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Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo
poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas
This programme is funded
by the European Union

Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione
(ENI-LLB-1-207, Alien Invasive Plants)

Vykdant projektą buvo inventorizuotos invazinės augalų 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.
Projekto metu gauti rezultatai leido sukurti bendrą invazinių rūšių kontrolės ir
naikinimo strategiją Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione.
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TURINYS
ĮVADAS
1. PAGRINDINĖS PROBLEMOS INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SRITYJE
2. VALSTYBINIS VALDYMAS INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS SRITYJE
3. INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ DABARTINĖ BŪKLĖ, PROGNOZĖ IR RIZIKOS VERTINIMAS
3.1. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ IR PAPLITIMAS
3.2. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE
3.3. INVAZINIŲ RŪŠIŲ PLITIMO PROGNOZĖS LIETUVOS IR BALTARUSIJOS PASIENIO REGIONE
3.4. INVAZINIŲ AUGALŲ POVEIKIO RIZIKOS VERTINIMAS, POPULIACIJŲ KONTROLĖS IR
NAIKINIMO GALIMYBĖS
4. STRATEGIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRINCIPAI IR KRYPTYS
6. STRATEGIJOS REALIZAVIMO MECHANIZMAS
VEIKSMŲ PLANAS
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Tikslas – inicijuoti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos
Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybinių, savivaldos ir
aplinkosauginių institucijų invazinių augalų prevencijos, kontrolės
ir naikinimo srityse, siekiant suvienyti pastangas ir sumažinti
invazinių augalų rūšių plitimo tikimybę bei neigiamą poveikį
aplinkai, ekonomikai ir žmonių sveikatai.
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Uždaviniai:
1. Sukurti invazinių augalų rūšių prevencijos sistemą, leidžiančią nustatyti,
koordinuoti ir įgyvendinti skubius bei ilgalaikius veiksmus saugomų teritorijų,
seniūnijų, savivaldybių ar tarpvalstybiniu lygmeniu.
2. Vykdyti sistemingą susirūpinimą keliančių invazinių augalų rūšių stebėseną ir,
aptikus naujas invazines augalų rūšis, nedelsiant informuoti abiejų šalių
institucijas apie atsiradusią invazijos riziką.

3. Parengti, koordinuoti ir nuolat vykdyti invazinių augalų rūšių kontrolę,
didžiausią dėmesį skiriant biologinės įvairovės požiūriu ypač vertingoms
teritorijoms ir teritorijoms, iš kurių invazinės augalų rūšys turi didžiausią tikimybę
plisti per abiejų valstybių sienas.

5

This programme is funded
by the European Union

Uždaviniai:
4. Nuosekliai įgyvendinti, kiek tai įmanoma, susirūpinimą keliančių
invazinių augalų rūšių populiacijų naikinimo priemones, siekiant užkirsti
kelią bet kokiai jų tolesnio plitimo galimybei tiek šalies teritorijoje, tiek į
gretimas šalis.
5. Nuolat informuoti visuomenę apie invazinių augalų rūšių daromą žalą
ir keliamą pavojų, formuoti ekologinėmis žiniomis grįstą gyventojų
nuomonę ir informuoti apie taikytinas invazinių augalų rūšių plitimo
prevencijos priemones.
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Jungtinės invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo
ir naikinimo strategijos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione
VEIKSMŲ PLANAS
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai

Atsakinga institucija

1 uždavinys. Sukurti invazinių augalų rūšių prevencijos sistemą, leidžiančią nustatyti, koordinuoti ir
įgyvendinti skubius bei ilgalaikius veiksmus saugomų teritorijų, seniūnijų, savivaldybių ar
This programme is funded
tarpvalstybiniu
lygmeniu.
by the European Union
1.1

Partnerystės sutarties dėl bendradarbiavimo
AIPS klausimais parengimas ir pasirašymas

2020

Varėnos rajono savivaldybė, Gardino
rajono vykdomasis komitetas

1.2

Abiejų šalių aplinkosauginių organizacijų,
valstybės institucijų ir ūkio subjektų
supažindinimas su projekto rezultatais

2020

Gamtos paveldo fondas, Gardino
Janko
Kupalos
valstybinis
universitetas

2 uždavinys. Vykdyti sistemingą susirūpinimą keliančių invazinių augalų rūšių stebėseną ir, aptikus
naujas invazines augalų rūšis, nedelsiant informuoti abiejų šalių institucijas apie atsiradusią invazijos
riziką.
2.1

Vykdyti Projekto metu išnaikintų invazinių augalų 2020-2025 Varėnos
rajono
savivaldybės
plotų monitoringą, integruojant į 2023-2028
administracija, Gardino ir Ščiutino
metų Varėnos rajono savivaldybės aplinkos
rajonų vykdomųjų komitetų žemės ūkio
monitoringo programą, atitinkamas Gardino ir
ir maisto valdybos
Ščiutino rajonų programas
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Eil.
Nr.

Įgyvendinimo
terminai

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

3 uždavinys. Parengti, koordinuoti ir nuolat vykdyti invazinių augalų rūšių kontrolę, didžiausią dėmesį
skiriant biologinės įvairovės požiūriu ypač vertingoms teritorijoms ir teritorijoms, iš kurių invazinės
augalų
rūšys turi didžiausią tikimybę plisti per abiejų valstybių sienas.
This programme is funded
by the European Union

3.1

Nuolatinė
kontrolė

invazinių

augalų

rūšių

2020-2025

Varėnos rajono savivaldybės administracija,
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
Aziorų ir Katros respublikinių landšaftinių
draustinių
administracijos,
seniūnijos,
Gardino ir Ščiutinio rajonų gamtos išteklių ir
aplinkos apsaugos inspekcijos, Gardino
Janko Kupalos valstybinis universitetas

3.2

Projekto metu naikinamų invazinių
rūšių radaviečių kontrolė, įtraukiant į
Varėnos, Gardino ir Ščiutino rajonų
veiklos planus artimiausių 5 metų
laikotarpiui

2020-2025

Varėnos rajono savivaldybės administracija,
Gardino ir Ščiutino rajonų vykdomųjų
komitetų žemės ūkio ir maisto valdybos

3.3

Invazinių rūšių radaviečių duomenų
įtraukimas į Baltarusijos Respublikos
augalijos kadastrą

2020

Gardino
Janko
universitetas

Kupalos

valstybinis
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai

Atsakinga institucija

4 uždavinys. Nuosekliai įgyvendinti, kiek tai įmanoma, susirūpinimą keliančių invazinių augalų rūšių
populiacijų naikinimo priemones, siekiant užkirsti kelią bet kokiai jų tolesnio plitimo galimybei tiek
This programme is funded
šalies
byteritorijoje,
the European Union tiek į gretimas šalis.
4.1

Parengti prioritetinių invazinių augalų rūšių
sąrašą, kurių populiacijas būtina naikinti
visoje
teritorijoje
arba
parinktuose
plotuose, siekiant sustabdyti jų tolesnį
plitimą

2020

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija,
Gardino
rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio ir
maisto valdyba, Gardino Janko Kupalos
valstybinis universitetas

4.2

Parengti ir įgyvendinti invazinių rūšių
populiacijų naikinimo planą, didžiausią
dėmesį skiriant prioritetinėms rūšims,
kurios kelia didžiausią plitimo pavojų, nuolat
įgyvendinti
naikinimo
priemones
saugomose ir kitose gamtiniu požiūriu
vertingiausiose teritorijose

2020-2025

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija, Dzūkijos nacionalinio
parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, Aziorų ir Katros
respublikinių landšaftinių draustinių
administracijos,
Gardino
rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio ir
maisto valdyba
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai

Atsakinga institucija

4 uždavinys. Nuosekliai įgyvendinti, kiek tai įmanoma, susirūpinimą keliančių invazinių augalų rūšių
populiacijų naikinimo priemones, siekiant užkirsti kelią bet kokiai jų tolesnio plitimo galimybei tiek
programme is funded tiek į gretimas šalis.
šaliesThisteritorijoje,
by the European Union

4.3

Invazinių rūšių populiacijų naikinimą nuolat
derinti su kaimyninių valstybių atsakingomis
institucijomis
ir
saugomų
teritorijų
administracijomis, kad būtų užkirstas kelias
naikinamoms invazinėms rūšims pakartotinai
plisti per valstybių sienas

2020-2025

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija, Dzūkijos nacionalinio
parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, Aziorų ir Katros
respublikinių landšaftinių draustinių
administracijos,
Gardino
rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio ir
maisto valdyba

4.4

Įtraukti teritorijoje veikiančias įmones ir
organizacijas, žemių savininkus ir naudotojus
bei vietos gyventojus į invazinių augalų rūšių
kontrolę ir naikinimą, kartu su vietos
institucijomis vykdyti ekologines akcijas,
akcentuojančias invazinių rūšių kontrolės ir
naikinimo svarbą

2020-2025

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija, Dzūkijos nacionalinio
parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, Aziorų ir Katros
respublikinių landšaftinių draustinių
administracijos,
Gardino
rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio ir
maisto valdyba, Gardino Janko Kupalos
valstybinis universitetas
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai

Atsakinga institucija

5 uždavinys. Nuolat informuoti visuomenę apie invazinių augalų rūšių daromą žalą ir keliamą pavojų,
formuoti ekologinėmis žiniomis grįstą gyventojų nuomonę ir informuoti apie taikytinas invazinių
augalų rūšių plitimo prevencijos priemones.
This programme
is funded
5.1 Parengti
2020–2025
metų visuomenės
2020-2021
Varėnos
rajono
savivaldybės
by the European Union
švietimo ir informavimo apie invazines
administracija, Dzūkijos nacionalinio parko
rūšis, jų prevenciją, kontrolę ir naikinimą
ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
planą
direkcija, Aziorų respublikinio landšaftinio
draustinio administracija
5.2 Publikuoti ne mažiau kaip 2 straipsnius
2020-2025
Varėnos
rajono
savivaldybės
per metus vietinėje spaudoje ir (ar)
administracija, Dzūkijos nacionalinio parko
Varėnos
savivaldybės,
Dzūkijos
ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
direkcija, Aziorų respublikinio landšaftinio
gamtinio rezervato direkcijos, Aziorų
draustinio administracija
respublikinio landšaftinio draustinio
administracijos elektroninėse svetainėse
apie invazinių rūšių prevenciją, kontrolę ir
naikinimą
5.3 Prireikus
organizuoti
seminarus
2020-2025
Varėnos
rajono
savivaldybės
tikslinėms gyventojų grupėms
administracija, Dzūkijos nacionalinio parko
ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
direkcija, Aziorų respublikinio landšaftinio
draustinio administracija, Gardino rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio12
ir maisto
valdyba, Gardino Janko Kupalos valstybinis
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Partnerystės sutartis tarp:

Varėnos rajono
savivaldybės administracijos

Gardino rajono vykdomojo
komiteto Žemės ūkio ir maisto
valdybos
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Dėkoju už dėmesį!

