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Santrauka
Darbo tikslas ‒ ištirti fitobentoso taksonominę sudėtį ir rūšių ekologiją Lietuvos upėse,
nustatyti fitobentoso indikacines galimybes vertinant upių ekologinę būklę. Darbe pirmą kartą
išsamiai ištirti fitobentoso dumbliai 73-se Lietuvos upėse, atlikta jų taksonominė ir ekologinių
grupių sudėties analizė, nustatyti vystymosi ypatumai. Sudarytas rūšių sąrašas yra indėlis
pildant gėlųjų vandenų dumblių taksonominį sąvadą. Identifikuotos 43 naujos Lietuvai
bentoso dumblių rūšys, paruošti išsamūs rūšių aprašymai su autentiškomis nuotraukomis,
pateikti morfometriniai duomenys, rūšių paplitimas. Atlikus molekulinius tyrimus gauti pirmi
Lietuvos makrodumblių genetinės įvairovės duomenys, identifikuotos vyraujančios, retos
upėse dumblių rūšys, nustatytas bentose dominuojančių žaliadumblių Cladophora glomerata
genetinis polimorfizmas. Rezultatai svarbūs ir naudingi pasaulio mokslininkams, atliekant
palyginamuosius molekulinius tyrimus ar sprendžiant ekologinių pokyčių stebėsenos
problemas. Ištirti aplinkos veiksniai, lemiantys fitobentoso rūšių vystymosi ypatumus upėse.
Preliminariam upių būklės vertinimui in situ išskirtos indikatorinės makrodumblių rūšys, jų
projekcinio padengimo (%) vertės. Pirmą kartą pagal fitobentoso indekso (BI) rodiklius
atliktas Lietuvos upių ekologinės būklės vertinimas, kuris reikšmingas prognozuojant
Lietuvos upių ekologinės būklės pokyčius ir vykdant gamtosaugines programas pagal ES
BVPD reikalavimus.
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