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ĮVADAS 

     2017 metais botaniniai tyrimai buvo vykdomi tvarkymo plotuose, kuriuose atliktos praktinės 

gamtotvarkos veiklos C2 – C5 bei 2017 metais išskirtuose naujuose tvarkymo plotuose. Vertinti 

viso projekto vykdymo metu (2013 – 2017 metais)  po gamtotvarkos darbų sekę augalinės dangos 

pokyčiai bei veiklų įtaka tvarkomų plotų augalijos rūšinei sudėčiai ir buveinių struktūrai.  

  

1 pav. 2017 metais tirtos projekto veiklų teritorijos. 
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Augalijos pokyčiai vertinti vizualiai stebint tvarkomų plotų augalinės dangos kaitą, lyginant padėtį 

tyrimo metu su pradiniais aprašais ir foto nuotraukomis. 

Naujų plotų augalija inventorizuota pagal 2014 metais naudotą metodiką, aprašant tvarkomo ploto 

padėtį, drėgmės režimą, vertikalią augalijos struktūrą ir rūšinę sudėtį. Aprašyta tvarkymo plote 

vykdyta gamtotvarkos veikla. 

 

TRUMPA 2013-2017 METAIS VYKDYTŲ BOTANINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA 

  

        Botaniniai tyrimai Tyrulio durpyne pradėti 2013 metų pabaigoje. Lapkričio-gruodžio 

mėnesiais tirta devynių plotų, kurių tvarkymas prasidėjo jau tais pačiais metais, augalija. Tyrimai 

vyko vegetacijai pasibaigus, nemaža dalis žolinių augalų jau buvo nunykę, likę sunkiai apibūdinami 

iki rūšies, todėl tais metais aprašytuose plotuose 2014 metais augalijos rūšinės sudėties ir gausumo 

tyrimai pakartoti. Tačiau vykdomiems gamtotvarkos darbams svarbūs vertikali augalijos struktūra ir 

projekcinis padengimas procentais buvo atlikti tiksliai ir išliko aktualūs. 

2014-2015 metais projekto veiklų teritorijoje vyko intensyvūs medžių ir krūmų kirtimai bei nendrių 

pjovimas.  Medžių ir krūmų padengimo reikšmės iš 10 – 60 procentų trumpam virsdavo nulinėmis. 

Iškirsti medžiai ir krūmai jau sekančiais metais ataugdavo, dygo jų sėklos,  ir sumedėję augalai 

atsikovodavo dalį savo ploto.  Nupjautos nendrės iš tvarkomų plotų augalinės dangos išnykdavo dar 

trumpesniam laikui, tačiau ataugęs nendrynas būdavo žymiai retesnis. Karštos sausringos vasaros ir 

sausi rudenys nebuvo palankūs pelkinių augalų bendrijų firmavimuisi. Bendri žolinės augalijos 

pokyčiai buvo nežymūs. Šlapiuose plotuose nupjovus nendres, vietomis išryškėdavo ir sparčiau 

augdavo viksvos, sausesnėse vietose iškirtus krūmus, pagausėdavo kūlingės,  viksvos ir švyliai. 

2016 metais, po lietingos vasaros tvarkomų plotų paviršių fragmentiškai apsėmė vanduo. 

Pelkėjimui svarbaus vandens nebegarino iškirsti medžiai ir krūmai. Tai leido atsigauti arba naujai 

įsikurti šlapžemių rūšims, formuojančioms pelkinių augalų bendrijas. Teigiamus pokyčius 

sustiprino iškirstos medienos pašalinimas iš sutvarkytų plotų. Pelkės paviršių sudaranti durpė 

negavo papildomų biogenų ir išliko pakankamai rūgšti ir palanki pelkių augalams. Atviruose 

plotuose vyko akivaizdūs augmenijos pokyčiai. Išretėjusiuose nendrynuose gausiai dygo pelkinių 

augalų rūšys – viksvos, švyliai, vikšriai, lakišiai. Viksvos augo net vėlų rudenį, kitų augalų 

vegetacijai pasibaigus. Nendrynai virto viksvynais. Buvo stebimi sparčiausi ir didžiausi augalijos 

pokyčiai per visą projekto laiką. 

Sausa ir šalta  2017 metų vasara sulėtino pelkinių augalų bendrijų vystymasį. Tačiau 2016 metais 

stebėtos tendencijos išliko. Išretėjusiuose nendrynuose gausiai auga viksvos, švyliai, vikšriai ir kiti 

pelkių augalai. Kartais buvusių nendrynų vietoje susiformuoja ne tik viksvų, bet ir kitų augalų – 

melvenių, monažolių sąžalynai. Spalio pabaigoje durpynas patvino, bet vegetacijos sezonui 

pasibaigus, vanduo jau nebeįtakojo augalinės dangos pokyčių. Tačiau įmirkusi durpė ir apsemtas 

plotų paviršius neabejotinai bus naudingi pelkėjimo procesui ir pelkinių augalų bendrijų vystymuisi 

ateityje. 
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2 pav. Išretėjusiuose nendrynuose plinta pelkinių augalų rūšys. 

 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS 

 

        Projekto tikslai ir veiklos orientuoti į pelkinių buveinių atkūrimą, todėl tiriant tvarkymo plotus 

ir juose vykdomų gamtotvarkos darbų įtaką augalijai, ypatingas dėmesys buvo skiriamas Europos 

Bendrijos (EB) svarbos buveinėms - jų buvimui bei vystymuisi projekto veiklų teritorijoje. Buvo 

sužymėtos ir aprašytos tvarkomuose plotuose rastos EB svarbos buveinės, pažymėtos buveinės, 

aptiktos durpyno teritorijoje, už tvarkomų plotų ribų (3 pav.).  

2013-2017 metais botaninių tyrimų metu projekto tvarkymo plotuose inventorizuota 15 EB svarbos 

buveinių. Tvarkymo plote Nr.35 aprašyta EB svarbos buveinė 7230 šarmingos žemapelkės. 

Tvarkymo plotuose Nr. 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 17; 30; 34 aprašytos EB svarbos buveinės 

7140 tarpinės pelkės ir liūnai, tvarkymo plote Nr.52 - EB svarbos buveinių 7120 degradavusios 

aukštapelkės ir 7150 plikų durpių saidrynai mozaika. 

 Beveik visais atvejais EB svarbos buveinės užima visą tvarkymo plotą, tik plotuose Nr. 30 ir 34 

buveinės užima apie 30 proc. tvarkymo ploto teritorijos 

Atkūrus pelkės hidrologinį režimą, EB svarbos buveinėms po kurio laiko galima būtų priskirti dar 

tris tvarkymo plotus: Nr.45 ir Nr.51 - 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, Nr.48 - 7120 degradavusios 
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aukštapelkės. Tyrimų metų šiuose plotuose rastas buveinėms pakankamas augalų rūšių skaičius, 

tačiau dėl drėgmės trūkumo jos paplitusios fragmentiškai ir tipiškų bendrijų nesudaro.  

 

 

 

3 pav. EB svarbos buveinės Tyrulio durpyne.  
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Tyrulio durpyno teritorijoje, už tvarkymo plotų ribų aptiktos dar 5 EB svarbos buveinės. Tarp ploto 

Nr. 36 ir durpyną išilgai kertančio kelio pažymėta EB svarbos buveinė 7140 tarpinės pelkės ir 

liūnai. Už ploto Nr. 42 šiaurinės ribos aptikta EB svarbos buveinė 7120 degradavusios 

aukštapelkės, tarp plotų Nr 30 ir 31 - EB svarbos buveinė 6510 šienaujama mezofitų pieva, tarp 

plotų Nr. 13 ir 45 bei centrinėje durpyno dalyje, įsiterpusios tarp eksplotuojamų plotų - EB svarbos 

buveinės 7140 tarpinės pelkės ir liūnai.  

 

4 pav. Degradavusios aukštapelkės ir plikų durpių saidrynai.  

 

Beveik visos už tvarkymo plotų ribų aptiktos EB svarbos buveinės 7140 tarpinės pelkės ir liūnai 

yra valstybinių miškų žemėje ir priskirtos miškams. Todėl juose negali būti atliekami gamtotvarkos 

darbai, kurių metu pašalinama sumedėjusi augalija. Gaila, nes šiuose plotuose mažiausiomis darbo 

sanaudomis galima būtų pasiekti didžiausią teigiamą buveinių tvarkymo efektą.  

Tvarkymo plotus supančiuose apypelkio miškuose fragmentiškai, nedideliais ploteliais aptinkamos 

EB svarbos buveinės 9080 pelkėti lapuočių miškai. Tokiuose miškuose aplink senesnius medžius 

dar aptinkami buveinės struktūrai būdingi kupstai ir žolinių augalų rūšys, tačiau akivaizdu, kad dėl 

teritorijoje gausiai iškastų melioracijos griovių šie miškai nebeužliejami arba užliejami labai retai, 

juose plinta aukštos nitrofilinės žolės (dilgėlės ir avietės), kurios išstumia samanas ir kitus buveinei 

būdingus augalus. Dėl šių priežasčių buveinės neišskirtos ir neinventorizuotos. Tačiau lietingą 2017 

metų rudenį, pirmą kartą per projekto veiklų laikotarpį, greta patvenktų griovių esantys miškai 
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vietomis buvo užlieti. Jei tokios tendencijos išliktų, Tyrulio durpyno apypelkio miškuose būtų 

tinkamos sąlygos buveinėms 9080 pelkėti lapuočių miškai formuotis  ir atsikurti. 

 

5 pav. Tarpinės pelkės ir liūnai už tvarkomų plotų ribų. 

 

NAUJI PROJEKTO VEIKLŲ TVARKYMO PLOTAI 

TVARKYMO PLOTAS NR.   50 

Tyrimo data: 2017 rugsėjo 30 d. 

Geografinės koordinatės: X 6176948.5; Y 452705.2  

 

6 pav. Tvarkymo plotas Nr. 50 
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     Tvarkymo plotas plyti pietinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, greta Tyrulio durpyną skersai 

kertančio kelio, tarp 9 ir 49 tvarkymo plotų (6 pav). Ploto paviršius apaugęs medžiais, krūmais ir 

nendrėmis su pavienėmis pelkinių augalų rūšimis. Gamtotvarkos darbų metu (C2 veikla; 

sumedėjusios augalijos šalinimas tvenkimui numatytuose plotuose) pašalinta sumedėjusi augalija ir  

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. 

1  lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais. 

Augalijos aukštai Padengimas % Augalijos aukštai Padengimas % 

 

medžiai  10 žolės  40 

krūmai  10 samanos  5 

krūmokšniai  1 plika durpė  30 

    

2  lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas. 

Eil. 

Nr. 

Augalų rūšys Gausumas 

1. Betula pendula  + 

2. Betula pubescens  + 

3. Pinus sylvestris + 

4. Salix sp. + 

5. Rhamnus frangula + 

6. Calluna vulgaris + 

7. Phragmites australis  1 

8. Carex sp. + 

9. Trichophorum alpinum + 

10. Poa palustris + 

11. Juncus bufonius + 

12. Pyrola rotundifolia + 

 

Sausinimas: Tvarkymo plotas ribojasi su  melioracijos grioviu.  
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Dangos pažaidos: Tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta. 

Grėsmės veiksniai: užaugimas medžiais, krūmais ir nendrėmis. 

 

7 pav. Tvarkymo plote vyksta medžių ir krūmų kirtimo darbai. 

 

TVARKYMO PLOTAS NR. 51 

 

Tyrimo data: 2017 rugsėjo 30 d. 

Geografinės koordinatės: X 6180344.2; Y 456144.8  

 

8 pav. Tvarkymo plotas Nr. 51 
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     Tvarkymo plotas plyti centrinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, tarp 48 ir 52 tvarkymo plotų. 

(8 pav). Ploto paviršius vietomis gana šlapias, jį dengia nendrynas su pelkinių augalų rūšimis. Jos 

vietomis gausios, bet tipiškų buveinių nesudaro. Gamtotvarkos darbų metu (C2 veikla; 

sumedėjusios augalijos šalinimas tvenkimui numatytuose plotuose) buvo iškirsta sumedėjusi 

augalija, dalis nendrių. Atkūrus hidrologinį režimą, ir mažėjant nepageidaujamų rūšių 

konkurencijai, gana gausios ir įvairios pelkinės augalų rūšys galėtų plisti, suformuodamos EB 

svarbos buveinę 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.  

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 % 

 

medžiai  10 žolės  80 

krūmai  10 samanos  30 

krūmokšniai  5 plika durpė  10 

     

 4 lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas. 

Eil. 

Nr. 

Augalų rūšys Gausumas 

1. Betula pendula  + 

2. Betula pubescens  + 

3. Pinus sylvestris + 

4. Salix rosmarinifolia + 

5. Salix sp. + 

6. Rhamnus frangulla + 

7. Calluna vulgaris + 

8. Vaccinium ulliginosum + 

9. Phragmites australis  2 

10. Trichophorum alpinum + 

11. Molinia caerulea + 

12. Carex lepidocarpa  + 
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13. Carex sp. + 

14. Eriophorum angustifolium + 

15. Lysimachia vulgaris + 

16. Drosera rotundifolia + 

17. Scutellaria galericulata + 

18. Lycopus europaeus + 

19. Cirsium palustre + 

20. Poa palustris + 

21. Comarum palustre + 

22. Thelypteris palustris + 

23. Pyrola rotundifolia + 

24. Potentilla erecta + 

Sausinimas: Tvarkymo plotas melioruotas skersiniais grioviais, kurie yra praktiškai užaugę.  

Dangos pažaidos: Tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta. 

Grėsmės veiksniai: Užaugimas nendrėmis ir krūmais. 

 

 

9 pav. Ploto augalai tinkamomis sąlygomis suformuotų EB svarbos buveinę. 
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TVARKYMO PLOTAS NR. 52  

 

Tyrimo data: 2017 rugsėjo 30 d. 

Geografinės koordinatės: X 6180375.5; Y 456039.5  

 

10 pav. Tvarkymo plotas Nr. 52 

     Tvarkymo plotas plyti centrinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, neseniai išeksplotuotame 

durpyne, greta Tyrulio durpyną išilgai kertančio kelio, tarp 44 ir 48 tvarkymo plotų (10 pav). Ploto 

paviršius gana sausas (centre esantys atviro vandens telkinukai nepriskirti plotui), apaugęs 

pavieniais medžiais ir krūmais su viržių sąžalynais, kuriuose pasitaiko nendrių, vaivorų ir kitų 

pelkėms bei apypelkių miškams būdingų augalų rūšių. Aplink vandens telkinukus, ant šlapios 

atviros durpės formuojasi saidros sąžalynai. Tvarkymo plote aprašyta EB svarbos buveinių 7120 

degradavusios aukštapelkės ir 7150 plikų durpių saidrynai mozaika. 

Gamtotvarkos darbų metu (C2 veikla; sumedėjusios augalijos šalinimas tvenkimui numatytuose 

plotuose) tvarkymo plote buvo iškirsti medžiai ir krūmai, išpjautos nendrės.  

Tyrimo metu nerasta augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.  

Nerasta augalų rūšių, įrašytų į ES Buveinių direktyvos II-ą priedą.  

Visas tvarkymo plotas priskirtas EB svarbos buveinėms 7120 degradavusios aukštapelkės ir  

7150 plikų durpių saidrynai 

 

5 lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais. 

Augalijos aukštai Padengimas % Augalijos aukštai Padengimas % 

 

medžiai  5 žolės  20 
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krūmai  5 samanos  10 

krūmokšniai  20 plika durpė  40 

 

6 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 myrtiloides + 

6. Salix sp. + 

7. Rhamnus frangulla + 

8. Calluna vulgaris 2 

9. Vaccinium ulliginosum + 

10. Vaccinium vitis-idaea + 

11. Phragmites australis  + 

12. Eriophorum angustifolium + 

13. Eriophorum vaginatum + 

14. Molinia caerulea + 

15. Carex limosa + 

16. Carex vesicaria + 

17. Drosera rotundifolia + 

18. Rhynchospora alba + 

19. Trichophorum alpinum + 

 

Sausinimas: Tvarkymo plotas ribojasi su melioracijos grioviais.  

Dangos pažaidos: Tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta. 

Grėsmės veiksniai: Užaugimas medžiais ir  krūmais. 



15 
 

 

11 pav. Tvarkymo plotas gamtotvarkos darbų metu. 

 

TVARKYMO PLOTAS NR.   53 

 

Tyrimo data: 2017 rugsėjo 30 d. 

Geografinės koordinatės: X 6184325.7; Y 458101.1  

  

12 pav. Tvarkymo plotas Nr. 53 

     Tvarkymo plotas plyti šiaurinėje projekto veiklų teritorijos dalyje, greta Tyrulio durpyną išilgai 

kertančio kelio, tarp 25 ir 27 tvarkymo plotų (12 pav). Ploto paviršius apaugęs medžiais, krūmais ir 

nendrėmis su pavienėmis pelkinių augalų rūšimis. Apie pusę ploto užima plika durpė. 
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Gamtotvarkos darbų metu (C2 veikla; sumedėjusios augalijos šalinimas tvenkimui numatytuose 

plotuose) pašalinta sumedėjusi augalija ir dalis nendrių. 

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. 

  

7  lentelė. Vertikali augalijos struktūra ir projekcinis padengimas procentais. 

Augalijos aukštai Padengimas % Augalijos aukštai Padengimas % 

 

medžiai  10 žolės  40 

krūmai  10 samanos  5 

krūmokšniai  1 plika durpė  50 

    

8  lentelė. Augalų rūšys ir jų gausumas. 

Eil. 

Nr. 

Augalų rūšys Gausumas 

1. Betula pendula  + 

2. Betula pubescens  + 

3. Picea abies + 

4. Pinus sylvestris + 

5. Salix sp. + 

6. Rhamnus frangulla + 

7. Calluna vulgaris + 

8. Phragmites australis  1 

9. Carex sp. + 

10. Trichophorum alpinum + 

11. Mollinia caerulea + 

12. Poa palustris + 

13. Drosera rotundifolia + 

14. Eriophorum angustifolium + 
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15. Juncus effusus + 

16. Juncus bufonius + 

 

Sausinimas: Tvarkymo plotas ribojasi su  melioracijos grioviu.  

Dangos pažaidos: Tyrimo metu dangos pažaidų nenustatyta. 

Grėsmės veiksniai: užaugimas medžiais, krūmais ir nendrėmis. 

 

13 pav. Tvarkymo plotas gamtotvarkos darbų metu. 

 

 

PROJEKTO GAMTOTVARKOS VEIKLOS 

 

C2 VEIKLA 

SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS ŠALINIMAS TVENKIMUI NUMATYTUOSE PLOTUOSE 

           Įgyvendinant šią veiklą, sumedėjusi augalija 2014-2016 metais iškirsta 250 ha sauso 

durpyno. Iškirsti medžiai ir krūmai pašalinami iš tvarkomų plotų. Nuo sumedėjusios augalijos 

išvalytuose plotuose atkuriamas hidrologinis režimas, patvenkiant melioracijos griovius ir pakeliant 

gruntinio vandens lygį. Tokiu būdu sudaromos sąlygos atsikurti pelkinių augalų bendrijoms, ypač 

viksvynams, kurie būtini saugomų rūšių paukščiams. 2017 metais C2 veikla papildomai atlikta 30 

ha teritorijos, pasirenkant keturis naujus tvarkymo plotus. 
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Sumedėjusios augalijos kirtimas vykdytas tvarkymo plotuose Nr. 2; 3; 6; 7; 8; 23; 39; 40; 49; 50-

53, taip pat dalyje 18; 19; 37 ir 38 plotų. Viso septyniolikoje tvarkomų plotų (1 pav.). Medžiai ir 

krūmai augo sausuose pakraščiuose, reljefo paaukštėjimuose bei telkėsi palei melioracijos griovius, 

ant supiltų iškasto grunto pylimų. C2 veiklos tvarkomuose plotuose medžiai (jų lajų projekcijos) 

dengė nuo 1 iki 30 proc. žemės paviršiaus. Vyravo beržai (plaukuotasis ir karpotasis), rečiau pušys, 

pasitaikė eglių ir baltalksnių. Krūmai (karklai ir šaltekšniai) dengė nuo 5 iki 30 proc žemės 

paviršiaus. Bendrai tirtuose plotuose sumedėjusi augalija dengė nuo 6 iki 50 proc paviršiaus.  

 

 

9 lentelė. Projekcinis sumedėjusios augalijos padengimas procentais. 

Tvarkomo ploto Nr. Medžiai ir krūmai % 

Projekto pradžioje Projekto pabaigoje 

2 20 1 

3 40 1 

6 30 1 

7 40 1 

8 50 1 

18 8 2 

19 6 2 

23 10 1 

37 50 1 

38 50 1 

39 15 1 

40 15 1 

49 25 1 

50 10 1 

51 10 1 

52 30 1 

53 40 1 

 

Keturi iš C2 veiklos tvarkomų plotų priskirti Europinės svarbos buveinėms: 

Plotas Nr. 3.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 7. 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 8.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 52. 7120 degradavusios aukštapelkės ir 7150 plikų durpių saidrynai. 

Užaugimas medžiais ir krūmais šiuose plotuose tyrimų metu įvardintas kaip grėsmė buveinei. 

Sumedėjusi augalija konkuruoja su pelkinių augalų rūšimis, kurios, esant tinkamoms sąlygomis, 

galėtų sukurti pelkinių augalų bendrijas. 

Gamtotvarkos darbams pasibaigus, medžių ir krūmų projekcinio padengimo reikšmės trumpam 

tampa nulinėmis, vėliau dalis krūmų ima ataugti, dygsta nauji arba atželia nukirsti medžiai, mažų 

medžių ir krūmų lieka žolinėje dangoje. Jų padengimas labai mažas, todėl įvertintas mažiausiomis 
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reikšmėmis. Sparčiau sumedėję augalai atželia ir greičiau auga sausesniuose tvarkymo plotuose ir 

šlapių plotų pakraščiuose. 

Tyrimų metu stebėta, kad žymiai lėčiau sumedėjusi augalija atsikuria šlapiose vietose. Iškirtus 

užmirkusias vietas, sekančiais metais po kirtimo sumedėjusių augalų jose dar nebuvo. Plotų 

tvenkimas neabejotinai nepalankus sumedėjusių augalų ataugimui.  

Visą projekto veiklų laikotarpį po sumedėjusios augalijos kirtimo stebėtos teigiamos tendencijos: 

iškirstų krūmynų plotus sparčiai kolonizavo pelkinių žolių rūšys. Stipresnis efektas buvo tuose 

plotuose, kur kartu su krūmais buvo išpjautos nendrės. 

Po gamtotvarkos darbų vykstantys augalijos pokyčiai parodė, kad siekiant išlaikyti gamtotvarkos 

metu pasiektus rezultatus, ateityje sumedėjusią augaliją būtina kirsti pakartotinai. 

 

14 pav. Iškirstą krūmyną keičia pelkių augalija.  

 

  

C3 VEIKLA 

NENDRYNŲ IŠPJOVIMAS APSEMTUOSE PLOTUOSE 

          Veikla buvo skirta pagerinti daugiau nei 200 ha nendryno, augančio apsemtose durpyno 

vietose, išpjaunant 20 ha tankaus nendryno ir sumažinant bendrą apsemto nendryno plotą. Taikyti 

du metodai: a) išpjaunamos nendrės, esančios tvenkinio pakraščiuose, ir sumažinama nendryno 

aprėptis tvenkinyje; b) išpjaunamos "juostos" užtvindytame nendryne – išpjaunami du metrai 

nendryno, tarp tokių ruožų paliekant apie 10 metrų pločio nepaliesto tankaus nendryno juostą. Toks 

nendryno susiskaidymas yra labai palankus vandens paukščiams. 
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Ankstesnių nendrių pjovimų metu paliktos rytų - vakarų kryptimi suformuotos nendrynų juostos 

2017 metais buvo pjautos šiaurės - pietų kryptimi, taip dar labiau fragmentuojant paliekamus  

nendrynų plotus. Papildomai sutvarkyta 78 ha nendrynų. 

C3 veikla atlikta tvarkymo plotuose Nr. 17; 20; 21; 25; 27 – 29; 31; 32; 42. Viso dešimtyje plotų (1 

pav). Dauguma šių tvarkymo plotų yra seklūs vandens telkiniai, susidarę iškasus durpes. Likusiuose 

plotuose taip pat yra atviro vandens, kuris užima iki 50 proc. paviršiaus. Nuo 40 iki 70 procentų C3 

veiklos plotų paviršiaus (tiek žemės, tiek ir vandens) dengia nendrynai, kuriuos paįvairina daugiau 

ar mažiau 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. 

Vienas iš C3 veiklos tvarkomų plotų priskirtas EB svarbos buveinėms: 

Plotas Nr. 17.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai.  

Šiame plote greta nendrynų ir atviro vandens aptikti nemaži samanomis ir pelkinių augalų rūšimis 

apaugę teritorijos fragmentai. Pelkinių augalų rūšys pakankamai dažnos ir gausios nendrynuose, o 

užaugimas nendrėmis įvardintas kaip grėsmė buveinei. 

Gamtotvarkos darbų pradžioje nendrių pjovimo vandens telkiniuose įtaka tvarkomų plotų augalijai 

buvo labai menka: rūšinė augalijos sudėtis nekito, o vertikalioje struktūroje apie 10 proc. sumažėjo 

žolinių augalų padengimas. Praėjus dviems vegetacijos sezonams, pokyčiai tapo akivaizdūs. 

Išpjautos nendrės neataugo, o atvertose vandens juostose gausiai kuriasi vandens augalai, kurie 

anksčiau stebėti nendrynuose kaip pavienės atsitiktinės rūšys. Šie augalai formuoja pluduriuojančių 

ir panirusių augalų bendrijas. Jos gali tapti tinkamomis buveinėmis įvairioms ne tik floros, bet ir 

faunos rūšims, kurios negyvena ištisiniuose nendrynuose. 

 

  15 pav. Nendrių juostos 2017 metais dar labiau fragmentuotos.  
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16 pav. Išpjautose juostose kuriasi plūduriuojančių ir panirusių augalų bendrijos 

 

 

C4 VEIKLA 

NENDRIŲ IR SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS ŠALINIMAS ESANT ĮŠALUI 

     Įgyvendinant šią veiklą, atkurta apie 200 ha užpelkėjusio ploto, kuriame dominuoja viksvos ir 

samanos. Veikla buvo atliekama labiausiai užpelkėjusiose teritorijose, kuriose yra nemažai viksvų ir 

kitų pelkinių augalų rūšių, ir kuriose nendrynai ir medžių ar krūmų sąžalynai dar nėra labai tankūs. 

Kartu su sumedėjusia augalija buvo šalinamos ir nendrės. Ši gamtotvarkos procedūra pasirinktuose 

plotuose atlikta du kartus. Pašalinus nendres ir sumedėjusią augaliją, pelkinių augalų bendrijos 

turėtų tapti dominuojančiomis ir tuo pat metu  būtų sukurtos puikios sąlygos šlapžemių paukščiams. 

C4 veikla atlikta tvarkymo plotuose Nr. 9; 10; 13; 30; 44, taip pat dalyje 12; 14; 16 ir 45 plotų. Viso 

devyniuose plotuose (1 pav.). Medžiai ir krūmai dažniausiai augo pakraščiuose ir palei kanalų 

iškasas, ant pylimų, supiltų iš iškasto grunto. C4 veiklos tvarkomuose plotuose medžiai (jų lajų 

projekcijos) dengė nuo 1 iki 20 proc. žemės paviršiaus. Vyravo beržai (plaukuotasis ir karpotasis), 

pasitaikė pušų, eglių. Krūmai (karklai ir šaltekšniai) dengė nuo 3 iki 30 proc žemės paviršiaus. 

Bendrai tirtuose plotuose sumedėjusi augalija dengė nuo 6 iki 50 proc paviršiaus. 
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10 lentelė. Projekcinis sumedėjusios augalijos padengimas procentais. 

Tvarkomo ploto Nr. Medžiai ir krūmai % 

Projekto pradžioje Projekto pabaigoje 

9 50 2 

10 7 2 

12 6 1 

13 8 1 

14 10 1 

16 8 1 

30 13 2 

44 20 1 

45 11 1 

 

Keturi iš C4 veiklos tvarkomų plotų priskirti Europinės svarbos buveinėms: 

Plotas Nr. 9.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 10.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 12.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 13.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Užaugimas medžiais, krūmais ir nendrėmis šiuose plotuose įvardintas kaip grėsmė buveinėms. 

Likusiuose plotuose sumedėjusi augalija bei nendrės taip pat konkuravo su pelkinių augalų rūšimis, 

kurios, esant tinkamoms sąlygomis, galėtų sukurti pelkinių augalų bendrijas. 

Atlikus C4 veiklą, medžių ir krūmų projekcinio padengimo reikšmės trumpam tampa nulinėmis, 

vėliau dalis krūmų ima ataugti, dygsta nauji arba atželia nukirsti medžiai, mažų medžių ir krūmų 

lieka žolinėje dangoje. Jų padengimas labai mažas, todėl įvertintas mažiausiomis reikšmėmis. 

Didesnės padengimo reikšmės tuose plotuose, iš kurių pašalinta ne visa sumedėjusi augalija. Drauge 

su krūmais ir nendrėmis žiemą nupjaunami visi nudžiuvę žoliniai augalai. Atsiveria pelkėms 

būdingi kiminų plotai. 2015 ir 2016 metais stebėti lėti teigiami tvarkyto ploto augalijos pokyčiai: 

iškirstų krūmų ir nupjautų nendrių vietoje formuojasi pelkinių augalų bendrijos. 2017 metais ši 

tendencija išliko, o lietingą rudenį dalies tvarkytų plotų plotų paviršius buvo apsemtas, ir jie tapo 

tikrais liūnais. 

Po gamtotvarkos darbų vykstantys augalijos pokyčiai parodė, kad siekiant išlaikyti gamtotvarkos 

metu pasiektus rezultatus, ateityje nendres ir sumedėjusią augaliją būtina kirsti pakartotinai. 
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17 pav. Iškirstų krūmų ir nupjautų nendrių vietoje formuojasi pelkių  bendrijos. 

 

C5 VEIKLA  

NENDRIŲ IR SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS ŠALINIMAS VEGETACIJOS METU 

     Įgyvendinant šią veiklą, siekta pagerinti ekologines sąlygas bent 100 ha užpelkėjusių plotų, šiuo 

metu apaugusių tankiais nendrynais. Nendrynai pjaunami pasibaigus paukščių perėjimo sezonui, bet 

dar nepasibaigus vegetacijai. Tokią veiklą atlikus du kartus, buvo smarkiai sumažinta sausų nendrių 

biomasė ir nendrynai tapo labiau tinkami perėti ir maitintis dižiajam baubliui. Teigiamus pokyčius 

įtvirtino 2017 metais trečią kartą drauge su ataugančiais sumedėjusiais augalais nupjautos nendrės. 

C5 veikla atlikta tvarkymo plotuose Nr. 4; 34; 35; 47 ir 48, taip pat dalyje 14 ploto. Viso šešiuose 

plotuose (1 pav.). Nuo 30 iki 70 procentų C5 veiklos plotų žemės paviršiaus dengė nendrynai, 

kuriuos paįvairino daugiau ar mažiau gausios pelkinių augalų rūšys. Tirtuose plotuose nendrių 

gausumas buvo labai skirtingas, pagal Braun-Blanquet gausumo ir padengimo skalę įvertintas 2-4 

balais. Tai reiškia, kad skirtinguose plotuose vien nendrės dengia nuo 5 iki 75 proc. tvarkomo ploto 

paviršiaus. Medžiai tvarkytuose plotuose prieš gamtotvarkos darbus dengė 1-20 proc, krūmai 1-40 

proc paviršiaus, bendrai medžiai ir krūmai dengė nuo 2 iki 50 proc tvarkytų plotų paviršiaus. Po 

gamtotvarkos darbų jų beveik neliko, todėl padengimo reikšmės minimalios. 
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11 lentelė. Projekcinis sumedėjusios augalijos padengimas procentais. 

Tvarkomo ploto Nr. Medžiai ir krūmai % 

Projekto pradžioje Projekto pabaigoje 

4 50 1 

14 10 1 

34 2 1 

35 30 1 

47 10 1 

48 6 1 

 

Trijuose iš C5 veiklos tvarkomų plotų išskirtos EB svarbos buveinės: 

Plotas Nr. 4.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Dalis ploto Nr. 34.  7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. 

Plotas Nr. 35.  7230 Šarmingos žemapelkės. 

Šiuose plotuose nendrynai kaitaliojasi su sąmanomis ir pelkinių augalų rūšimis apaugusiais 

teritorijos fragmentais, o užaugimas nendrėmis įvardintas kaip grėsmė buveinėms. 

Iš visų Tyrulio durpyne atliktų gamtotvarkos darbų pelkinių buveinių atkūrimo atžvilgiu būtent C5 

veikla buvo efektyviausia. Ji sukėlė didžiausius augalinės dangos pokyčius, ir tie pokyčiai buvo 

aiškiai matomi. Vegetacijos metu kertama sumedėjusi augalija ir pjaunamos nendrės atauga 

minimaliai, o šlapiose vietose kartais ir visai neatauga. Jas sparčiai keičia gausios ir įvairios 

pelkinių žolių rūšys, kurios, esant tinkamam drėgmės režimui ir smarkiai sumažėjus nendrių ir 

krūmų konkurencijai, turi galimybes formuoti pelkių bendrijas. Projekto veiklų tvarkomuose 

plotuose išpjautų nendrių vietoje 2017 metais stebėti didėjantys ne tik vikvų bet ir kitų pelkinių 

augalų rūšių sąžalynai – melvenių, monažolių, lakišių.  

 

18 pav. Nupjautas nendres keičia melvenės ir viksvos. 
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Šarmingoje žemapelkėje 2017 metais rastas ir į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas augalas – 

Raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata (L.)Soo). Tvarkymo plote Nr. 35, nendryno vietoje 

besiformuojančiame viksvyne, 100 kv.m. plote birželio pabaigoje žydėjo 11augalų. Ši rūšis Tyrulio 

durpyno teritorijoje anksčiau rasta nebuvo. 2014-2016 metais tame tvarkymo plote buvo randama 

tik baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.), taip pat įrašyta į Lietuvos 

Raudonąją knygą, tačiau pakankamai dažna Tyrulio durpyne. 

 

 

19 pav. Šarmingoje žemapelkėje rasta raudonoji gegūnė. 

 

Po gamtotvarkos darbų vykstantys augalijos pokyčiai parodė, kad siekiant išlaikyti gamtotvarkos 

metu pasiektus rezultatus, ateityje nendres ir sumedėjusią augaliją būtina pjauti pakartotinai. 

 

 

IŠVADOS: 

         2013 - 2017 metais tiriant projekto veiklų teritoriją, stebint joje atliekamas gamtotvarkos             

veiklas ir jų įtaką tvarkomų plotų augalijai, nustatyti tokie dėsningumai: 

1. Visų tvarkymo plotų augalija yra glaudžiai susijusi su teritorijos drėgmės režimu bei durpių 

kasimo pasekmėmis. Pagal drėgmės režimą tirtas teritorijas galima suskirstyti į 4 grupes: a) sausi 

plotai (dažniau tvarkomų plotų pakraščiai), gausiai apaugę medžiais, krūmais ir atsitiktinėmis 

žolinių augalų rūšimis; b) šlapios teritorijos, apaugusios monotoniškais nendrynais; c) šlapios 

teritorijos, apaugusios nendrynais su pelkinių augalų bendrijomis (EB svarbos buveinės);  d) 

vandens telkiniai, susidarę iškasus durpes. 

2. Visuose tvarkymo plotuose skirtingai gausiai aptikta pelkinių augalų rūšių, kurios, pašalinus 
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nendrių ir sumedėjusių augalų konkurenciją, plito projekto  veiklų teritorijoje, atkurdamos 

pelkinių augalų bendrijas. 

3. Visos gamtotvarkos veiklos davė akivaizdžių teigiamų pokyčių, nors jie vyko lėtai. 

4. Lyginant skirtingų gamtotvarkos darbų įtaką tvarkomų plotų augalijai, nustatyta, kad didžiausią 

ir greičiausią teigiamą poveikį pelkės atkūrimui turėjo C5 veikla - nendrių ir sumedėjusios 

augalijos šalinimas vegetacijos metu. 

5. Po gamtotvarkos darbų vykstantys augalijos pokyčiai parodė, kad siekiant išlaikyti 

gamtotvarkos metu pasiektus rezultatus, ateityje nendres ir sumedėjusią augaliją būtina pjauti 

pakartotinai. 

6. Tvarkymo plotų teritorijose išskirtos EB svarbos buveinės: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 

Šarmingos žemapelkės, 7120 Degradavusios aukštapelkės ir 7150 Plikų durpių saidrynai. 

7. Už tvarkymo plotų ribų aptiktos EB svarbos buveinės: 7120 Degradavusios aukštapelkės, 7140 

Tarpinės pelkės ir liūnai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai ir 6510 šienaujamos mezofitų pievos. 

8. Tyrimų metu rastos 4 augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą: statusis atgiris 

(Huperzia selago), lieknasis švylys (Eriophorum gracile), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza 

longifolia) ir raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


