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Santrauka
Darbo tikslas − ištirti Ponto-Kaspijos perakaridinių vėžiagyvių trofinį plastiškumą, metabolizmą
ir poveikius bestuburių bendrijoms natūralaus ir invazinio arealų lėtatekėse ekosistemose. Šie
vėžiagyviai, kurių natūralaus arealo didžiąją dalį sudaro pietų Ukraina, yra vieni iš sėkmingiausių
invazinių vėžiagyvių. Lietuvos lėtatekėse ekosistemose daugiausia šios kilmės perakaridų įsitvirtino po
masinių tikslingų introdukcijų siekiant padidinti žuvų maisto išteklius.
Nustatyta, kad Lietuvoje labiausiai paplitusių Ponto-Kaspijos šoniplaukos Pontogammarus
robustoides ir mizidės Paramysis lacustris išgyvenimą teigiamai veikia vandens telkinio dydis bei
fosforo kiekis vandenyje. Pagal stabiliuosius izotopus išaiškinta, kad Ponto-Kaspijos mizidžių užimama
trofinė niša invaziniame areale yra platesnė nei natūraliame ir kad jos plotį reikšmingai veikia vandens
telkinio stechiometrija. Nustatyta, kad P. robustoides būdingas aukštesnis deguonies suvartojimas bei
kritinė koncentracija nei vietinei šoniplaukai Gammarus lacustris. Tai sietina su šių šoniplaukų sąveikos
rezultatais skirtingo dydžio ir trofiškumo telkiniuose. Išaiškinta, kad Lietuvos P. robustoides
populiacijos skiriasi fermento laktatdehidrogenazės aktyvumo reakcija į deguonies trūkumą ir tai gali
būti susiję su telkinio trofiškumu. Nustatyta, kad Lietuvos mezo(eu)trofiniuose ežeruose
pontogamaridinių šoniplaukų gausumas (P. robustoides ir Obesogammarus crassus) stipriau veikia
makrobestuburių sąrankų sandarą nei moliusko dreisenos gausumas. Tokiuose ežeruose pontogamaridai
neigiamai veikia makrobestuburių rodiklius, naudojamus ežerų būklei vertinti.
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