Projektas „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei mažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207).
Projekto trukmė: 2019-02-15–2020-11-14.
Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.
Daugiau apie projektą ir vykdomas veiklas skaitykite tinklalapyje adresu http://gpf.lt/lt/darbai/rodyti/125.

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

Svetimžemių invazinių
augalų rūšių paplitimas
Baltarusijos ir Lietuvos
pasienio regione

Invazinių rūšių keliamos problemos
Svetimžemės invazinės augalų rūšys neigiamai veikia ekosistemas, žmonių sveikatą ir gerovę. Veiksmingai taikyti invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo priemones įmanoma tik bendradarbiaujant tarptautiniu
mastu, nes invazinės rūšys lengvai plinta per valstybių
sienas.
Baltarusijos ir Lietuvos projektas „Svetimžemės
invazinės augalų rūšys, ENI-LLB-1-207“ skirtas sumažinti neigiamą invazinių augalų rūšių poveikį Baltarusijos ir Lietuvos pasienio ekosistemoms, ekonomikai ir
žmonėms. Pirmieji šios problemos sprendimo žingsniai
buvo:
► invazinių rūšių inventorizavimas, siekiant nustatyti jų paplitimą;
► sukurti skaitmeninę duomenų bazę ir sudaryti
invazinių rūšių paplitimo žemėlapius siekiant
objektyviai įvertinti dabartinį ir galimą invazijos
mastą.

stebėseną ir savivaldos institucijoms bei saugomų teritorijų direkcijoms imtis priemonių jų plitimui stabdyti.
Invazinių rūšių paplitimas
Iš 8 tikslinių augalų rūšių projekto teritorijoje užregistruotos septynios: uosialapis klevas (Acer negundo), sirinis klemalis (Asclepias syriaca), dygliavaisis
virkštenis (Echinocystis lobata), Sosnovskio barštis
(Heracleum sosnowskyi), bitinė sprigė (Impatiens
glandulifera), kanadinė rykštenė (Solidago canadensis) ir didžioji rykštenė (Solidago gigantea).

Lietuva

Invazinių rūšių užregistruotų radaviečių skaičius projekto teritorijoje Lietuvoje ir Baltarusijoje
Invaziniai augalai labiausiai paplitę gyvenvietėse ir
jų apylinkėse, upių pakrantėse, šalia kelių ir geležinkelių.
Stebimas kai kurių invazinių rūšių (uosialapių klevų,
rykštenių) skverbimasis į miškų buveines.

Inventorizacija ir kartografavimas
Projekto partneriai pagal bendrą metodiką 2019 m.
inventorizavo 8 invazinių rūšių augalus ir kartografavo
jų paplitimą Baltarusijos ir Lietuvos pasienio regione,
apimančiame 3 811 km2. Baltarusijoje projektas apėmė
1 555 km2 teritoriją – šiaurinę Gardino ir Ščiutino
rajonų dalį, įskaitant Katros ir Ežeronių (Aziorų) kraštovaizdžio draustinius, taip pat dalį Gardino girios
gamtos draustinio (dešiniajame Nemuno krante). Lietuvoje tyrimai vykdyti Varėnos rajone ir visoje Dzūkijos
nacionalinio parko teritorijoje (2 256 km2). Maždaug
trečdalis tirto ploto yra saugomose gamtos teritorijose.
Duomenys apie inventorizuotų invazinių augalų
rūšių radavietes buvo suskaitmeninti, sukurta abiem
šalims bendra GIS duomenų bazė, kurios duomenys
pateikiami interaktyviame žemėlapyje (jį galima rasti
adresu https://arcg.is/0r5Pfm). Sukurta GIS duomenų
bazė ir invazinių augalų rūšių paplitimo žemėlapiai
yra pagrindas vykdyti tolesnę invazinių augalų rūšių

Baltarusija

Invazinės rūšys saugomose teritorijose

Įgyvendinant projektą, Baltarusijos pusėje 6 invazinės augalų rūšys buvo užregistruotos 757 radavietėse,
kurios užima daugiau kaip 1 000 ha, o Lietuvos teritorijoje – 7 rūšys užregistruotos 1 202 radavietėse, kurios
užima 5,7 tūkst. ha.
Labiausiai paplitę uosialapiai klevai, vyraujantys
tiek pagal radaviečių skaičių (69 % Lietuvoje ir 44 %
Baltarusijoje), tiek pagal užimamą plotą (apie 5,5 tūkst.
ha Lietuvoje ir 0,8 tūkst. ha Baltarusijoje). Plačiai
paplitę dygliavaisiai virkšteniai ir kanadinės rykštenės.
Kanadinės rykštenės dažnesnės Baltarusijos pusėje, o
dygliavaisiai virkšteniai labiau paplitę Lietuvoje.

Invazinės augalų rūšys taip pat plinta saugomose
teritorijose (nacionaliniame parke, draustiniuose) ir kelia rūpesčių stengiantis apsaugoti jų biologinę įvairovę.
Dzūkijos nacionaliniame parke užregistruota daugiau
invazinių rūšių (7 rūšys) negu Baltarusijos draustiniuose (3 rūšys). Be to, nacionaliniame parke invazinių
rūšių paveiktas plotas sudaro 1,1 % teritorijos, o Baltarusijos draustiniuose – vos 0,008 %.
Tolesnė veikla
Pasinaudojus kartografavimo metu surinktais duomenimis, projekto teritorijoje bus atrinkti invazinių
rūšių paveikti plotai, kuriuose 2020 m. bus išbandyti ir
visuomenei pademonstruoti invazinių augalų rūšių naikinimo metodai ir naudotinos priemonės.

