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1 pav. Biologinių invazijų scenarijus (pagal Reise et al. 2006)

Svetima rūšimi vadinama naujoje teritorijoje, esančioje
toli nuo jos natūralaus arealo, atsiradusi rūšis.
Mokslinėje literatūroje tokios rūšys kartais vadinamos
svetimžemėmis, introdukuotomis, nevietinėmis ar
svetimkraštėmis rūšimis. Tokių rūšių pernešimas už jų
natūralaus arealo ribų vadinamas introdukcija.
Dažniausiai jos atsiranda įvairiais keliais dėl tikslingos
ar netikslingos žmogaus veiklos. Dalis svetimų rūšių
daro arba gali padaryti ekonominę, ekologinę žalą arba
pakenkti žmonių sveikatai. Tokios rūšys vadinamos
invazinėmis. Jų poveikis aplinkai, t. y. individui,
populiacijai, bendrijai, buveinei ar ekosistemai,
vadinamas biologine tarša. Mokslininkai daug dėmesio
skiria invazijų biologijos tyrimams, ypač domimasi,
kokiais būdais plinta svetimos rūšys ir koks jų poveikis.
Terminologija šioje srityje nėra nusistovėjusi.

Dažnai biologinių invazijų scenarijus remiasi šiuo principu: rūšys vienaip ar kitaip patenka į naują aplinką,
vystosi pagal tas pačias atplitimo, įsikūrimo, plitimo ir prisitaikymo (adaptacijos) fazes (1 pav.; Reise et al.
2006). Šiuo atveju per plitimo fazę svetimos rūšies sparčiau gausėja ir ji greičiau plinta nei atvykimo ir
įsikūrimo etapų metu, tačiau pamažu individų skaičius tampa pastovus.
Buvo pastebėta, kad svetima rūšis gali pastebimai paveikti aplinką tik tada, kai jos individų yra daug ir jie
paplitę pakankamai dideliame areale. Aukščiausioje populiacijos paplitimo fazėje (1 pav.) invazinė rūšis veikia
stipriausiai. Todėl vertinant biologinės taršos lygį reikia atsižvelgti į svetimos rūšies gausumą, jos paplitimo
arealo dydį ir poveikio aplinkai stiprumą.
Europos aplinkos politikos instituto ataskaitoje teigiama, kad invazinės rūšys yra vienas iš penkių svarbiausių
biologinei įvairovei įtaką darančių veiksnių. Kiti veiksniai – tai buveinių pokyčiai, klimato kaita, didelis gamtos
išteklių eikvojimas ir tarša (Shine et al. 2010). 2008 metais paskelbtame ES pranešime (Developing an EU
Framework for Invasive Alien Species, 2008) teigiama, kad invazinių rūšių sukeliama ekonominė žala Europos
Sąjungos šalyse siekia 12 mlrd. eurų kiekvienais metais. Todėl siekiant mažinti patiriamą žalą, būtina kaupti ir
apibendrinti mokslinę informaciją apie biologinių invazijų pobūdį ir jų daromą žalą. Tam nustatomas biologinių
invazijų indikatorius – „Suvestinis svetimų rūšių skaičius Europoje nuo 1900 m.“ (Cumulative number of alien
species in Europe since 1900). Jis įtrauktas į Europos aplinkos agentūros svarbiausių rodiklių sąrašą ir rodo
Europos regionus (šalis), kuriuose padaugėję svetimų rūšių. Čia fiksuojamos tik tos rūšys, kurios paplito
Europoje nuo 1900 m. Ilgą laiką nebuvo tiksliai žinomas Lietuvoje užfiksuotų svetimų rūšių skaičius, neatlikta
jų inventorizacija ir neištirtas jų poveikis. Todėl buvo nutarta kaupti turimas žinias apie nevietines rūšis
internetinėse duomenų bazėse, apibendrinti daugiamečių tyrimų rezultatus ir pateikti juos visuomenei.
Pirmoji Baltijos jūros svetimų rūšių duomenų bazė buvo sukurta 1997 m. Klaipėdos universiteto Baltijos
pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto iniciatyva. Iki šio laiko ji periodiškai atnaujinama ir yra prieinama
interneto adresu www.corpi.ku.lt/nemo (2 pav.). Joje kaupiami duomenys apie vandens nevietinių rūšių
taksonomiją, kilmę, atplitimo regionus ir atplitimo būdus, laiką, poveikį ir kt. Pagrindinis šios regioninės
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svetimų rūšių duomenų bazės indėlis – standartizuotai pateikti apibendrinti duomenys, juos galima naudoti
tolimesnei analizei.

2 pav. Baltijos jūros svetimų rūšių duomenų bazė, www.corpi.ku.lt/nemo [2011-06-22]

Europoje ir pasaulyje taip pat buvo sukurta įvairių tarptautinių, regioninių ir nacionalinių internetinių
informacijos šaltinių apie biologines invazijas (Vandekerkhove, Cardoso 2010). Šiuose šaltiniuose buvo
pateikta informacija apie šalyje (regione, pasaulyje) aptiktas svetimas rūšis, jų paplitimą, galimas prevencijos
priemones. Tačiau neilgai trukus buvo pasigesta apibendrinamosios informacijos, kuri leistų sutartiniu būdu
palyginti svetimų rūšių poveikį skirtinguose regionuose, regionų jautrumą šioms rūšims, įvertinti biologinės
taršos lygį. Šias užduotis sunku įgyvendinti, nes tokių duomenų bazių struktūra yra skirtinga, dalis saugomų
duomenų pateikiama paprastu tekstu, pasitaiko subjektyvios informacijos. Atsižvelgiant į vis labiau didėjantį
poreikį ir susidomėjimą buvo suformuluoti svetimų rūšių informacijos sistemos kriterijai:




Sistemoje turi būti sukaupti duomenys apie regione aptinkamas svetimas rūšis, jų atplitimo laiką ir
būdus, kilmę, dabartinę būklę, poveikį aplinkai, socialinei gerovei ir kita.
Sistema turi įvertinti invazinių rūšių poveikį sutartiniu būdu (apskaičiuoti biologinės taršos lygį).
Sistema turi analizuoti duomenis ir prognozuoti svetimkraščių rūšių tikėtiną poveikį, pasiūlyti galimas
prevencijos priemones.

Atsižvelgiant į pateiktus kriterijus Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute
kuriama Biologinių invazijų poveikio vertinimo sistema (BINPAS), kuri laisvai prieinama interneto adresu
www.corpi.ku.lt/databases/binpas (3 pav.).
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3 pav. Biologinių invazijų poveikio vertinimo sistema, www.corpi.ku.lt/databases/binpas [2011-06-22]

Ši sistema ir jos papildomi moduliai leidžia ne tik užregistruoti regione pastebėtas svetimas rūšis, bet ir įvertinti
jų poveikį vietinėms bendrijoms, buveinėms ir ekosistemų funkcionavimui, kaupti išsamią informaciją apie jas.
Šioje sistemoje užrašoma informacija apie rūšies atplitimo laiką, būdus, dabartinę būklę, poveikį aplinkai,
socialinei gerovei ir kt. Taip pat pagal BPL[1] metodą vertinamas užregistruotų rūšių poveikis (Olenin et at.
2007). Visa tai padeda kompleksiškai tirti biologines invazijas. Pavyzdžiui, remiantis 2010 m. gruodžio mėn.
duomenimis, buvo nustatytas indikatorius „Sukauptasis svetimkraščių rūšių skaičius Europoje nuo 1900 m.“
mūsų šalyje – yra užregistruotos 996 svetimos rūšys. Paaiškėjo, kad didžiąją dalį šių rūšių (52 %) sudaro
induočiai augalai. Antroje vietoje pagal rūšių įvairovę yra grybai ir į grybus panašūs organizmai (Fungi ir
Oomycota, 23 %), o nariuotakojai (Insecta, Crustacea ir Araneae kartu) sudaro 16 %. Nustatyta, kad didžiausias
svetimų rūšių antplūdis buvo paskutiniais XX amžiaus dešimtmečiais. Daugiausia aptiktų svetimų rūšių kilusios
iš vidutinių platumų regionų, kurių klimato sąlygos panašios į Lietuvos: Europos, vidutinių platumų Azijos bei
Šiaurės Amerikos. Tačiau dėl klimato atšilimo pastaraisiais metais padaugėjo invazinių rūšių, kilusių iš
atogrąžų (4 pav.).
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4 pav. Atogrąžų rūšių atplitimo į Lietuvą tendencija. x ašyje – pokario dešimtmečiai; y ašyje – į Lietuvą atplitusių atogrąžų rūšių procentinė dalis.

Visas išvadas dar reikia patikrinti išsamesniais moksliniais tyrimais, tačiau akivaizdu, kad naudojantis duomenų
bazėmis bus galima apibendrinti sukauptus duomenis, įvertinti biologinės taršos lygį, atlikti detalesnę analizę.
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[1] BPL – biologinės taršos indeksas, kuriuo remiantis įvertinamas invazinių rūšių poveikis vietinėms rūšims,
bendrijoms, buveinėms ir ekosistemų funkcionavimui (Olenin et al., 2007).

4

