
LAMMC mokslinė konferencija  
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ 
2021 m. sausio 26–29 d. 

 

Pamiškių reikšmė žalingam augalėdžių/visaėdžių poveikiui  

agro-/miško ekosistemoms  
 

Olgirda Belova  

 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras  

 

Kontaktinis asmuo Olgirda Belova, el. p. olgirda.belova@lammc.lt 

 
Pagal optimalios mitybos modelį augalėdžiai maitinasi ten, kur mitybos objektų biomasė viršija 

tam tikrą slenkstinį lygį, ir pasitraukia iš mitybos vietos, kai jį pasiekia. Tokia optimali mityba atitinka 

pakraščio efekto teoriją.  

Gyvūnams labai svarbios yra skirtingų buveinių sankirtos. Gyvūnai, iš jų labiau patelės, teikia 

pirmenybę būtent tokiems pakraščiams, pvz., kirtavietei–medynui, medynui–pievai, laukui ir pan. 

Nuomonė apie augalėdžius, ypač elninius, nėra palanki dėl jų destruktyvios veiklos – išeliminuojami ištisi 

sklypai, medynai. Yra prielaida, kad žvėrys gali būti tas biotinis veiksnys, darantis šalutinį poveikį 

entomofaunai ir taip sukelia fitopatologinius miško pokyčius. Kyla klausimas, koks atstumas nuo ekotono 

linijos gyvūnams priimtinesnis, koks yra jų poveikis miškui ir žemės ūkiui.  

Registruojant gyvūnų gyvybinės veiklos žymės ir jų bei sumedėjusios augalijos sąveikos rodiklius 

(medžių bei krūmų ūglių suvartojimą, C %), vietovės mozaikiškumą, atstumą iki kitų biotopų skirtingų 

buveinių sandūros vietose, unifikuotas mitybos-pasiskirstymo metodas taikytas maršrutinėse 

bandomosiose 50 × 2 m aikštelėse, įsteigtose bandomojoje juostoje kas 100 m.  

Tyrimas atliktas šaltuoju laikotarpiu, kai gyvūnų gyvybinių poreikių hierarchijoje dominuoja 

mityba. Nustatytas glaudus teigiamas ryšis (r = 0,57) tarp limituojančių klimato veiksnių (oro temperatūrų 

kaitos) ir žvėrių pažeisto ploto. Su augalų pažeidimo plotu labiausiai susiję yra briedžiai (r = 0,55 ± 0,185, 

R2 = 0,0,31, p = 0,07, F = 8,9). Šernai teikia pirmenybę lapuočių su eglėmis bei mišrių spygliuočių miškų 

ir prie jų besišliejančių laukų pamiškės zonai. Stirnos ir kiškiai priskirtini pradinio sukcesijos tarpsnio 

rūšiai, nors pagal klasikinį priskyrimą šie žvėrys priklauso II sukcesijos tarpsnio rūšių grupei.  

Labiausiai naudojamas plotas yra nuo pamiškės 25–150 m gilyn į mišką ir 50–250 m į laukus (1 

paveikslas), po derliaus nuėmimo – iki 500–600 m. (kiškių) ir 200–400 m (elninių) (tai aiškinama 

pirmenybe geram matomumui), o pažeidžiamiausi yra 50 m ruože augantys medeliai (2 paveikslas).  

 

 

1 paveikslas. Augalėdžių/visaėdžių labiausiai naudojamas miško–lauko ekotonas  
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2 paveikslas. Stirnos ir elniai teikia pirmenybę ekotonui laukas–miškas  


