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TURINYS 

1. Kas yra invazijos? Pvz.: migruojantys paukščiai, skėriai, kitų tautų žmonės.  

2. Kas yra invazinės rūšys? 

2.1. Geologų požiūris: visos rūšys yra invazinės. Priešistorinės rūšys: sekvoja, žagrenis.  

2.2. Botanikų ir zoologų požiūris: visos svetimžemės rūšys yra invazinės. 550 augalų rūšių laikomos 

invazinėmis ir kasmet atsiranda po 20 naujų.  

2.3. Teisinis požiūris: visos svetimžemės rūšys, darančios akivaizdžią žalą, yra invazinės.  

3. Iš kur atsiranda invazinės rūšys? 

3.1. Natūrali migracija keičiantis klimatui. 

3.2. Natūralus atsitiktinių rūšių patekimas į svetimus kraštus.  

3.3. Atsitiktinai įkurdintos žmonių: prekybos ir turizmo keliai, laivyba ir pan.  

3.4. Sąmoningai įkurdintos žmonių: sodai, parkai, gėlių darželiai, kapinės, zoofermos, introdukcija, 

naminiai augintiniai. 

4. Kuo invazinės rūšys kenkia? 

4.1. Perneša užkrečiamas ligas: rainuotasis vėžys, žymėtasis vėžys.  

4.2. Naikina vietinių žuvų mailių: juodažiotis grundalas, nuodėgulinis grundalas, kietašarvė 

šoniplauka, gauruotoji šoniplauka, ežerinė mizidė.  

4.3. Kyla grėsmė hibridizacijai su vietinėmis gyvūnų rūšimis arba kitokiam vietinių gyvūnų 

išstūmimui: puošnusis (amerikinis balinis) vėžlys, raštuotasis (raudonausis, geltondryžis) vėžlys, 

kanadinė berniklė, kanadinė audinė, pilkoji žiurkė. 

4.4. Kyla grėsmė vietinei paukščių faunai: mangutas (usūrinis šuo), paprastasis meškėnas.  

4.5. Kyla grėsmė vandens reguliavimo sistemoms: ondatra.  

4.6. Kenksmingas žmogaus sveikatai: Sosnovskio barštis.  

4.7. Naikina vietinę augaliją: luzitaninis arionas (smalžys), pietinė (naujazelandinė) vijasraigė.  

4.8. Užgožia vietinę augmeniją: kanadinė elodėja, raukšlėtalapis erškėtis, vėlyvoji ieva, muilinė 

guboja, uosialapis klevas, varpinė medlieva, ilgakotis lakišius, didžioji ir kanadinės rykštenės, 

baltažiedė robinija, tankiažiedė rugštynė, šluotinis sausakrūmis (zuikiakrūmis), bitinė sprigė, 

smulkiažiedė sprigė, vienametė šiušelė, dygliavaisis virkštenis.  

5. Invazinės rūšys Europos Sąjungoje: Mantegacio barštis, pontinis rododendras, Kolorado vabalas (iš 

Meksikos, kaip ir fitoftora), azijinis burundukas, kininis muntjakas, nutrija, pilkoji voverė,  

6. Lietuvos rūšys, kurios yra invazinės kituose kraštuose: šernai (ŠA, PA, 100), taurieji elniai (NZ, AU, 

ŠA, PA, 100), juodoji žiurkė (100), europinis ežys (NZ), naminė pelė (NZ), briedis (NZ), šermuonėlis 

(NZ, 100), didžioji antis (NZ, PA, ŠA, RU), kovas (NZ), paprastoji vapsva (AU, NZ, 100), šilinis viržis 

(NZ, NA, AU), paprastoji raudoklė (NZ, ŠA, 100), trapusis gluosnis (NZ, ŠA, AF), geltonasis vilkdalgis 

(NZ), varnėnas (ŠA, AU, 100), rudoji lapė (AU, 100), didžioji karpažolė (100), margasis upėtakis 

(šlakis) (100),  

7. Kova su invazinėmis rūšimis. 

8. Invaziniai augalai Labanoro apylinkėse: raukšlėtalapis erškėtis, uosialapis klevas, varpinė medlieva, 

kanadinė rykštenė, baltažiedė robinija (reta), šluotinis sausakrūmis, vienametė šiušelė. Sosnovskio 

barščio nėra. Adventyvinės rūšys: paprastasis sinavadas, gauruotoji glažutė, blakstienotoji 

galinsoga, kanadinė konyza, mėlynžiedis vilkdalgis, raudonoji lelija, siauralapė karpažolė, kitos 

šilokų rūšys, perkūnropė, vaistinis smidras. RK rūšys: sibirinis vilkdalgis, puošnusis gvazdikas, kalninė 

arnika.  
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