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Įvairiomis projekto veiklomis tvarkomų Tyrulių durpyno tvarkymo plotų (poligonų) augalija 

tiriama maršrutiniu metodu, vizualiai įvertinant augalijos vertikalią struktūrą ir kiekvieno augalų 

aukšto (medžių, krūmų, krūmokšnių, žolių ir samanų) projekcinį padengimą procentais. Įvertinamas 

ir augalais nepadengtas žemės paviršiaus plotas (plika durpė, vanduo) procentais. Išvardinamos 

kiekvieną augalijos aukštą sudarančios rūšys, jų gausumą ir padengimą vertinant pagal Braun-

Blanquet skalę (Braun-Blanquet, 1964). 

Registruojamos augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (Rašomavičius, 2007). 

Nustatomas rūšies individų skaičius, populiacijos užimamas plotas ir aprašoma jos būklė. 

Nustatomos rūšies (populiacijos) geografinės koordinatės LKS 1994 sistemoje. 

Registruojamos augalų rūšys, įrašytos į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą (European 

comission, 1992). Nustatomas rūšies individų skaičius, populiacijos užimamas plotas ir aprašoma 

jos būklė. Nustatomos rūšies (populiacijos) geografinės koordinatės LKS 1994 sistemoje. 

Registruojamos natūralios buveinės, įrašytos į ES Buveinių direktyvos I-ą priedą (European 

comission, 1992), nustatomos pagal aiškinamąjį vadovą „Europinės svarbos buveinės Lietuvoje“ 

(Rašomavičius, 2001). Buveinės inventorizuojamos ir aprašomos, naudojant „EB svarbos buveinių 

inventorizavimo vadovą“ (Rašomavičius, 2012). Nustatomas buveinės tipas, užrašomas jos kodas ir 

pavadinimas. Vizualiai nustatomas buveinės užimamas plotas ir schemoje nubrėžiamas jo kontūras 

(jei jis  nesutampa su tiriamo poligono ribomis). Kontūro viduje (bent 50 m nuo krašto) nustatomos 

buveinės  geografinės koordinatės LKS 1994 sistemoje. Registruojamos buveinėje aptiktos 

ruderalinės ir svetimžemės rūšys. Registruojamos aptiktos buveinės dangos pažaidos (gaisrų žymės, 

trypimas, takai, šernų išknisti plotai) ir nurodomas jų intensyvumas. Fiksuojami esami sausinimo 

požymiai. 

Tyrimų metu atliekama poligonų augalijos foto fiksacija. 

Poligonų, kuriuose numatyti gamtotvarkos darbai, augalija tiriama prieš gamtotvarkos darbų 

vykdymą, gamtotvarkos darbų metu bei užbaigus gamtotvarkos darbus. Augalijos pokyčiai 

įvertinami, atliekant lyginamąją analizę. 

Poligonų numeriai pateikiami žemiau esančioje teritorijos schemoje. 
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