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ĮVADAS
2015 metais botaniniai tyrimai buvo vykdomi tvarkymo plotuose, kuriuose atliktos praktinės
gamtotvarkos veiklos C2 – C5 bei 2015 metais išskirtuose naujuose tvarkymo plotuose ir
tvarkymo plotuose, kurių ribos ir plotai buvo koreguoti. Vertinti gamtotvarkos veiklų sukelti
augalinės dangos pokyčiai bei veiklų įtaka tvarkomų plotų augalijos rūšinei sudėčiai ir
buveinių struktūrai. Naujų plotų augalija inventorizuota pagal 2014 metais naudotą metodiką,
aprašant tvarkomo ploto padėtį, drėgmės reţimą, vertikalią augalijos struktūrą ir rūšinę sudėtį.
2015 metų vasara nebuvo palanki botaniniams tyrimams dėl vėsaus pavasario ir vėlyvos
vegetacijos pradţios. Liepos-rugpjūčio mėnesiais prasidėjus karščiams ir sausrai, augalai
masiškai dţiuvo, atsparesni vegetavo, tačiau neţydėjo. Ypatingai nukentėjo ant atviros durpės
atsikuriančios augalų bendrijos – jos išdegė saulėje. Tarpinio tipo pelkių augalai vystėsi
įprastai, rodydami buveinių stabilumą ir atsparumą aplinkos veiksniams. Sausra neleido ir
korektiškai įvertinti tvarkomų plotų drėgmės reţimo bei plikos durpės ir vandens uţimamų
plotų, nes ten, kur 2013 ir 2014 metais telkšojo sunkiai prieinamas vanduo, šiemet plytėjo
plikos suskeldėjusios durpės plotai. Tačiau ir šiomis nepalankiomis sąlygomis buvo matomi
teigiami tvarkytų plotų augalinės dangos pokyčiai: maţėjo sumedėjusios augalijos keliama
konkurencija pelkinių augalų rūšims, iškirstų krūmų ir nupjautų nendrių vietoje dygo pelkėms
būdingos augalų rūšys.
Ţemiau pateikiama projekto teritorijos schema (Tyrulių pelkės PAST schema) (1 pav.),
kurioje paţymėti visi tvarkymo plotai. Šioje schemoje pateikiami originalūs, Projekto
paraiškoje išskirti tvarkymo plotai ir juose planuoti tvarkymo darbai, pateikiama originalių
plotų ir naujai išskirtų, ar pakoreguotų plotų numeracija, atsispindi visi iki 2016 m. kovo 1 d.
tvarkymo plotuose įgyvendinti darbai. Nors šioje ataskaitoje apibendrinamų duomenų rinkimo
metu kai kuriuose plotuose veiklos dar nebuvo įgyvendintos, duomenų rinkimo metu buvo
dirbama ir naujuose plotuose, taip pat tose vietose, kurios į tvarkymo plotus pateko
pakoregavus jų ribas. Tvarkymo plotų ribos buvo koreguojamos atsiţvelgiant į vietos sąlygas
(ar drėgmės sąlygos leidţia vykdyti vieną ar kitą veiklą, ar plotuose esama miško sklypų ir
kt.) ir vertinant bendrą tam tikrai veiklai išskirtų teritorijų plotą. Šie plotų pakeitimai buvo
patvirtinti 2015 m. vykusiame Projekto stebėsenos komiteto posėdyje, bei atitinkamoms EK
institucijoms pateikti Projekto vidurio veiklos ataskaitoje. Šios ataskaitos dalyse, kur
naudojami 1 pav. pateikiamos schemos fragmentai, visi sutartiniai ţenklai atitinka tuos, kurie
pateikti 1 paveiksle.
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1 pav. Projekto teritorijos schema su tirtomis teritorijomis ir jose įgyvendintomis veiklomis.
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NAUJI PROJEKTO VEIKLŲ TVARKYMO PLOTAI

TVARKYMO PLOTAS NR. 47
Tyrimo data: 2015 birţelio 27 d.
Geografinės koordinatės: X 455074; Y6179782

2 pav. Naujas tvarkymo plotas Nr. 47

Tvarkymo plotas plyti pietinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, supamas drėgnų apypelkio
miškų ir melioracijos griovių.
Beveik visą tvarkymo ploto paviršių dengia tankus nendrynas su negausiomis pelkinių augalų
rūšimis. Sausesni pakraščiai apaugę ganyklinėmis viksvomis (Carex lepidocarpa), alpinėmis
kūlingėmis bei atsitiktinėmis apypelkio miškuose sutinkamomis augalų rūšimis. Ant atviros
durpės kuriasi pelkinės augalų rūšys. Tvarkymo ploto teritorijoje rasta pakankamai pelkinių
augalų rūšių, kurios, esant tinkamam drėgmės reţimui bei sumaţėjus nendrių konkurencijai,
galėtų sudaryti pelkinių augalų bendrijas.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta Europos bendrijos svarbos buveinių.
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1 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medţiai

10

ţolės

80

krūmai

10

samanos

10

krūmokšniai

5

plika durpė

10

2 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas.
Eil. Augalų rūšys
Nr.

Gausumas

1.

Betula pendula

+

2.

Betula pubescens

+

3.

Picea abies

+

4.

Salix rosmarinifolia

+

5.

Rhamnus frangulla

+

6.

Calluna vulgaris

+

7.

Vaccinium uliginosum

+

8.

Phragmites australis

4

9.

Trichophorum alpinum

+

10.

Mollinia caerulea

+

11.

Deschampsia caespitosa

+

12.

Carex lepidocarpa

+

13.

Carex vesicaria

+

14.

Eriophorum angustifolium

+

15.

Comarum palustre

+

16.

Equisetum palustre

+

17.

Juncus conglomeratus

+

18.

Juncus effusus

+

19.

Galium uliginosum

+

20.

Drosera rotundifolia

+
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21.

Scutellaria galericulata

+

22.

Epipactis palustris

+

23.

Lycopus europaeus

+

24.

Pyrola rotundifolia

+

25.

Lycopodium annotinnum

+

26.

Potentilla erecta

+

Sausinimas: Tvarkymo plotą riboja melioracijos grioviai.
Dangos paţaidos: Tvarkymo ploto paviršius vietomis išknistas šernų.
Grėsmės veiksniai: intensyvus uţaugimas nendrėmis.

3 pav. Tvarkymo plotą dengia tankus nendrynas su pelkinių augalų rūšimis.
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PLOTAS Į RYTUS NUO 28 –O PLOTO
Tyrimo data: 2015 birţelio 28 d.
Geografinės koordinatės:; X 459068; Y 6183965

4 pav. Tirtas plotas plyti į rytus nuo 28 ploto (paţymėta „X“ ).

Šioje teritorijoje buvo planuojama 2015 m. įgyvendinti C5 tvarkymo veiklą, todėl jame buvo
atliktas augalijos įvertinimas. Plotas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš
pietinės ir rytinės pusių supamas drėgnų apypelkio miškų ir melioracijos griovių. Vakaruose
ribojasi su 28 ploto tvenkiniu, šiaurėje – su tvarkymo plotu Nr. 30, nuo kurio skiria
melioracijos griovys. Ploto paviršius nelygus, yra aukštesnių sausų vietų, kurių dirvoţemį
sudaro mineralinis gruntas. Likusi dalį dengia durpė, neretai plika, ant kurios kuriasi pelkinių
augalų rūšys (saulašarės, kūlingės, švyliai).
Didţiąją dalį tvarkymo ploto paviršiaus dengia nendrynas su pavienėmis pelkinių augalų
rūšimis. Sausesni pakraščiai apaugę atsitiktinėmis pelkių ir apypelkio miškuose sutinkamomis
augalų rūšimis. Tyrimo metu tvarkymo plote buvo iškirsta didţioji dalis medţių ir krūmų,
vietomis drauge su krūmais iškirstos nendrės.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta Europos bendrijos svarbos buveinių.
3 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medţiai

3

ţolės

60

krūmai

3

samanos

5

krūmokšniai

0

plika durpė

30
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4 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas.
Eil. Augalų rūšys
Nr.

Gausumas

1.

Betula pendula

+

2.

Betula pubescens

+

3.

Pinus sylvestris

+

4.

Salix rosmarinifolia

+

5.

Rhamnus frangulla

+

6.

Phragmites australis

3

7.

Trichophorum alpinum

+

8.

Mollinia caerulea

+

9.

Deschampsia caespitosa

+

10.

Carex lepidocarpa

+

11.

Eriophorum angustifolium

+

12.

Juncus conglomeratus

+

13.

Juncus effusus

+

14.

Drosera rotundifolia

+

15.

Scutellaria galericulata

+

16.

Pyrola rotundifolia

+

17.

Potentilla erecta

+

Sausinimas: Tvarkymo plotą riboja melioracijos grioviai.
Dangos paţaidos: Tyrimo metu dangos paţaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: Uţaugimas nendrėmis.
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5 pav. Nendryną supa plika durpė, ant kurios kuriasi pelkinių augalų rūšys.
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KOREGUOTI PROJEKTO VEIKLŲ TVARKYMO PLOTAI
TVARKYMO PLOTAS NR. 11

6 pav. Koreguoti tvarkymo plotai Centrinėje Tyrulių pelkės PAST dalyje.

Kadangi tvarkymo plotą Nr. 11 buvo planuojama praplėsti Š-R kryptimi, tyrimų metu buvo
tiriami ir šiaurinėje pusėje plytintys nendrynai su karklų krūmais. Tokiu būdu ploto teritorija
padidėjo apie tris kartus, tačiau augalijos įvairovės tai nepadidino. Naujų rūšių nerasta,
projekcinio padengimo santykis nepakito.
5 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2014 – 15 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

5

žolės

70

krūmai

5

samanos

10

krūmokšniai

0

plika durpė

0
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7 pav. Tvarkymo ploto Nr. 11 augalija.

TVARKYMO PLOTAS NR. 13
Pakoregavus plotą (6 pav.), jo teritorija padidėjo apie keturis kartus. Prijungtos tarp
ankstesnio 13 ir 12 plotų plytinčios bei šiuos plotus supančios teritorijos. Ankstesnė 13 ploto
bei 12 ploto teritorijos 2014 metais priskirtos Europinės svarbos buveinėms 7140 Tarpinės
pelkės ir liūnai. Tarp jų plytintys bei juos supantys plotai pasiţymi analogiška augalijos
struktūra bei rūšine sudėtim. Tai nendrynai su gausiomis ir įvairiomis pelkinių augalų rūšimis,
besikaitaliojantys su samanomis padengtais plotais bei sausesnėse vietose išplitusiais krūmais.
Skurdesnė prijungtos teritorijos šiaurinė dalis, tačiau ji santykinai maţa, o vykdomi
gamtotvarkos darbai maţins sumedėjusios augalijos bei nendrių konkurenciją, ir sudarys
galimybę čia įsikurti pelkinių augalų rūšims, kurios gausios artimiausioje aplinkoje. Todėl
visą koreguoto tvarkymo ploto teritoriją siūloma priskirti EB svarbos buveinei 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai.
6 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2014 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

3

žolės

60

krūmai

5

samanos

30

krūmokšniai

<1

plika durpė

5

12

Atlikus gamtotvarkos darbus (C4 veikla), ploto teritorijoje beveik nebeliko medţių ir krūmų.
Išpjovus dalį nendrių, turėtų sumaţėti jų padengimas, tačiau korektiškai šį pokyti įvertinti
galima bus praėjus bent vienam vegetacijos sezonui.

7 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2015 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

1

žolės

50

krūmai

1

samanos

30

krūmokšniai

1

plika durpė

10

8 pav. Koreguoto ploto Nr. 13 augalija
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TVARKYMO PLOTAS NR. 22

9 pav. Koreguotas plotas Nr.22

Pakoregavus plotą, į jį įtrauktos teritorijos rytuose tarp tvarkymo ploto Nr. 24 ir Tyrulių
durpyną išilgai kertančio kelio ir pietuose, tarp tvarkymo ploto Nr. 23. Įtrauktos teritorijos
gana sausos, jų augalija visiškai atitinka pirminio ploto pakraščių augaliją, todėl nepasikeitė
nei vertikali augalijos struktūra, nei rūšinė sudėtis.

8 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2014 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

25

žolės

40

krūmai

20

samanos

20

krūmokšniai

<1

plika durpė

30

Atlikus gamtotvarkos darbus (C2 veikla), ploto teritorijoje beveik nebeliko medţių ir krūmų.
Išpjovus dalį nendrių, turėtų sumaţėti jų padengimas, tačiau korektiškai šį pokyti įvertinti
galima bus praėjus bent vienam vegetacijos sezonui.
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9 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2015 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

2

žolės

40

krūmai

2

samanos

20

krūmokšniai

1

plika durpė

30

TVARKYMO PLOTAS NR. 30

10 pav. Koreguotas plotas Nr. 30

Pakoregavus plotą, į jo teritoriją įjungta siaura, vakarinėje pusėje plytinti, tarp 28 ir 29
tvarkymo plotų įsiterpusi teritorija, apaugusi medţiais, krūmais ir nendrėmis. Prijungtos
teritorijos paviršius sausesnis, labiau apaugęs krūmais, tačiau likusi augalija visiškai atitinka
30 ploto augalijos charakteristikas, todėl santykinai nedidelės teritorijos prijungimas
nepakeitė nei ploto augalijos vertikalios struktūros, nei rūšinės sudėties.
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10 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2014 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

3

žolės

40

krūmai

10

samanos

20

krūmokšniai

1

plika durpė

20

Atlikus C4 veiklos gamtotvarkos darbus, ploto paviršiaus padengimas medţiais ir krūmais
stipriai sumaţėjo. Dėl sausų metų nukritus vandens lygiui, padaugėjo plikos durpės plotų.
Korektiškai įvertinti šiuos pokyčius bus galima praėjus bent vienam vegetacijos sezonui.
11 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais 2015 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

1

žolės

40

krūmai

1

samanos

20

krūmokšniai

1

plika durpė

30

11 pav. Atliekami C4 veiklos gamtotvarkos darbai
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Vakariniame tvarkymo ploto pakraštyje inventorizuota Europinės svarbos buveinė 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai. Buveinės teritorija sudaro apie 20 procc koreguoto tvarkymo ploto,
bet jos augalija kardinaliai skiriasi nuo likusio ploto augalijos, todėl aprašoma atskirai.
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
Tyrimo data: 2015 birţelio 28 d.
Geografinės koordinatės: X 618410; Y 4593883

12 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

20

žolės

40

krūmai

10

samanos

80

krūmokšniai

10

plika durpė

0

13 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas.
Eil.
Nr.

Augalų rūšys

Gausumas

1.

Betula pendula

+

2.

Betula pubescens

+

3.

Pinus sylvestris

+

4.

Picea abies

+

5.

Salix rosmarinifolia

+

6.

Salix myrtilloides

+

7.

Rhamnus frangula

+

8.

Phragmites australis

+

9.

Comarum palustre

+

10.

Thelypteris palustris

+

11.

Peucedanum palustre

+

12.

Eriophorum angustifolium

+
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13.

Galium palustre

+

14.

Poa palustris

+

15.

Carex rostrata

+

16.

Carex limosa

+

17.

Carex diandra

+

18.

Carex sp.

+

19.

Scheuzeria palustris

+

20.

Andromeda polifolia

+

21.

Vaccinium vitis-idaea

+

22.

Vaccinium uliginosum

+

23.

Caluna vulgaris

+

24.

Stellaria palustris

+

25.

Lysimachia thyrsiflora

+

26.

Molinia caerulea

+

27.

Andromeda polifolia

+

28.

Oxycoccus palustris

+

29.

Empetrum nigrum

+

30.

Drosera rotundifolia

+

31.

Trichophorum alpinum

+

32.

Viola palustris

+

Sausinimas: buveinę supa melioracijos grioviai.
Dangos pažaidos: išminti takai, trypimas. Poveikis neintensyvus.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.
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12 pav. Tarpinio tipo pelkės augalija

TVARKYMO PLOTAS NR. 34

13 pav. Koreguoti tvarkymo plotai Nr.34 ir Nr. 35
19

Pakoregavus plotą, į jo teritoriją įjungtas rytinėje pusėje plytėjęs nendrynas. Nendryno
paviršius kiek sausesnis, o jo augalija ţymiai skurdesnė nei ploto, prie kurio jis prijungtas.
Tvarkymo plotas padidėjo bent dvigubai, tačiau naujų augalų rūšių jame nerasta. Nendryne
aptiktos retos pavienės pelkinių augalų rūšys, kurios pakankamai gausios pirminiame plote.
2014 metais pirminis 34-o tvarkymo ploto teritorija priskirta Europinės svarbos buveinei 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai. Naujai pridėtas plotas šiai buveinei nepriskirtinas. Pirminio ploto
teritorijos pietinėje dalyje, greta melioracijos griovio, rastas stambus keras Huperzia selago
(stačiojo atgirio), įrašyto į Lietuvos raudonąją knygą (5-a retumo kategorija). Augalas
aptiktas po gamtotvarkos darbų atlikimo – iškirtus nendres ir krūmus.
Padidėjus bendram teritorijos plotui, pakito tvarkomo ploto vertikali augalijos struktūra:
padidėjo bendras žolių padengimas, santykinai sumažėjo sąmanų padengimas. Prijungtame
plote aptikta plikos durpės, kurios nebuvo pirminiame plote. Galimas dalykas, kad mažiau
sausringais metais ta durpė bus apsemta vandeniu.
14 lentelė. Pirminio ploto vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas 2014 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

1

žolės

70

krūmai

1

samanos

30

krūmokšniai

0

plika durpė

0

15 lentelė. Koreguoto ploto vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas 2015 m.
Augalijos aukštai

Padengimas %

Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai

1

žolės

80

krūmai

1

samanos

10

krūmokšniai

0

plika durpė

10

Atlikus gamtotvarkos darbus, rudenį nupjautame nendryne dygo labai išretėjusios nendrės,
kuriomis, prisidėdamos prie gamtotvarkos darbų, nuolat gardţiavosi stirnos.

20

14 pav. Po pjovimo ataugančiomis nendrėmis gardţiuojasi stirnos.

TVARKYMO PLOTAS NR. 35
Pakoregavus tvarkymo plotą (13 pav.), jo teritorija „pasislinko“ į šiaurę, tačiau nei dydis nei
charakteristikos nepasikeitė. Išliko buvęs drėgmės reţimas, ankstesnė augmenijos vertikali
struktūra bei rūšinė sudėtis. Naujų rūšių nerasta. 2013-14 metais, visa ploto teritorija buvo
priskirta Europinės svarbos buveinei 7230 Šarmingos ţemapelkės. 2015 metais visa
koreguoto ploto teritorija priskirtina Europinės svarbos buveinei 7230 Šarmingos
ţemapelkės.
Po gamtotvarkos darbų, išpjauto nendryno teritorijoje, rytinėje ploto dalyje, rastas 1 ţydintis
Dactylorhiza longifolia (baltijinės gegūnės) augalas (5-a retumo kategorija). Ankstesniais
metais nepastebėtas dėl tankaus nendryno.
Atlikus gamtotvarkos darbus, centrinėje (šlapiausioje) žemapelkės dalyje, išpjautų nendrių
vietoje dygo viksvos.
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15 pav. Žemapelkėje išpjautų nendrių vietoje dygsta viksvos
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PROJEKTO GAMTOTVARKOS VEIKLOS
C2 VEIKLA. KRŪMŲ IR KITOS SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS KIRTIMAS SAUSUOSE
DURPYNO PLOTUOSE

Įgyvendinant šią veiklą sumedėjusią augaliją planuojama iškirsti 250 ha sauso durpyno.
Iškirsti medţiai ir krūmai pašalinami iš tvarkomų plotų. Dalyje nuo sumedėjusios augalijos
išvalytų plotų bus atkuriamas hidrologinis reţimas, patvenkiant melioracijos griovius ir
pakeliant gruntinio vandens lygį. Tokiu būdu sudaromos sąlygos atsikurti pelkinių augalų
bendrijoms, ypač viksvynams, kurie būtini saugomų rūšių paukščiams.

16 pav. C2 veiklos plotai.

Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas atliekamas tvarkymo plotuose Nr. 2; 3; 8; 18;
19; 22; 23; 36 – 40. Viso dvylikoje tvarkomų plotų. Medţiai ir krūmai auga sausuose
pakraščiuose, reljefo paaukštėjimuose bei telkiasi palei melioracijos kanalų iškasas, ant iš
iškasto grunto supiltų pylimų. C2 veiklos tvarkomuose plotuose medţiai (jų lajų projekcijos)
dengia nuo 1 iki 30 proc. ţemės paviršiaus. Vyrauja berţai (plaukuotasis ir karpotasis), rečiau
pušys, pasitaiko eglių ir baltalksnių. Krūmai (karklai ir šaltekšniai) dengia nuo 5 iki 30 proc
ţemės paviršiaus. Bendrai tirtuose plotuose sumedėjusi augalija dengia nuo 6 iki 50 proc
paviršiaus.
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16 lentelė. Projekcinis sumedėjusios augalijos padengimas procentais.
Ploto Nr.

Medţiai %

Krūmai %

2
10
10
3
10
30
8
30
20
18
5
3
19
1
5
22
25
20
23
5
5
36
20
10
37
30
20
38
30
20
39
10
5
40
10
5
Du iš C2 veiklos tvarkomų plotų priskirti Europinės svarbos buveinėms:

Medţiai + krūmai
%
20
40
50
8
6
45
10
30
50
50
15
15

Plotas Nr. 3. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 8. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Uţaugimas medţiais ir krūmais šiuose plotuose įvardintas kaip grėsmė buveinei. Likusiuose
plotuose sumedėjusi augalija taip pat konkuruoja su pelkinių augalų rūšimis, kurios, esant
tinkamoms sąlygomis, galėtų sukurti pelkinių augalų bendrijas.
Atlikus kirtimą, medţių ir krūmų projekcinio padengimo reikšmės tampa nulinėmis, tačiau
korektiškai veiklos poveikį galima įvertinti tik praėjus bent jau vienam vegetacijos sezonui.
Tačiau jau 2015 metais, iškart po kirtimų stebėtos teigiamos tendencijos: iškirstų krūmynų
plotai tapo viksvynais.

17 pav. Kertamas krūmynas tampa viksvynu
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C3 VEIKLA. NENDRYNŲ IŠPJOVIMAS APSEMTUOSE PLOTUOSE
Veikla yra skirta pagerinti daugiau nei 200 ha nendryno, augančio apsemtose durpyno vietose,
išpjaunant 20 ha tankaus nendryno ir sumaţinant bendrą apsemto nendryno plotą. Taikomi du
metodai: a) išpjaunamos nendrės, esančios tvenkinio pakraščiuose, ir sumaţinama nendryno
aprėptis tvenkinyje; b) išpjaunamos "juostos" uţtvindytame nendryne – išpjaunami du metrai
nendryno, tarp tokių ruoţų paliekant apie 10 metrų pločio nepaliesto tankaus nendryno juostą.
Toks nendryno susiskaidymas yra labai palankus vandens paukščiams.

18 pav. C3 veiklos plotai
C3 veikla atliekama tvarkymo plotuose Nr. 12; 17; 20; 21; 25; 27 – 29; 31; 32; 34; 42. Viso
dvylikoje plotų. 25-32 tvarkymo plotai yra seklūs vandens telkiniai, susidarę iškasus durpes.
Likusiuose plotuose taip pat yra atviro vandens, kuris uţima iki 50 proc. paviršiaus. Nuo 40
iki 70 procentų C3 veiklos plotų paviršiaus (tiek ţemės, tiek ir vandens) dengia nendrynai,
kuriuos paįvairina daugiau ar maţiau gausios pelkinių augalų rūšys. Visuose plotuose nendrių
gausumas pagal Braun-Blanquet gausumo ir padengimo skalę įvertintas 3 balais. Tai reiškia,
kad vien nendrės dengia 25-50 proc. tvarkomo ploto paviršiaus.
Trys iš C3 veiklos tvarkomų plotų priskirti EB svarbos buveinėms:
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Plotas Nr. 12. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 17. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Dalis koreguoto ploto Nr. 34. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai (pirminis 34-as plotas).
Šiuose plotuose greta nendrynų ir vandens telkinių aptikti nemaţi sąmanomis ir pelkinių
augalų rūšimis apaugę teritorijos fragmentai. Pelkinių augalų rūšys pakankamai daţnos ir
gausios nendrynuose, o uţaugimas nendrėmis įvardintas kaip grėsmė buveinėms.
Nendrių pjovimas vandens telkiniuose turėjo maţai įtakos tvarkomų plotų augalijai: rūšinė
sudėtis nepakito, o vertikalioje struktūroje apie 10-20 proc. sumaţėjo ţolinių augalų
padengimas. Šį rodiklį korektiškai galima bus vertinti praėjus bent vienam vegetacijos
sezonui, kurio metu dalis išpjautų augalų galimai ataugs.

19 pav. Išpjovus dalį nendrių, padidėjo atviro vandens plotai

Ten, kur nendrės pjautos vandens telkinių pakraščiuose, stebėtos teigiamos veiklos poveikio
tendencijos: išpjautų nendrių vietoje dygo viksvos.
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20 pav. Išpjautų nendrių vietą skuba uţimti viksvos

C4 VEIKLA. KRŪMŲ IR KITOS SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS KIRTIMAS
UŢPELKĖJUSIUOSE PLOTUOSE

Įgyvendinant šią veiklą, bus atkurta apie 200 ha uţpelkėjusio ploto, kuriame dominuoja
viksvos ir samanos. Veikla atliekama labiausiai uţpelkėjusiose teritorijose, kuriose yra
nemaţai viksvų ir kitų pelkinių augalų rūšių, ir kuriose nendrynai ir medţių ar krūmų
sąţalynai dar nėra labai tankūs. Kartu su sumedėjusia augalija šalinamos ir nendrės. Pašalinus
nendres ir sumedėjusią augaliją, pelkinių augalų bendrijos turėtų tapti dominuojančiomis ir
tuo pat metu būtų sukurtos puikios sąlygos šlapţemių paukščiams.
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21 pav. C4 veiklos plotai

C4 veikla atliekama tvarkymo plotuose Nr. 4; 6; 7; 9 – 11; 13; 16; 24; 26; 30; 33; 41. Viso
trylikoje plotų. Medţiai ir krūmai daţniausiai auga pakraščiuose ir palei kanalų iškasas, ant iš
iškasto grunto supiltų pylimų. C2 veiklos tvarkomuose plotuose medţiai (jų lajų projekcijos)
dengia nuo 2 iki 20 proc. ţemės paviršiaus. Vyrauja berţai (plaukuotasis ir karpotasis),
pasitaiko pušų, eglių. Krūmai (karklai ir šaltekšniai) dengia nuo 3 iki 40 proc ţemės
paviršiaus. Bendrai tirtuose plotuose sumedėjusi augalija dengia nuo 7 iki 50 proc paviršiaus.
17 lentelė. Projekcinis sumedėjusios augalijos padengimas procentais.
Ploto Nr.

Medţiai %

Krūmai %

4
6
7
9
10
11
13
16
24
26
30
33
41

10
20
20
20
2
5
3
5
10
3
3
1
20

40
10
20
30
5
5
5
3
10
10
10
3
10

Medţiai + krūmai
%
50
30
40
50
7
10
8
8
20
13
13
4
30
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Penki iš C4 veiklos tvarkomų plotų priskirti Europinės svarbos buveinėms:
Plotas Nr. 4. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 7. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 9. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 10. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 13. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Uţaugimas medţiais, krūmais ir nendrėmis šiuose plotuose įvardintas kaip grėsmė buveinei.
Likusiuose plotuose sumedėjusi augalija bei nendrės taip pat konkuruoja su pelkinių augalų
rūšimis, kurios, esant tinkamoms sąlygomis, sukurtų pelkinių augalų bendrijas.
Atlikus veiklą, medţių ir krūmų projekcinio padengimo reikšmės tampa nulinėmis, drauge su
nendrėmis nupjaunami ir kiti ţoliniai augalai. Todėl korektiškai veiklos poveikį galima
įvertinti tik praėjus bent jau vienam vegetacijos sezonui.
2015 metų rudenį stebėtos teigiamos tendencijos: iškirstų krūmų ir nupjautų nendrių vietoje
formuojasi pelkinių augalų bendrijos.

22 pav. Iškirstų krūmų ir nupjautų nendrių vietoje formuojasi pelkinių augalų bendrijos

29

C5 VEIKLA. NENDRIŲ IŠPJOVIMAS UŢMIRKUSIUOSE PLOTUOSE
Įgyvendinant šią veiklą siekiama pagerinti ekologines sąlygas bent 100 ha uţpelkėjusių plotų,
šiuo metu apaugusių tankiais nendrynais. Nendrynai pjaunami pasibaigus paukščių perėjimo
sezonui, bet dar nepasibaigus vegetacijai. Tokią veiklą atlikus du kartus, bus smarkiai
sumaţinta sausų nendrių biomasė ir nendrynai taps tinkami perėti ir maitintis diţiajam
baubliui.

23 pav. C5 veiklos plotai.
C5 veikla atliekta tvarkymo plotuose Nr.4; 9; 34; 35; 43. Viso penkiuose plotuose. Nuo 30 iki
70 procentų C5 veiklos plotų ţemės paviršiaus dengia nendrynai, kuriuos paįvairina daugiau
ar maţiau gausios pelkinių augalų rūšys. Visuose plotuose nendrių gausumas pagal BraunBlanquet gausumo ir padengimo skalę įvertintas 3 balais (9-ame plote – 2 balais). Tai reiškia,
kad vien nendrės dengia 25-50 proc. tvarkomo ploto paviršiaus.
Keturi iš C5 veiklos tvarkomų plotų priskirti EB svarbos buveinėms:
Plotas Nr. 4. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 9. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Dalis koreguoto ploto Nr. 34 (pirminis 34-as plotas). 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.
Plotas Nr. 35. 7230 Šarmingos ţemapelkės.
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Šiuose plotuose nendrynai kaitaliojasi su sąmanomis ir pelkinių augalų rūšimis apaugusiais
teritorijos fragmentais, o uţaugimas nendrėmis įvardintas kaip grėsmė buveinėms.
Nendrių pjovimo įtaką tvarkomiems plotams korektiškai galima bus vertinti praėjus bent
vienam vegetacijos sezonui, kurio metu dalis išpjautų augalų ataugs. 2015 metų rudenį
stebėtos teigiamos veiklos poveikio tendencijos: ţemapelkėje išpjautų nendrių vietoje dygo
viksvos, o nupjautų tankių nendrynų teritorijose dygo retos pavienės nendrės

24 pav. Nupjautas nendrynas atauga daug retesnis.
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IŠVADOS
2015 metais ištyrus naujus ir koreguotus projekto tvarkymo plotus bei juose atliekamas
gamtotvarkos veiklas nustatyti tokie dėsningumai:
1. Naujai išskirtų projekto veiklų plotų charakteristikos ir augalija atitinka projekto veiklų
treritorijai būdingas sąlygas ir augaliją. Naujų augalų rūšių nerasta, vyrauja nendrynai su
negausiomis pelkinių augalų rūšimis.
2. Koreguojant tvarkymo plotus, į juos įtrauktos pirminiams plotams analogiškos teritorijos.
Jų įtraukimas nepakeitė plotų augalijos vertikalios struktūros ir rūšinės sudėties.
3. Tyrimų metu rastos trys naujos į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių
augimvietės: viena Huperzia selago (stačiojo atgirio), ir dvi Dactylorhiza longifolia (baltijinės
gegūnės).
4. Tyrimų metu išskirta ir aprašyta 1 nauja natūrali EB svarbos buveinė: 7140 Tarpinės pelkės
ir liūnai.
5. Lėtas pelkinių augalų ataugimas po gamtotvarkos darbų parodė, kad korektiškai įvertinti
gamtotvarkos darbų įtaką galima praėjus bent vienam vegetacijos sezonui.
6. Nepaisant lėto pelkinių augalų ataugimo, po gamtotvarkos darbų jau 2015 metų rudenį
stebėti teigiami pokyčiai: išpjautų nendrių ir krūmų vietoje dygo pelkiniai augalai, o nupjauti
nendrynai ataugo daug retesni.
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