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Apibrėžimai

• D2 GAB deskriptorius “Nevietinių rūšių 
introdukuotų dėl žmogaus veiklos yra tokio 
lygio, kuris neigiamai nekeičia ekosistemų 
pobūdžio” (ES JSPD, 2008)

• Nevietinės (svetimkraštės) rūšys – atsirado naujose 
regionuose, nutolusiuose  nuo jų savaiminių arealų, dėl 
tikslingų ar netikslingų žmogaus veiksmų. 

• Biologinė tarša – nevietinių invazinių rūšių poveikis, kuris 
neigiamai veikia vietinių rūšių bendrijas, natūralias 
buveines ir ekosistemų funkcionavimą.

Baltijos jūroje: 184 rūšys

Lietuvos jūriniuose 
vandenyse ir 
Kuršių mariose: 34 rūšys

(AquaNIS, 2019)



Jūros aplinkos būklės vertinimas pagal 
deskriptoriaus D2 „Nevietinės rūšys“ kriterijus

Trys kriterijai

• D2C1 (pagrindinis) – naujų nevietinių 
rūšių atsiradimas.

• D2C2 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių rūšių gausumas ir paplitimas.

• D2C3 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių invazinių rūšių poveikis.



D2C1 – naujų nevietinių rūšių atsiradimas

Jūros aplinkos apsaugos tikslas: „Sumažinti 
Baltijos jūrai naujų nevietinių rūšių atsiradimo 
riziką Lietuvos jūriniuose vandenyse su laivų 
balastiniais vandenimis, kitais su laivais 
susijusiais plitimo būdais, taip pat su akvakultūra 
bei prekyba gyvais vandens organizmais“.

Tikslo įgyvendinimo rodiklis: „Per stebimą 
laikotarpį Lietuvos jurisdikcijoje esančiose Baltijos 
jūros vandenyse neatsiranda Baltijos jūrai naujų 
nevietinių organizmų, kurių patekimo priežastis 
būtų žmogaus veikla“.

Slenkstinė vertė: 0 Baltijos jūrai naujų nevietinių rūšių

Svetimkraščių vandens rūšių informacinė 
sistema AquaNIS

• Sukurta ir palaikoma KU Jūros tyrimų institute.

• 1650 rūšių, 5460 introdukcijos įvykių, >50 šalių.

• HELCOM ir ICES (TJTT) tarybos NR duomenų bazė

(sistemos administratorius dr. Aleksas Narščius)

Metodas:



D2C1 – naujų nevietinių rūšių atsiradimas (2012-2017)

Rangia cuneata. Foto: Dan Minchin.

Dvigeldis moliuskas, pusiau tropinė rūšis, kilusi iš Meksikos įlankos. 

Dikerogammarus villosus. Foto: Eglė Šidagytė. 

Gauruotoji šoniplauka, kilusi iš Ponto-Kaspijos regiono. 



D2C1 – naujų nevietinių rūšių atsiradimas

Tikslas pasiektas: 
per vertinimo laikotarpį (2012-
2017 m.) Lietuvos jurisdikcijoje 
esančiose Baltijos jūros 
vandenyse neatsirado nei vienos 
Baltijos jūrai naujos nevietinės 
rūšies.



D2C2 – įsitvirtinusių nevietinių rūšių gausumas 
ir paplitimas (2012-2017)

Rodiklis: 
„Įsitvirtinusių nevietinių rūšių, visų pirma invazinių 

rūšių, kurios reikšmingai prisideda prie neigiamo 
poveikio tam tikroms rūšių grupėms ar vyraujantiems 
buveinių tipams, gausumas ir paplitimas erdvėje“ (EK 
2017/848).

• Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas.
• Bendradarbiaujant regioniniu mastu sudarytas inv. rūš. sąrašas 

(HELCOM).
• Valstybių narių sudaryti invazinių rūšių sąrašai.

Gauruotažnyplis
(kinetiškas) krabas

Eriocheir sinensis

Nuo 1935 m.
Populiacijos būklė: nežinoma
(pagrindas: EK 2019)

Foto: Stephan Gollasch

Juodažiotis grundalas

Neogobius melanostomus

Nuo 2002 m.

Populiacijos būklė: įsikūrusi, plintanti
(pagrindas: LR AM 2016)

Foto: Sergej Olenin

Gauruotoji šoniplauka
Dikerogammarus villosus. 

Populiacijos būklė: įsikūrusi, plintanti
(pagrindas: LR AM 2016)

Foto: Eglė Šidagytė

Slenkstinė vertė: D2C2 kriterijui 
nenustatyta.

Aplinkos būklė: pablogėjo, 
nes „įsitvirtinusių nevietinių rūšių ... 
gausumas ir paplitimas erdvėje“ padidėjo



D2C3 – įsitvirtinusių nevietinių invazinių rūšių 
poveikis (2012-2017)

Rodiklis: 
„Rūšių grupės, kurioje įvyko neigiamų pakitimų, 

dalis arba vyraujančio buveinių tipo, kuriame 
įvyko neigiamų pakitimų, erdvinis mastas, jei tie 
neigiami pakitimai susiję su nevietinėmis rūšimis, 
visų pirma su invazinėmis nevietinėmis 
rūšimis“(EK 2017/848).

(Skabeikis et al. 2018. Biol. Invasions)

Nuo 2011-2012 m. grundalo N. melanostomus
populiacija perėjo į ekspansijos fazę, rūšis aptinkama 
daugelyje vietovių, tapo dominuojančia pagal 
gausumą žuvų rūšimi, vietinių rūšių gausumas 
smarkiai sumažėjo,  pažeista tipiška šiam rajonui rifų 
buveinė, įvyko esminiai pokyčiai mitybos tinkluose, 
bendras biotaršos lygis vertinimas kaip ekstremalus
- BPL = 4
(pradiniame vertinime 1990-2010 metų laikotarpiui BPL = 1, silpnas poveikis).



D2C3 – įsitvirtinusių nevietinių invazinių rūšių 
poveikis

Rodiklis: 
„Rūšių grupės, kurioje įvyko neigiamų pakitimų, 

dalis arba vyraujančio buveinių tipo, kuriame 
įvyko neigiamų pakitimų, erdvinis mastas, jei tie 
neigiami pakitimai susiję su nevietinėmis rūšimis, 
visų pirma su invazinėmis nevietinėmis 
rūšimis“(EK 2017/848).

Gerą aplinkos būklė nepasiekta
todėl, kad lyginant su pradiniu vertinimu 
biotaršos indeksas Lietuvos jūros rajone padidėjo 
nuo BPL=1 iki BPL=4.

Aplinkos būklė: pablogėjo.
Foto: S. Olenin



Kas kaltas – aišku. Ką daryti?

(www.facebook.com/pages/category/Festival/Gintarinės-Grundulinės)



Kas kaltas – aišku. Ką daryti?



Priemonės GAB pasiekti 
pagal deskriptoriaus D2 „Nevietinės rūšys“ kriterijus

• D2C1 (pagrindinis) – naujų 
nevietinių rūšių atsiradimas.

• D2C2 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių rūšių gausumas ir 
paplitimas.

• D2C3 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių invazinių rūšių 
poveikis.

• Vykdyti TJO 2004 m. Tarptautinės Konvencijos dėl laivų 
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo taisykles.

• Laikytis TJO 2011 m. Rezoliucijos dėl Laivų biologinio 
apaugimo kontrolės ir valdymo gairių (Biofouling Guidelines, 
resolution MEPC.207(62), 2011), siekiant kuo labiau 
sumažinti invazinių vandens rūšių pernešimą.

INVAZINIŲ RŪŠIŲ VALDYMO STRATEGIJOS SUKŪRIMAS 
BALTIJOS JŪROS REGIONE SIEKIANT SUMAŽINTI JŲ 
PATEKIMO RIZIKĄ LAIVYBOS KELIU

• Baltijos jūros nevietinių rūšių monitoringo 
sistema (rekomendacija HELCOM).

• Ankstyvojo perspėjimo sistema dėl kenksmingų 
vandens organizmų ir patogenų atsiradimo 
balastiniame  vandenyje.

• Laivų biologinio apaugimo valdymo kelrodis 
(Biofouling roadmap).



Priemonės GAB pasiekti 
pagal deskriptoriaus D2 „Nevietinės rūšys“ kriterijus

• D2C1 (pagrindinis) – naujų 
nevietinių rūšių atsiradimas.

• D2C2 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių rūšių gausumas ir 
paplitimas.

• D2C3 (antrinis) – įsitvirtinusių 
nevietinių invazinių rūšių 
poveikis.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 
Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir 
plitimo prevencijos ir valdymo

• Sudaryti Baltijos jūros regioninį Invazinių rūšių sąrašą 
(bendradarbiaujant su HELCOM)

• Stebėti į sąrašą įtrauktų invazinių rūšių paplitimą, 
gausumą ir poveikį.

• Sukurti prevencines priemones šių rūšių kontrolei (pvz. 
neribotas komercinis eksploatavimas, pernašos laivais 
kontrolė ir pan.)



Ačiū už dėmesį!


