draustinis), įrašomas 1. Jeigu kartografuojamas vienetas nėra saugomoje teritorijoje,
įrašomas 0.
14. Saugomos rūšys (1 – jeigu taip, 0 – jeigu ne). Jeigu kartografuojamame vienete kartu su
invazine rūšimi aptikta saugoma augalų rūšis, įrašomas 1, o Pastabų skyriuje (žr. 17 punktą)
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įrašomas rūšies (-ių) pavadinimas (-ai). Jeigu saugomų rūšių nėra arba nepastebėta,
įrašomas 0.
15. Kitos svetimžemės augalų rūšys ir jų gausumas. Jeigu kartografuojamame vienete
aptikta kitų, į kartografuojamų rūšių sąrašą (1 lentelė) neįtrauktų, bet į Lietuvos invazinių
rūšių sąrašą įrašytų (3 lentelė) invazinių augalų rūšių, jos turi būti pažymimos ir įvertinamas
jų gausumas pagal aukščiau pateiktą skalę (žr. 2 punktą). Kitos svetimžemės rūšys, nesančios
invazinių rūšių sąrašuose, gali būti įrašomos kartografuotojo nuožiūra.
3 lentelė. Lietuvos invazinių augalų rūšių sąrašas, išskyrus projekto tikslines rūšis (1 lentelė).
Nr.

Santrumpa

Lotyniškas rūšies pavadinimas

Lietuviškas rūšies pavadinimas

1.

AMEL SPI

Amelanchier spicata

Varpinė medlieva

2.

BIDE FRO

Bidens frondosa

Ilgakotis lakišius

3.

CYTI SCO

Cytisus scoparius

Šluotinis sausakrūmis

4.

ELOD CAN

Elodea canadensis

Kanadinė elodėja

5.

ERIG ANN

Erigeron annuus

Vienametė šiušelė

6.

GYPS PAN

Gypsophila paniculata

Muilinė guboja

7.

IMPA PAR

Impatiens parviflora

Smulkiažiedė sprigė

8.

LUPI POL

Lupinus polyphyllus

Gausialapis lubinas

9.

PADU SER

Padus serotina

Vėlyvoji ieva

10.

ROBI PSE

Robinia pseudoacacia

Baltažiedė robinija

11.

ROSA RUG

Rosa rugosa

Raukšlėtalapis erškėtis

12.

RUME CON

Rumex confertus

Tankiažiedė rūgštynė

16. Pastabos. Įrašomos kartografuojamame vienete pastebėtos saugomos augalų rūšys (žr. 15
punktą). Taip pat pageidaujama įrašyti kitus, kartografuotojo nuomone svarbius, invazinės
rūšies gausumui, plitimui ir būklei įtakos galinčius turėti pastebėjimus (pvz., buvo nudeginta
žolė, priversta atliekų, sumesti rieduliai ir t.t.). Pastabos rašomos laisva forma.
2.4. KARTOGRAFINIS PAGRINDAS
Ruošiantis invazinių rūšių kartografavimui, naudojant erdvinius duomenis ir GIS
programinę įrangą, buvo parengti ir išspausdinti 372 Lietuvoje projekto tikslinę teritoriją
apimantys A3 formato (1:10 000 mastelio) žemėlapio lapai, kuriuose pavaizduota invazinių
rūšių kartografavimui svarbi informacija (naujausia ortofotografinė nuotrauka, žemėnaudų
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kontūrai, keliai, hidrografinis tinklas, gyvenvietės, apleistos teritorijos ir kt.). Žemėlapio lapai
taip pat buvo parengti PDF formatu ir įkelti į lauko tyrimuose naudotus planšetinius
kompiuterius. Popieriniuose žemėlapiuose invazinių rūšių kartografavimą vykdę specialistai
žymėjo teritorijoje aptiktas invazinių rūšių radavietes. Visos aptiktos invazinių rūšių
radavietės (1202) buvo aprašytos popierinėse anketose.
2.5. INVAZINIŲ RŪŠIŲ KARTOGRAFAVIMO DUOMENŲ SKAITMENINIMAS
Popierinėse anketose užrašyti invazinių rūšių radaviečių duomenys buvo suvesti į Excel
lenteles (1 pav.). Popieriniuose žemėlapiuose pažymėtos invazinių rūšių radavietės – taškai,
linijos ir plotai – buvo vektorizuotos naudojant ArcGIS for Desktop Advanced (ArcMap)
programinę įrangą (2 pav.).

1 pav. Invazinių rūšių radaviečių duomenų, suvestų į Excel lenteles, pavyzdys.
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2 pav. Vektorizuotų invazinių rūšių paplitimo duomenų pavyzdys.
Parengti radaviečių erdviniai duomenys (taškiniai, linijiniai ir plotiniai sluoksniai) ir
Excel lentelės su aprašomąja radaviečių informacija GIS programoje buvo apjungtos į bendrą
erdvinių duomenų rinkinį (3 pav.), kuris saugomas ESRI Shape (.shp) ir ESRI failų
geoduomenų bazės (.gdb) formatais Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.

3 pav. Bendro erdvinių duomenų rinkinio, sudaryto iš Excel lentelės ir su ja susieto invazinių
rūšių paplitimo žemėlapio pavyzdys.
Sukurtas invazinių rūšių radaviečių erdvinių duomenų rinkinys panaudotas invazinių
rūšių statistikai skaičiuoti bei invazinių rūšių paplitimo žemėlapiams parengti. Toliau šio
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rinkinio duomenis numatoma naudoti invazinių rūšių plitimo rizikoms vertinti ir invazinių
rūšių kontrolės priemonėms parinkti. Duomenys taip pat bus paskelbti internetiniame
žemėlapyje, kurį galės naudoti tiek visuomenė, tiek atsakingų institucijų specialistai.
3. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ IR PAPLITIMAS TIKSLINĖJE TERITORIJOJE
LIETUVOJE
3.1. INVAZINIŲ RŪŠIŲ INVENTORIZAVIMO REZULTATAI
Tiriamojoje teritorijoje iš viso buvo užregistruotos 7 iš 8 tikslinės invazinės rūšys.
Teritorijoje tikslinės invazinės rūšys iš viso užregistruotos 1 202 vietose (4–11 pav.).
Daugiausia užregistruota uosialapio klevo (Acer negundo) 826 vietos, kurios sudaro 68,7 %
visų invazinių rūšių radimo vietų. Be to, uosialapis klevas užima didžiausius plotus – rūšis
kartografuota 5 447,3 ha plote. Antra pagal dažnumą rūšis – dygliavaisis virkštenis
(Echinosystis lobata), kuri užregistruota 156 vietose, kurios sudaro 13,2 % visų invazinių
rūšių radimo vietų. Visų dygliavaisių virkštenių užimamas plotas yra 1 029,9 ha. Kanadinė
rykštenė (Solidago canadensis) tiriamojoje teritorijoje užregistruota 111 vietų, kurios sudaro
9,2 % visų invazinių rūšių vietovių.
4 lentelė. Tirtų invazinių augalų rūšių radaviečių skaičius, užimamas plotas ir vidutinis
radavietės plotas tikslinėje teritorijoje.
Vidutinis

Radaviečių

Radaviečių

Radaviečių

skaičius

dalis (%)

plotas (ha)

826

68,7

5 447,3

6,6

5

0,4

0,1

0,01

159

13,2

1 029,9

6,5

Heracleum sosnowskyi

6

0,5

14,7

2,5

Impatiens glandulifera

40

3,

12,6

0,3

Solidago canadensis

111

9,2

115,0

1,0

Solidago gigantea

55

4,6

4,8

0,09

1 202

100

6 624,4

2,4

Rūšis

Acer negundo
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

Iš viso:

radavietės
plotas (ha)

Kanadinės rykštenės užimamas plotas yra 115 ha ir gerokai mažesnis negu uosialapio
klevo bei dygliavaisio virkštenio (4 lentelė). Kitų keturių kartografuotų invazinių rūšių radimo
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vietų skaičius buvo gerokai mažesnis. Visų jų bendras radimo vietų skaičius yra 106 vietos,
kurios sudaro 8,8 % visų invazinių rūšių radimo vietų. Šios keturios rūšys bendrai užima 32,2
ha plotą (4 lentelė). Būtina pažymėti, kad ypač pavojingos invazinės rūšies Sosnovskio
barščio (Heracleum sosnowskyi) tirtoje teritorijoje užregistruotos tik 6 vietos, kurios užima
14,7 ha. Taip pat į Europos sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą įtraukto
sirinio klemalio (Asclepias syriaca) nustatytos 5 vietos, kurios užima 0,1 ha plotą. Dar vienos
į susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą įtrauktos rūšies – Mantegacio barščio
(Heracleum montegazzianum) tikslinėje teritorijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, neaptikta.
5 lentelė. Tirtų invazinių rūšių radaviečių skaičius ir jų užimamas plotas Varėnos rajono
savivaldybės teritorijoje.
Rūšis

Radaviečių skaičius

Radaviečių plotas (ha)

748

5 384,8

3

0,1

129

1 027,4

Heracleum sosnowskyi

6

14,7

Impatiens glandulifera

36

12,5

Solidago canadensis

105

114,6

Solidago gigantea

50

4,7

1 077

6 558,9

Acer negundo
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

Iš viso:

Atskirai išnagrinėjus invazinių rūšių pasiskirstymą Varėnos rajono savivaldybėje,
įskaitant Dzūkijos nacionalinio parko dalį, esančią Varėnos rajone ir Čepkelių valstybinį
gamtinį rezervatą, paaiškėjo, kad tikslinės rūšys šioje teritorijoje buvo aptiktos 1 077 vietose.
Kaip ir visoje tikslinėje teritorijoje, taip ir Varėnos rajono savivaldybėje, rūšių pasiskirstymo
dėsningumai išlieka tokie patys. Dažniausia buvo aptiktas uosialapis klevas (748 vietos), o
kitos rūšys aptiktos gerokai rečiau: dygliavaisis virkštenis (129 vietos), kanadinė rykštenė
(105 vietos), didžioji rykštenė (50 vietų), bitinė sprigė (36 vietos), Sosnovskio barštis (6
vietos), sirinis klemalis (3 vietos). Visos kartografuotos invazinės rūšys Varėnos rajone užima
6 558,9 ha, iš jų didžiausią dalį – 5 384,8 ha užima uosialapis klevas. Didelį plotą užima ir
dygliavaisių virkštenių invazijos paveikta teritorija – 1 027,4 ha (5 lentelė).
Apibendrinus surinktus duomenis galima teigti, kad didžiausią grėsmę tikslinės
teritorijos gamtinėms buveinėms ir biologinei įvairovei daro uosialapis klevas (Acer negundo).
Gamtinėse buveinėse taip pat plačiai paplitęs dygliavaisis virkštenis (Echinosystis lobata).
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Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis) šiuo metu yra intensyvaus plitimo stadijoje, todėl
dabar dar palankus metas imtis jos invazijos stabdymo veiksmų.

4 pav. Visų kartografuotų invazinių augalų rūšių paplitimas Lietuvai priklausančioje projekto
tikslinėje teritorijoje.
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5 pav. Uosialapio klevo (Acer negundo) paplitimas Lietuvai priklausančioje projekto
tikslinėje teritorijoje.

17

6 pav. Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata) paplitimas Lietuvai priklausančioje
projekto tikslinėje teritorijoje.

18

7 pav. Kanadinės rykštenės (Solidago canadensis) paplitimas Lietuvai priklausančioje
projekto tikslinėje teritorijoje.

19

8 pav. Didžiosios rykštenės (Solidago gigantea) paplitimas Lietuvai priklausančioje projekto
tikslinėje teritorijoje.

20

9 pav. Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) paplitimas Lietuvai priklausančioje projekto
tikslinėje teritorijoje.

21

10 pav. Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) paplitimas Lietuvai priklausančioje
projekto tikslinėje teritorijoje.

22

11 pav. Sirinio klemalio (Asclepias syriaca) paplitimas Lietuvai priklausančioje projekto
tikslinėje teritorijoje.
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3.2. INVAZINIŲ RŪŠIŲ GAUSUMAS
Išnagrinėjus tikslinių invazinių rūšių gausumą kartografuotose plotuose paaiškėjo, kad
daugumos rūšių dalis buveinių augalijoje yra iki 20 %. Tik uosialapis klevas (Acer negundo),
dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata) ir kanadinė rykštenė (Solidago canadensis)
reikšminguose plotuose užėmė iki 40 % ar daugiau (60–80 %) augalijos padengimo.
6 lentelė. Tirtų invazinių rūšių gausumas (N, %) ir užimamas plotas (S, ha) tikslinėje
teritorijoje.
Gausumas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acer
negundo
N
S
193
93
112
147
166 1 511
160 1 540
105 1 151
41
489
33
313
13
97
2
1
1
1

Echinocystis
lobata
N
S
19
0,3
58
256
50
504
14
143
11
105
5
22
2
0,03
0
0
0
0
0
0

Impatiens
glandulifera
N
S
3
0,004
8
0,16
7
0,4
12
3,9
2
0,5
5
7,3
3
0,36
0
0
0
0
0
0

Solidago
canadensis
N
S
12
0,013
7
0,004
22
24,4
31
8,6
23
3,4
12
78,6
3
0,017
1
0,001
0
0
0
0

Solidago
gigantea
N
S
18
0,03
5
0,01
2
0,001
2
1,1
9
1,7
10
0,6
5
1,1
3
0,03
1
0,2
0
0

Daugelio rūšių nedidelis gausumas buveinėse (iki 1 % ploto) rodo, kad šios invazinės
rūšys įsikūrusios palyginti neseniai ir dar nespėjusios sudaryti ištisinių sąžalynų. Tuos plotus,
kuriuose invazinių rūšių gausumas mažas, galima laikyti nesenos invazijos rezultatu. Jeigu
buveinėje invazinės rūšies gausumas didelis (daugiau kaip 40 %), tokius plotus galima laikyti
tolesnio plitimo židiniais, nes juose susidaro didelis sėklų ar kitų dauginimosi dalių kiekis.
3.3. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE
Atskirai išnagrinėjus tik saugomas teritorijas (Dzūkijos nacionalinį parką, Čepkelių
valstybinį gamtinį rezervatą ir gamtinius draustinius, esančius Varėnos rajono savivaldybėje)
paaiškėjo, kad invazinės rūšys užregistruotos 718 vietų. Kaip ir kitose teritorijose, taip ir
saugomose, dažniausias buvo uosialapis klevas. Jis buvo aptiktas 494 vietose ir užėmė
1 482,6 ha plotą. Dygliavaisis virkštenis saugomose teritorijose užregistruotas 139 vietų ir
užėmė 716 ha plotą. Kitų invazinių rūšių saugomose teritorijose buvo daug mažiau. Jų aptikta
mažiau kaip po 30 vietų. Visos invazinės rūšys saugomose teritorijose paplitusios 2 214 ha
plote (7 lentelė).
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7 lentelė. Tirtų invazinių rūšių radaviečių skaičius ir užimamas plotas saugomose teritorijose.
Saugomose teritorijose:
Rūšis

Dzūkijos nacionaliniame parke:

Radaviečių

Radaviečių

Radaviečių

Radaviečių plotas

skaičius

plotas (ha)

skaičius

(ha)

494

1 482,6

452

629,4

3

0,1

3

0,1

139

716

118

6,3

Heracleum sosnowskyi

4

10,3

4

10,3

Impatiens glandulifera

29

4,6

28

4,5

Solidago canadensis

22

0,5

20

0,5

Solidago gigantea

27

0,7

26

0,7

718

2 214

651

652

Acer negundo
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

Iš viso:

Dzūkijos nacionaliniame parke iš viso invazinės rūšys užregistruotos 651 vietose, kurios
užėmė 652 ha plotą. Didžiausią dalį, kaip ir kitose teritorijose, užėmė uosialapis klevas, kuris
buvo aptiktas 452 vietose ir užėmė 629,4 ha plotą. Dzūkijos nacionaliniame parke plačiai
paplitęs dygliavaisis virkštenis aptiktas 119 vietose, tačiau jis užėmė palyginti mažą – 6,3 ha
plotą. Europos sąjungos susirūpinimą kelianti invazinė rūšis Sosnovskio barštis Dzūkijos
nacionaliniame parke aptiktas tik 4 vietose, tačiau jis užima gana didelius plotus – 10,3 ha.
Kita susirūpinimą kelianti rūšis – bitinė sprigė – buvo aptikta 28 Dzūkijos nacionalinio parko
vietose, bet jos užimamas plotas buvo gerokai mažesnis – 4,5 ha (8 lentelė).
Atskirai išnagrinėjus saugomas teritorijas, esančias Varėnos rajono savivaldybėje, bet
nepriklausančias Dzūkijos nacionaliniam parkui, paaiškėjo, kad jose invazinių rūšių radimo
vietų yra palyginti nedaug, tačiau invazinės rūšys užima reikšmingus plotus (8 lentelė).
Uosialapis klevas rajono draustiniuose aptiktas 42 vietose ir užima 853,1 ha. Dygliavaisis
virkštenis aptiktas 21 vietoje ir užima 709,3 ha. Abi šios rūšys užima didelius plotus dėl to,
kad jos išplitusios draustinio statusą turinčiuose upių pakrančių plotuose. Ypač didelius plotus
užima Merkio upės slėnyje, kuris priklauso Merkio ichtiologiniam draustiniui. Draustiniuose
nebuvo aptiktos dvi rūšys – Sosnovskio barštis ir sirinis klemalis, o bitinė sprigė, kanadinė
rykštenė ir didžioji rykštenė buvo rastos 1–2 vietose ir užėmė nereikšmingus plotus (8 lentelė).
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8 lentelė. Tirtų invazinių rūšių radaviečių skaičius ir užimamas plotas Varėnos rajono
savivaldybės draustiniuose.
Draustiniai

Rūšis

Radaviečių skaičius

Radaviečių plotas (ha)

Acer negundo

42

853,1

Asclepias syriaca

0

0,0

Echinocystis lobata

21

709,3

Heracleum sosnowskyi

0

0,0

Impatiens glandulifera

1

0,0

Solidago canadensis

2

0,0

Solidago gigantea

1

0,0

67

1 562,7

Iš viso:

Apibendrinus analizės rezultatus paaiškėjo, kad invazinių augalų paveiktos teritorijos
dalis Varėnos rajono savivaldybės mastu, Dzūkijos nacionaliniame parke ir saugomose
teritorijose yra labai panaši. Invazinių augalų paveiktos teritorijos sudaro 2,9 % bendros
tikslinės teritorijos Lietuvoje ploto. Varėnos rajono savivaldybėje invazinių augalų paveiktos
teritorijos sudaro 3,0 % rajono ploto. Labai panašią dalį sudaro invazinių rūšių paveikti plotai
saugomose rajono teritorijose – 2,8 %. Reikšmingai mažiau – tik 1,1 % invazinės rūšys
paveikusios Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją.
3.3. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL BUVEINES
Daugiausia kartografuotų invazinių rūšių plotų buvo paupių krūmynų buveinėse – 327,
kurie užėmė 143,7 ha. Antroje vietoje pagal dažnumą yra gyvenvietes apimančios buveinės,
kuriose invazinės rūšys kartografuotos 148 vietose ir užima 420,3 ha. Spygliuočių miškuose ir
su transporto infrastruktūra susijusiose buveinėse buvo kartografuota po 106 plotus, kurie
atitinkamai užėmė 144,7 ir 17,3 ha. Gana daug invazinių rūšių plotų kartografuota sausose
pievose (55 plotai, kurie užėmė 32,4 ha), mezofitų pievose (44 plotai, 15,2 ha), krūmynuose
(41 plotas, 27,2 ha), plantacijose (21 plotas, 36,4 ha). Kitų tipų buveinėse invazinių rūšių
plotų pasitaikė nedaug (nuo 1–19 plotų, kurie užėmė nuo 0,004 iki 31,4 ha). Reikia pažymėti,
kad žemapelkėse ir smėlynuose tikslinės invazinės rūšys užregistruotos po vieną kartą. Penkių
tipų buveinėse – aukštapelkėse, tarpinėse pelkėse, viksvynuose ir nendrynuose, viržynuose,
ant atodangų – nebuvo rasta invazinių rūšių (9 lentelė).
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9 lentelė. Tirtų invazinių rūšių radaviečių skaičius ir užimamas plotas pagal buveines.
Buveinės
kodas
1
2
4
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Buveinės tipas
Stovinčio vandens telkinys
Tekančio vandens telkinys
Žemapelkė
Smėlynas
Sausa pieva
Mezofitų pieva
Šlapia pieva
Aukštasis žolynas
Krūmynas
Paupių krūmynas
Lapuočių miškas
Spygliuočių miškas
Mišrus miškas
Plantacija
Dirbamas laukas
Sodas
Daržas
Pramonės teritorija
Gyvenvietė
Transporto infrastruktūra
Sąvartynas
Kapinių aplinka
Mozaika
Iš viso

Radaviečių
skaičius
2
7
1
1
55
44
4
19
41
327
11
106
19
21
4
9
1
8
148
106
5
11
252
1 202

Radaviečių plotas
(ha)
0,02
3,8
0,02
0,01
32,4
15,2
0,0
1,3
27,2
143,7
7,0
144,7
6,4
36,4
1,8
0,2
0,004
31,4
420,3
17,3
16,0
0,2
5 719
6 624.37

Išnagrinėjus buveines, kuriose buvo inventorizuotos tikslinės invazinės rūšys, paaiškėjo,
kad 252 kontūrai buvo kartografuoti kaip buveinių mozaikos (sudaryti iš dviejų ar daugiau
buveinių tipų). Visuose kontūruose, kurie buvo kartografuoti kaip mozaikos, nurodyti 1 221
buveinės tipas (10 lentelė).
Kiekviename kontūre, inventorizuotame kaip mozaika, vidutiniškai buvo po 4,8
buveinės tipą. Mozaikas su įvairiomis buveinėmis dažniausiai sudarė mezofitų pievos (156),
sausos pievos (132), spygliuočių miškai (107), kiek rečiau – gyvenvietės (93), transporto
infrastruktūra (79), aukštieji žolynai (85), tekančio vandens telkiniai (76), krūmynai (66),
sodai (66), lapuočių miškai (59), stovinčio vandens telkiniai (54), plantacijos (51), paupių
krūmynai (50). Kitų tipų buveinės mozaikose pasitaikė rečiau – nuo 1 iki 36 kartų, o
aukštapelkių, tarpinių pelkių, viržynų ir atodangų nebuvo visiškai (10 lentelė).
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10 lentelė. Tirtų invazinių rūšių buveinių pasiskirstymas plotuose, kurie buvo kartografuoti
kaip buveinių mozaikos.
Buveinės kodas
1
2
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

Buveinės tipas
Stovinčio vandens telkinys
Tekančio vandens telkinys
Viksvynas ar nendrynas
Smėlynas
Sausa pieva
Mezofitų pieva
Šlapia pieva
Aukštasis žolynas
Krūmynas
Paupių krūmynas
Lapuočių miškas
Spygliuočių miškas
Mišrus miškas
Plantacija
Dirbamas laukas
Sodas
Daržas
Pramonės teritorija
Gyvenvietė
Transporto infrastruktūra
Sąvartynas
Kapinių aplinka

Pasikartojimas mozaikose
54
76
6
9
132
156
16
85
66
50
59
107
21
51
14
66
32
36
93
79
1
12

3.4. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMAS BUVEINĖSE PAGAL JŲ NAUDOJIMO
POBŪDĮ
Išnagrinėjus invazinių rūšių pasiskirstymą buveinėse pagal jų naudojimo pobūdį
paaiškėjo, kad daugiausia šios rūšys užregistruotos apleistose žemėse (12 pav.). Uosialapis
klevas apleistose žemėse aptiktas 89 vietose (897 ha), kanadinė rykštenė – 34 vietose (5,9 ha),
didžioji rykštenė – 17 vietų (2,2 ha), dygliavaisis virkštenis – 12 vietų (6,5 ha). Kai kurios
rūšys gana dažnai buvo aptiktos miško kirtimo plotuose. Uosialapis klevas užregistruotas 79
vietose (251 ha), kuriose buvo vykdyti miško kirtimai. Kanadinė rykštenė aptikta 10 vietų
(0,02 ha), kuriose buvo kirstas miškas (9 lentelė). Nors kanadinė rykštenė miško kirtimo
vietose užima mažus plotus, jos radimo vietų skaičius rodo, kad ši rūšis gana sparčiai
skverbiasi į pažeistas miško buveines. Palyginti nedaug invazinių rūšių aptikta intensyviai ar
vidutiniškai intensyviai naudojamuose pievų plotuose.
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12 pav. Dažniausiai tikslinėje teritorijoje Lietuvoje užregistruotų invazinių rūšių augalų
pasiskirstymas (%) pagal buveinių naudojimo pobūdį.
Šienaujamose pievose aptikta uosialapis klevas (8 vietos, 20,3 ha), kanadinė rykštenė (8
vietos, 1,5 ha), didžioji rykštenė (3 vietos, 0,005 ha), bitinė sprigė (2 vietos, 0,005 ha) ir
dygliavaisis virkštenis (1 vieta, 39,8 ha). Ganomose pievose invazinių rūšių aptikta dar
mažiau (11 lentelė). Šiose buveinėse užregistruota tik uosialapis klevas (2 vietos, 1,5 ha) ir
kanadinė rykštenė (4 vietos, 3,7 ha). Dirbamoje žemėje užregistruotas tik dygliavaisis
virkštenis (1 vieta, 0,01 ha). Plotuose, kuriuose vykdomi kasybos darbai, užregistruotos 2
invazinės rūšys – uosialapis klevas (3 vietos, 3,5 ha) ir kanadinė rykštenė (1 vieta, 0,001 ha).
Daugiausia invazinių rūšių buvo aptikta plotuose, kuriuose didelė vykdomos veiklos
įvairovė. Prie šios grupės priskirta plotai, kuriuose, pavyzdžiui, buvo apleistų žemių,
šienaujamų ir ganomų plotų, vykdoma rekreacinė veikla, verčiamos šiukšlės ir atliekos,
vykdomi žemės darbai, taikomos transporto infrastruktūros priežiūros priemonės ir kt. Galima
teigti, kad daugiausia invazinių rūšių aptikta plotuose, kurie patiria įvairaus intensyvumo ir
pobūdžio trikdymą. Uosialapis klevas užregistruotas 639 vietose (4 155,9 ha), kuriose
vykdoma įvairi žmonių veikla. Dygliavaisis virkštenis aptiktas 145 vietose (983,6 ha), kuriose
pasireiškia antropogeninis poveikis. Įvairių antropogeninių veiklų paveiktose vietose gana
dažnai buvo aptikta kanadinė rykštenė (54 vietos, 103,9 ha), didžioji rykštenė (33 vietos, 2,5
ha), bitinė sprigė (31 vieta, 8,8 ha). Kitų dviejų rūšių – sirinio klemalio ir Sosnovskio barščio
– buvo rasta po kelias vietas, kurios užima mažus plotus (atitinkamai 0,2 ha ir 3,5 ha).
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11 lentelė. Tirtų invazinių rūšių augalų pasiskirstymas žemės plotuose pagal jų naudojimo pobūdį.
Rūšis

Šienavimas

Miško kirtimas

Apleista žemė

Ganymas

Skaičius

Skaičius ha

Skaičius

Skaičius

ha

ha

Kita veikla
ha

Skaičius

ha

Acer negundo

8

20,3

79

251

89

897

2

1,5

639

4155,9

Asclepias syriaca

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0,1

Echinocystis lobata

1

39,8

0

0

12

6,5

0

0

145

983,6

Heracleum sosnowskyi

0

0

0

0

3

10,7

0

0

2

3,5

Impatiens glandulifera

2

0,005

1

0,001

6

3,8

0

0

31

8,8

Solidago canadensis

8

1,5

10

0,02

34

5,9

4

3,7

54

103,9

Solidago gigantea

3

0,005

2

0

17

2,2

0

0

33

2,5

3.5. INVAZINIŲ RŪŠIŲ NAIKINIMAS TIRTOJE TERITORIJOJE
Surinktų duomenų analizė parodė, kad tiriamojoje teritorijoje nustatyti tik trijų invazinių
rūšių naikinimo požymiai (12 lentelė). Dažniausiai buvo naikintas uosialapis klevas. Jo
naikinimo požymių užregistruota 24 vietose (123,7 ha). Dauguma bandytų naikinti uosialapių
klevų sąžalynų buvo pakelėse ir prie kitų transporto infrastruktūros objektų bei
gyvenamosiose vietovėse. Deja, uosialapio klevo naikinimas buvo vykdomas taikant
netinkamas naikinimo priemones. Paprastai šie invaziniai medžiai buvo kertami, prieš tai jų
neapdorojus cheminėmis priemonėmis. Paprastas medžių kirtimas, siekiant juos išnaikinti, yra
neefektyvus, nes uosialapiai klevai greitai atželia ir sudaro dar didesnius sąžalynus.
12 lentelė. Invazinių rūšių augalų naikinimo požymiai tirtose Varėnos rajono savivaldybės
teritorijose.
Radaviečių su naikinimo

Radaviečių su naikinimo

požymiais skaičius

požymiais plotas (ha)

Acer negundo

24

123,7

Heracleum sosnowskyi

3

5,5

Solidago gigantea

2

0,003
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129,3

Rūšis

Iš viso:

Sosnovskio barščio naikinimo požymių buvo pastebėta trijose vietose (5,5 ha). Viename
plote Sosnovskio barščiai buvo naikinti naudojant chemines priemones. Stebėti augalai buvo
parudę ir akivaizdžiai nusilpę. Kitose dviejose vietose Sosnovskio barščiai buvo taikant
mechanines naikinimo priemones – šienaujant. Deja, šis naikinimo būdas mažai efektyvus,
tuo labiau, kad abiem atvejais Sosnvskio barščiai buvo šienauti ne ištisai, bet atskirais plotais
aplink gyvenamuosius pastatus ir pakelėse, o pievose ir vandens telkinių pakrantėse jie buvo
nenaikinti. Dviejose vietose pastebėta didžiosios rykštenės naikinimo požymių (0,003 ha).
Visais atvejais didžiosios rykštenės naikintos taikant mechanines priemones – šienavimą.

3.6. TIKSLINIŲ INVAZINIŲ RŪŠIŲ IR KITŲ INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ
DAŽNUMAS TIRTOSE BUVEINĖSE
Tikslinių invazinių augalų rūšių ir kitų invazinių rūšių dažnumo buveinėse analizė
parodė, kad kai kurios invazinės rūšys dažniau nei kitos įsikuria tose pačiose buveinėse (13
lentelė).
13 lentelė. Tikslinių invazinių rūšių augalų ir kitų invazinių augalų augimo tose pačiose
buveinėse dažnumas.
Su kitomis

Be kitų

Radaviečių

invazinėmis rūšimis

invazinių rūšių

skaičius

48,5

51,5

10

0

0

0

5,7

94,3

5

Heracleum sosnowskyi

0

0

0

Impatiens glandulifera

2,5

97,5

1

Solidago canadensis

42,3

57,7

8

Solidago gigantea

25,5

74,5

2

Rūšis
Acer negundo
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

%
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Acer negundo

Echinocystis
Impatiens
Solidago
Solidago
lobata
glandulifera
canadensis
gigantea
Su kitomis invazinėmis rūšimis
Be kitų invazinių rūšių

13 pav. Dažniausiai tikslinėje teritorijoje Lietuvoje užregistruotų tirtų invazinių rūšių augalų
pasiskirstymas (%) pagal augavietėse kartu užregistruotas kitas invazines rūšis.
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Dažniausiai su kitomis invazinėmis rūšimis augo uosialapis klevas, kartu su juo
užregistruota 10 invazinių rūšių. Net 48,5 % radimo vietų uosialapis klevas augo kartu su
kitomis invazinėmis rūšimis (dažniausiai kartu su gausialapiu lubinu ir vienamete šiušele).
Be kitų invazinių rūšių tose pačiose buveinėse uosialapis klevas užregistruotas 51.5 %
vietovių. Dažnai su kitomis invazinėmis rūšimis augo ir kanadinė rykštenė. Kartu su ja
užregistruotos 8 invazinės rūšys. Kanadinė rykštenė 42,3 % vietovių augo su viena ar
keliomis invazinėmis rūšimis, o 57,7% vietovių kitų invazinių rūšių tose pačiose buveinėse
neužregistruota. Kaip ir su uosialapiu klevu, taip ir su kanadinė rykštene kartu augo
gausialapis lubinas ir vienametė šiušelė. Gerokai rečiau kitų invazinių rūšių pasitaikė
buveinėse su didžiąja rykštene – 25,5% radimo vietų. Kartu su didžiąja rykštene
užregistruotos dvi rūšys – gausialapis lubinas ir vienametė šiušelė. Buveinėse, kuriose
aptiktas sirinis klemalis ir Sosnovskio barštis, kitų invazinių rūšių nebuvo rasta.
4. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖS, PAPLITIMO IR GAUSUMO PALYGINIMAS
LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TIKSLINĖSE TERITORIJOSE
4.1. INVAZINIŲ RŪŠIŲ SUDĖTIS IR PAPLITIMAS
Apibendrinus lauko tyrimų metu surinktus duomenis nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje
aptiktos 7 tikslinės rūšys, o Baltarusijoje – 6 tikslinės invazinės rūšys. Baltarusijoje tikslinėje
teritorijoje neužregistruotas sirinis klemalis (Asclepias syriaca), o abiejose šalyse nebuvo
rasta Mantegazio barščio (Heracleum mantegazzianum). Lietuvos tikslinėje teritorijoje, kuri
užima 2 256 km2, iš viso invazinės tikslinės rūšys registruotos 1 202 vietovėse, Baltarusijoje,
kurioje tikslinė teritorija užima 1 555 km2 – 742 vietovėse. Pagal invazinių rūšių dažnumą
abiejose šalyse dėsningumai panašūs, tačiau esama ir skirtumų (14 pav.). Pavyzdžiui, abiejose
šalyse aiškiai vyrauja uosialapis klevas (Acer negundo), kuris sudaro 68,72 % visų registruotų
invazinių rūšių plotų Lietuvoje ir 43,67 % Baltarusijoje. Labai aiškiai skiriasi kanadinės
rykštenės dažnumas Baltarusijoje. Jos radimo vietų skaičius sudaro 38,68 % visų invazinių
rūšių (287 plotai), o Lietuvoje ši rūšis sudaro 9,23 % (111 plotų).
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14 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų skaičiaus pasiskirstymas procentais
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Kitų invazinių rūšių dažnumas Lietuvoje ir Baltarusijoje yra gana panašus, tik Lietuvoje
kiek dažnesnė nei Baltarusijoje bitinė sprigė (Impatiens glandulifera), kuri atitinkamai sudaro
3,33 % (40 vietovių) ir 1,48 % (11 vietovių) (14 pav.).
Palyginus tikslinių invazinių rūšių radimo vietų vidutinį užimamą plotą, pastebėta
reikšmingų skirtumų tarp šalių (15 pav.). Lietuvoje uosialapis klevas (Acer negundo),
dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata) ir Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
užima reikšmingai didesnius plotus negu šios rūšys užima Baltarusijoje, tuo tarpu bitinės
sprigės (Impatiens glandulifera), kanadinės (Solidago canadensis) ir didžiosios (Solidago
gigantea) rykštenių užimami vidutiniai plotai reikšmingai didesni negu Lietuvoje.
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15 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų vidutinio dydžio (ha) palyginimas Lietuvoje
ir Baltarusijoje.
Iš gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad Lietuvoje uosialapio klevo (Acer negundo),
dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata) ir Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi)
invazija prasidėjusi anksčiau ir jie išplitę didesniuose plotuose, o bitinės sprigės (Impatiens
glandulifera), kanadinės (Solidago canadensis) ir didžiosios (Solidago gigantea) rykštenių
tikslinėje teritorijoje Lietuvoje invazija yra prasidėjusi neseniai ir dabar yra jų plitimo pradžia.
4.2. INVAZINIŲ RŪŠIŲ SUDĖTIS SAUGOMOSE TERITORIJOSE
Palyginus invazinių rūšių radimo vietų skaičių Lietuvos ir Baltarusijos saugomose
teritorijose matome, kad Lietuvoje invazinių rūšių yra daug daugiau negu Baltarusijos
saugomose teritorijose (16 pav.). Tačiau tokius skirtumus galima paaiškinti pirmiausia
saugomų teritorijų užimamais plotais ir jų pobūdžiu. Lietuvoje griežtai saugomame Čepkelių
valstybiniame gamtiniame rezervate tikslinių invazinių rūšių nebuvo užregistruota, o didelį
plotą užimančiame Dzūkijos nacionaliniame parke jų gausu. Taigi saugomos teritorijos
apsaugos režimas yra labai svarbus veiksnys, turintis įtakos invazinių rūšių gausumui ir
įvairovei.
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16 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų skaičiaus palyginimas saugomose
gamtinėse teritorijose Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Visiškai kitokie rezultatai gauti Baltarusijos saugomų teritorijų apsaugos zonose. Jose
invazinių rūšių gausumas ir dažnumas bei užimami plotai yra panašūs kaip ir kitose,
nesaugomose Baltarusijos teritorijose.
4.3. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL BUVEINES
Išnagrinėjus tikslinių invazinių rūšių gausumą Lietuvoje ir Baltarusijoje nustatyta, kad
daugumos invazinių rūšių inventorizuotų plotų yra su nedideliu invazinių rūšių gausumu.
Dažniausiai invazinės rūšys dengia iki 10 % ploto. Daugiausia plotų su dideliu invazinės
rūšies padengimu (daugiau kaip 40 %) tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje kartografuota su
uosialapiu klevu (Acer negundo). Kitų rūšių su dideliu projekciniu padengimu plotų
inventorizuota nedaug, tik Baltarusijoje daugiau kaip 80 plotų buvo kartografuota su kanadine
rykštene (Solidago canadensis), kuriuose ji dengė iki 80 %.
Tik Lietuvoje kartografuotas sirinis klemalis (Asclepias syriaca) buveinėse sudarė nuo
1 % iki 60 % visų augalų. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) Lietuvoje
kartografuotuose plotuose buvo gausu ir užėmė nuo 10 % iki 80 % buveinės. Baltarusijoje
kartografuotuose šios rūšies plotuose gausumas buvo nedidelis, paprastai apie 1 %, nes
visuose kartografuotose plotuose rūšis naikinama.
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4.4. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŽEMĖS NAUDOJIMĄ
Išnagrinėjus tikslinių invazinių rūšių pasiskirstymą buveinėse pagal jų naudojimo
pobūdį, išaiškėjo keletas reikšmingų skirtumų tarp Lietuvos ir Baltarusijos (17 pav.).

17 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų procentinės dalies palyginimas pagal žemės
naudojimo pobūdį Lietuvoje ir Baltarusijoje (dalis naudojimo būdų neįtraukta).
Lietuvoje 7,65 % invazinių rūšių radimo vietų buvo miško plotuose, kuriuose vykdyti
kirtimai, o Baltarusijoje tokių plotų buvo labai mažai – vos 0.27 % visų užregistruotų
invazinių rūšių augimo vietų. Labai aiškus skirtumas tarp šienaujamų pievų. Lietuvoje tokios
buveinės sudarė 1,83 % visų invazinių rūšių radimo vietų, o Baltarusijoje – 23,99 %.
Ganomose pievose ir apleistose žemėse invazinių rūšių radimo vietų procentinės dalies
skirtumai Lietuvoje ir Baltarusijoje nedideli. Labai aiškiai skiriasi buveinių dalis, kuriose
vykdoma kita veikla. Lietuvoje tokios buveinės, kuriose vykdoma įvairi veikla, sudarė
75.62 % visų invazinių radimo vietų, o Baltarusijoje tokių buvo beveik perpus mažiau –
46,36 %. Taigi, Lietuvoje didesnę dalį kartografuotų invazinių rūšių plotų sudaro įvairios
veiklos veikiami plotai. Iš to galima daryti prielaidą, kad žmonių veiklos intensyvumas ir
įvairovė turi įtakos invazinių rūšių dažnumui ir gausumui.
4.5. INVAZINIŲ RŪŠIŲ NAIKINIMAS
Palyginus Lietuvoje ir Baltarusijoje inventorizuotų tikslinių invazinių rūšių naikinimą
paaiškėjo, kad abiejose šalyse rezultatai beveik vienodi. Lietuvoje invazinių rūšių naikinimo
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požymių nustatyta 2,41 % inventorizuotų plotų, o Baltarusijoje – 2,43 % inventorizuotų plotų.
Absoliučiais skaičiais skiriasi tik kai kurių rūšių užregistruotų naikinimo požymių skaičius
(18 pav.).

18 pav. Tirtų invazinių rūšių plotų, kuriuose vykdytas naikinimas, skaičiaus palyginimas
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Pavyzdžiui, Lietuvoje uosialapio klevo (Acer negundo) naikinimo požymių registruota
24 vietovėse, Baltarusijoje – 7 vietovėse. Lietuvoje kanadinės rykštenės (Solidago canadensis)
naikinimo požymių nenustatyta, o Baltarusijoje jos naikintos 7 vietovėse (18 pav.).
Abiejose šalyse Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) naikinimo požymių
nustatyta po vienodą skaičių kartų (18 pav.). Reikia pridurti, kad ir šios rūšies radimo vietų
skaičius abiejose šalyse buvo labai panašus: Lietuvoje registruotas 6 vietose, Baltarusijoje – 3
vietose.
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5. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PLITIMO PROGNOZĖS LIETUVOS IR BALTARUSIJOS
PASIENIO REGIONE
Vienas iš svarbiausių invazinių augalų požymių – jų spartus plitimas į naujas teritorijas
ir populiacijų gausėjimas tose teritorijose, kur jie jau įsikūrę (Gudžinskas ir kt., 2014). Į naują
vietą patekusių ir brandos amžiaus sulaukusių invazinių augalų tolesnis plitimas priklauso nuo
daugelio veiksnių. Augalų sėklas ir kitas daugintis prisitaikiusias dalis (šakniastiebius,
stiebagumbius ir kt.) gali reikšmingais atstumais išnešioti vėjas, vanduo, paukščiai, žinduoliai.
Augalų sėklas ir kitas gyvybingas dalis atsitiktinai, dėl žinių stygiaus ar tikslingai išplatina
žmonės, atsikratydami sodų ir daržų atliekų, perveždami dirvožemį ar gruntą, gabendami
įvairius krovinius. Neretai invaziniai augalai išplatinami ir su transporto priemonėmis, kai
sėklos nukrenta ant automobilio ar prilimpa prie jo dalių ir vėliau, kartais už didelių atstumų,
nukrenta.
Įvertinus projekto įgyvendinimo metu surinktus duomenis, galima konstatuoti, kad
labiausiai paplitusi ir didžiausius plotus užimanti invazinė rūšis yra uosialapis klevas (Acer
negundo). Sustabdyti šios invazinės rūšies plitimą dabar jau labai sudėtinga, nes ji pernelyg
gausi ir dažna, susidaręs labai gausus sėklų bankas dirvožemyje ir didelis vadinamasis daigų
bankas pievų, miškų, pakrančių ir kitose buveinėse. Nerimą kelia ir tai, kad uosialapių klevų
pasitaiko netgi miškuose, nutolusiuose nuo pagrindinių kelių ir rūšies migracijos koridorių.
Galima įtarti, kad neretai jų sėklų į miškus patenka su neteisėtai atsikratomomis sodų ir daržų
atliekomis, ypač su rudenį sugrėbtais lapais. Negalima atmesti, kad į miškus šių augalų sėklų
patenka su technika ir transporto priemonėmis, kurios naudojamos medienos ruošai. Žvelgiant
iš dabartinių perspektyvų, galima teigti, kad įmanoma tik kontroliuoti šios rūšies plitimą ir
naikinti tik tose vietovėse, kuriose ji kelia didžiausią pavojų biologinei įvairovei, pirmiausia –
vertingiausiose saugomose teritorijose.
Antra pagal gausumą ir dažnumą invazinė rūšis yra dygliavaisis virkštenis (Echinocystis
lobata). Labiausiai ji išplitusi upių ir upelių pakrantėse, rečiau – kitose buveinėse. Nepaisant
didelio paplitimo, dar yra vilčių, kad jos tolesnį plitimą galima suvaldyti. Svarbu vasarą, jų
žydėjimo pradžioje nupjauti ar nukapoti stiebus ir neleisti subrandinti sėklų. Per kelerius
metus bus išeikvotas sėklų bankas dirvožemyje, ir, jeigu nebus sėklų pernašos iš kitų regionų
pasroviui (pavyzdžiui, Nemunu iš Baltarusijos ar Druskininkų savivaldybės), daugelyje vietų
šį invazinį augalą galima sukontroliuoti, o per ilgesnį laiką ir visiškai išnaikinti. Nesiėmus
jokių priemonių, dygliavaisis virkštenis toliau plis upių pakrantėmis, užimdamas vis naujus
plotus ir sudarydamas ypač tankius sąžalynus.
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Tikslinėje teritorijoje vieno iš pavojingiausių invazinių augalų – Sosnovskio barščio
(Heracleum sosnowskyi) – užimti plotai palyginti dar nedideli ir kai kur jis jau naikinamas.
Dėl to yra visos galimybės per kelerius metus Varėnos rajono savivaldybėje ir visoje projekto
tikslinėje teritorijoje šią rūšį išnaikinti. Svarbu, kad naikinimo darbai būtų įgyvendinami
nuosekliai ir sistemingai, laikantis visų būtinų darbo saugos priemonių.
Labai sparčiai plinta bitinė sprigė (Impatiens glandulifera). Didžiausią grėsmę šis
augalas kelia vandens telkinių pakrančių buveinėms. Nepaisant to, kad bitinės sprigės yra
vienmečiai augalai, jų sėklos ilgai išlieka gyvybingos dirvožemyje ir jas lengvai išnešioja
vanduo. Dėl to svarbu imtis suderinto naikinimo priemonių vienu metu tam tikros upės
pakrantėse arba, mažesnių upelių atveju, visame jų baseine. Kontrolė ir naikinimas privalo
būti vykdomi nuosekliai ir sistemingai bent kelerius metus iš eilės, kol iš sėklų nustos dygti
nauji augalai. Jeigu nebus imtasi priemonių, sprendžiant pagal analogiškus atvejus kitose
Lietuvos vietovėse, bitinės sprigės per maždaug dešimtmetį gali ištisai paplisti upių ir upelių
pakrantėse, tuomet jų naikinimas truks daug ilgiau ir jam įgyvendinti reikės keleriopai
daugiau lėšų.
Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje daugelyje vietovių labai išplitusi kanadinė rykštenė
(Solidago canadensis), kaip ir didžioji rykštenė (Solidago gigantea), projekto tikslinėje
teritorijoje dabar tik pradėjusios plisti. Jų radimo vietų gana daug, tačiau augalai užima
nedidelius plotus ir tik keliose vietovėse išplitusios kiek didesnėse teritorijose. Dėl to labai
svarbu, kad nedelsiant būtų imamasi šių rūšių populiacijų kontrolės ir naikinimo. Daug
lengviau sunaikinti nedideles populiacijas, negu imtis naikinimo darbų, kai rūšys jau plačiai
paplitusios (Gudžinskas ir kt., 2014). Labai svarbu, kad tuo pačiu metu naikinimo priemonių
būtų imamasi ir Baltarusijos teritorijoje, nes smulkias ir skristukus turinčias šių augalų sėklas
labai lengvai išplatina vėjas.
Kol kas tikslinėje teritorijoje tik 6 vietovėse Lietuvoje užregistruotas sirinis klemalis
(Asclepias syriaca). Ši į Europos Sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą
įtraukta rūšis intensyviai neplinta. Dauginimosi ir plitimo ypatybės mažai tyrinėtos, bet
galima prognozuoti, kad per artimiausią dešimtmetį jos populiacijų gali daugėti. Pirmiausia
turi būti vykdomas visuomenės švietimas, kad augalas nebūtų tikslingai dauginamas ir
auginamas želdynuose, o esamos populiacijos būtų sistemingai kontroliuojamos ir naikinamos.
Labai svarbu neleisti augalams subrandinti sėklų, kurias lengvai gali išnešioti vėjas.
Būtina parengti ilgalaikę invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tikslinėje projekto
teritorijoje strategiją, kurioje turėtų būti numatyti prioritetai, naikinimo priemonės,
atsižvelgiant į ekosistemos gamtosauginę vertę, naudojimo būdą ir kitas aplinkybes.

40

Strategijoje taip pat svarbu numatyti būdus ir priemones, kaip užkirsti kelią ar bent sumažinti
invazinių rūšių plitimo riziką iš vienos valstybės į kitą.
Labai didelę reikšmę turi gyventojų švietimas, supažindinimas su invazinių rūšių
keliamomis problemomis ir jų galimu indėliu į tokių rūšių plitimo stabdymą bei neigiamo
poveikio aplinkai mažinimą. Strategijoje turėtų būti numatytas ilgalaikis gyventojų švietimas,
informacijos sklaida ir, jeigu įmanoma, panagrinėtos jų skatinimo už naikinimą galimybės.
6. INVAZINIŲ AUGALŲ POVEIKIO RIZIKOS VERTINIMAS, POPULIACIJŲ
KONTROLĖS IR NAIKINIMO GALIMYBĖS
Invazinių rūšių augalų neigiamo poveikio rizikos vertinimas aplinkai, ekonomikai ir
žmonių sveikatai atliktas įvairiuose pasaulio regionuose ir įvertintas daugelyje mokslinių
darbų (D’hondt et al., 2015; Carboneras et al., 2018). Rizikos vertinimas, atliktas konkrečiai
teritorijai ir paremtas aktualiais tyrimų rezultatais, suteikia daug daugiau informacijos apie
konkrečios rūšies galimą neigiamą poveikį ir leidžia parinkti bei įgyvendinti detalizuotas
kontrolės ir naikinimo priemones. Kontrolės ir naikinimo priemonės visada privalo būti
parenkamos atsižvelgus į vietovės ekologines sąlygas, įvertinus naudos ir žalos balansą.
Remiantis tyrimų rezultatais Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose, galima daryti
apibendrinimus, kokios iš tirtųjų tikslinių rūšių kelia didžiausią pavojų, kokioms teritorijoms
ir buveinėms yra didžiausia rizika ir kaip turėtų būti parinkti kontrolės ir naikinimo prioritetai.
Išnagrinėjus surinktus duomenis ir gautus rezultatus, sudarėme teritorijoje aptiktų
tikslinių invazinių rūšių rizikos vertinimą (14 lentelė).
14 lentelė. Tirtų invazinių augalų rūšių poveikio ir rizikos vertinimas tikslinėje teritorijoje.
Poveikis
aplinkai
Labai didelis
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Mažas
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Labai didelis
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Didelis
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Vidutinė
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Nėra

Vidutinė

Rūšis
Acer negundo
Asclepias syriaca

Didelė
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Įvertinus rūšių poveikį ir jų keliamą riziką bei turint galvoje dabartinį rūšių paplitimą,
sudarėme invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo seką pagal prioritetą. Nustatyta, kad
invazinių rūšių naikinimas yra veiksmingiausias ir labiausiai ekonomiškai pagrįstas tol, kol
rūšys yra mažai paplitusios ir yra galimybių jas visiškai išnaikinti, kol dar nepridariusios daug
žalos (Epanchin‐Niell, Hastings, 2010). Kai rūšys jau išplitusios, joms kontroliuoti ir naikinti
reikia daug žmonių darbo laiko ir finansinių investicijų, o pasiekti rezultatai ne visada atitinka
įdėtas pastangas.
Atsižvelgus į Europos Sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą, Lietuvos
ir Baltarusijos invazinių rūšių sąrašus ir gautus tyrimų rezultatus, tikslinėje teritorijoje reikėtų
laikytis tokių invazinių augalų rūšių kontrolės ir naikinimo prioritetų:
1. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) – aukščiausias;
2. Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera) – aukščiausias;
3. Sirinis klemalis (Asclepias syriaca) – aukščiausias;
4. Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis) – aukštas;
5. Didžioji rykštenė (Solidago gigantea) – aukštas;
6. Uosialapis klevas (Acer negundo) – aukštas;
7. Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata) – aukštas.
Saugomose teritorijose, ypač tose, kuriose saugomos biologinės vertybės, naikinimo
prioritetus būtina parinkti kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgus į invazinės rūšies paplitimą,
poveikį ir sėkmingo išnaikinimo arba veiksmingos kontrolės tikimybę.
Invazinių rūšių kontrolę ir naikinimą tikslinėje teritorijoje reikėtų vykdyti taikant visas
įmanomas naikinimo priemones, pirmiausia mechanines, chemines ir jų derinius. Biologinių
naikinimo priemonių tikslinėje teritorijoje vykdyti nerekomenduojame, nes tirtoms tikslinėms
rūšims veiksmingų biologinių priemonių nėra.
Mechaninės naikinimo priemonės, jeigu tik yra tinkamų priemonių tam tikrai rūšiai
naikinti, turėtų būti taikomos pirmiausia saugomose teritorijose ir visose kitose vietovėse,
kuriose konkrečią invazinę rūšį galima išnaikinti nepakenkiant aplinkai (dirbamuose laukuose,
gyvenamosiose teritorijose, vandens telkinių pakrantėse ir pan.). Vien taikant mechanines
priemones galima sėkmingai kontroliuoti ir naikinti bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) ir
dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata) populiacijas. Nuolat pjaunant šiuos vienmečius
augalus žydėjimo pradžioje, jų populiacijas galima sunaikinti per kelerius metus, kai visiškai
išsieikvos dirvožemio sėklų bankas. Mechaninėmis priemonėmis sėkmingai galima naikinti ir
kanadinę (Solidago canadensis) bei didžiąją (Solidago gigantea) rykštenes, sirinį klemalį
(Asclepias syriaca), nedideles arba vandens telkinių pakrantėse esančias Sosnovskio barščio
(Heracleum sosnowskyi) populiacijas. Šiuos augalus galima kontroliuoti pjaunant jų
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antžemines dalis, kad augalai nesidaugintų sėklomis, o požemines dalis iškasti ir sunaikinti.
Uosialapį klevą (Acer negundo) naikinti mechaninėmis priemonėmis įmanoma tik kai kuriose
teritorijose. Pavyzdžiui, gyvenamosiose teritorijose juos galima nupjauti ir būtinai išrauti
kelmus. Taip pat mechaninėmis priemonėmis galima naikinti jaunus individus (iki 1 m
aukščio). Tokius medelius galima išrauti arba nesunkiai iškasti kastuvu. Medžių pjovimas,
nesunaikinant kelmų, yra labai neveiksmingas metodas ir jis neturėtų būti taikomas. Jo
taikymas pateisinamas tik tada, jeigu per trumpą laiką (1–2 metus) bus išrauti kelmai.
Cheminės naikinimo priemonės daugeliu atvejų yra veiksmingos, bet ne visur jas
galima taikyti dėl gamtosauginių reikalavimų ir dėl galimo poveikio žmonių sveikatai.
Naikinant Sosnovskio barštį (Heracleum sosnowskyi) galima taikyti chemines naikinimo
priemones, kurios veikia selektyviai, tai yra sunaikina tik dviskilčius augalus, o vienskilčiai
išlieka. Taip sumažinamas neigiamas poveikis buveinėms, nors didelė dalis biologinės
įvairovės vis viena sunaikinama. Suaugusius uosialapio klevo (Acer negundo) individus reikia
naikinti taikant cheminių ir mechaninių naikinimo priemonių derinį. Pirmiausia medis turi
būti nudžiovinamas į kamiene įgręžtas skyles sušvirškus cheminių preparatų, o kai medis
nudžiūsta, jį reikia nupjauti ir utilizuoti. Chemines priemones taip pat galima taikyti naikinant
kanadinę (Solidago canadensis) bei didžiąją (Solidago gigantea) rykštenes, sirinį klemalį
(Asclepias syriaca), jeigu šie augalai auga žemės ūkio paskirties žemės plotuose.
Apibendrinant galima teigti, kad invazinių rūšių naikinimas kiekvienoje teritorijoje turi
būti vykdomas atsižvelgus į konkrečias sąlygas. Tik jas išsamiai įvertinus galima parinkti
aplinkai draugiškiausius ir veiksmingiausius naikinimo būdus ir metodus. Ypač svarbu, kad
naikinimo priemonės būtų įgyvendinamos optimaliu laiku – tada, kai invaziniai augalai dar
nesubrandinę ir nepaskleidę sėklų. Kitas labai svarbus uždavinys – tinkamas invazinių augalų
liekanų utilizavimas. Atliekas (jeigu reikia) būtina sutvarkyti taip, kad jos netaptų naujų
invazijų židiniais.

43

7. IŠVADOS

1.

Lietuvoje projekto teritorijoje iš viso užregistruotos7 tikslinės invazinės augalų rūšys:
uosialapis klevas (Acer negundo), dygliavaisis virkštenis (Echinosystis lobata),
kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), didžioji rykštenė (Solidago gigantea),
Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) ir sirinis klemalis (Asclepias syriaca).
Mantegacio barščio (Heracleum montegazzianum) populiacijų projekto teritorijoje
neaptikta.

2.

Dažniausiai tikslinėje teritorijoje aptinkamas ir didžiausius plotus užima uosialapis
klevas (Acer negundo), kuris užregistruotas 826 vietose ir kartografuotas 5 447,3 ha
plote. Dygliavaisis virkštenis (Echinosystis lobata) užregistruotas 156 vietose ir užima
1 029,9 ha. Kitos invazinės rūšys gerokai retesnės ir užima palyginti nedidelius plotus.

3.

Saugomose teritorijose – Dzūkijos nacionaliniame parke, Čepkelių valstybiniame
gamtiniame rezervate ir gamtiniuose draustiniuose – invazinės rūšys užregistruotos 718
vietų. Dažniausias invazinis augalas – uosialapis klevas (Acer negundo) – aptiktas 494
vietose ir užėmė 1 482,6 ha. Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata) saugomose
teritorijose užregistruotas 139 vietose ir užėmė 716 ha plotą. Kitų invazinių rūšių
saugomose teritorijose aptikta mažiau kaip po 30 vietų. Visos invazinės rūšys
saugomose teritorijose paplitusios 2 214 ha plote.

4.

Daugiausia kartografuotų invazinių rūšių plotų buvo paupių krūmynuose (327 vietos,
143,7 ha), gyvenvietėse (148 vietos, 420,3 ha). Spygliuočių miškuose ir su transporto
infrastruktūra susijusiose buveinėse buvo kartografuota po 106 plotus (atitinkamai
144,7 ha ir 17,3 ha). Gana daug invazinių rūšių plotų kartografuota sausose pievose (55
vietos, 32,4 ha), mezofitų pievose (44 vietos, 15,2 ha), krūmynuose (41 vietos, 27,2 ha).
Daug invazinių rūšių kartografuota iš įvairių buveinių sudarytuose (iš dviejų ar daugiau
buveinių tipų) plotuose – 252 vietose.

5.

Daugiausia invazinių rūšių užregistruota apleistose žemėse. Uosialapis klevas apleistose
žemėse aptiktas 89 vietose (897 ha), kanadinė rykštenė – 34 vietose (5,9 ha), didžioji
rykštenė – 17 vietų (2,2 ha), dygliavaisis virkštenis – 12 vietų (6,5 ha). Ypač daug
invazinių rūšių aptikta plotuose, kurie patiria įvairaus intensyvumo ir pobūdžio
trikdymą. Uosialapis klevas užregistruotas 639 tokiose vietose (4 155,9 ha), o
dygliavaisis virkštenis aptiktas 145 įvairiais tikslais naudojamose vietose (983,6 ha).

6.

Invazinių rūšių naikinimo požymių pastebėta mažai. Dažniausiai buvo naikintas
uosialapis klevas, kurio naikinimo požymių užregistruota 24 vietose (123,7 ha).
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Sosnovskio barščio naikinimo požymių buvo pastebėta trijose vietose (5,5 ha) ir
dviejose vietose pastebėta didžiosios rykštenės naikinimo požymių (0,003 ha).
7.

Dažniausiai su kitomis invazinėmis rūšimis augo uosialapis klevas ir kartu su juo
užregistruota 10 invazinių rūšių. Net 48,5 % kartografuotų plotų uosialapis klevas augo
kartu su kitomis invazinėmis rūšimis (dažniausiai kartu su gausialapiu lubinu ir
vienamete šiušele). Kanadinė rykštenė 42,3 % vietovių augo su viena ar keliomis
invazinėmis rūšimis.

8.

Invazinių rūšių augalų paplitimas tiek antropogeninėse, tiek ir natūraliose buveinėse
rodo, kad jų plitimas vyksta gana sparčiai ir įvairios kryptimis, o prie plitimo prisideda
įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai.

9.

Lietuvoje esančioje tikslinėje teritorijoje, kuri užima 2 256 km2, invazinės tikslinės
rūšys iš viso registruotos 1 202 vietovėse. Baltarusijoje, kurioje tikslinė teritorija užima
1 555 km2, tirtos invazinės rūšys užregistruotos 742 vietovėse.

10.

Abiejose šalyse tirtose teritorijose aiškiai vyrauja uosialapis klevas (Acer negundo),
kuris sudaro 68,72 % visų registruotų invazinių rūšių plotų Lietuvoje ir 43,67 %
Baltarusijoje. Labai aiškiai skiriasi kanadinės rykštenės dažnumas Baltarusijoje. Jos
radimo vietų skaičius sudaro 38,68 % visų invazinių rūšių (287 plotai), o Lietuvoje ši
rūšis sudaro 9,23 % (111 plotų).

11.

Lietuvoje invazinių rūšių naikinimo požymių nustatyta 2,41 % inventorizuotų plotų, o
Baltarusijoje – 2,43 % inventorizuotų plotų. Taigi abiejose šalyse tikslinėse teritorijose
invazinių rūšių naikinimas kol kas vykdomas fragmentiškai.

12.

Invazinių rūšių kartografavimas ir inventorizacija Lietuvos ir Baltarusijos pasienio
ruože parodė, kad abiejose šalyse susiduriama su labai panašiomis invazinių rūšių
plitimo tendencijomis ir būtina imtis suderintų priemonių neigiamam invazinių augalų
poveikiui sumažinti ir užkirsti kelią ateityje galimoms dar didesnėms jų grėsmėms
aplinkai.
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1 priedas. Invazinių rūšių inventorizacijos ir kartografavimo anketa.
ENI-LLB-1-207 projektas
INVAZINIŲ AUGALŲ KARTOGRAFAVIMO ANKETA
Invazinės rūšies pavadinimas (kodas)
Rūšies gausumas (balais)
Vardas Pavardė

Data
Žemėlapio lapo Nr.

Geografinės koordinatės (WGS84)

Kartografuojamo
vieneto Nr.
Kartografuojamo
vieneto tipas

°N
°E

Platuma
Ilguma

Plotas

m2

Linija

Taškas

m2

Lapuočių miškas
Spygliuočių miškas
Mišrus miškas
Plantacija
Atodanga
Dirbamas laukas
Sodas
Daržas
Pramonės teritorija
Gyvenvietė
Transporto infrastruktūra
Sąvartynas
Kapinių aplinka
Mozaika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Buveinės tipas
Stovinčio vandens telkinys
Tekančio vandens telkinys
Aukštapelkė
Žemapelkė
Tarpinė pelkė
Viksvynas ar nendrynas
Smėlynas
Sausa pieva
Mezofitų pieva
Šlapia pieva
Aukštasis žolynas
Krūmynas
Viržynas
Paupių krūmynas

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naudojimo būdas
Žemės dirbimas
Šienavimas
Ganymas
Miško kirtimas
Kasyba
Statybos
Apleista žemė
Kitas

Invazinės rūšies naikinimo
požymiai (1 arba 0)
Sausinimas (1 arba 0)
Saugoma teritorija (1 arba 0)
Saugomos rūšys (1 arba 0)

Kitos svetimžemės augalų rūšys ir jų gausumas

Pastabos
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2 priedas. Buveinių tipai ir trumpas jų apibūdinimas.
Nr.
Buveinės pavadinimas
2
1
Stovinčio vandens telkinys
1.

2.

Tekančio vandens telkinys

3.

Aukštapelkė

4.

Žemapelkė

5.

Tarpinė pelkė

6.

Viksvynas ar nendrynas

7.

Smėlynas

8.

Sausa pieva

9.

Mezofitų pieva

10.

Šlapia pieva

11.

Aukštasis žolynas

12.

Krūmynas

13.

Viržynas

14.

Paupių krūmynas

15.

Lapuočių miškas

16.

Spygliuočių miškas

17.

Mišrus miškas

18.

Plantacija

19.

Atodanga

Buveinės apibūdinimas
3
Stovinčio vandens telkinys (ežeras, tvenkinys, kūdra ir
kt.), įskaitant zoną, kurią tiesiogiai veikia vandens lygio
pokyčiai.
Tekančio vandens telkinys (upė, upelis, griovys) ir
tiesiogiai prie vandens prisišliejusi laikinai iš vandens
išnyranti juosta.
Natūrali ar pažeista aukštapelkė, kurioje išlikusi augalų
danga, bet dar vyksta durpių kaupimasis.
Natūrali ar pažeista žemapelkė, kurioje vyrauja viksvos ir
žaliosios samanos, įskaitant šaltiniuotas pelkes.
Natūrali ar pažeista tarpinė pelkė, įskaitant paežerių ir
kitokius liūnus.
Nendrių ir aukštųjų viksvų sąžalynai, paprastai su maža
rūšių įvairove, išskyrus juostas vandens telkinių
pakraščiuose.
Smėlio dirvožemyje susidarę, žemaūgiais augalais ištisai
ar iš dalies apaugę plotai.
Stepinės ir sausos pamiškių pievos, įsikūrusios sausame
dirvožemyje, dažnai šlaituose, įskaitant neseniai apleistas.
Vidutinio drėgnumo natūralios ar daugiau kaip prieš 5 m.
sėtos, įskaitant neseniai apleistas pievas.
Nuolat ar periodiškai šlapios, naudojamos arba neseniai
apleistos pievos, dažniausiai esančios reljefo
pažemėjimuose.
Aukštaūgių, paprastai daugiamečių azotamėgių žolių
sąžalynai miškų pakraščiuose, vandens telkinių
pakrantėse
Krūmais apaugę plotai miškų pakraščiuose, šlaituose ir
kt., išskyrus paupių ir pelkių krūmynus.
Smėlynai ar kiti nederlingo dirvožemio plotai, kuriuose
gausu viržių arba jie vyrauja.
Vandens telkinių, dažniausiai upių, pakrantėse susidarę
karklų ir kitų medžių krūmynai sudarantys įvairaus pločio
juostas.
Medynai, kuriuose vyrauja lapuočiai medžiai, o
spygliuočių medžių nėra arba mažiau kaip 10%.
Medynai, kuriuose vyrauja spygliuočiai medžiai, o
lapuočių medžių pirmajame medžių arde nėra arba
mažiau kaip 10%.
Medynai, kuriuose maždaug lygiomis dalimis (30–60%)
pirmąjį medžių ardą sudaro spygliuočiai ir lapuočiai.
Sodintas, dažniausiai iš 1 ar kelių rūšių medžių sudarytas
medynas, kuriame dar aiškiai matomos eilės (<50 m.
amžiaus).
Status, natūralus ar dirbtinis, erozijos veikiamas smėlio ar
molio šlaitas be ištisinės augalų dangos.
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2 priedo tęsinys.
1
20.

2
Dirbamas laukas

21.

Sodas

22.

Daržas

23.

Pramonės teritorija

24.

Gyvenvietė

25.

Transporto infrastruktūra

26.

Sąvartynas

27.

Kapinių aplinka

28.

Mozaika

3
Kasmet arba beveik kasmet įdirbami žemės plotai,
kuriuose auginami vienmečiai ar trumpaamžiai
kultūriniai augalai.
Kultūriniais medžiais ir krūmais, įskaitant
dekoratyvinius, apsodintas plotas.
Nedidelis žemės sklypas, apsodintas vienmečiais ar
daugiamečiais žoliniais augalais, įskaitant dekoratyvinius.
Pramoninės paskirties statiniais apstatyta teritorija kartu
su jai priklausančiomis gamybos, sandėliavimo ir kt.
zonomis.
Gyvenamosios paskirties teritorija (kaimas, gyvenvietė,
miestas) su visa infrastruktūra ir želdiniais.
Susisiekimo ir prekių gabenimo infrastruktūra, apimanti
kelius, geležinkelius, aukštos įtampos elektros perdavimo
linijas, dujotiekius, naftotiekius ir kt.
Veikiantis arba uždarytas buitinių ir pramoninių atliekų
sąvartynas ir jo veikiama aplink esanti zona.
Kapinių poveikio zona su kapinėms priklausančia
infrastruktūra (esant poreikiui, gali būti priskirtos ir
pačios kapinės).
Plotas, kuriame esama dviejų ar daugiau tipų buveinių,
kurių dėl nedidelio ploto arba išsidėstymo neįmanoma
atskirti.
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3 priedas. Visų kartografuotų invazinių augalų rūšių paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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4 priedas. Uosialapio klevo (Acer negundo) paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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5 priedas. Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata) paplitimas projekto tikslinėje
teritorijoje Lietuvoje ir Baltarusijoje.

54

6 priedas. Kanadinės rykštenės (Solidago canadensis) paplitimas projekto tikslinėje
teritorijoje Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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7 priedas. Didžiosios rykštenės (Solidago gigantea) paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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8 priedas. Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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9 priedas. Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) paplitimas projekto tikslinėje
teritorijoje Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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10 priedas. Sirinio klemalio (Asclepias syriaca) paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje
Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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