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Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. Kartu jos
sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus vystymosi zoną, išsaugodamos kultūrinę įvairovę,
toleranciją ir gerbdamos asmeninę laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja pasidalyti savo pasiekimais
ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos finansuojamos
programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais
siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos
Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.
Jungtinė invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo ir naikinimo strategija
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione parengta vykdant 2014-2020 metų Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą
„Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei
sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207).
Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 eurų finansavimą.
Šios strategijos parengimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jos turinį atsako tik
projekto partneriai ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ši strategija atspindi Europos
Sąjungos poziciją.
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ĮVADAS
Augalų plitimas už jų savaiminio arealo ribų, jų natūralizacija ir tolesnis plitimas naujose
teritorijose, laikomas vienu iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimą, kaitą ir buveinių degradaciją
lemiančių veiksnių. Didžiausią susirūpinimą kelia ypač sparčiai plintančios invazinės augalų rūšys,
kurios sukelia sparčius, kartais negrįžtamus ekosistemų pokyčius, daro žalą ekonomikai ir kenkia
žmonių sveikatai. Siekiant išvengti invazinių rūšių sukeliamų problemų, labai svarbu sukurti
veiksmingą jų plitimo prevencijos, kontrolės ir savalaikio naikinimo priemonių sistemą.
Svetimžemių, ypač invazinių rūšių plitimą lemia ne tik įvairi žmonių veikla, bet ir gamtiniai
veiksniai (vėjas, vanduo, gyvūnai). Dėl to valstybes skiriančios sienos negali sustabdyti invazinių
rūšių plitimo. Dėl gamtinių veiksnių įtakos invazinės rūšys gali patekti į gretimas kaimyninių
valstybių teritorijas ir imti toliau plisti bei kelti pavojų aplinkai, ekonomikai ir žmonių sveikatai.
Esant tokioms aplinkybėms, ypač didelę reikšmę siekiant apsaugoti aplinką nuo invazinių rūšių
skverbimosi turi tarp valstybinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija, bendrų prevencijos,
kontrolės ir naikinimo veiksmų įgyvendinimas.
Jungtinė invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės ir naikinimo strategija Lietuvos ir
Baltarusijos pasienio regione parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1143/2014 „Dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo“
(OL L 317, 2014 11 4, p, 35), Komisijos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 2016/1141 (OL L 189,
2016 7 14, p 4) ir (ES) 2017/1263 (OL L 182, 2017 7 12, p 37), Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais (TAR
102301MISAK0000052), Baltarusijos Respublikos gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos ministro
2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 106 ir kitų teisės aktų nuostatomis.
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Terminai ir apibrėžtys
Svetimžemės augalų rūšys – augalų rūšys, kurios dėl tikslingos ar netikslingos žmonių veiklos iš
kitų, dažnai geografiškai nutolusių, regionų, pateko į naują teritoriją po 1500 m.
Invazinės augalų rūšys – svetimžemės augalų rūšys, kurios natūralizavosi ir sparčiai plinta, daro
žalą aplinkai, ekonomikai ir (arba) kenkia žmonių sveikatai.
Prevencija – veiksmai, kuriais siekiama neleisti naujai svetimžemei rūšiai patekti į naują teritoriją.
Kontrolė – veiksmai, kurie taikomi svetimžemės rūšies populiacijos didėjimui ir plitimui sustabdyti,
bet nesiekiant jos visiško išnaikinimo.
Naikinimas – veiksmai, kuriais siekiama visiškai ir ilgam laikui iš tam tikros teritorijos pašalinti
svetimžemės rūšies individus ar jos populiacijas.
Susirūpinimą keliančios invazinės rūšys – invazinės rūšys, kurios vadovaujantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu įrašytos į Europos Sąjungos susirūpinimą keliančių rūšių sąrašą.
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1. PAGRINDINĖS PROBLEMOS INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SRITYJE
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. Antrasis žingsnis kovoje su invaziniais organizmais yra
veiksminga jų populiacijų kontrolė. Svarbiausias kontrolės 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. 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. 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).
Baltarusijos Respublikos augalų valstybiniame kadastre 2017 metais buvo užregistruotos 348
svetimžemės augalų rūšys, augančios 65 426,1 ha plote. Užfiksuota daugiau nei 51 000 įvairaus
dydžio populiacijų. Pagrindinė problema kontroliuojant AIPS ir priimant operatyvinius valdymo
sprendimus yra informacijos apie invazinių rūšių paplitimą atnaujinimas.
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).
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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 pasižyminčiose
buveinėse, pirmiausia upių ir upelių pakrantėse. 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.
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 leidžia sukurti bendrą invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo strategiją
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione.

7

2. VALSTYBINIS VALDYMAS INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS SRITYJE
Svarbiausias teisės aktas, reguliuojantis Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias invazines
rūšis, yra Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 „Dėl introdukcijos,
reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo,
invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo
programos patvirtinimo“. Jo prieduose esančiuose sąrašuose yra įtraukta 18 invazinių augalų rūšių.
Visų šių rūšių augalai Lietuvos teritorijoje yra laikomi naikintinais ir draudžiamas jų auginimas bei
tikslingas platinimas. Baltarusijos Respublikoje galioja panašus teisės aktas, patvirtintas Ministrų
tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1002. Kitaip negu Lietuvoje, Baltarusijoje į sąrašą,
apimantį 9 augalų rūšis, įtrauktos ne tik invazinės rūšys, bet ir augalų rūšys, kurias draudžiama
auginti dėl kitų priežasčių. Sąraše esančios sėjamoji kanapė (Cannabis sativa) ir daržinė aguona
(Papaver somniferum) draudžiamos auginti dėl narkotinių savybių, bet jos nėra invazinės.
Baltarusijos Respublikoje invaziniais augalais laikomos 7 rūšys: Sosnovskio barštis
(Heracleum sosnowskyi), Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum), kanadinė rykštenė
(Solidago canadensis), didžioji rykštenė (Solidago gigantea), uosialapis klevas (Acer negundo),
baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia) ir dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata). Visos
išvardytos rūšys, išskyrus Mantegacio barštį, yra įrašytos ir į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą.
Lietuvoje Mantegacio barštis iki šiol neužregistruotas.
Lietuvos Respublikoje į invazinių rūšių sąrašą, be jau minėtų rūšių, dar yra įtraukta 12 rūšių:
kanadinė elodėja (Elodea canadensis), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), vėlyvoji ieva (Prunus
serotina), muilinė guboja (Gypsophila paniculata), varpinė medlieva (Amelanchier spicata),
ilgakotis lakišius (Bidens frondosa), gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus), tankiažiedė rūgštynė
(Rumex confertus), šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius), bitinė sprigė (Impatiens grandulifera),
smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora), vienametė šiušelė (Erigeron annuus). Be to, Lietuvoje
galioja Europos sąjungos reglamentas dėl invazinių rūšių, kuriame yra dar viena Lietuvoje
aptinkama rūšis – sirinis klemalis (Asclepias syriaca). Taigi Baltarusijos Respublikoje invazinių
rūšių sąrašas yra beveik tris kartus trumpesnis negu Lietuvos Respublikoje.
Baltarusijos Respublikoje gana daug dėmesio skiriama karantininiams objektams, tarp kurių
yra ir pavojingos piktžolės. Lietuvos Respublikoje karantininių objektų sąraše augalų nėra, į jį
įtraukti tik kitų grupių organizmai (bakterijos, virusai ir grybai). Baltarusijoje funkcionuoja
valstybinis augalų kadastras - tai sistemingas duomenų apie augalų pasiskirstymą ir paplitimą pagal
žemės ar vandens kategorijas, žemės ar vandens objektų naudotojus, kiekybines ir kokybines augalų
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charakteristikas, jų ekonominį vertinimą ir naudojimą bei kitų duomenų rinkimas. Kadastrą tvarko
Baltarusijos

Respublikos

Gamtinių

išteklių ir aplinkos

apsaugos

ministerija kartu

su

suinteresuotomis respublikos vyriausybinėmis įstaigomis ir kitomis organizacijomis. Jame taip pat
pateikiama informacija apie tam tikrų AIPS platinimą ir lokalizavimą Baltarusijos Respublikoje
(Baltarusijos Respublikos Ministrų tarybos 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1580 „Dėl
Reglamento dėl augalų valstybinio kadastro tvarkymo ir jo duomenų naudojimo tvarkos
patvirtinimo“). Kadastro mokslinę paramą ir dalyvavimą jo priežiūroje vykdo Baltarusijos
Respublikos Mokslų akademija.
Baltarusijos Respublikoje taip pat sudarytas ir nuolat pildomas laukinių augalų, kuriuos
draudžiama introdukuoti ir (ar) aklimatizuoti sąrašas. Sukurta kovos su Sosnovskio barščiu ir
kitomis pavojingiausiomis invazinėmis augalų rūšimis Baltarusijos respublikos teritorija 2018-2025
metams strategija ir planas.
Išnagrinėjus Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos įstatymus, kuriuose
reglamentuojama invazinių augalų rūšių kontrolė ir naikinimas, galima teigti, kad esminių skirtumų
nėra. Abiejose valstybėse panašiai reglamentuojamos invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės
ir naikinimo nuostatos.
Nepaisant pakankamai išsamiais ir daugelį su invazinėmis augalų rūšimis susijusių problemų
apimančiais teisės aktais Lietuvos Respublikoje ir Baltarusijos Respublikoje, yra keletas abejose
valstybėse neišspręstų ir nereglamentuojamų problemų. Viena iš jų yra invazinių augalų rūšių
plitimo per valstybių sienas natūraliais būdais (upėmis, transporto keliais ir kt.) prevencija. Dėl to
svarbu sukurti bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo sistemą, kuri leistų sumažinti invazinių
augalų rūšių savaiminio plitimo galimybes tiek iš Lietuvos į Baltarusiją, tiek ir iš Baltarusijos į
Lietuvą. Šių klausimų nagrinėjimas ir sprendimų paieška yra vienas iš svarbiausių šio projekto
uždavinių.
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3. INVAZINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ DABARTINĖ BŪKLĖ, PROGNOZĖ IR RIZIKOS
VERTINIMAS
3.1. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ IR PAPLITIMAS
Tikslinė teritorija, kurioje vykdomos Projekto veiklos ir kuriai rengiama Strategija, apima visą
Varėnos rajono savivaldybę, Dzūkijos nacionalinį parką ir besiribojančias Gardino bei Ščiutino
rajonų dalis su Aziorų ir Katros respublikiniais landšaftiniais draustiniais (viso 3 811 km2).
Tiriamojoje teritorijoje iš viso buvo užregistruotos 7 iš 8 tikslinės invazinės rūšys. Teritorijoje
tikslinės invazinės rūšys iš viso užregistruotos 1 202 vietose. 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.
Kanadinės rykštenės užimamas plotas yra 115 ha ir gerokai mažesnis negu uosialapio klevo
bei dygliavaisio virkštenio. Kitų keturių kartografuotų invazinių rūšių radimo 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. 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.
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
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užima uosialapis klevas. Didelį plotą užima ir dygliavaisių virkštenių invazijos paveikta teritorija –
1 027,4 ha.
Surinkti duomenys rodo, kad projekto tikslinėje teritorijoje Lietuvoje didžiausią grėsmę
gamtinėms buveinėms ir biologinei įvairovei daro uosialapis klevas (Acer negundo). Gamtinėse
buveinėse taip pat plačiai paplitęs dygliavaisis virkštenis (Echinosystis lobata). Kanadinė rykštenė
(Solidago canadensis) šiuo metu yra intensyvaus plitimo stadijoje, todėl dabar dar palankus metas
imtis jos invazijos stabdymo veiksmų.

%

1 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų skaičiaus pasiskirstymas procentais Lietuvoje ir
Baltarusijoje.
Apibendrinus lauko tyrimų metu surinktus duomenis nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje
aptiktos 7, 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 užregistruotos 1 202 vietovėse, Baltarusijoje, kurioje tikslinė teritorija
užima 1 555 km2 – 742 vietovėse (2 pav.). Pagal invazinių rūšių dažnumą abiejose šalyse
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dėsningumai panašūs, tačiau esama ir skirtumų (1 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 paplitimo 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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2 pav. Tikslinė teritorija ir tirtų invazinių rūšių inventorizuotos radavietės.
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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) (1 pav.).
Palyginus tikslinių invazinių rūšių radimo vietų vidutinį užimamą plotą, pastebėta reikšmingų
skirtumų tarp šalių (3 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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3 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.
14

3.2. INVAZINIŲ RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE
Atskirai išnagrinėjus tik Lietuvos 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.
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.
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4 pav. Tirtų invazinių rūšių inventorizuotų plotų skaičiaus palyginimas saugomose gamtinėse
teritorijose Lietuvoje ir Baltarusijoje.
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Palyginus invazinių rūšių radimo vietų skaičių Lietuvos ir Baltarusijos saugomose teritorijose
matome, kad Lietuvoje invazinių rūšių yra daug daugiau negu Baltarusijos saugomose teritorijose
(4 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.
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.
3.3. 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. 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
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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.
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.
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Kol kas tikslinėje projekto teritorijoje Lietuvoje tik 6 vietovėse užregistruotas sirinis klemalis
(Asclepias syriaca). Ši į Europos Sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą įtraukta
rūšis plinta neintensyviai. 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.
3.4. INVAZINIŲ AUGALŲ POVEIKIO RIZIKOS VERTINIMAS, POPULIACIJŲ KONTROLĖS
IR NAIKINIMO GALIMYBĖS
Invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio rizikos vertinimas aplinkai, ekonomikai ir žmonių
sveikatai atliktas įvairiuose pasaulio regionuose ir įvertintas daugelyje mokslinių darbų. 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 konkrečias 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 (1 lentelė).
1 lentelė. Tirtų invazinių augalų rūšių poveikio ir rizikos vertinimas tikslinėje teritorijoje.
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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 prioritetus. Nustatyta, kad invazinių
rūšių naikinimas yra veiksmingiausias ir labiausiai ekonomiškai pagrįstas tol, kol rūšys yra mažai
paplitusios ir yra galimybių jas visiškai išnaikinti. 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
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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 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 būtina 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.
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4. STRATEGIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
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.
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.
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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5. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRINCIPAI IR KRYPTYS
Prevencijos sistema
Invazinių rūšių prevencija yra patikimiausias būdas apsaugoti tam tikras teritorijas nuo
neigiamo invazinių rūšių poveikio aplinkai, ekonomikai ir žmonių sveikatai. Prevencijos priemonės
visada yra pigesnės negu išplitusių invazinių rūšių populiacijų kontrolė ir naikinimas bei pažeistų
ekosistemų atkūrimas. Nors daugumą prevencijos priemonių šalys privalo įgyvendinti ir įgyvendina
nacionaliniu lygiu (pasienio kontrolė), dalį priemonių galima taikyti ir vietiniu lygiu.
1. Dekoratyviniuose želdynuose neauginti augalų rūšių, kurios yra įtrauktos į ES
susirūpinimą keliančių rūšių sąrašą, atsisakyti auginti augalų rūšis, kurios įtrauktos į
kaimyninių šalių invazinių rūšių sąrašus, bet iki šiol nėra laikomos invazinėmis Lietuvoje
ir (ar) Baltarusijoje.
2. Mažinti, kiek leidžia galiojantys teisės aktai ir savivaldybių pareigūnų įgaliojimai,
svetimžemių augalų rūšių introdukciją į natūralias ar pusiau natūralias buveines,
pirmiausiai – į miškus.
3. Informuoti visuomenę apie saugų sodų, daržų, gėlynų ir akvariumų biologiškai skaidžių
atliekų, kuriose gali būti potencialiai invazinių ir pavojų aplinkai galinčių kelti augalų
rūšių sėklų ar kitų daugintis galinčių dalių, saugaus sunaikinimo ir nukenksminimo būdus.
Stebėsena ir ankstyvojo perspėjimo sistema
Nuolatinė invazinių rūšių stebėsena yra viena iš priemonių aptikti invazines rūšis
ankstyvosiomis jų plitimo stadijomis ir imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų tolesniam
plitimui. Aptikus naujas invazines rūšis labai svarbu kuo greičiau pranešti apie patį radimo faktą,
užimamas buveines ir teritorijas. Dalinimasis naujausia informacija tarpvalstybiniu ir vietos
savivaldos lygiu yra labai svarbi priemonė vykdyti tolesnę invazinių rūšių stebėseną ir imtis
neatidėliotinų naikinimo priemonių.
1. Vietos savivaldos institucijoms palaikyti nuolatinį ryšį su mokslinius invazinių rūšių
tyrimus ir stebėseną vykdančiomis institucijomis ir specialistais, kurie teiktų aktualią
informaciją apie naujai pastebėtas invazines rūšis, ypač atkreipiant dėmesį į Europos
Sąjungos susirūpinimą keliančias rūšis.
2. Gauta informacija apie invazines rūšis nuolat dalintis su kaimyninių šalių vietos ir
valstybinėmis institucijomis, kurios yra atsakingos už invazinių augalų kontrolę ir
naikinimą.
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3. Imtis visų įmanomų veiksmų, kad būtų išnaikintos nedelsiant arba, jeigu neįmanoma
išnaikinti, veiksmingai kontroliuojamos naujai atsirandančių ir ypač pavojingų invazinių
rūšių populiacijos ir sustabdytos galimybės joms toliau plisti.
Invazinių rūšių kontrolės sistema
Invazinių rūšių populiacijų kontrolė yra vienas iš pirmųjų ir labai svarbių žingsnių, kuriuo
siekiama pristabdyti rūšių plitimą, kad jos neužimtų naujų plotų. Įgyvendinat tiksliai parinktas
invazinių rūšių kontrolės priemones, įmanoma visiškai užkirsti ar maksimaliai sumažinti invazinių
rūšių plitimą tiek į gretimas teritorijas tiek per valstybių sienas. Pirmiausia kontrolė turi būti taikoma
toms invazinėms rūšims, kurios dar mažai paplitusios, bet yra pavojingos regiono mastu.
1. Parengti prioritetinių invazinių rūšių sąrašą, kurių populiacijas būtina kontroliuoti,
siekiant sustabdyti jų plitimą dabartinėse augimo vietose ir už jų ribų.
2. Įgyvendinti invazinių rūšių populiacijų kontrolės planą, didžiausią dėmesį skiriant toms
rūšims, kurios kelia didžiausią plitimo pavojų ir kelia grėsmę gamtiniu požiūriu
vertingiausioms ekosistemoms.
3. Invazinių rūšių populiacijų kontrolę nuolat derinti su kaimyninių valstybių vietos
savivaldos institucijomis ir saugomų teritorijų administracijomis, kad būtų užkirstas
kelias invazinėms rūšims plisti per valstybių sienas, ypač migracijos koridoriais.
4. Į invazinių rūšių kontrolės priemonių įgyvendinimą įtraukti ne tik atsakingas institucijas,
bet ir teritorijoje veikiančias įmones, organizacijas, žemių savininkus ir valdytojus bei
vietos gyventojus.
Projekto metu surinki duomenys apie invazinių rūšių populiacijas bei numatyti naikinimo
plotai pateikiami GIS duomenų bazėje ir interaktyviame žemėlapyje: https://arcg.is/0r5Pfm
Vietos gyventojai ir teritorijoje besilankantys svečiai gali pateikti duomenis apie pastebėtas
invazinių augalų augavietes užpildydami nesudėtingą internetinę anketą: https://arcg.is/0Drb1u
Invazinių rūšių naikinimo sistema
Invazinėms rūšims naikinti, ypač plačiai paplitusioms, reikia didelių investicijų, darbo laiko ir
jėgos sąnaudų. Ne visas plačiai paplitusias invazines rūšis ekonomiškai racionalu stengtis išnaikinti.
Dėl to, būtina parinkti rūšis ir teritorijas, kuriose invaziją galima išnaikinti ar sustabdyti jų plitimą.
Visiško išnaikino būtina siekti tais atvejais, kai invazija yra pradinėse stadijose ar to reikalauja teisės
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aktai. Invazinių rūšių naikinimas turi būti glaudžiai koordinuojamas su kaimyninių valstybių ir
savivaldybių institucijomis, siekiant užkirsti kelią naikinamų rūšių pakartotinei invazijai.
1. Parengti prioritetinių invazinių rūšių sąrašą, kurių populiacijas būtina naikinti visoje
teritorijoje, siekiant sustabdyti jų tolesnį plitimą.
2. 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.
3. Invazinių rūšių populiacijų naikinimą nuolat derinti su kaimyninių valstybių vietos
savivaldos institucijomis ir saugomų teritorijų administracijomis, kad būtų užkirstas
kelias naikinamoms invazinėms rūšims pakartotinai plisti per valstybių sienas.
4. Į invazinių rūšių naikinimo priemonių įgyvendinimą įtraukti ne tik atsakingas institucijas,
bet ir teritorijoje veikiančias įmones, organizacijas, žemių savininkus ir valdytojus bei
vietos gyventojus.
Visuomenės informavimo ir švietimo sistema
Invazinių rūšių prevencijos, kontrolės ir naikinimo tikslų galima pasiekti ir sulaukti ilgalaikių
teigiamų rezultatų tik tuo atveju, kai visas įgyvendinamas priemones ir sprendimus supranta bei
palaiko visuomenė ir vietos gyventojai. Dėl to vietos savivaldos institucijos ir saugomų teritorijų
administracijos, švietimo ir ugdymo įstaigos, žiniasklaidos priemonės turi informuoti apie invazinių
rūšių daromą žalą aplinkai, ekonomikai ir žmonių sveikatai. Taip pat būtina skleisti informaciją apie
būtinas priemones, kurių turi imtis gyventojai, siekiant užkirsti kelią naujų invazinių rūšių
patekimui, jau esančių rūšių plitimui, informuoti apie veiksmingiausius ir mažiausiai žalingus
naikinimo būdus.
1. Parengti ilgalaikį visuomenės švietimo ir informavimo planą apie invazines rūšis, jų
prevenciją, kontrolę ir naikinimą, formuoti ekologinėmis žiniomis grįstą gyventojų
nuomonę.
2. Žinias apie invazinių rūšių prevenciją, kontrolę ir naikinimą skleisti pasitelkiant visas
žiniasklaidos priemones, organizuojant seminarus ir mokymus žemės savininkams ir
valdytojams.
3. Pasitelkus vietos ir kitų institucijų specialistus, organizuoti seminarus mokytojams,
kuriuose būtų aiškinamos invazinių rūšių keliamos problemos ir jų sprendimo būdai, kad
mokytojai įgytas žinias ir gebėjimus galėtų perduoti moksleiviams ir ugdyti jų
ekologinius įgūdžius.
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6. STRATEGIJOS REALIZAVIMO MECHANIZMAS
Ši Strategija bus vykdoma įgyvendinant konkrečias priemones, numatytas strategijos Veiksmų
plane. Pagrindiniai strategijos vykdytojai bus Varėnos r. savivaldybės administracija, Gardino ir
Ščiutino rajonų atsakingos institucijos, taip pat Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione esančių
saugomų teritorijų direkcijos. Priemonių įgyvendinimui bus naudojamos valstybės ir savivaldybių
lėšos, projekte numatytos lėšos, taip pat įvairių kitų šaltinių lėšos, įskaitant visuomeninių
organizacijų, įmonių ir privačias žemės savininkų ir naudotojų lėšas.
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Jungtinės invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo ir naikinimo strategijos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione

VEIKSMŲ PLANAS
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Įgyvendinimo
Atsakinga institucija
terminai

Finansavimo šaltiniai

1 uždavinys. Sukurti invazinių augalų rūšių prevencijos sistemą, leidžiančią nustatyti, koordinuoti ir įgyvendinti skubius bei
ilgalaikius veiksmus saugomų teritorijų, seniūnijų, savivaldybių ar tarpvalstybiniu lygmeniu.
sutarties
dėl
1.1 Partnerystės
bendradarbiavimo AIPS klausimais
parengimas ir pasirašymas

2020

Varėnos
Gardino
komitetas

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

2020

Gamtos paveldo fondas, Gardino Projekto lėšos
Janko
Kupalos
valstybinis
universitetas

rajono
rajono

savivaldybė, Projekto lėšos
vykdomasis

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 plotų monitoringą,
integruojant į 2023-2028 metų Varėnos
rajono
savivaldybės
aplinkos
monitoringo programą, atitinkamas
Gardino ir Ščiutino rajonų programas

2020-2025

Varėnos
rajono
savivaldybės Savivaldybių
lėšos,
administracija, Gardino ir Ščiutino nebiudžetinės lėšos
rajonų vykdomųjų komitetų žemės
ūkio ir maisto valdybos
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projektai,

Įgyvendinimo
Atsakinga institucija
terminai

Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Finansavimo šaltiniai

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.
3.1 Nuolatinė
kontrolė

invazinių

augalų

rūšių

2020-2025

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

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

2020-2025

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

3.3 AIPS radaviečių duomenų įtraukimas į
Baltarusijos Respublikos augalijos
kadastrą

2020

Gardino Janko Kupalos valstybinis Projekto lėšos
universitetas
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projektai,

Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Įgyvendinimo
Atsakinga institucija
terminai

Finansavimo šaltiniai

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 šalies teritorijoje, 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 Projekto lėšos
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 Įvairių šaltinių lėšos, įskaitant
administracija,
Dzūkijos privačias žemės savininkų ir
nacionalinio parko ir Čepkelių naudotojų lėšas
valstybinio gamtinio rezervato
direkcija,
Aziorų ir Katros
respublikinių
landšaftinių
draustinių administracijos, Gardino
rajono vykdomojo komiteto žemės
ūkio ir maisto valdyba

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 Projekto lėšos, savivaldybių ir
administracija,
Dzūkijos valstybės lėšos
nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato
direkcija,
Aziorų
ir Katros
respublikinių
landšaftinių
draustinių administracijos, Gardino
rajono vykdomojo komiteto žemės
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Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Įgyvendinimo
Atsakinga institucija
terminai

Finansavimo šaltiniai

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

Įvairių šaltinių lėšos, įskaitant
visuomeninių organizacijų, įmonių
ir privačias žemės savininkų ir
naudotojų lėšas

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.
5.1 Parengti 2020–2025 metų visuomenės
švietimo ir informavimo apie invazines
rūšis, jų prevenciją, kontrolę ir
naikinimą planą

2020-2021

Varėnos
rajono
savivaldybės Savivaldybių ir valstybės lėšos
administracija,
Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato
direkcija, Aziorų respublikinio
landšaftinio
draustinio
administracija

5.2 Publikuoti ne mažiau kaip 2 straipsnius
per metus vietinėje spaudoje ir (ar)
Varėnos
savivaldybės,
Dzūkijos

2020-2025

Varėnos
rajono
administracija,
nacionalinio parko
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savivaldybės Savivaldybių ir valstybės lėšos
Dzūkijos
ir Čepkelių

Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Įgyvendinimo
Atsakinga institucija
terminai

nacionalinio
parko
ir
Čepkelių
valstybinio
gamtinio
rezervato
direkcijos,
Aziorų
respublikinio
landšaftinio draustinio administracijos
elektroninėse svetainėse apie invazinių
rūšių prevenciją, kontrolę ir naikinimą
organizuoti
seminarus
5.3 Prireikus
tikslinėms gyventojų grupėms

Finansavimo šaltiniai

valstybinio gamtinio rezervato
direkcija, Aziorų respublikinio
landšaftinio
draustinio
administracija

2020-2025

Varėnos
rajono
savivaldybės Savivaldybių ir valstybės lėšos
administracija,
Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato
direkcija, Aziorų respublikinio
landšaftinio
draustinio
administracija, Gardino rajono
vykdomojo komiteto žemės ūkio ir
maisto valdyba, Gardino Janko
Kupalos valstybinis universitetas
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