Svetimžemių invazinių rūšių introdukcija dabar tapusi globalia
aplinkos, socialine ir ekonomine problema. Invazinės rūšys
išstumia vietines augalų ir gyvūnų rūšis, keičia ir sunaikina vietines
ekosistemas, daro didelę ekonominę žalą ir kelia pavojų žmonių
sveikatai. Vykdyti biologinių invazijų prevenciją, švelninti jų sukeltus
padarinius ir kurti stebėsenos priemones įsipareigojusios visos
šalys, įskaitant Lietuvą ir Baltarusiją, kurios 1992 m. Rio de Žaneire
pasirašė Biologinės įvairovės konvenciją. Šios priemonės yra
veiksmingos tik bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, nes invazinių
rūšių plitimas nepaiso valstybių sienų.
Pagrindiniai Baltarusijos ir Lietuvos pasienio regiono svetimžemių
invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių
gerovei mažinimo etapai yra šie:
1) parengti invazinių rūšių sąrašą (dabartinė informacija);
2) sukurti GIS duomenų bazę ir invazinių rūšių pasiskirstymo
žemėlapius, įvertinti invazijų mastą ir parengti pokyčių prognozę;
3) parengti ir išbandyti invazinių rūšių gausos reguliavimo
metodus (valdymo priemones);
4) sukurti ir priimti bendrą vykdomosios valdžios institucijų
strategiją ir veiksmų planą, kuriuose bus numatyti būdai kaip
užkirsti kelią tolesniam pavojingų augalų plitimui (veiksmingi
oficialūs susitarimai, reguliavimo sistema);
5) sistemingai ir sinchroniškai įgyvendinti invazinių rūšių gausos
reguliavimo priemones (ekosistemų, ūkio ir visuomenės sveikatos
apsauga).
Vykdant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo
poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos
ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENILLB-1-207) sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis
apie 20 svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir
Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse bei
Gardino srityje):
1. Uosialapis klevas
(Acer negundo)
2. Sirinis klemalis
(Asclepias syriaca)
3. Dygliavaisis virkštenis
(Echinocystis lobata)
4. Sosnovskio barštis
(Heracleum sosnowskyi)
5. Mantegacio barštis
(Heracleum mantegazzianum)
6. Bitinė sprigė
(Impatiens grandulifera)
7. Kanadinė rykštenė
(Solidago canadensis)
8. Didžioji rykštenė
(Solidago gigantea)
9. Varpinė medlieva
(Amelanchier spicata)
10. Ilgakotis lakišius
(Bidens frondosa)

11. Šluotinis sausakrūmis
(Cytisus scoparius)
12. Kanadinė elodėja
(Elodea canadensis)
13. Vienametė šiušelė
(Erigeron annuus)
14. Muilinė guboja
(Gypsophila paniculata)
15. Smulkiažiedė sprigė
(Impatiens parviflora)
16. Gausialapis lubinas
(Lupinus polyphyllus)
17. Vėlyvoji ieva
(Padus serotina)
18. Baltažiedė robinija
(Robinia pseudoacacia)
19. Raukšlėtalapis
erškėtis (Rosa rugosa)
20.Tankiažiedė rūgštynė
(Rumex confertus)

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas
„Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir
žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“
(Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)
Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat
kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmonių sukeltas problemas, tokias
kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant spręsti šią tarpvalstybinę Lietuvos ir
Baltarusijos problemą, vykdant projektą bus ieškoma būdų skatinti teisinį ir
administracinį valdžios ir kitų abiejų šalių institucijų bendradarbiavimą svetimžemių invazinių augalų rūšių (toliau – SIAR) valdymo srityje, pagerinti
techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų programas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą į viešųjų sprendimų priėmimo procesą bei įgyvendinti SIAR
kontrolės, valdymo ir naikinimo veiksmus.
Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir
koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų
rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės
informavimas ir projekto rezultatų sklaida.
Projekto trukmė: 2019-02-15–2020-11-14
Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.
Projektą pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (www.eni-cbc.
eu/llb) vykdo 3 partneriai iš Lietuvos ir 3 partneriai iš Baltarusijos, atstovaujantys skirtingoms organizacijoms:

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija
www.varena.lt

Vi ešoji įstaiga Gamtos
paveldo fondas
www.gpf.lt

Gardino Janko Kupalos
valstybinis universitetas
www.grsu.by

Gardino rajono
vykdomojo komiteto
Žemės ūkio ir maisto
valdyba
www.grodnorik.gov.by

Jūsų pateikti duomenys
padės įvertinti potencialias grėsmes pasienio regiono biologinei įvairovei, gyventojų sveikatai, žemės ir
miškų ūkiui bei suplanuoti
pavojingų invazinių augalų
kontrolės ir naikinimo priemones.

Dzūkijos nacionalinio parko
ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcija
www.cepkeliai-dzukija.lt

Valstybinė aplinkosaugos
institucija «Respublikinis
kraštovaizdžio draustinis
„Ozery“. www.gpu-ozera.by

Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo
turinį atsako tik VšĮ Gamtos
paveldo fondas ir jokiomis
aplinkybėmis negali būti
laikoma, kad šis leidinys
atspindi Europos Sąjungos
poziciją

Anketą rasite internete adresu: https://arcg.is/0Drb1u

Invazinės Lietuvos
i r B a lta r u s i j o s
pasienio regiono
augalų rūšys

Sosnovskio barštis
Heracleum sosnowskyi

Uosialapis klevas
Acer negundo
Didžioji rykštenė
Solidago gigantea

Sirinis klemalis
Asclepias syriaca

Kanadinė rykštenė
Solidago canadensis

Zigmanto Gudžinsko nuotraukos

Dygliavaisis virkštenis
Echinocystis lobata

Bitinė sprigė
Impatiens glandulifera

