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2013 METAIS VYKDYTŲ BOTANINIŲ TYRIMŲ
ATASKAITA

Vilnius, 2014

POLIGONAS NR. 8
Tyrimo data: 2013 lapkričio 6 d.; lapkričio 19 d.; gruodžio 27 d.
Geografinės koordinatės: X 454257.21 ; Y 6178124.32
Poligonas plyti pietinėje projekto veiklų teritorijos dalyje į vakarus nuo Startelių ir Sodaičių kaimų bei
Krioklio kanalo. Pietvakarių - šiaurės rytų kryptimi poligonas tęsiasi apie 2,4 km; pietinė poligono dalis
priartėja prie Krioklio kanalo, šiaurinė remiasi į apie 900 m pločio miško ruožą. Poligono plotis – apie
400 m. Visas poligono perimetras melioruotas, be to poligono teritorija melioruota lygiagrečiais
skersiniais grioviais. Melioracinėje sistemoje ypatingai aktyvi bebrų veikla, grioviai patvenkti, dėl to
beveik visas poligono teritorijos paviršius apsemtas vandens. Vanduo telkšo 0,3 – 0,5 m virš poligono
žemės paviršiaus, dėl to neįmanoma korektiškai įvertinti augalijos rūšinės sudėties, rūšių gausumo bei
paviršiaus padengimo.
Visoje poligono teritorijoje vyrauja nendrės, beržai bei krūmai (1 pav). Sumedėję augalai plinta palei
skersinių griovių iškasas. Šiaurinė ir centrinė poligono dalys apaugusios medžių ir krūmų sąžalynais,
pietinėje vyrauja nendrynai.
Tyrimų metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimų metu neišskirta EB svarbos buveinių.
1 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
30
20
0

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

30
?
?

2 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Phragmites australis
Carex sp.

Gausumas
+
1
+
+
3
1

Sausinimas: poligono teritorijoje daug melioracijos griovių, tačiau jie patvenkti bebrų.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: užaugimas nendrėmis, užaugimas medžiais ir krūmais.
Pastaba: poligono teritorijoje bei aplink ją labai aktyvi bebrų veikla.

1 pav. Poligono teritorijoje vyrauja nendrės, beržai ir krūmai.

POLIGONAS NR. 10
Tyrimo data: 2013 lapkričio 6 d.
Poligonas plyti pietrytinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš šiaurės, rytų ir pietų pusių supamas
nusausintų apypelkio miškų, kuriuose nedideliais fragmentais aptinkama EB svarbos buveinė 9080
Pelkėti lapuočių miškai su būdingomis augalų rūšimis. Vakarinė poligono riba lygiagreti Tyrulių durpyną
išilgai kertančiam keliui, nuo kurio poligoną skiria medžių ir krūmų juosta ir griovys su bebrų veiklos
pėdsakai.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Visą poligono plotą užima dviejų Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių mozaika:
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai – 10 proc. poligono ploto
7230 Šarmingos žemapelkės – 80 proc. poligono ploto.
Apie 10 proc. poligono ploto užima melioracijos griovys.
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
Geografinės koordinatės: X 455314.49; Y 6178827.58
Buveinė susiformavusi poligoną rytų-vakarų kryptimi kertančio seno melioracijos griovio pietiniame
krante ir driekiasi išilgai jo, sudarydama vientisą 4 – 12 m pločio juostą (2 pav.). Buveinė susiformavusi
ant pylimo, kuris iškilęs 0,5-1,0 m aukščiau griovio vandens paviršiaus ir, matyt, susidaręs kasant šį
griovį, iš iškasto grunto su pelkinių augalų diasporomis. Buveinė yra šio griovio drenuojama, sausesnė
už likusią poligono dalį, todėl apaugusi beržais ir krūmais, kurie papildomai ją sausina (3 pav.).
3 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
20
20
20

Augalijos aukštai
žolės
samanos
plika durpė

Padengimas %
20
60
20

4 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Salix sp.
Menyanthes trifoliata
Peucedanum palustre
Scheuzeria palustris
Carex sp.
Andromeda polifolia
Comarum palustre
Oxycoccus palustris
Thelypteris palustris
Caluna vulgaris
Vaccinium vitis-idaea

Gausumas
1
+
2
+
+
+
2
+
+
2
+
+
+

Sausinimas: buveinė sausinama melioracijos griovio. Sausinimo poveikis intensyvus.
Dangos pažaidos: žvejų išminti takai, trypimas. Poveikis intensyvus.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.
Pastaba. Buveinėje daug negyvos beržo medienos su gausiais vabzdžių gyvybinės veiklos pėdsakais (4
pav.)

2 pav. Buveinė driekiasi išilgai melioracinio griovio, sudarydama vientisą 4 – 12 m pločio juostą.

3 pav. Buveinė apaugusi beržais ir krūmais, kurie papildomai ją sausina.

4 pav. Buveinėje daug negyvos medienos su gausiais vabzdžių gyvybinės veiklos pėdsakais.
7230 Šarmingos žemapelkės
Geografinės koordinatės: X 455499.43; Y 6178978.66
Buveinė užima didžiąją poligono ploto dalį ir yra perskirta į dvi dalis melioracijos griovio ir 7140
buveinės (5 pav). Buveinės gruntinio vandens lygis aukštesnis už pelkės paviršių, telkšo atviro vandens
telkinukai, užimantys apie 20 proc. buveinės ploto, galimai buvusių kasimo griovių liekanos. Tyrimų
metu pelkės paviršius buvo apsemtas, samanų aukštas atsidūręs po vandeniu, žolinių augalų liekanos
apirusios, todėl rūšys sunkiai identifikuojamos, o samanų ir plikos durpės padengimo tiksliai įvertinti
neįmanoma. Pelkės paviršius vienalytis, tolygiai apaugęs žemaūgėmis viksvomis, vietomis stipriai
apaugęs nendrėmis (6 pav.).

5 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
1
10
0

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

60
40
0

6 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Salix sp.
Menyanthes trifoliata
Pedicularis sp.
Phragmites australis
Carex sp.
Thelypteris palustris
Comarum palustre

Gausumas
+
+
1
+
+
2
3
+
+

Sausinimas: buveinėje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, neintensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.

5 pav. Buveinę į dvi dalis skiria melioracijos griovys ir 7140 buveinė.

6 pav. Pelkės paviršius apaugęs žemaūgėmis viksvomis, vietomis stipriai apaugęs nendrėmis.
POLIGONAS NR. 35
Tyrimo data: 2013 lapkričio 17 d.
Poligonas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš visų pusių supamas nusausintų apypelkio
miškų. Miške, su kuriuo poligonas ribojasi pietų pusėje, nedideliais fragmentais aptinkama EB svarbos
buveinė 9080 Pelkėti lapuočių miškai su būdingomis augalų rūšimis. Rytinė poligono riba lygiagreti
Tyrulių durpyną išilgai kertančiam keliui (šiuo metu kelias neprižiūrimas, užgriuvęs išvirtusiais
medžiais).
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Visas poligono plotas priskirtinas EB svarbos buveinei 7230 Šarmingos žemapelkės.
7230 Šarmingos žemapelkės
Geografinės koordinatės: X 458798.27 ; Y 6186363.99
Buveinė užima 80 proc. poligono ploto. Apie 20 proc. ploto užima atviras vanduo.
Poligono augalija nevienalytė. Pakraščiai iš rytų ir pietų pusės gausiai apaugę beržais ir nendrėmis (7
pav.), centrinė dalis – žemomis viksvomis, o šiauriniame ir rytiniame poligono pakraščiuose telkšo
vanduo (8 pav.).
7 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
20
10
0

Augalijos aukštai
žolės
samanos
plika durpė

Padengimas %
60
40
20

8 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Menyanthes trifoliata
Triglochin palustre
Phragmites australis
Carex lepidocarpa
Carex sp.
Molinia caerulea
Juncus sp.

Gausumas
+
1
+
1
+
+
3
2
1
+
+

Sausinimas: buveinėje nėra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, užaugimas medžiais ir krūmais.

7pav. Poligono pakraščiai iš rytų ir pietų pusės gausiai apaugę beržais ir nendrėmis.

8 pav. Šiauriniame ir rytiniame poligono pakraščiuose telkšo vanduo.

POLIGONAS NR. 37
Tyrimo data: 2013 lapkričio 17 d.
Geografinės koordinatės: X 458276.24; Y 6185472.08
Poligonas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš vakarų ir šiaurės pusių supamas nusausintų
apypelkio miškų. Miške, su kuriuo poligonas ribojasi šiaurėje, atskirais mažais fragmentais aptinkama EB
svarbos buveinė 9080 Pelkėti lapuočių miškai su būdingomis augalų rūšimis. Rytinė poligono riba
lygiagreti Tyrulių durpyną išilgai kertančiam keliui. Iš pietų į šiaurę poligonas tęsiasi apie 1,4 km; iš rytų
į vakarus – apie 1 km (plačiausioje vietoje). Pagal drėgmės režimą teritorija nevienalytė: pietinė ir
centrinė dalys sausesnės; vakarinė ir šiaurinė – šlapios, telkšo vanduo.
Poligono augalija labia nevienalytė. Rytinę poligono dalį (apie 40 proc.)užima nendrynas su pavieniais
medžiais, likusi teritorijos dalis gausiai apaugusi beržais ir nendrėmis (9 pav.), pasitaiko atviro vandens
ir plikos durpės, auga įvairios atsitiktinės pelkinių augalų rūšys, kurios tipiškų bendrijų nesudaro.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta EB svarbos buveineinių.
9 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
30
20
1

Augalijos aukštai
žolės
samanos
plika durpė

Padengimas %
60
40
20

10 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Augalų rūšys

Gausumas

Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Calluna vulgaris
Deschampsia caespitosa
Phragmites australis
Carex lepidocarpa
Carex sp.
Molinia caerulea
Juncus sp.
Cirsium palustre

1
2
+
1
+
+
3
1
1
+
+
+

Sausinimas: buveinėje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.

9 pav. Didžioji poligono teritorijos dalis gausiai apaugusi beržais ir nendrėmis.

POLIGONAS NR. 38
Tyrimo data: 2013 lapkričio 17 d.
Geografinės koordinatės: X 457532.76; Y 6185108.27
Poligonas plyti šiaurės vakarinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, į šiaurę nuo durpyno teritoriją
kertančio kelio. Už vakarinės poligono ribos teka kanalizuotas Šimšos upelis, smarkiai užaugęs
nendrėmis (10 pav.).
Poligono teritorija, ypatingai jos pakraščiai ir rytinė dalis, gausiai apaugusi beržais. Centrinėje dalyje
pasitaiko atviro vandens plotų. Visa teritorija gausiai apaugusi nendrėmis.

Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta EB svarbos buveinių.
11 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
30
20
0

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

60
20
20

12 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Phragmites australis
Carex sp.
Juncus articulatus

Gausumas
1
2
+
2
4
1
+

Sausinimas: poligono teritorija melioruota lygiairečiais skersiniais grioviais.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.

10 pav. Didyjį Tyrulį vakarinėje dalyje riboja kanalizuotas Šimšos upelis.

POLIGONAS NR. 39
Tyrimo data: 2013 lapkričio 19 d.
Geografinės koordinatės: X 457803.96; Y 6184621.44
Poligonas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, ties durpyną kertančio kelio posūkiu; kelias
poligoną riboja iš šiaurės ir rytų pusių. Poligono teritorijoje vyrauja plika durpė, pasitaiko atviro vandens
plotų. Augalija sunaikinta durpių kasimo, iš naujo įsikuriantys augalai dengia vos 30 proc. poligono
teritorijos paviršiaus (11 pav). Sumedėję augalai telkiasi ties kanalų iškasomis.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta EB svarbos buveinių.
13 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai

Padengimas %

medžiai
krūmai
krūmokšniai

10
5
<1

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

20
0
70

14 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Augalų rūšys

Gausumas

Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Phragmites australis
Carex sp.
Juncus articulatus
Molinia caerulea
Calluna vulgaris

+
1
+
+
1
1
+
+
+

Sausinimas: poligono teritorijoje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: augalinė danga visiškai sunaikinta durpių kasimo metu.
Grėsmės veiksniai: užaugimas nendrėmis, užaugimas medžiais ir krūmais.

11 pav. Poligono augalinė danga sunaikinta durpių kasimo metu.

POLIGONAS NR. 40
Tyrimo data: 2013 lapkričio 6 d.
Geografinės koordinatės: X 457552.08; Y6184047.29
Poligonas plyti šiaurės vakarinėje projekto veiklų teritorijos dalyje. Rytų pusėje poligonas ribojasi su
durpyną išilgai kertančiu keliu. Poligono teritorijoje nemažai plikos durpės plotų, kuriuose dar
neatsikūrusi durpių kasimo metu sunaikinta augmenija. Sumedėjusių augalų gausiau ties kanalų
iškasomis. Rytinė poligono dalis drėgnesnė, joje gausiai auga nendrės. Augalai dengia apie 30 proc.
poligono teritorijos paviršiaus. Atsikuriantys augalai sunaikinti neseniai buvusio gaisro. Sudegę medžiai,
krūmai ir krūmokšniai, stipriai apdegęs plikos durpės paviršius (12 pav).
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta EB svarbos buveinių.
15 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
10
5
<1

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

20
10
70

16 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Phragmites australis
Carex sp.
Juncus articulatus
Molinia caerulea
Calluna vulgaris

Gausumas
+
1
+
+
1
1
+
+
+

Sausinimas: buveinėje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: augalinė danga sunaikinta durpių kasimo metu. Pakartotinai sunaikinta gaisro.
Grėsmės veiksniai: užaugimas nendrėmis, užaugimas medžiais ir krūmais. Gaisrai.

12 pav. Atsikuriantys augalai sunaikinti neseniai buvusio gaisro.

POLIGONAS NR. 41
Tyrimo data: 2013 lapkričio 6 d.
Geografinės koordinatės: X 457274.26; Y 6184118.73
Poligonas plyti šiaurės vakarinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš vakarų poligonas ribojasi su ties
Šimšos kanalu esančiu miško masyvu. Apie 20% poligono teritorijos paviršiaus užima atviro vandens
plotai, fragmentiškai suskaidyti nendrynų, sudarančių didžiąją dalį poligono augmenijos. Poligono
pakraščiuose plikos durpės plotai kaitaliojasi su gausiai medžiais ir krūmais apaugusiais plotais (13 pav).
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu neišskirta EB svarbos buveinių.
17 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
20
10
10

Augalijos aukštai

Padengimas %

žolės
samanos
plika durpė

40
10
30

18 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Pinus sylvestris
Salix sp.
Phragmites australis
Carex sp.
Calluna vulgaris
Molinia caerulea

Gausumas
1
1
+
+
1
1
+
+

Sausinimas: buveinėje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: užaugimas nendrėmis, užaugimas medžiais ir krūmais.

13 pav. Poligono pakraščiuose plikos durpės plotai kaitaliojasi su gausiai medžiais ir krūmais apaugusiais
plotais.

POLIGONAS NR. 42
Tyrimo data: 2013 lapkričio 17 d.
Geografinės koordinatės: X 457345.17; Y 6184892.64
Poligonas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, iš rytų ir pietų pusių supamas nusausintų
apypelkio miškų. Šiaurinė poligono riba lygiagreti Tyrulių durpyną rytų-vakarų kryptimi kertančiam
keliui, nuo kurio poligoną skiria pylimas, gausiai apaugęs dilgėlėmis (Urtica dioica ), medžiais ir
krūmais. Tarp šio pylimo ir šiaurinės poligono ribos išskirta EB svarbos buveinė 7120 Degradavusios
aukštapelkės (15 pav). Buveinė į poligoną nepatenka (aprašymas pateiktas žemiau), tačiau palankiomis
sąlygomis buveinėje augančios rūšys galėtų plisti į poligono teritoriją, atkurdamos aukštapelkėms
būdingas augalų bendrijas. Poligono augalija gerokai skurdesnė, veši tankūs nendrynai su atviro vandens
plotais (14 pav), užimančiais apie 30 proc. poligono paviršiaus ploto.
Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.
Tyrimo metu poligono teritorijoje neišskirta EB svarbos buveineinių. Už šiaurinės poligono ribos išskirta
EB svarbos buveinė 7120 Degradavusios aukštapelkės.
19 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
20
10
10

Augalijos aukštai
žolės
samanos
plika durpė

Padengimas %
30
0
20

20 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Salix sp.
Phragmites australis
Calluna vulgaris
Molinia caerulea
Carex sp.

Gausumas
+
1
2
3
1
+
+

Sausinimas: buveinėje yra melioracijos griovių.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.

14 pav. Poligone veši tankūs nendrynai su atviro vandens plotais.
7120 Degradavusios aukštapelkės (už šiaurinės 42 poligono ribos)
Tyrimo data: 2013 lapkričio 17 d.
Geografinės koordinatės: X 457516.36; Y 6184926.77
Buveinės augalija nevienalytė. Sausi pakraščiai nuo kelio pusės apaugę dideliais beržais ir pušimis bei
aukštapelkėms būdingais augalais. Tolstant nuo krašto, paviršius žemėja ir tampa šlapesnis, auga
smulkūs berželiai ir pušelės, iš aukštapelkėms būdingų rūšių belieka kartu su nendrėmis gausiai
augantys viržiai. (15 pav).
21 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais:
Augalijos aukštai
medžiai
krūmai
krūmokšniai

Padengimas %
20
10
60

Augalijos aukštai
žolės
samanos
plika durpė

Padengimas %
30
10
20

22 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Augalų rūšys
Betula pendula
Betula pubescens
Salix sp.
Pinus sylvestris
Calluna vulgaris
Molinia caerulea
Carex sp.
Andromeda polifolia
Phragmites australis
Ledum palustre
Eriophorum vaginatum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium uliginosum

Gausumas
+
1
2
+
3
+
1
+
2
+
+
+
+
+

Sausinimas: buveinėje melioracijos griovių nėra, jų yra buveinės prieigose.
Dangos pažaidos: tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta.
Grėsmės veiksniai: intensyvus užaugimas nendrėmis, intensyvus užaugimas medžiais ir krūmais.

15 pav. Už šiaurinės poligono ribos išskirta EB svarbos buveinė 7120 Degradavusios aukštapelkės.

IŠVADOS:
Ištyrus projekto veiklų 8; 10; 35; 37 - 42 poligonus, nustatyti tokie šiems poligonams ir visai projekto
veiklų teritorijai bendri dėsningumai:
1. Visų poligonų augalija yra panaši ir glaudžiai susijusi su teritorijos drėgmės režimu bei durpių kasimo
pasekmėmis. Sausi poligonų pakraščiai gausiai apaugę medžiais ir krūmais. Sumedėję augalai taip pat
plinta palei melioracijos griovius iškasas. Poligonų centrinėse bei nuo kelių labiausiai nutolusiose dalyse
veši nendrynai ir telkšo įvairaus dydžio atviro vandens plotai.
2. Poligonų teritorijose išskirtos EB svarbos buveinės: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai (10 poligonas) ir
7230 Šarmingos žemapelkės (10 ir 35 poligonai).
3. Poligonus supančiose teritorijose aptiktos EB svarbos buveinės: 7120 Degradavusios aukštapelkės ir
9080 Pelkėti lapuočių miškai.
4. Visuose poligonuose aptikta pelkinių augalų rūšių, kurios šiuo metu tipiškų augalų bendrijų nesudaro.
Palankiomis sąlygomis (atkūrus reikiamą drėgmės režimą bei pašalinus nendrių ir sumedėjusių augalų
konkurenciją), šios ir EB svarbos buveinėse aptiktos rūšys galėtų plisti projekto veiklų teritorijoje,
atkurdamos pelkinių augalų bendrijas.

Projekto teritorijos ir tvarkymo plotų (poligonų) schema.

