Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the
LV-LT cross-border region applying urgent and long-term
management measures
(Project LLI-306 Open landscape)

Activity T1.2 Assessment of diversity, distribution and status
of open wetland habitats in pilot PAs of LT
Deliverable T1.2.1

REPORT ON OPEN WETLAND HABITATS
DIVERSITY, DISTRIBUTION AND STATUS
ASSESSMENT IN LT
FINAL REPORT

Project partner PP_2:
Public Institution Nature Heritage Fund

Vilnius, 2018

Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose
pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo
priemones
(Projektas LLI-306 Open landscape)

Veikla T1.2 Atvirų pelkių buveinių įvairovės, pasiskirstymo ir
būklės įvertinimas pasirinktose Lietuvos saugomose
teritorijose
Rezultatas T1.2.1
ATVIRŲ PELKIŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖS,
PASISKIRSTYMO IR BŪKLĖS ĮVERTINIMO
PASIRINKTOSE LIETUVOS SAUGOMOSE
TERITORIJOSE ATASKAITA
GALUTINĖ ATASKAITA
Projekto partneris PP_2:
VšĮ Gamtos paveldo fondas

Vilnius, 2018
2

Projektas skirtas saugomose teritorijose esančių pelkių buveinių apsaugai ir tvarkymui.
Inovatyvūs projekto sprendimai apims bendrų tvarkymo metodų, priemonių ir sistemų paiešką.
Bus parengta vieninga ir integruota pelkių buveinių apsaugos atkūrimo ir tvarkymo priemonių
efektyvumo vertinimo metodika.
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 318 212,63 EUR.
Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos
turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
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ĮVADAS

Pelkių buveinės yra vienos iš vertingiausių ekosistemų, kurioms kyla daugiausiai
grėsmių dėl hidrologinio režimo pokyčių, nutrūkusio ūkinio naudojimo ir dėl šių bei kitų
priežasčių spartėjančios eutrofikacijos, taip pat klimato kaitos sukelto apaugimo
sumedėjusiais augalais. Pelkių buveinių ir jose esančių gamtinių vertybių mažėjimas vyksta
ne tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Rytų bei Vidurio Europoje.
Įgyvendinant šlapynių ekosistemų apsaugą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
susiduriama su panašiais iššūkiais, kylančiais dėl to, kad stinga žinių ir patirties, kaip
geriausia saugoti ir tvarkyti šlapynių buveines. Kylančias problemas geriausia spręsti ieškant
bendrų sprendimų ir glaudžiai bendradarbiaujant.
Įgyvendinant Lietuvos ir Latvijos parengtą projektą Nr. LLI-306 „Biologinės įvairovės
išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir
ilgalaikes tvarkymo priemones“ (Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the
LV-LT cross-border region applying urgent and long-term management measures, Open
landscape), 2018 m. buvo inventorizuotos pelkių buveinės Biržų ir Sartų regioninių parkų
teritorijose. Pelkių buveinių kartografavimas ir inventorizacija suteikia konkrečios
informacijos apie esamą tirtų buveinių biologinės įvairovės situaciją, sudaro pagrindą pelkių
buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo programoms parengti ir reikalingiems apsaugos
bei palaikymo veiksmams numatyti. Atlikta visų (ne tik europinės svarbos) pelkių buveinių
inventorizacija leidžia atrinkti perspektyvias ir prioritetines buveines, įvertinti esamą pelkių
buveinių būklę, numatyti tinkamas priemones biologinės įvairovės nykimui stabdyti.
Projekto T1.1 veiklos įgyvendinimo metu surinkti bei apibendrinti duomenys reikalingi
ne tik atrinkti prioritetinius buveinių tvarkymo plotus ir juose įgyvendinti tvarkymo
priemones, bet ir išsamiai įvertinti teritorijos pelkių būklę ir jų raidos tendencijas. Surinkti
duomenys turės išliekamąją vertę, nes po tam tikro laiko bus galima tiksliai nustatyti
vykstančius šių buveinių pokyčius.
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1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – taikant EUNIS buveinių klasifikaciją ir metodiką, įvertinti Biržų ir Sartų
regioninių parkų teritorijose esančių pelkių buveinių įvairovę, būklę ir paplitimą, nustatyti
pelkių buveinėms kylančias grėsmes ir pasiūlyti apsaugos priemones.
Uždaviniai:
1. Atlikti pelkių buveinių inventorizaciją ir kartografavimą Biržų ir Sartų regioninių
parkų teritorijose;
2. Pelkių buveines išskirti, suklasifikuoti ir inventorizuoti pagal Europoje priimtą EUNIS
klasifikaciją (D – pelkės ir šaltiniuotos buveinės);
3. Vykdant inventorizaciją, pirmojo EUNIS lygmens (D) pelkių buveines suskirstyti į
žemesnio lygmens buveines iki trečiojo arba ketvirtojo (jeigu ketvirtasis lygmuo yra
išskiriamas) lygmens;
4. Kadangi dalis atvirų buveinių savaime apauga medžiais ir krūmais, inventorizuoti
plotus, kurie mišku (> 5 m aukščio medžiais) apaugę ne daugiau kaip 20 %, arba
krūmais apaugę ne daugiau kaip 40 %, arba bendras medžių ir krūmų užimamas plotas
ne daugiau kaip 40% buveinės ploto (biologinės įvairovės ir gamtosaugos požiūriu
ypač vertingoms buveinėms, kurias įmanoma atkurti taikant gamtotvarkos priemones,
šie kriterijai gali būti netaikomi);
5. Inventorizuojant buveines, kiekvienam kontūrui užpildyti atskirą anketą;
6. Inventorizacijos metu fiksuoti saugomų rūšių gausumą ir pasiskirstymą buveinėje;
7. Vykdant lauko darbus fiksuoti ekosistemoms pavojų keliančias invazines ir
svetimžemes rūšis, įvertinti jų populiacijų dydį;
8. Remiantis lauko inventorizacijos duomenimis, paruošti 1:10 000 mastelio skaitmeninį
pelkių buveinių paplitimo žemėlapį.
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2. PELKIŲ BUVEINIŲ KARTOGRAFAVIMO METODIKA
2.1. BENDROSIOS METODINĖS NUOSTATOS
Pelkių buveinių inventorizacija buvo vykdyta pagal Europoje naudojamą EUNIS
klasifikaciją (Davies et al., 2004; su 2012 ir 2017 m. papildymais, žr. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification).

Pirmiausia,

naudojantis

EUNIS

klasifikacijos D kategorijos – pelkių ir šaltiniuotų buveinių sąrašu, buvo atrinktos buveinės,
kurios gali būti Lietuvos teritorijoje. Taip pat išskirtos jų diagnostinės charakteristikos,
kuriomis vadovaujantis lauko tyrimų metu buvo vertinamos ir identifikuojamos buveinės.
Buveinių kartografavimas buvo vykdytas pagal iš anksto inventorizacijai parengtus
Biržų ir Sartų regioninių parkų ortofotografinius žemėlapius, kuriuose, remiantis 2018 metų
georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) erdvinių duomenų rinkiniu, buvo
pažymėtos pelkių ir kitų šlapynių buveinės.
Vykdant inventorizaciją, pelkių buveinės buvo identifikuojamos iki trečiojo EUNIS
klasifikacijos lygmens (pvz., D5.2), retais atvejais iki ketvirtojo (pvz., D5.11) ar penktojo
(pvz., D1.121) lygmens, jeigu jis pagal buveinių aprašus aiškiai išsiskiria ir yra reikšmingas
gamtosaugos požiūriu.
Kadangi dalis pelkių buveinių savaime apauga medžiais ir krūmais, buvo inventorizuoti
plotai, kurie ne daugiau kaip 20 % apaugę mišku (> 5 m aukščio medžiais), arba ne daugiau
kaip 40 % buveinės ploto apaugę krūmais, arba medžių ir krūmų bendras padengimas ne
daugiau kaip 40 %. Vertingoms, daugiausia Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos ar joms
artimoms buveinėms, kurias įmanoma atkurti taikant gamtotvarkos priemones, šie kriterijai
nebuvo taikomi.
Pelkių buveinių inventorizacijai buvo parengtos specializuotos anketos (1 priedas).
Inventorizuojant buveines, kiekvienam kontūrui buvo pildoma atskira anketa, kurioje
nurodomos svarbiausios buveinės charakteristikos (EUNIS kodas, padėtis, naudojimo
pobūdis, buveinei išskirti ir apibūdinti svarbių rūšių įvairovė, ekologinė vertė, fiksuojamos
aptiktos saugomos rūšys, jeigu buveinė priklauso EB svarbos buveinių grupei, nurodomas ir
tos buveinės kodas). Inventorizacijos anketose buvo rašomi papildomi svarbūs duomenys:
poligono numeris, data, tyrimus atlikusio asmens ar asmenų vardas ir pavardė, įrašomos
grėsmės. Vykdant tyrimus, buvo apeinamas ir įvertinamas kiekvienas pelkių buveinių
kontūras ir užpildoma anketa, kontūras nubraižomas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo
ir užrašomas jo numeris.
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Vykdant inventorizaciją buvo fiksuojamos griežtai saugomų rūšių, EB svarbos rūšių ir
Lietuvos Respublikos saugomų rūšių (Teisės aktų registras, 103301MISAK00000504, 201809-27) radvietės, užrašomos jų koordinatės (įrašomos į tam skirtą skiltį anketose).
2.2. PELKIŲ BUVEINIŲ KARTOGRAFAVIMO PROCEDŪRA
Pelkių buveinių inventorizacija Biržų regioniniame parke vykdyta 2018 m. gegužės–
birželio mėnesiais, Sartų regioniniame parke – 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. Atliekant lauko
tyrimus, regioninio parko teritorijoje buvo patikrinti visi iš anksto pagal GRPK duomenis
parengtuose žemėlapiuose nurodyti pelkių ir kitų šlapynių buveinių kontūrai. Atsitiktinai
aptiktos parengtuose žemėlapyje nenurodytos pelkių buveinės taip pat buvo inventorizuotos ir
pažymėtos.
Darbo metu buvo nustatomos kiekvienos buveinės (arba kelių tipų buveinių, jei jos
sudarė kompleksą ar mozaiką) poligono ribos. GPS aparatu nustatomos buveinės geografinės
koordinatės: jei buveinė užėmė nedidelį plotą, buvo matuojama jos centre, jei buveinės
masyvas didelis, matuojama bent už 50 m nuo jos poligono krašto.
Vienalyčiame poligone buvo atliekamas buveinių floros sudėties, struktūros, būklės
vertinimas. Jei inventorizuojamas nedidelis poligonas, parametrai įvertinami pereinant išskirtą
poligoną. Jeigu poligonas užima didelį plotą, tipinėje vietoje išskiriamas tyrimų plotas (iki
100 m2).
Poligono numeris buvo sudaromas iš regioninio parko kodo (B – Biržų regioninis
parkas, S – Sartų regioninis parkas) ir trijų skaičių, kurie žymi eilės numerį (pvz.: B007;
S125). Pagal Grėsmių, poveikio ir veiklų sąrašą (2 priedas) įvertinamos grėsmės buveinei ir
jų intensyvumas.
Kartografinėje medžiagoje apibrėžiamas inventorizuotas kontūras, jame (arba šalia jo)
įrašomas kontūro numeris. Poligono riba inventorizavimo žemėlapyje nubrėžiama aiškiai,
raudona spalva. Poligonas turi būti uždaras. Mozaiką sudarančių to paties poligono buveinių
tipai vertinami kartu, užpildant vieną inventorizavimo anketą.
Bendroji anketų dalis
Vardas, pavardė – įrašomas tyrėjo vardas ir pavardė.
Data – nurodoma anketos pildymo data (metai-mėnuo-diena, pvz., 2018-07-23).
Poligono Nr. – nurodomas poligono, kurio anketa pildoma, numeris.
EUNIS buveinės tipas – nurodomas buveinės tipo kodas (pvz., D5.1).
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ES buveinės tipas – nurodomas buveinės kodas pagal EB svarbos buveinių
klasifikaciją (pvz., 7140) (Rašomavičius, 2012).
Buveinės koordinatės – įrašomos GPS imtuvu nustatytos poligono geografinės
koordinatės (pagal WGS1984 koordinačių sistemą). Jei buveinė užima nedidelį (iki 1 ha) plotą,
matuojama jos centre, jei masyvas didelis (daugiau kaip 1 ha), matuojama bent už 50 m nuo
poligono krašto.
Specialioji anketų dalis
Projekcinis augalijos padengimas. Vizualiai įvertinamas augalų ardų projekcinis
padengimas (%): 1) medžių, 2) krūmų, 3) krūmokšnių, 4) žolių, 5) samanų. Medžių ir krūmų
padengimas įvertinamas visame kartografuojamame plote. Aprašomoje buveinėje taip pat
įvertinamas atvirų plikų durpių plotas.
Dangos pažaidos – balais nuo 0 iki 3 įvertinamas kiekvienas buveinėje pastebėtas
pažaidos tipas – gaisrai, trypimas, takai, provėžos, išknisti plotai. Jeigu buveinėje nustatomos
kitokios pažaidos, jos pavadinimas ranka įrašomas į anketą.
Naudojimo pobūdis – balais įvertinamas kiekvienas buveinės naudojimo būdas.
Sausinimas – nurodomi sausinimo požymiai, jei jų yra.
Durpių mineralizacija – nurodoma, ar dėl pakitusių hidrologinio režimo ar kitų sąlygų,
buveinėje vyksta durpių mineralizacija.
Nebūdingos rūšys – nurodomi to tipo buveinei nebūdingi ar nebūdingai gausiai
augantys augalai, kurie dengia ne mažiau kaip 1 % ploto. Įrašomas rūšies lotyniško
pavadinimo trumpinys ir procentinis padengimas vertinamoje buveinėje.
Svetimžemės rūšys – nurodomas rūšies lotyniškas pavadinimas ir gausumas (pagal 10
balų skalę): 1 – pasitaiko tik pavienių individų, jie užima mažiau kaip 0,1 % ploto; 2 – augalai
pasklidę nedideliame plote ir užima ne daugiau kaip 1 % ploto; 3 – augalai pasklidę visame
kontūre, bet užima ne daugiau kaip 1 % ploto; 4 – augalai auga pavieniui arba nedidelėmis
grupėmis, užima nuo 1 iki 10 % ploto; 5 – augalai auga pavieniui arba grupėmis dalyje
kontūro ir užima nuo 20 iki 40 % ploto; 6 – augalai ar jų sąžalynai pasklidę po visą kontūrą ir
užima nuo 20 iki 40 % ploto; 7 – augalų ar jų sąžalynų pasitaiko dalyje kontūro, bet jie užima
nuo 40 iki 60 % ploto; 8 – augalai ar jų sąžalynai pasklidę po visą kontūrą ir užima nuo 40 iki
60 % jo ploto; 9 – augalai sudaro didelius sąžalynus ir užima nuo 60 iki 80 % kontūro ploto;
10 – augalai sudaro beveik ištisinį sąžalyną ir užima daugiau kaip 80 % kontūro ploto
(Rašomavičius, 2012).
Saugomos augalų rūšys – nurodomas Europos ir nacionaliniu mastu saugomos rūšies
lotyniškas pavadinimas ir tos rūšies gausumas kartografuojamoje buveinėje balais (1 – mažai;
2 – negausiai; 3 – gana gausiai; 4 – gausiai; 5 – labai gausiai).
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Grėsmės – surašomos svarbiausios dabar esančios ar dėl tam tikros veiklos ar
neveikimo galinčios artimoje ateityje kilti grėsmės ir jų intensyvumas. Grėsmės surašomos
pagal Grėsmių, poveikio ir veiklų sąrašą (2 priedas).
Ekologinė vertė. Nurodoma eksperto nustatyta buveinės ekologinė vertė. Nėra – kai
nėra nei teigiamo, nei neigiamo poveikio aplinkinėms ekosistemoms. Nedidelė – kai buveinės
ekologinė vertė silpna. Vidutinė – kai buveinė yra gana reikšminga visai ekosistemai ar
kelioms ekosistemoms. Didelė – kai buveinė yra vertinga (europinės svarbos buveinė), joje
telkiasi 1–3 rūšių saugomi organizmai arba yra buveinė reikšminga daugeliui kitų ekosistemų.
Labai didelė – kai buveinė yra vertinga, unikali ir joje telkiasi kelių rūšių (daugiau kaip 3
saugomų rūšių) organizmai ir buveinė reikšminga daugeliui kitų ekosistemų.
Augalų rūšių sudėtis. Antrojoje kiekvienos anketos pusėje pažymimos aptiktos
būdingos ar kitos augalų rūšys, pagal kurias galima spręsti apie buveinės būklę ir vertę.
Augalų rūšių gausumas vizualiai įvertinamas pagal Braun-Blanquet skalę (+, 1, 2, 3, 4, 5)
(Rašomavičius, 2012).
Biržų regioninio parko teritorijoje iš viso inventorizuoti 105 buveinių kontūrai – 58
pelkių buveinės, 33 miškų buveinės, 12 vandens buveinių ir 2 kitų tipų buveinės. Kiekvienam
išskirtam kontūrui buvo užpildytos anketos (iš viso 105 anketų), kuriose nurodytas kontūro
kodas. Skenuotos anketos pateikiamos atskirame dokumente (Biržų RP pelkių buveiniu
kartografavimo anketos.pdf).
Iš 58 inventorizuotų pelkių buveinių plotų 20 plotų (48,82 ha) buvo valstybės
nuosavybė, 9 plotai (8,34 ha) privati nuosavybė ir 29 plotai (60,51 ha) bendros (valstybės ir
privačios) nuosavybės.
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3. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ IR BŪKLĖ
Biržų regioninio parko teritorijoje iš viso inventorizuoti 105 buveinių kontūrai – 58
pelkių buveinės, 33 miškų buveinės, 12 vandens buveinių ir 2 kitų tipų buveinės. Kiekvienam
išskirtam kontūrui buvo užpildytos anketos (iš viso 105 anketų), kuriose nurodytas kontūro
kodas. Skenuotos anketos pateikiamos atskirame dokumente (Biržų RP pelkių buveiniu
kartografavimo anketos.pdf).
Iš 58 inventorizuotų pelkių buveinių plotų 20 plotų (48,82 ha) buvo valstybės
nuosavybė, 9 plotai (8,34 ha) privati nuosavybė ir 29 plotai (60,51 ha) bendros (valstybės ir
privačios) nuosavybės.
3.1. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ CHARAKTERISTIKA
Šiame skyriuje pateikiamos Biržų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių
bendrosios charakteristikos, kuriomis remiantis buveinės buvo atpažįstamos gamtoje. Čia
pateikiami svarbiausi visų teritorijoje pagal EUNIS klasifikaciją identifikuotų lygmenų
buveinių aprašai. Skirtingų lygmenų buveinės apibūdinamos vadovaujantis geografiniais,
hidrologiniais, ūkinio naudojimo, antropogeninio poveikio, augalijos struktūros, augalų rūšių
sudėties ir kitais požymiais. Apraše minimos tik tos charakteristikos, kurios būdingos
Lietuvoje esančioms tam tikrų tipų pelkių buveinėms, todėl charakteristikos šiek tiek skiriasi
nuo EUNIS klasifikacijoje ir EUNIS duomenų bazėje (Davies et al., 2004; Louvel et al., 2013)
pateikiamų charakteristikų.
D – PELKĖS
Šlapynės, kuriose didelę metų dalį vandens lygis yra ties grunto paviršiumi ar nedaug
virš jo. Vyrauja žoliniai augalai, krūmokšniai, kartais samanos.
D1 – Iškiliosios ir lygiosios aukštapelkės
Oligotrofinės pelkės, kuriose kaupiasi labai rūgščios durpės, susidariusios iš kiminų
liekanų. Didžioji dalis vandens ir maisto medžiagų patenka tik su krituliais (lietumi,
sniegu).
D1.1 – Aukštapelkės
Oligotrofinės pelkės, kuriose kaupiasi labai rūgščios durpės. Vidurinė pelkės dalis
iškilesnė už pakraščius, todėl vanduo teka pakraščių kryptimi. Durpes sudaro daugiausia
kiminų liekanos. Beveik visas vanduo ir maisto medžiagos patenka tik su krituliais
(lietumi, sniegu). Vyrauja kiminai (Sphagnum), induočių augalų įvairovė palyginti
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nedidelė (Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccos, Andromeda
polifolia, Drosera rotundifolia ir kt.).
D1.121 – Pažeistos neaktyvios aukštapelkės, kuriose dominuoja paprastoji melvenė
Pelkės susiformuoja ant rūgščių ombotrofinių durpių, kurios formuojasi (ar formavosi)
lietaus vandens pagalba arba vandens, sutekančio iš aukštesnių reljefo vietų. Nepažeistų
ar nežymiai pažeistų pelkių šiuo metu jau beveik nelikę. D1.121 tipo pelkėse
paprastosios melvenės dominavimas dažniausiai yra gaisro, išsausėjimo ar šienavimo
pasekmė.
D5 – Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Kalkingų vietų bendrijos paplitusios visoje nemoralinėje ir pietinėje borealinės juostos
dalyje. Didelių kalkių tufų susidarymą riboja samanų augimas, todėl dažniausiai
susidaro nedidelės kalkinių tufų inkrustacijos. Šiose bendrijose augančios viksvos ir
nendrės nėra susijusios su paviršinio vandens buveinėmis, kadangi ten formuojasi
kitokio tipo bendrijos, būdingos atviro vandens buveinėms. Viksvynai ir nendrynai,
kuriuose nėra stovinčio vandens, biologinės įvairovės požiūriu mažiausiai vertingos
buveinės, kurios susidariusios arba labai smarkiai degradavusių žemapelkių ir tarpinių
pelkių vietose, arba greta gamtinių ir dirbtinių vandens telkinių, paprastai dėl
antropogeninės įtakos, rečiau dėl natūralių veiksnių poveikio. Šios buveinės yra
svarbios kai kurių rūšių paukščiams. Tvarkyti ir palaikyti svarbu D5.2 tipo buveines
(aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens).
D5.1 – Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Sausumoje susidarę aukštųjų helofitų (Phragmites, Schoenoplectus, Typha), paprastai
rūšių negausūs, sąžalynai. Dažniausia vyrauja vienos rūšies augalai.
D5.2 – Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Sausumoje susidarę, paprastai rūšių negausūs, kartais gryni arba su viena vyraujančia
rūšimi aukštųjų viksvų sąžalynai, kurie tam tikrą metų laiką būna neapsemti vandens.
Tai gana monodominantinės buveinės, kuriose vyrauja edifikatorinės rūšys. Šio tipo
buveinės formuojasi mezotrofinėse ir eutrofinėse, rečiau oligotrofinėse augimvietėse,
kurioms būdingas aukštas, periodiškai kintantis gruntinio vandens lygis. Mineralinis
dirvožemis gali būti padengtas nestoru dumblo ar mažai susiskaidžiusios durpės, upių
slėniuose – aliuvio sluoksniu.
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3.2. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ
Atlikus Biržų regioninio parko teritorijoje esančių pelkių buveinių inventorizaciją ir
kartografavimą bei apibendrinus surinktus duomenis nustatyta, kad iš viso jos užima 117,66
ha. Pelkių buveinės sudaro 0,82 % viso regioninio parko ploto (visas regioninis parkas pagal
Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis užima 14 405,76 ha).
Biržų regioniniame parke pelkių buveinių įvairovė labai maža – pagal EUNIS
klasifikaciją iš viso užregistruotos tik 3 tipų pelkių buveinės. Išnagrinėjus buveinių
pasiskirstymą pagal tipus nustatyta, kad dažniausiai regioniniame parke aptinkami bei
didžiausius pelkių buveinių plotus užima nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1
tipas). Šio tipo buveinės buvo inventorizuotos 38 plotuose, kurie užima 77,71 ha arba 66,05 %
visų inventorizuotų pelkių buveinių ploto (1 lentelė).
1 lentelė. Biržų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių tipai, kartografuotų plotų
skaičius ir jų užimamas plotas.
Buveinės tipas
D1.121 – Pažeistos neaktyvios aukštapelkės,
kuriose dominuoja paprastoji melvenė
D5.1 – Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio
vandens
D5.2 – Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose
nėra stovinčio vandens
Iš viso:

Kartografuotų
plotų skaičius

Plotas (ha)

Viso ploto
dalis (%)

2

11,96

10,16

38

77,71

66,05

18

27,99

23,79

58

117,66

100,00

Antra pagal dažnumą ir užimamą plotą regioniniame parke buvo aukštųjų viksvų
sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas) buveinė, kuri inventorizuota 18 plotų,
o bendras jų plotas užėmė 27,99 ha (23,79 % visų pelkių buveinių ploto). Reikia pridurti, kad
dauguma buveinių, priskiriamų prie viksvynų ir nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens,
išsiskiria labai maža biologine įvairove, o kai kuriais atvejais yra netgi nepageidaujamos, nes
yra susidariusios smarkiai pakitus biologinės įvairovės požiūriu vertingoms tarpinių pelkių ir
šarmingų žemapelkių buveinėms. Regioniniame parke 2 plotuose užregistruotos pažeistų
neaktyvių aukštapelkių, kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), buveinės,
kurios užėmė 11,96 ha plotą (10,16 % visų pelkių buveinių ploto). Šios buveinės anksčiau
ekologiniu požiūriu buvo vertingos, tačiau, jas nusausinus ir išeksploatavus durpes, buveinės
buvo sunaikintos negrįžtamai. Nepaisant to, šio tipo buveinės, pritaikius tinkamas
gamtotvarkos priemones, palaipsniui vėl gali tapti ekologiniu požiūriu vertingomis
buveinėmis ne tik augalams, bet ir daugeliui gyvūnų rūšių.
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Vykdant Biržų regioninio parko pelkių buveinių inventorizaciją, viena aukštųjų viksvų
sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinė 2013 m. buvo inventorizuota
kaip blogos būklės, nykstanti EB svarbos 6450 Aliuvinių pievų buveinė. Šiuo metu buveinė
nebeatitinka EB svarbos 6450 Aliuvinių pievų buveinei keliamų reikalavimų, nes ji gana
tankiai apaugusi krūmais ir inventorizacijos metu neaptikta pakankamai indikatorinių
buveinės rūšių.
Pagal EUNIS klasifikaciją Biržų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių tipų
įvairovė ir hierarchinė sistema pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Pagal EUNIS buveinių klasifikaciją Biržų regioniniame parke inventorizuotų pelkių
buveinių hierarchinis sąrašas.
EUNIS
buveinės kodas
D
PELKĖS

Buveinės pavadinimas

D1
D1.1
D1.12
D1.121

Iškiliosios ir lygiosios aukštapelkės
Aukštapelkės
Pažeistos neaktyvios aukštapelkės
Pažeistos neaktyvios aukštapelkės, kuriose dominuoja paprastoji melvenė

D5
D5.1
D5.2

Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens

Pagal GRPK Biržų regioniniame parke buvo numatyti 138 inventorizuotini pelkių
buveinių kontūrai, kurių plotas 173,5 ha. Vykdant pelkių buveinių inventorizaciją, iš viso
buvo inventorizuoti 105 kontūrai, kurių plotas 195,35 ha. Iš jų 58 kontūrai priskirti pelkių
buveinėms, kurios užėmė 117,66 ha. Likusi dalis numatytų inventorizuotinų plotų neatitiko
pelkių buveinėms keliamų reikalavimų, pavyzdžiui, dėl per mažo dydžio, per didelio
apaugimo medžiais ir krūmais (priskirtos miškų buveinėms) arba per aukšto nuolatinio
vandens lygio (priskirtos vandens buveinėms) bei kitų priežasčių.
Dėl per didelio medžių ir krūmų projekcinio padengimo 33 inventorizuoti plotai (iš viso
62,39 ha) buvo priskirti miškų buveinėms. Dalis inventorizuotų buveinių dėl per aukšto
nuolatinio stovinčio vandens lygio neatitiko pelkių buveinių kriterijų ir buvo priskirtos
vandens buveinėms (pvz., vandens telkinių pakrančių nendrynai, kuriuose nuolatos telkšo
vanduo). Iš viso regioniniame parke buvo išskirta 12 vandens buveinių, kurių bendras plotas
13,71 ha. Nustatyta, kad dar vienas plotas, kuris buvo nurodytas kaip pelkių buveinė, iš tikro
buvo gana sausa upelio pakrantės pieva (plotas 0,69 ha). Inventorizacijos metu viena anksčiau
buvusi aukštųjų viksvų sąžalynų (D5.2 tipas) buveinė buvo aprašyta, tačiau pašalinta iš
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tolimesnės analizės, kadangi lauko tyrimų metu buvo nustatytas visiškas buveinės
sunaikinimas. Spėjama, kad dėl panaudotų cheminių priemonių visame plote buvo nudžiovinti
žoliniai ir sumedėję augalai (kontūro plotas 0,90 ha).
Biržų regioninio parko teritorijai parengtas kartografuotų pelkių buveinių žemėlapis M
1:10 000 (3 priedas). Taip pat pateikiamas atskiras dokumentas (Biržų RP pelkių buveiniu
zemelapis.pdf). Taip pat parengti pelkių buveinių kartografavimo GIS duomenys (shape
formatu).
3.3. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINĖSE UŽREGISTRUOTOS
SAUGOMOS RŪŠYS
Vykdant pelkių buveinių inventorizaciją Biržų regioniniame parke, 3 buveinėse buvo
užregistruota šiuo metu dar saugoma baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia). Rūšis buvo
aptikta 2 nendrynų (D5.1 tipas) ir 1 aukštųjų viksvų sąžalynų (D5.2 tipas) buveinėse. Visose
radavietėse individų tankumas buvo nedidelis, aptikti tik pavieniai individai. Svarbu paminėti
tai, kad nuo 2019-01-01 baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia) bus išbraukta iš Lietuvos
Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo (Teisės aktų registras,
103301MISAK00000504, 2018-09-27).
3.4. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
Pelkių buveinių būklę lemia daug veiksnių bei jų tarpusavio sąveika. Vertinant buveinių
būklę, daugiausia dėmesio buvo skiriama jų erdvinei struktūrai (augalijos ardų
pasiskirstymui), sudėčiai (rūšių įvairovei, būdingų ir nebūdingų rūšių santykiui ir kt.),
hidrologiniam režimui, buveinėse esančioms pažaidoms, buveinių naudojimo pobūdžiui ir
intensyvumui bei kitoms charakteristikoms. Skirtingų tipų buveinėms tam tikras ir tokio
paties intensyvumo veiksnys turi skirtingą, kartais netgi priešingą, įtaką tos buveinės būklei.
Dėl to vertinant kiekvieną veiksnį, būtina atsižvelgti į vertinamos buveinės prigimtį, jos
formavimąsi, egzistavimą ir stabilumą lemiančias priežastis.
3.4.1. Pelkių buveinių naudojimas
Pelkių buveinėms priskiriami perteklingai drėkinami, higrofiline augalija apaugę
sausumos plotai, kurie paprastai susiformuoja ežerų pakrantėse, šaltinių išsiliejimo vietose ir
upelių pakraščiuose, įvairiuose reljefo pažemėjimuose. Dėl mažo produktyvumo, sudėtingų
žemės ūkio technikos panaudojimo galimybių, pelkių buveinės ūkiniu požiūriu nėra labai
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vertingos. Nepaisant to, Lietuvoje esančios pelkių buveinės, ypač šarmingos žemapelkės ir
tarpinės pelkės, anksčiau buvo ekstensyviai ganomos ir šienaujamos. Dėl to pelkių buveinių
būklė buvo palankesnė, nes šienaujant ir ganant buvo pristabdomi sukcesiniai procesai ir
pelkės rečiau apaugdavo mišku bei nebūdingais žoliniais augalais. Šiuo metu dėl pasikeitusių
ūkininkavimo tradicijų visoje šalyje pelkių buveinės ūkiniu požiūriu naudojamos itin retai.
Biržų regioniniame parke kartografuotos pelkių buveinės labai mažai naudojamos. Nei
viename kartografuotame pelkių buveinių plote nebuvo požymių, kad būtų ganomi arba
neseniai ganyti gyvuliai. Tik 3 kartografuotose pelkių buveinėse buvo požymių, kad jose
neseniai pjauta žolė, tačiau šienauti buvo ne ištisi buveinių plotai, o tik jų pakraščiai
(3 lentelė). Neintensyvaus šienavimo požymių užregistruota 3 nendrynų, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.1 tipas), buveinėse, kurių bendras plotas sudarė 2,43 ha.
3 lentelė. Pelkinių buveinių pasiskirstymas pagal naudojimo pobūdį ir intensyvumą (0 – nėra,
1 – neintensyvus, 2 – vidutinio intensyvumo, 3 – intensyvus).
Buveinės
Medžių ir
Šienavimas Ganymas
tipas
krūmų kirtimas
1
0
0
D5.1
1
0
1
D5.1
0
0
1
D5.1
0
0
1
D5.2
Iš viso:

Plotų
skaičius
2
1
1
2
6

Plotas (ha)

Dalis (%)

1,16
1,27
4,02
2,26
8,71

13,32
14,58
46,15
25,95
100,00

Iš visų kartografuotų plotų 2 nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas),
buveinėse, kurių bendras plotas 5,29 ha, bei 2 aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinėse, kurių bendras plotas 2,26 ha, buvo neintensyviai
kirsti medžiai ir krūmai (3 lentelė).
Daugelio pelkių būklė blogėja dėl to, kad jos apauga medžiais ir krūmais, todėl medžių
ir krūmų kirtimas, kartu su žolių pjovimu, yra labai svarbūs visų tipų pelkių buveinių
palankiai būklei išsaugoti ir palaikyti.
3.4.2. Pelkių buveinių būklės vertinimas pagal medžių ir krūmų gausą
Medžiai ir krūmai skirtingų tipų pelkių buveinėse, jeigu jie sudaro nedidelę dalį, yra
pageidautini augalijos elementai, kurie suteikia papildomas mikrobuveines gyvūnams ir
prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Pavyzdžiui, aukštapelkių buveinėse pelkinių
formų pušys yra neatsiejamas šio tipo buveinių elementas. Tačiau, kai medžių ir krūmų dalis
pelkių buveinėse viršija tam tikrą ribą, tai reiškia, kad buveinėse vyksta nepageidaujami
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sukcesiniai procesai, kurie atsiranda dėl įvairių priežasčių – buveines nustojus naudoti
ūkiniais tikslais, hidrologinio režimo pokyčių, staigios buveinių eutrofikacijos ir pan.
Išnagrinėjus tyrimų duomenis nustatyta, kad daugumoje Biržų regioniniame parke
esančių pelkių buveinių medžių projekcinis padengimas yra nedidelis – iki 5 % (4 lentelė).
Daugeliu atvejų toks medžių projekcinis padengimas rodo neseniai prasidėjusius degradacijos
procesus ir šias buveines, pritaikius tinkamas gamtotvarkos priemones, galima nesudėtingai
atkurti.
4 lentelė. Pelkių buveinių būklė pagal apaugimo medžiais gausumą. Dalis (%) nurodo tam
tikro tipo buveinių su nurodytu medžių projekciniu padengimu dalį iš visų to tipo buveinių
ploto.
Buveinės
tipas

Plotų
skaičius
0
D1.121
38
D5.1
15
D5.2
Iš viso:
53

0-5
Plotas
(ha)
0
77,71
18,57
96,28

Medžių projekcinio padengimo (%) intervalai
5,1-10
>10
Dalis
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
Plotas
(%)
skaičius
ha
(%) skaičius (ha)
0
1
3,73
31,19
1
8,23
100
0
0
0
0
0
66,35
3
9,42
33,65
0
0
81,83
4
13,15 11,18
1
8,23

Dalis
(%)
68,81
0
0
6,99

Nuo 5 % iki 10 % sudarantis medžių projekcinis padengimas buvo nustatytas 4
inventorizuotose buveinėse – 3 aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens
(D5.2 tipas), kurie bendrai sudarė 9,42 ha, bei 1 pažeistų neaktyvių aukštapelkių, kuriose
dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), buveinėje, kurios plotas – 3,73 ha. Didesnis
kaip 10 % medžių projekcinis padengimas užregistruotas 1 pažeistų neaktyvių aukštapelkių,
kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), buveinėje (8,23 ha plote) (4 lentelė).
Krūmų projekcinis padengimas Biržų regioniniame parke inventorizuotose pelkių
buveinėse buvo įvairus ir atskiruose plotuose svyravo nuo 1 iki 50 % (5 lentelė).
Iki 5 % projekcinis krūmų padengimas užregistruotas 9 plotuose, kurių bendras plotas
sudarė 13,02 ha. Daugiausiai ir didžiausius plotus sudarė buveinės, kuriose krūmų projekcinis
padengimas sudarė nuo 5 iki 10 %. Toks krūmų padengimas nustatytas 14 inventorizuotų
plotų, kurių bendras plotas sudarė 40,51 ha. Nuo 10 iki 15 % siekiantis krūmų projekcinis
padengimas nustatytas 5 plotuose, kurių bendras plotas buvo 6,95 ha. Nuo 15 iki 20 % krūmų
projekcinis padengimas sudarė 12 inventorizuotų plotų, kurių plotas – 13,65 ha. Nuo 20 iki
25 % projekcinį padengimą krūmais sudarė 4 plotuose, kurių plotas 4,94 ha.
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5 lentelė. Pelkių buveinių būklė pagal apaugimo krūmais gausumą. Dalis (%) nurodo tam
tikro tipo buveinių su nurodytu krūmų projekciniu padengimu dalį iš visų to tipo buveinių
ploto.
Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
0-5
5,1-10
10,1–15
Plotas
Dalis
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
Plotas
(ha)
(%)
skaičius
ha
(%) skaičius (ha)
0
0
0
0
0
0
0
4,69
13,02
16,75
13
40,09 51,59
3
0
0
1
0,42
1,50
2
2,26
13,02
–
14
40,51
–
5
6,95

Dalis
(%)
0
6,04
8,07
–

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
Buveinės
15,1-20
20,1-25
25,1-30
tipas
Plotų
Plotas
Dalis
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
Plotas
skaičius
(ha)
(%)
skaičius
ha
(%) skaičius (ha)
0
0
0
0
0
0
0
0
D1.121
6
7,41
2
2,59
5
9,91
9,54
3,33
D5.1
6
6,24
22,29
2
2,35
8,40
4
7,90
D5.2
Iš viso:
12
13,65
–
4
4,94
–
9
17,81

Dalis
(%)
0
12,75
28,22
–

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
Buveinės
30,1-35
35,1-40
tipas
Plotų
Plotas
Dalis
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
skaičius
(ha)
(%)
skaičius
ha
(%) skaičius
0
0
0
0
0
0
2
D1.121
0
0
0
0
0
0
0
D5.1
1
2,66
9,50
0
0
0
2
D5.2
Iš viso:
1
2,66
–
0
0
–
4

Dalis
(%)
100,00
0
22,01
–

Buveinės
tipas
D1.121
D5.1
D5.2
Iš viso:

Plotų
skaičius
0
9
0
9

>40
Plotas
(ha)
11,96
0
6,16
18,12

Nuo 25 iki 30 % siekiantis krūmų projekcinis padengimas buvo užregistruotas 9
inventorizuotose plotuose, kurie užėmė palyginti nemažą plotą – 17,81 ha. Nuo 30 iki 35 %
krūmų projekcinis padengimas nustatytas 1 plote, kuris užėmė 2,66 ha. Daugiau kaip 40 %
krūmų projekcinis padengimas nustatytas 4 inventorizuotose buveinėse, kurių bendras plotas
sudarė 18,12 ha.
Nerimą kelia tai, kad daugelyje pelkinių buveinių krūmų projekcinis padengimas yra
gana didelis. Tik 9 kartografuotuose plotuose (kurie užima 13,02 ha) krūmų projekcinis
padengimas ne didesnis kaip 5 %, t.y., dar nekelia pavojaus buveinių stabilumui. Didžiausias
krūmų projekcinis padengimas nustatytas 2 inventorizuotose pažeistų neaktyvių aukštapelkių
buveinėse, kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), ir 2 aukštųjų viksvų
sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinėse.
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Biržų regioniniame parke esančias D1.121 tipo buveines galima įvardinti kaip
blogiausios būklės pagal medžių ir krūmų apaugimą – šiose buveinėse medžių projekcinis
padengimas sudarė apie 10 %, o krūmų – daugiau kaip 40 %. Daugelis kitų tipų pelkių
buveinių plotų taip pat gana gausiai apaugusios medžiais ir krūmais, o tai rodo vykstančius
nepalankius sukcesinius procesus šioms buveinėms. Jeigu nebus imtasi gamtotvarkos
priemonių, šios buveinės palaipsniui taps mišku. Nepataisant to, kad Biržų regioniniame
parke pelkių buveinės nėra gamtosauginiu požiūriu labai vertingos (jos neatitinka ES svarbos
natūralių pelkių buveinių kriterijų ir nėra daug saugomų rūšių), jos vis tiek svarbios
ekologiniu ir bioįvairovės požiūriu, kaip buveinės įvairių rūšių augalams ir gyvūnams.
3.4.3. Buveinių ekologinė vertė
Vykdant inventorizaciją, buvo vertinta kiekvienos kartografuojamos buveinės ekologinė
vertė. Atsižvelgus į kiekvienos inventorizuotos buveinės būklę, svarbą, rūšių gausą ir sudėtį,
buvo nustatoma buveinės ekologinė vertė.
Biržų regioniniame parke vertės neturinčių buveinių neužregistruota. Nedidelė
ekologinė vertė buvo nustatyta 18 pelkių buveinių plotų, kurių bendras plotas – 19,69 ha
(6 lentelė). Taip šios buveinės įvertintos todėl, kad joms būdinga labai maža biologinė
įvairovė.
Vidutinę vertę turinčios buveinės yra svarbios ekologiniu požiūriu, tačiau jos
nepriskiriamos prie europinės svarbos buveinių. Vidutinė ekologinė vertė nustatyta 39
inventorizuotose plotuose, kurių bendras plotas sudarė 97,02 ha (6 lentelė). Kelios
inventorizuotos D5.1 ir D5.2 tipų vidutinės vertės buveinės, jeigu būtų reguliariai tvarkomos,
galėtų atsikurti ir tapti vertingomis buveinėmis.
6 lentelė. Pelkių buveinių ekologinė vertė. Dalis (%) nurodo tam tikro tipo buveinių su
nurodyta ekologine verte dalį iš visų to tipo buveinių ploto.
Buveinės
tipas
D1.121
D5.1
D5.21
Iš viso:

Plotų
skaičius
0
17
1
18

Nedidelė
Plotas
(ha)
0
18,88
0,81
19,69

Dalis
(%)
0
24,3
2,89
–

Vidutinė
Didelė
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
Plotas
skaičius
ha
(%) skaičius (ha)
2
11,96 100,00
0
0
21
58,83
75,7
0
0
93,71
16
26,23
1
0,95
39
97,02
–
1
0,95

Dalis
(%)
0
0
3,39
–

Biržų regioniniame parke tik viena inventorizuota aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose
nėra stovinčio vandens (D5.21 tipas), buveinė įvertinta kaip turinti didelę ekologinę vertę,
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kadangi ji anksčiau buvo inventorizuota kaip EB svarbos 6450 Aliuvinių pievų buveinė
(6 lentelė).
3.4.4. Pelkių buveinių sausinimas
Vienas iš svarbių pelkių buveinių kokybės rodiklių yra jų hidrologinis režimas. Dėl to
kartografuojant pelkes buvo vertinama, ar yra pelkėje arba jos artimoje aplinkoje (tiesiogiai
prie pelkės prisišliejusiose buveinėse) sausinamųjų griovių, kanalų ar kitokių dirbtinių,
hidrologinį režimą keičiančių darinių.
Išnagrinėjus duomenis nustatyta, kad 36 pelkinių buveinių plotai yra sausinti, o 22 –
nesausinti. Duomenis palyginus pagal visų inventorizuotų buveinių plotą, 93,85 ha (79,76 %
visų buveinių) inventorizuotų buveinių ploto buvo sausinta, o 8,39 ha (20,24 % visų buveinių)
buveinių ploto nesausinta (7 lentelė). Iš 77,71 ha Biržų regioniniame parke inventorizuotų
nendrynų, kuriose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas), buveinės, 62,29 ha (80,16 % visų
nendrynų buveinių) buvo paveikti sausinimo. Iš 27,99 ha inventorizuotų aukštųjų viksvų
sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinės, 19,60 ha (70,03 % aukštųjų
viksvų sąžalynų buveinių) buvo paveikti sausinimo (7 lentelė).

7 lentelė. Pelkių buveinių sausinimo požymių įvertinimas.
Sausinimas grioviais
Plotų
Plotas
Dalis
skaičius
(ha)
(%)
100,00
2
11,96
D1.121
80,16
23
62,29
D5.1
70,03
11
19,60
D5.2
79,76
Iš viso
36
93,85
Buveinės
tipas

Nesausinta
Plotų
Plotas
skaičius
(ha)
0
0
15
15,42
7
8,39
22
23,81

Dalis
(%)
0
19,84
29,97
20,24

Bendras
plotas (ha)
11,96
77,71
27,99
117,66

Abi Biržų regioniniame parke inventorizuotos pažeistų neaktyvių aukštapelkių,
kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), buveinės paveiktos sausinimo
(7 lentelė).
Negalima griežtai teigti, kad sausinimas buvo visų nendrynų susidarymo priežastis,
tačiau tikėtina, kad dalis jų yra kilę iš anksčiau buvusių žemapelkių arba tarpinių pelkių,
kurios dėl pakitusio hidrologinio režimo visiškai degradavo ir virto nendrynais. Pažeistų
neaktyvių aukštapelkių, kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), buveinės
neabejotinai anksčiau buvo vertingos ekologiniu požiūriu, tačiau jos buvo nusausintos ir
išeksploatuotos.
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3.4.5. Svetimžemių rūšių įvairovė, gausumas ir poveikis buveinėms
Svetimžemės augalų rūšys ir jų skverbimasis į buveines kelia daug ekologinių
problemų. Daugiausia žalos augalų bendrijoms, buveinėms ir net ištisoms ekosistemoms daro
invazinės rūšys. Lietuvoje yra 18 augalų rūšių, kurios teisiškai pripažįstamos invazinėmis
(Teisės aktų registras, 104301MISAK00D1-433; 2016-12-24 redakcija) ir dar apie 40 rūšių
augalų, kurie ekologiniu požiūriu yra invazinės, tačiau tiesiogiai nekelia pavojaus žmonių
sveikatai arba nedaro tiesioginės ekonominės žalos.
Inventorizuojant Biržų regioninio parko pelkių buveines, buvo registruojamos visos
aptiktos svetimžemės augalų rūšys ir vertinamas jų gausumas. Pelkių buveinėse iš viso
užregistruota 11 svetimžemių rūšių, iš jų 4 rūšys teisiškai pripažintos invazinėmis ir 7
svetimžemės rūšys, kurios buveinėms gali būti žalingos ekologiniu požiūriu, tačiau nėra
invazinės.
Inventorizuotose buveinėse daugiausiai kartų buvo užregistruotas balinis ajeras
(Acorus calamus) (8 lentelė). Baliniai ajerai aptikti 6 aukštųjų viksvų sąžalynų (D5.2 tipas) ir
2 nendrynų be stovinčio vandens (D5.1 tipas) buveinėse, tačiau jų gausumas visose buveinėse
buvo vidutinis arba nedidelis. Antra pagal gausumą pelkių buveinėse užregistruota rūšis buvo
uosialapis klevas (Acer negundo), kuris aptiktas 3 inventorizuotose plotuose – 2 aukštųjų
viksvų sąžalynų (D5.2 tipas) ir 1 nendrynų be stovinčio vandens (D5.1 tipas) buveinėje. Po du
kartus Biržų regioninio parko pelkių buveinėse buvo užregistruota varpinė medlieva
(Amelanchier spicata) ir laibasis vikšris (Juncus tenuis).
8 lentelė. Svetimžemės rūšys, užregistruotos pelkių buveinėse. Teisiškai invazinėmis laikomos
rūšys paryškintos.
Rūšis
Balinis ajeras (Acorus calamus)
Uosialapis klevas (Acer negundo)
Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
Laibasis vikšris (Juncus tenuis)
Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata)
Paprastasis ligustras (Ligustrum vulgare)
Naminė obelis (Malus domestica)
Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa)
Salix euxina
Trapusis gluosnis (Salix fragilis)
Juoduogis šeivamedis (Sambucus nigra)

Kartografuotų
plotų skaičius
8
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Plotas (ha)
8,79
6,53
12,24
2,83
5,73
4,02
4,02
0,94
1,97
0,43
0,30

Likusios aptiktos svetimžemės rūšys, tokios kaip dygliavaisis virkštenis (Echinocystis
lobata), paprastasis ligustras (Ligustrum vulgare), naminė obelis (Malus domestica),
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raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), Salix euxina, trapusis gluosnis (Salix fragilis) ir
juoduogis šeivamedis (Sambucus nigra) regioninio parko buveinėse buvo užregistruotos po
vieną kartą (8 lentelė).
Apibendrinant galima teigti, kad svetimžemės ir invazinės rūšys Biržų regioninio
parko pelkių buveinėse ir jų aplinkoje yra gana plačiai paplitusios. Iš 58 iš viso regioniniame
parke inventorizuotų pelkių buveinių plotų, 16 aptikta svetimžemių augalų rūšių, t.y. 27,6 %
visų inventorizuotų kontūrų, kurių plotas yra 33,57 ha.
Vertinant turimus duomenis, šiuo metu didžiausią grėsmę kelia uosialapis klevas, nors
jo gausumas buveinėse ir nebuvo labai didelis. Ateityje gali kilti problemų su varpinės
medlievos plitimu tiek sausumos, tiek pelkių buveinėse, kadangi šie augalai toleruoja gana
šlapius dirvožemius. Vienintelėje buveinėje užregistruotas dygliavaisis virkštenis buvo
vidutinio gausumo ir ateityje neabejotinai sparčiai plis ne tik pačioje buveinėje, kurioje jis
buvo užregistruotas, bet taip pat gali patekti ir į kitas aplinkines teritorijas.
Svetimžemių augalų kontrolė ir naikinimas yra sudėtingas darbas. Daugelio invazinių
rūšių naikinimo patirties yra nedaug arba visai nėra. Būtina kuo skubiau atkreipti dėmesį į
invazinių rūšių plitimą ir jų kontrolę. Svarbu kuo greičiau imtis reguliavimo ir naikinimo
veiksmų, nes nekontroliuojamos šios rūšys per kelerius metus arba maždaug dešimtmetį gali
labai išplisti ir tapti sunkiai valdomos ir dar sunkiau išnaikinamos.
3.4.6. Pelkių buveinėms kylančių grėsmių analizė
Kartografuojant ir vertinant Biržų regioninio parko pelkių buveines, buvo nustatomos
svarbiausios toms buveinėms kylančios grėsmės. Nustatant grėsmes daugiausia dėmesio buvo
kreipiama į buveinės esamą būklę, greta esančių buveinių būklę, taip pat į egzistuojančius
antropogeninius veiksnius, tokius kaip ūkinė veikla, sausinimas, kelių tinklai ir kt. Pelkių
buveinėms daugiausia grėsmių kyla dėl natūralių veiksnių įtakos arba dėl natūralių kaitų,
kurioms pradžią duoda arba jas skatina žmonių veikla.
Pačią didžiausią grėsmę pelkių buveinėms kelia rūšių sudėties pokyčiai (grėsmės
kodas K02.01), kurie vyksta dėl įvairių priežasčių, tiek tiesiogiai veikiančių pelkių buveines,
tiek joms darančių įtaką netiesiogiai. Dauguma rūšių sudėties pokyčių vyksta dėl labai menko
pelkių buveinių naudojimo ar visiško nenaudojimo. Dėl to buveinės apauga nendrėmis,
krūmais ir medžiais. Ši grėsmė nustatyta visuose 58 kartografuotuose pelkių buveinių
plotuose (9 lentelė).
Visuose inventorizuotuose plotuose buvo nustatyta grėsmė, kurią kelia paviršinių
vandens telkinių tarša dėl žemės ūkio (grėsmės kodas H01.05) (9 lentelė). Kadangi Biržų
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regioninio parko teritorijoje gausu dirbamų laukų, kurie neretai ribojasi su pelkių buveinėmis,
kyla grėsmė, kad dėl žemės ūkio veiklos į pelkių buveines gali patekti cheminių preparatų.
Nepaisant to, nors grėsmė buvo nustatyta visuose inventorizuotuose pelkių buveinių plotuose,
ši grėsmė buvo įvardijama kaip neintensyvi.
Lauko tyrimų metu 36 inventorizuotose pelkių buveinių plotuose buvo nustatytas
didesnio ar mažesnio intensyvumo antropogeninis vandens režimo pertvarkymas (grėsmės
kodas J02). Jis buvo įvertintas pagal buveines kertančių sausinamųjų kanalų tinklą, buveinių
hidrologinį režimą, taip pat dėl šių priežasčių buveinėse paspartėjusį organinių medžiagų
kaupimąsi bei jų mineralizaciją esant sulėtėjusiam durpėdaros procesui.

9 lentelė. Pelkių buveinėms kylančios grėsmės.
Buveinės
tipas
D1.1
D5.1
D5.2
Iš viso

C01.03
0
1
0
1

H01.05
2
38
18
58

Grėsmių kodai ir plotų skaičius
I01
I02
J02
K02.01 K02.03 M01.05
1
2
2
2
0
0
0
2
12
23
38
1
1
4
10
11
18
1
7
24
36
58
1
2

Vykdant inventorizaciją buvo vertinta probleminių vietinių rūšių (grėsmės kodas I02)
įtaka pelkių buveinėms. Į šia kategoriją patenka tam tikroms buveinėms nebūdingų rūšių
augalai, kurie buveinėse įsitvirtina dėl pakitusių aplinkos sąlygų ir keičia bendrijų sudėtį. Taip
pat prie probleminių vietinių rūšių priskiriami ir gyvūnai, ypač bebrai. Daugelyje Biržų
regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių buvo nustatyta didesnio ar mažesnio
intensyvumo bebrų veikla. Bebrų veikla turi labai daug neigiamo poveikio, kadangi jie neretai
sukelia visišką buveinių užtvindymą. Ypač pavojingos vandens tėkmių patvankos, dėl kurių
buveinėse atsiranda ilgalaikiai vandens lygio pokyčiai, kurių metu stipriai nukenčia buveinių
augalija.
Biržų regioniniame parke 7 inventorizuotų pelkių buveinių plotuose buvo nustatyta dėl
invazinių svetimžemių rūšių (grėsmės kodas I01) buveinėms kylanti grėsmė (9 lentelė).
Buveinėse buvo užregistruotos didelę grėsmę keliančios, Lietuvoje teisiškai invazinėmis
laikomos rūšys, tokios kaip uosialapis klevas (Acer negundo), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa
rugosa), varpinė medlieva (Amelanchier spicata), dygliavaisis virkštenis (Echinocystis
lobata).
Kitos buveinėse nustatytos grėsmės turėjo įtakos tik pavieniams buveinių plotams. Dėl
padidėjusio vandens lygio atsiradę hidrologinio vandens režimo pokyčiai (grėsmės kodas
M01.05) buvo užregistruoti 2 pelkių buveinėse. Didesnio intensyvumo natūrali eutrofikacija
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(grėsmės kodas K02.03) nustatyta 1 inventorizuotoje buveinėje. Lauko tyrimų metu viename
nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas), buveinėje buvo užregistruotas
intensyvus durpių kasimas (grėsmės kodas C01.03).

3.4.7. Buveinių ekologinės būklės vertinimas
Apibendrinus pelkių buveinių inventorizacijos ir kartografavimo rezultatus ir
atsižvelgus į svarbiausius buveinių būklę nusakančius rodiklius buvo įvertinta kiekvieno
kartografuoto pelkių buveinių ploto ekologinė būklė.
Pelkių buveinių vertinimui svarbiausiais kriterijais laikyti medžių projekcinis
padengimas, krūmų projekcinis padengimas ir sausinimas kanalais, taip pat atsižvelgta į
invazinių rūšių įvairovę ir gausą. Kaip pagalbiniai kriterijai buvo naudoti pažaidų ir
naudojimo vertinimai. Išskirti trys buveinių būklės įverčiai ir pelkių buveinės suskirstytos į
tris kategorijas: geros, patenkinamos ir blogos ekologinės būklės.
Įvertinus Biržų regioninio parko pelkių buveines pagal būklę nustatyta, kad geros
būklės yra 26 inventorizuoti buveinių plotai (4 priedas). Tarp geros ekologinės būklės
buveinių vyrauja nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas) (23 plotai), o
aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), sudaro mažą dalį
geros ekologinės būklės buveinių plotų (3 plotai). Iš viso geros ekologinės būklės pelkių
buveinės užima 51,33 ha, kurie sudaro 43,63 % visų inventorizuotų pelkių buveinių plotų (10
lentelė).
Patenkinamos būklės yra 16 pelkinių buveinių plotų (10 lentelė). Tarp patenkinamos
ekologinės būklės buveinių vyrauja nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas)
(10 plotų), o aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), sudaro
mažesnė dalį patenkinamos ekologinės būklės buveinių plotų (6 plotai).
10 lentelė. Biržų regioninio parko pelkių buveinių pasiskirstymas pagal ekologinę būklę.
Būklės įvertis
Gera
Patenkinama
Bloga
Iš viso:

Plotų skaičius
26
16
16
58

Plotas (ha)
51,33
26,51
39,82
117,66

Ploto dalis, %
43,63
22,53
33,84
100

Biržų regioniniame parke nustatyta 16 buveinių plotų, kurie yra blogos ekologinės
būklės. Pažeistos neaktyvios aukštapelkės, kuriose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121
tipas), inventorizuotos dviejuose plotuose, yra blogos ekologinės būklės. Blogos ekologinės
būklės nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas), inventorizuoti 5 plotuose.
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Didžiausią dalį sudaro aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas)
– 9 plotai. Taigi pusė visų šio tipo buveinių plotų (iš viso 18 plotų) yra blogos ekologinės
būklės.
Biržų regioniniame parke vyrauja geros ekologinės būklės buveinės, tačiau tarp jų
daugumą sudaro biologinės įvairovės požiūriu mažai vertingos nendrynų, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.1 tipas). Vertingesnių nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens
(D5.1 tipas), buveinių ekologinė būklė dažniausiai yra bloga.
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3.5. IŠVADOS APIE BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINES
1.

Biržų regioninio parko teritorijoje esančios pelkių buveinės atliktos inventorizacijos ir
kartografavimo duomenimis užima 117,66 ha ir sudaro 0,82 % viso regioninio parko
ploto.

2.

Biržų regioniniame parke pelkių buveinių įvairovė labai maža. Pagal EUNIS
klasifikaciją iš viso užregistruotos tik 3 tipų pelkių buveinės.

3.

Dažniausiai regioniniame parke aptinkami ir didžiausius pelkių buveinių plotus užima
nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas). Šio tipo buveinės
inventorizuotos 38 plotuose, kurie užima 77,71 ha arba 66,05 % visų inventorizuotų
pelkių buveinių ploto.

4.

Aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinės
inventorizuotos 18 plotų ir jos užima 27,99 ha, arba 23,79 % visų inventorizuotų
pelkių buveinių.

5.

Regioniniame parke užregistruoti du pažeistų neaktyvių aukštapelkių buveinių plotai,
kuriuose dominuoja paprastoji melvenė (D1.121 tipas), ir jie užima 11,96 ha arba
10,16 % visų inventorizuotų pelkių buveinių ploto.

6.

Daugelio pelkių būklė blogėja dėl to, kad jos apauga medžiais ir krūmais, todėl
medžių ir krūmų kirtimas, kartu su žolių pjovimu, yra labai svarbūs visų tipų pelkių
buveinių palankiai būklei išsaugoti ir palaikyti.

7.

Biržų regioniniame parke nustatyta 18 nedidelės ekologinės vertės pelkių buveinių
plotų, kurie užima 19,69 ha. Vidutinės ekologinės vertės buveinės nustatytos 39
inventorizuotose plotuose, kurie užima 97,02 ha.

8.

Išnagrinėjus duomenis nustatyta, kad 36 pelkinių buveinių plotai (93,85 ha arba
79,76 % visų pelkinių buveinių) yra sausinti, o 22 plotai (8,39 ha arba 20,24 % visų
pelkių buveinių) – nesausinti.

9.

Pelkių buveinėse iš viso užregistruota 11 svetimžemių rūšių, iš jų 4 rūšys teisiškai
pripažintos invazinėmis.

10.

Pačią didžiausią grėsmę visuose 58 inventorizuotuose pelkių buveinių plotuose kelia
rūšių sudėties pokyčiai, kurie vyksta dėl įvairių priežasčių, tiek tiesiogiai veikiančių
pelkių buveines, tiek joms darančių įtaką netiesiogiai.

11.

Biržų regioniniame parke didžiausią inventorizuotų pelkių buveinių dalį sudaro geros
ekologinės būklės buveinės – 43,63 %. Blogos ekologinės būklės buveinės sudaro
33,84 %, o patenkinamos ekologinės būklės buveinės sudaro 22,53 %. Pusės
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inventorizuotų biologiniu požiūriu vertingesnių aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose
nėra stovinčio vandens buveinių būklė yra bloga.
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4. SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ IR BŪKLĖ
Sartų regioninio parko teritorijoje iš viso inventorizuoti 170 buveinių kontūrų – 124
pelkių buveinės, 38 miškų buveinės, 8 vandens buveinės. Kiekvienam išskirtam kontūrui
buvo užpildytos anketos (iš viso 170 anketų), kuriose nurodytas kontūro kodas. Skenuotos
anketos pateikiamos atskirame dokumente (Sartų RP pelkių buveiniu kartografavimo
anketos.pdf).
Iš 124 inventorizuotų pelkių buveinių plotų 51 plotas (210,72 ha) buvo valstybės
nuosavybė, 30 plotų (30,08 ha) privačios nuosavybės ir 89 plotai (364,26 ha) mišrios
(valstybės ir privačios) nuosavybės.
4.1. SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ CHARAKTERISTIKA
Šiame skyriuje pateikiamos Sartų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių
bendrosios charakteristikos, kuriomis remiantis buveinės buvo atpažįstamos gamtoje. Čia
pateikiami svarbiausi visų teritorijoje pagal EUNIS klasifikaciją identifikuotų lygmenų
buveinių aprašai. Skirtingų lygmenų buveinės apibūdinamos vadovaujantis geografiniais,
hidrologiniais, ūkinio naudojimo, antropogeninio poveikio, augalijos struktūros, augalų rūšių
sudėties ir kitais požymiais. Apraše minimos tik tos charakteristikos, kurios būdingos
Lietuvoje esančioms tam tikrų tipų pelkių buveinėms, todėl charakteristikos šiek tiek skiriasi
nuo EUNIS klasifikacijoje ir EUNIS duomenų bazėje (Davies et al., 2004; Louvel et al., 2013)
pateikiamų charakteristikų.
D – PELKĖS
Šlapynės, kuriose didelę metų dalį vandens lygis yra ties grunto paviršiumi ar nedaug
virš jo. Vyrauja žoliniai augalai, krūmokšniai, kartais samanos.
D2 – Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės
Silpnai arba stipriai rūgščios pelkės, dažnai užimančios pereinamąją zoną tarp vandens
telkinių ir mineralinio dirvožemio plotų. Vanduo ir maisto medžiagos patenka tiek su
krituliais, tiek ir su paviršiniais vandenimis. Prie šio tipo priskiriami ir liūnai, o
šarmingos žemapelkės ir nendrynai – nepriskiriami.
D2.1 – Slėnių pelkės
Topogeninės šlapynės, į kurias dauguma vandens suteka nuo aplink esančių šlaitų.
Rūšių įvairovė palyginti nedidelė. Durpės paprastai rūgščios.
D2.2 – Šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais
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Pelkės, kuriose gausu šaltinių su vidutiniškai rūgščiu minkštu vandeniu. Vandens lygis
yra arti grunto paviršiaus arba nedaug virš jo. Augalų rūšių įvairovė nedidelė,
dažniausiai vyrauja būdingos rūšys – Carex nigra, Eriophorum angustifolium,
Calliergonella cuspidata, dažnai auga Cardamine pratensis.
D2.3 – Tarpinės pelkės ir liūnai
Pelkės, kuriose paprastai yra rūgštus gruntinis arba iš vandens telkinių patenkantis
vanduo. Būdingos rūšys yra: Calla palustris, Carex chordorrhiza, Carex diandra,
Carex lasiocarpa, Carex limosa, Carex rostrata, Comarum palustre, Menyanthes
trifoliata, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris. Gana gausi samanų danga.
D4 – Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės
Šarmingos arba beveik neutralios pelkės, dažnai su kalkingo arba eutrofinio vandens
šaltiniais, išsidėsčiusios slėniuose, duburiuose arba kalvų šlaituose ir jų papėdėse.
Vanduo yra grunto paviršiuje arba arti jo.
D4.1 – Rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su aukštaūgėmis
žolėmis ir kalkingus liūnus
Sezoniškai arba nuolat užtvindytos žemapelkės, į kurias iš šaltinių arba su kritulių
vandeniu patenka šarmingas, dažnai kalkių turintis vanduo. Vyrauja žemaūgiai augalai
(Carex, Eleocharis, Juncus), pažeistose arba degraduojančiose buveinėse įsikuria
Phragmites australis, Eupatorium cannabinum. Būdinga didelė rūšių įvairovė.
D5 – Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens. Kalkingų vietų bendrijos
paplitusios visoje nemoralinėje ir pietinėje borealinės juostos dalyje. Šiose bendrijose
augančios viksvos ir nendrės nėra susijusios su paviršinio vandens buveinėmis, kadangi
ten formuojasi kitokio tipo bendrijos, būdingos atviro vandens buveinėms. Viksvynai ir
nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens, biologinės įvairovės požiūriu mažiausiai
vertingos pelkių buveinės, kurios susidariusios arba labai smarkiai degradavusių
žemapelkių ir tarpinių pelkių vietose, arba greta gamtinių ir dirbtinių vandens telkinių,
paprastai dėl antropogeninės įtakos, rečiau dėl natūralių veiksnių poveikio. Šios
buveinės yra svarbios kai kurių rūšių paukščiams. Tvarkyti ir palaikyti svarbu D5.2 tipo
buveines (aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens).
D5.1 – Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Sausumoje susidarę aukštųjų helofitų (Phragmites, Schoenoplectus, Typha), paprastai
rūšių negausūs, sąžalynai. Dažniausia vyrauja vienos rūšies augalai.
D5.11 – Paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
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Sausumoje susidarę paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose tam tikrą metų dalį nėra
paviršiuje telkšančio vandens.
D5.13 – Švendrų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Sausumoje susidarę, rūšių negausūs, kartais gryni plačialapio (Typha latifolia) ir (arba)
siauralapio (Typha angustifolia) sąžalynai, kuriuose tam tikrą metų dalį nėra paviršiuje
telkšančio vandens. Typha latifolia dažniausiai aptinkamas eutrofiniuose dirvožemiuose,
tuo tarpu Typha angustifolia dažniau aptinkamas mezotrofinėse augimvietėse.
D5.2 – Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Sausumoje susidarę, paprastai rūšių negausūs, kartais gryni arba su viena vyraujančia
rūšimi aukštųjų viksvų sąžalynai, kurie tam tikrą metų laiką būna neapsemti vandens.
Tai gana monodominantinės buveinės, kuriose vyrauja edifikatorinės rūšys.
D5.21 – Aukštųjų viksvų sąžalynai
Šio tipo buveinės formuojasi mezotrofinėse ir eutrofinėse, rečiau oligotrofinėse
augimvietėse, kurioms būdingas aukštas, periodiškai kintantis gruntinio vandens lygis.
Mineralinis dirvožemis gali būti padengtas nestoru dumblo ar mažai susiskaidžiusios
durpės, upių slėniuose – aliuvio sluoksniu.
4.2. SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ
Atlikus Sartų regioninio parko pelkių inventorizaciją ir kartografavimą nustatyta, kad
jos užima 499,80 ha plotą, kas sudaro 4,12 % viso regioninio parko ploto (visas Sartų
regioninis parkas pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis užima 12 121,47 ha).
Vertinant visos šalies mastu, Sartų regioniniame parke pelkių įvairovė yra palyginti didelė. Iš
viso išskirti 6 buveinių tipai ir viena kompleksinė buveinė. Didžiausią dalį regioniniame parke
užima nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas). Iš viso jie buvo inventorizuoti
64 plotuose ir sudarė 43,61% iš visų inventorizuotų buveinių (11 lentelė).
11 lentelė. Sartų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių tipai, kartografuotų plotų
skaičius ir jų užimamas plotas.
Buveinės tipas
EUNIS
D2.1
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.2
D5.2+ D5.1
Iš viso

Kartografuotų plotų
skaičius
1
3
26
5
64
23
2
124

Plotas (ha)

Viso ploto dalis (%)

1,04
2,93
126,95
11,17
217,94
53,30
86,47
499,80

0,21
0,59
25,40
2,23
43,61
10,66
17,30
100,00
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Antra pagal dažnumą ir užimamą plotą Sartų regioniniame parke buvo tarpinių pelkių
ir liūnų buveinė (D2.3 tipas). Ši buveinė inventorizuota 26 plotuose, kurie sudarė 25,40 %
visų inventorizuotų buveinių ir užėmė 126,95 ha. Iš jų kiek daugiau nei pusė (56,52%) taip
pat atitiko EB svarbos natūralių buveinių kriterijus. Lauko tyrimų metu buvo išskirta aukštųjų
viksvų sąžalynų ir nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2+D5.1 tipas),
kompleksinė buveinė. Dėl šios buveinės mozaikiškumo buvo sunku nustatyti atskiras šių
buveinių ribas. Šis kompleksas buvo inventorizuotas tik dviejuose plotuose, tačiau jie užėmė
gana nemažą plotą – 86,47 ha, kuris sudarė 17,30 % visų inventorizuotų buveinių. Aukštųjų
viksvų sąžalynai (D5.2 tipas) inventorizuoti 23 plotuose, kurie bendrai užėmė 53,30 ha ir tai
sudarė 10,66% visų inventorizuotų pelkių buveinių ploto (11 lentelė). Rūšių turtingos
šaltiniuotos žemapelkės, įskaitant eutrofikuotas pelkes su aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingais
liūnais (D4.1 tipas), buvo inventorizuotos 5 plotuose, kurie sudarė 2,23 % ir užėmė 11,17 ha
plotą. Visos šio tipo buveinės atitiko EB svarbos natūralių buveinių reikalavimus. Likusios
buveinės – šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais (D2.2
tipas) ir slėnių pelkės (D2.1 tipas) buvo inventorizuotos rečiausiai: D2.2 – 3 plotuose, kurie
užėmė 2,93 ha ir sudarė 0,59 % visų inventorizuotų buveinių, o D2.1 – 1 plote, kuris užėmė
1,04 ha ir sudarė 0,21 % visų buveinių ploto.
Pagal EUNIS klasifikaciją Sartų regioniniame parke inventorizuotų pelkių buveinių tipų
įvairovė ir hierarchinė sistema pateikta 12 lentelėje.
12 lentelė. Pagal EUNIS buveinių klasifikaciją Sartų regioniniame parke inventorizuotų
pelkių buveinių hierarchinis sąrašas.
EUNIS
buveinės kodas
D
PELKĖS

Buveinės pavadinimas

D2
D2.1
D2.2
D2.3

Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės
Slėnių pelkės
Šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais
Tarpinės pelkės ir liūnai

D4
D4.1

Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės
Rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su
aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingus liūnus

D5
D5.1
D5.2

Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens
Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens

Pagal GRPK Sartų regioniniame parke buvo numatyti 165 inventorizuotini pelkių
buveinių kontūrai, kurių plotas 605,60 ha. Vykdant pelkių buveinių inventorizaciją, iš viso
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buvo inventorizuoti 124 kontūrai, kurių plotas 499,80 ha. Dėl per didelio medžių ir krūmų
projekcinio padengimo 39 inventorizuoti plotai (iš viso 97,10 ha) buvo priskirti miškų
buveinėms. Dalis inventorizuotų buveinių dėl per aukšto nuolatinio stovinčio vandens lygio
neatitiko pelkių buveinių kriterijų ir buvo priskirtos vandens buveinėms (pvz., vandens
telkinių pakrančių nendrynai, kuriuose nuolatos telkšo vanduo). Iš viso Sartų regioniniame
parke buvo išskirtos 8 vandens buveinės, kurių bendras plotas 8,71 ha.
Sartų regioninio parko teritorijai parengtas kartografuotų pelkių buveinių žemėlapis M
1:10 000 (5 priedas). Taip pat pateikiamas atskiras dokumentas (Sartų RP pelkių buveiniu
zemelapis.pdf). Taip pat parengti pelkių buveinių kartografavimo GIS duomenys (shape
formatu).
4.3. SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINĖSE UŽREGISTRUOTOS
SAUGOMOS RŪŠYS
Vykdant pelkių buveinių inventorizaciją Sartų regioniniame parke, 1 buveinėje buvo
užregistruota šiuo metu dar saugoma baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia). Rūšis buvo
aptikta tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinėje. Taip pat keturiuose plotuose buvo
aptikta raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata). Ši rūšis taip pat aptikta tarpinių pelkių ir
liūnų (D2.3 tipas) buveinėse. Svarbu paminėti tai, kad nuo 2019-01-01 baltijinė (Dactylorhiza
longifolia) ir raudonoji (D. incarnata) bus išbrauktos iš Lietuvos Respublikos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo (Teisės aktų registras, 103301MISAK00000504, 201809-27). Keturiuose tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinių plotuose buvo aptiktas
dvilapis purvuolis (Liparis loesellii), dviejuose D4.1 buveinės (Rūšių turtingos šaltiniuotos
žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingus liūnus)
plotuose buvo aptikta pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus). Viename tarpinių pelkių ir liūnų
(D2.3 tipas) plote buvo aptikta saugoma samanų rūšis – žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis
vernicosus). Svarbu paminėti, kad šios trys rūšys (dvilapis purvuolis, pelkinė uolaskėlė ir
žvilgančioji riestūnė) yra įtrauktos į ES Buveinių direktyvos II priedą,
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4.4. SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS
Pelkių buveinių būklę lemia daug veiksnių bei jų tarpusavio sąveika. Vertinant buveinių
būklę, daugiausia dėmesio buvo skiriama jų erdvinei struktūrai (augalijos ardų
pasiskirstymui), sudėčiai (rūšių įvairovei, būdingų ir nebūdingų rūšių santykiui ir kt.),
hidrologiniam režimui, buveinėse esančioms pažaidoms, buveinių naudojimo pobūdžiui ir
intensyvumui bei kitoms charakteristikoms. Skirtingų tipų buveinėms tam tikras ir tokio
paties intensyvumo veiksnys turi skirtingą, kartais netgi priešingą, įtaką tos buveinės būklei.
Dėl to vertinant kiekvieną veiksnį, būtina atsižvelgti į vertinamos buveinės prigimtį, jos
formavimąsi, egzistavimą ir stabilumą lemiančias priežastis.
4.4.1. Pelkių buveinių naudojimas
Pelkių buveinėms priskiriami perteklingai drėkinami, higrofiline augalija apaugę
sausumos plotai, kurie paprastai susiformuoja ežerų pakrantėse, šaltinių išsiliejimo vietose ir
upelių pakraščiuose, įvairiuose reljefo pažemėjimuose. Dėl mažo produktyvumo, sudėtingų
žemės ūkio technikos panaudojimo galimybių, pelkių buveinės ūkiniu požiūriu nėra labai
vertingos. Nepaisant to, Lietuvoje esančios pelkių buveinės, ypač šarmingos žemapelkės ir
tarpinės pelkės, anksčiau buvo ekstensyviai ganomos ir šienaujamos. Dėl to pelkių buveinių
būklė buvo palankesnė, nes šienaujant ir ganant buvo pristabdomi sukcesiniai procesai ir
pelkės rečiau apaugdavo mišku bei nebūdingais žoliniais augalais. Šiuo metu dėl pasikeitusių
ūkininkavimo tradicijų visoje šalyje pelkių buveinės ūkiniu požiūriu naudojamos itin retai.
Sartų regioniniame parke inventorizuotos pelkių buveinės mažai naudojamos. Iš viso tik
12 inventorizuotų plotų nustatyta šienavimo, ganymo arba medžių ir krūmų kirtimo požymių
(13 lentelė).
Neintensyvaus šienavimo požymių buvo aptikta 3 plotuose, vidutinio intensyvumo ir
intensyvaus naudojimo – 1 plote (D2.3 tipas). Ganymo požymių buvo aptikta tik 1
inventorizuotame (D5.1 tipas) plote – jame buvo ganoma vidutiniškai intensyviai.
Pagal naudojimo pobūdį inventorizuotose buveinėse daugiausiai kartų buvo nustatytas
medžių ir krūmų kirtimas. Iš viso medžių ir krūmų kirtimo požymiai pastebėti 10 plotų: 4 iš jų
kirtimas buvo intensyvus, 1 – vidutiniškai intensyvus, o likusiuose 5 – neintensyvus.
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13 lentelė. Pelkinių buveinių pasiskirstymas Sartų RP pagal naudojimo pobūdį ir intensyvumą
(0 – nėra, 1 – neintensyvus, 2 – vidutinio intensyvumo, 3 – intensyvus).
Buveinės
Medžių ir
Plotų
Šienavimas Ganymas
tipas
krūmų kirtimas skaičius
1
0
0
2
D5.11
1
0
3
1
D2.3
3
0
3
1
D2.3
1
0
1
1
D4.1
2
0
2
1
D4.1
0
2
1
1
D5.1
0
0
1
2
D5.1
0
0
1
1
D5.2
D5.1+
0
0
3
2
D5.2
Iš viso:
12

Plotas (ha)

Dalis (%)

14,07
24,44
12,02
7,63
1,66
3,09
5,04
1,40

9,03
15,68
7,71
4,90
1,07
1,98
3,23
0,90

86,48
155,83

55,50
100

Daugelio pelkių būklė blogėja dėl to, kad jos apauga medžiais ir krūmais, todėl medžių
ir krūmų kirtimas, kartu su žolių pjovimu, yra labai svarbūs visų tipų pelkių buveinių
palankiai būklei išsaugoti ir palaikyti.
4.4.2. Pelkių buveinių būklės vertinimas pagal medžių ir krūmų gausą
Medžiai ir krūmai skirtingų tipų pelkių buveinėse, jeigu jie sudaro nedidelę dalį, yra
pageidautini augalijos elementai, kurie suteikia papildomas mikrobuveines gyvūnams ir
prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Kai medžių ir krūmų dalis pelkių buveinėse
viršija tam tikrą ribą, tai reiškia, kad buveinėse vyksta nepageidaujami sukcesiniai procesai,
kurie atsiranda dėl įvairių priežasčių – buveines nustojus naudoti ūkiniais tikslais,
hidrologinio režimo pokyčių, staigios buveinių eutrofikacijos ir pan.
Išnagrinėjus medžių projekcinio padengimo duomenis inventorizuotose Sartų regioninio
parko pelkių buveinėse nustatyta, kad daugelyje jų medžių projekcinis padengimas neviršija
5 % (14 lentelė). Medžiai nėra pageidautini pelkėse, tik labai retais atvejais, kai kuriose pelkių
buveinėse medžiai yra būtini buveinės elementai.
Nuo 5 % iki 10 % sudarantis medžių projekcinis padengimas nebuvo užfiksuotas nei
vienoje pelkių buveinėje. Tuo tarpu didesnis kaip 10 % medžių projekcinis padengimas buvo
užfiksuotas 16 inventorizuotų plotų. Dažniausiai medžių ardas buvo užfiksuotas nendrynuose,
kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas), – 58 plotuose, aukštųjų viksvų sąžalynuose,
kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), – 21 plote ir tarpinių pelkių ir liūnų buveinėse
(D2.3 tipas) – 19 plotų (14 lentelė). Tarpinių pelkių ir liūnų buveinėse didesnis nei 5 %
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medžių projekcinis padengimas nėra pageidautinas, todėl šioms pelkėms būtina taikyti
atitinkamas gamtotvarkos priemones.
14 lentelė. Pelkių buveinių būklė Sartų RP pagal apaugimo medžiais gausumą. Dalis (%)
nurodo tam tikro tipo buveinių su nurodytu medžių projekciniu padengimu dalį iš visų to tipo
buveinių ploto.

Buveinės
tipas

0-5

Medžių projekcinio padengimo (%) intervalai
5,1-10

Plotų
skaičius

Plotas
(ha)

Dalis
(%)

Plotų
skaičius

Plotas
(ha)

1
3
19
4
58
21

1,04
2,93
503,6
10,69
598,93
605,06

100
100
73,08
80,00
90,63
91,30

0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0
0
7
1
6
2

2

86,48

100,00

0

–

–

0

–

0,00

108

1808,73

–

0

–

–

16

269,53

–

D2.1
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.2
D5.1+
D5.2
Iš viso:

Dalis
Plotų
(%) skaičius

>10
Plotas
(ha)

Dalis
(%)

0
–
0
–
254,10 26,92
0,47 20,00
11,24 9,38
8,70
3,72

Pagal krūmų projekcinį padengimą, labai didelių skirtumų tarp inventorizuotų pelkių
buveinių nebuvo. Inventorizuotose pelkių buveinėse krūmų projekcinis padengimas
dažniausiai buvo nuo 5,1 % iki 10 %. Toks krūmų projekcinis padengimas užregistruotas 30
plotų, kurie užėmė 94,92 ha (15 lentelė). Nuo 0 % iki 5 % krūmų projekcinis padengimas
nustatytas 24 plotuose, kurie užėmė 47,98 ha. Nuo 10 % iki 15 % krūmų projekcinis
padengimas užfiksuotas 10 plotų.
15 lentelė. Pelkių buveinių būklė Sartų RP pagal apaugimo krūmais gausumą. Dalis (%)
nurodo tam tikro tipo buveinių su nurodytu krūmų projekciniu padengimu dalį iš visų to tipo
buveinių ploto.
Buveinės
tipas
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.2
Iš viso:

Plotų
skaičius
1
3
4
16
2
24

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
0-5
5,1-10
10,1–15
Plotas
Dalis
Plotų
Plotas Dalis
Plotų
Plotas
(ha)
(%)
skaičius
(ha)
(%) skaičius (ha)
50,00
1
0,19
50,00
0
0,33
–
33,33
6
14,33 66,67
0
15,22
–
80,00
1
0,80
20,00
0
10,36
–
37,21
18
65,06 41,86
9
40,12
20,89
28,57
4
14,54 57,14
1
1,16
1,18
47,98
–
30
94,92
–
10
41,28

Dalis
(%)
0,00
0,00
0,00
20,93
14,29
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15 lentelės tęsinys.
Buveinės
tipas
D2.1
D2.2
D2.3
D5.1
D5.2
D5.1+
D5.2
Iš viso:

15,1-20
Plotų
Plotas
skaičius
(ha)
1
1,04
0
–
5
31,12
12
52,17
1
1,40

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
20,1-25
25,1-30
Dalis
Plotų
Plotas Dalis
Plotų
Plotas
(%)
skaičius
(ha)
(%) skaičius (ha)
100,00
0
–
0,00
0
–
0,00
0
–
0,00
1
2,41
50,00
1
0,56
10,00
4
14,61
63,16
1
5,05
5,26
6
27,98
12,50
2
6,37
25,00
5
8,42

Dalis
(%)
0,00
100,00
40,00
31,58
62,50

2

86,48

100,00

0

–

0,00

0

–

0,00

12

13,65

–

4

4,94

–

9

17,81

–

>40
Plotas
(ha)
49,42
2,67
10,7
62,79

Dalis
(%)
85,71
50,00
62,50
–

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai
Buveinės
30,1-35
35,1-40
tipas
Plotų
Plotas
Dalis
Plotų
Plotas, Dalis
Plotų
skaičius
(ha)
(%)
skaičius
ha
(%) skaičius
14,29
0
–
0,00
6
1
1,68
D2.3
50,00
0
–
0,00
1
1
4,01
D5.1
37,50
0
–
0,00
5
3
8,57
D5.2
Iš viso:
5
14,26
–
0
0
–
12

Vertinant krūmų projekcinį padengimą nuo 10 % iki 15 % pagal atskiras buveines
nustatyta, kad dažniausiai tokio tankumo krūmų ardas užfiksuotas nendrynų (D5.1 tipas)
buveinėse – 43 plotuose (15 lentelė).
Įvertinus kartografuotas pelkes pagal krūmų projekcinį padengimą nuo 15,1 % iki
30 % nustatyta, kad iš viso inventorizuoti 25 tokie plotai (15 lentelė). Vyrauja aukštųjų viksvų
sąžalynų (D5.1 tipas) buveinės.
Didesnis nei 30 % krūmų projekcinis padengimas fiksuotas 17 inventorizuotų plotų
(15 lentelė): 7 tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinėse, 2 nendrynų, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.1 tipas), buveinėse ir 8 aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.2 tipas), buveinėse. Toks didelis krūmų projekcinis padengimas ypač
žalingas tarpinių pelkių ir liūnų buveinėms, kurios pasižymi didele biologine įvairove ir
ekologine verte.
4.4.3. Buveinių ekologinė vertė
Vykdant inventorizaciją, buvo vertinta kiekvienos kartografuojamos buveinės ekologinė
vertė. Atsižvelgus į kiekvienos inventorizuotos buveinės būklę, svarbą, rūšių gausą ir sudėtį,
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buvo nustatoma buveinės ekologinė vertė. Sartų regioniniame parke vertės neturinčių
buveinių neužregistruota.
Išnagrinėjus

inventorizacijos

metu

surinktus

duomenis

nustatyta,

kad

Sartų

regioniniame parke vyrauja vidutinės ekologinės vertės pelkių buveinės – užregistruoti 97
plotai, kurie užėmė 397,45 ha (16 lentelė). Vidutinę vertę turinčios buveinės yra svarbios
ekologiniu požiūriu, nors jos nepriskiriamos prie europinės svarbos buveinių.
Nedidelės ekologinės vertės buveinių Sartų regioniniame parke buvo labai nedaug –
inventorizuoti 2 plotai, kurie užėmė 2,26 ha (16 lentelė). Abu plotai priklauso aukštųjų viksvų
sąžalynų buveinėms (D5.2 tipas). Šiose buveinėse buvo aiškiai matomi pažeidimai – viena iš
šių buveinių buvo patvenkta bebrų ir visiškai apsemta, o kita visiškai apaugusi svetimžemiais
augalais – baliniais ajerais (Acorus calamus). Nedidelę vertę turinčiomis buveinėmis
laikomos tokios, kurios nėra saugomos, tačiau jose prieglobstį randa kai kurios retos ar
ekologiškai svarbios rūšys.
16 lentelė. Pelkių buveinių ekologinė vertė. Dalis (%) nurodo tam tikro tipo buveinių su
nurodyta ekologine verte, dalį iš visų to tipo buveinių ploto.
Buveinės
tipas
D2.1
D2.2
D2.3
D5.1
D5.2
D5.1+
D5.2
Iš viso:

Buveinės
tipas
D2.1
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.2
D5.1+
D5.2
Iš viso:

Plotų
skaičius
0
0
0
0
2

Nedidelė
Plotas
(ha)
–
–
–
–
2,26

Dalis
(%)

8,70

Plotų
skaičius
1
3
7
64
21

Vidutinė
Plotas
(ha)
1,04
2,93
39,05
217,94
51,05

0

–

2

86,48

2

2,26

97

398,49

Plotų
skaičius
0
0
16
4
0
0
0
20

Didelė
Plotas
(ha)
–
–
82,97
10,70
–
–
–
93,67

Dalis
(%)
–
–
65,36
80,00
–
–
–

Dalis (%)
100,00
100,00
30,76
100,00
91,30
100,00

Labai didelė
Plotų
Plotas
Dalis (%)
skaičius
(ha)
0
–
–
0
–
–
3
4,92
3,88
1
0,47
20,00
0
–
–
0
–
–
0
–
–
4
5,39
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Vidutinės ekologinės vertės buveinių Sartų regioniniame parke buvo užregistruota
daugiausiai iš visų buveinių – iš viso 97 plotai, kurie užėmė 398,49 ha plotą (16 lentelė).
Daugiausiai šios ekologinės vertės buveinių nustatyta nendrynuose, kuriuose nėra stovinčio
vandens (D5.1 tipas), – 64 plotai (217,94 ha).
Didelę ir labai didelę ekologinę vertę turinčiomis buveinėmis laikomos europinės
svarbos buveinės bei tos, kuriose aptinkama keletas saugomų augalų ar gyvūnų rūšių. Didelės
ekologinės vertės buveinių Sartų regioniniame parke užregistruota 20 plotų, kurie užėmė
93,67 ha. Labai didelės ekologinės vertės buveinių buvo nustatyta 4 plotuose, kurie užėmė
5,39 ha (16 lentelė).
Vertinant visas inventorizuotas pelkių buveines Sartų regioniniame parke, pagal
ekologinę vertę, galima teigti, kad vyrauja vidutinės ekologinės vertės pelkių buveinės.
4.4.4. Pelkių buveinių sausinimas
Vienas iš svarbių pelkių buveinių kokybės rodiklių yra jų hidrologinis režimas. Dėl to
kartografuojant pelkes buvo vertinama ar yra pelkėje arba jos artimoje aplinkoje (tiesiogiai
prie pelkės prisišliejusiose buveinėse) sausinamųjų griovių, kanalų ar kitokių dirbtinių,
hidrologinį režimą keičiančių darinių.
Inventorizuojant pelkių buveines Sartų regioniniame parke taip pat buvo vertinamas ir
pelkių sausinimas, kadangi vienas geriausių pelkės būklės nustatymo požymių yra jų
hidrologinė būklė. Todėl bet kokios struktūros, kurios galėjo neigiama paveikti
inventorizuotas pelkių buveines, buvo įvertinamos. Įvertinus visus inventorizavimo duomenis
nustatyta, kad 48 pelkių buveinių plotai yra sausinti, o 76 – nesausinti (17 lentelė).
17 lentelė. Pelkių buveinių sausinimo požymių įvertinimas.
Buveinės
tipas
D2.1
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.2
D5.1+
D5.2
Iš viso

Sausinimas grioviais
Plotų
Plotas
Dalis
skaičius
(ha)
(%)
0,00
0
–
33,33
1
0,19
34,62
9
40,62
20,00
1
0,6
39,06
25
136,65
43,48
10
35,54

Nesausinta
Plotų
Plotas
skaičius
(ha)
1
1,04
2
2,74
17
86,33
4
10,57
39
81,29
13
17,77

Dalis
(%)
100,00
66,67
65,38
80,00
60,94
56,52

Bendras
plotas (ha)
1,04
2,93
126,95
11,17
217,94
53,31

2

86,48

100,00

0

–

0,00

86,48

48

300,08

–

76

199,74

–

499,82
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Labiausiai sausinimo yra paveiktos nendrynų (D5.1 tipas) ir aukštųjų viksvų sąžalynų
(D5.2 tipas) buveinės – atitinkamai 39,06 % ir 43,48 % viso jų ploto. Abu regioniniame parke
inventorizuotų kompleksinės nendrynų ir aukštųjų viksvų sąžalynų (D5.2+D5.2 tipas)
buveinių plotai buvo paveikti sausinimo (17 lentelė).
Negalima griežtai teigti, kad sausinimas buvo visų nendrynų susidarymo priežastis,
tačiau tikėtina, kad dalis jų yra kilę iš anksčiau buvusių žemapelkių arba tarpinių pelkių,
kurios dėl pakitusio hidrologinio režimo visiškai degradavo ir virto nendrynais.
4.4.5. Svetimžemių rūšių įvairovė, gausumas ir poveikis buveinėms
Svetimžemės augalų rūšys ir jų skverbimasis į buveines kelia daug ekologinių
problemų. Daugiausia žalos augalų bendrijoms, buveinėms ir net ištisoms ekosistemoms daro
invazinės rūšys. Lietuvoje yra 18 augalų rūšių, kurios teisiškai pripažįstamos invazinėmis
(Teisės aktų registras, 104301MISAK00D1-433; 2016-12-24 redakcija) ir dar apie 40 rūšių
augalų, kurie ekologiniu požiūriu yra invazinės, tačiau tiesiogiai nekelia pavojaus žmonių
sveikatai arba nedaro tiesioginės ekonominės žalos.
Svetimžemės rūšys pelkių buveinėse dažnai atspindi neigiamus pokyčius, sukeltus
hidrologinių sąlygų, o kartais ir patys svetimžemiai augalai sukelia šiuos pokyčius. Pelkių
buveinės laikomos vienos iš atspariausių svetimžemių augalų invazijoms buveinių. Lietuvoje
pelkių buveinėse įsikuria sąlyginai nedaug svetimžemių augalų rūšių, o natūraliose pelkių
buveinėse dažnai jų išvis neaptinkama (Gudžinskas et al., 2014). Sartų regioniniame parke
inventorizuotų pelkių plotuose aptiktos kai kurios svetimžemės rūšys galimai yra
įsitvirtinusios pelkėse iš aplinkinių buveinių.
Iš viso Sartų regioninio parko inventorizuotose pelkių buveinėse užregistruotos 7
svetimžemių augalų rūšys (18 lentelė), iš kurių 5 rūšys – Sosnovskio barštis (Heracleum
sosnowskyi), uosialapis klevas (Acer negundo), bitinė sprigė (Impatiens glandulifera),
smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora) ir uosialapis klevas (Acer negundo) – yra
invaziniai augalai, įrašyti į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą (Teisės aktų registras,
104301MISAK00D1-433; 2016-12-24 redakcija; Gudžinskas, Žalneravičius, 2017). Daugelyje
inventorizuotų plotų, svetimžemės rūšys augo negausiai, todėl laiku imantis gamtotvarkos
priemonių, būtų užkertamas kelias tolimesnei invazijai.
Dažniausiai pasitaikanti svetimžemė rūšis pelkių buveinėse buvo balinis ajeras
(Acorus calamus). Ji aptikta 23 plotuose, kurie iš viso užėmė 149,25 ha (18 lentelė).
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18 lentelė. Svetimžemės rūšys, užregistruotos pelkių buveinėse. Teisiškai invazinėmis
laikomos rūšys paryškintos.
Rūšis
Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
Rytinė engra (Bunias orientalis)
Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera)
Balinis ajeras (Acorus calamus)
Uosialapis klevas (Acer negundo)
Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
Baltoji sedula (Cornus alba)

Kartografuotų
plotų skaičius
2
2
1
23
3
1
1
1

Plotas (ha)
1,20
86,48
1,40
149,25
21,66
8,21
8,21
17,20

Kitos svetimžemės rūšys pelkių buveinėse buvo kur kas retesnės. Uosialapis klevas
(Acer negundo) aptiktas 3 plotuose, Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) ir rytinė
engra (Bunias orientalis) pasitaikė dviejuose plotuose. Visos likusios rūšys užregistruotos tik
po vieną kartą. Pagal gausumą svetimžemės rūšys buvo pasiskirsčiusios gana įvairiai.
Daugelio rūšių gausumas buvo nedidelis 1–2 balai (išskyrus balinio ajero), tačiau pasitaikė ir
plotų, kuriuose svetimžemiai augalai (pvz., bitinė sprigė, Sosnovskio barštis) pagal gausumą
buvo įvertinti 3 balais.
Svetimžemių augalų kontrolė ir naikinimas yra sudėtingas darbas. Daugelio invazinių
rūšių naikinimo patirties yra nedaug arba visai nėra. Būtina kuo skubiau atkreipti dėmesį į
invazinių rūšių plitimą ir jų kontrolę. Svarbu kuo greičiau imtis reguliavimo ir naikinimo
veiksmų, nes nekontroliuojamos šios rūšys per kelerius metus arba maždaug dešimtmetį gali
labai išplisti ir tapti sunkiai valdomos ir dar sunkiau išnaikinamos.
4.4.6. Pelkių buveinėms kylančių grėsmių analizė
Kartografuojant ir vertinant Sartų regioninio parko pelkių buveines, buvo nustatomos
svarbiausios toms buveinėms kylančios grėsmės. Nustatant grėsmes daugiausia dėmesio buvo
kreipiama į buveinės esamą būklę, greta esančių buveinių būklę, taip pat į egzistuojančius
antropogeninius veiksnius, tokius kaip ūkinė veikla, sausinimas, kelių tinklai ir kt. Pelkių
buveinėms daugiausia grėsmių kyla dėl natūralių veiksnių įtakos arba dėl natūralių kaitų,
kurioms pradžią duoda arba jas skatina žmonių veikla.
Pelkėms kylančios grėsmės būna susijusios tiek su natūraliais aplinkos pokyčiais, tiek
su žmogaus veiklos padariniais. Dažnai net ir nedidelė žmogaus veikla turi neigiamos įtakos
pelkių buveinėms. Didžiausią grėsmę Sartų regioninio parko pelkių buveinėms kelia rūšių
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sudėties pokyčiai – sukcesija, kurios požymiai nustatyti 117 plotų. Daugiausiai šie sukcesiniai
pokyčiai (grėsmės kodas K02.01) fiksuoti nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1
tipas), buveinėse – 62 plotuose (19 lentelė).
19 lentelė. Pelkių buveinėms kylančios grėsmės.
Buveinės
tipas

K02.01

Grėsmių kodai ir plotų skaičius
K02.03
M01.05
I01

D2.1
D2.2
D2.3
D4.1
D5.1
D5.1+
D5.2

1
2
24
5
62

–
1
7
2
29

–
2
11
–
22

–
–
1
–
6

J02
–
1
3
–
15

H01.05
–
–
–
–
1

2

–

–

2

2

–

D5.2

21

6

11

4

5

1

Iš viso

117

45

46

13

26

2

Grėsmę pelkėms kelia ir natūrali eutrofikacija (grėsmės kodas K02.03) ir hidrologinio
režimo pokyčiai (grėsmės kodas M01.05). Šios grėsmės atitinkamai fiksuotos 45 ir 46
inventorizuotose plotuose. Dažnai šios grėsmės yra susijusios, kadangi pelkėje prasidėjus
hidrologiniams pokyčiams atsiranda eutrofikacijos požymių, kurie intensyvėja, jeigu nėra
taikomos atitinkamos priemonės. Vandens režimo pertvarkymas taip pat kelia grėsmę pelkių
buveinėms, kadangi, pasikeitus esančiam vandens lygiui, pelkėje prasideda sukcesiniai
pokyčiai.
Invazinės svetimžemės rūšys kelia grėsmę (grėsmės kodas I01) kai kurioms nendrynų
ir viksvynų buveinėms. Didžiausią grėsmę buveinėms kelia bitinė sprigė (Impatiens
glandulifera) ir uosialapis klevas (Acer negundo).
4.4.7. Buveinių ekologinės būklės vertinimas
Apibendrinus pelkių buveinių inventorizacijos ir kartografavimo rezultatus ir
atsižvelgus į svarbiausius buveinių būklę nusakančius rodiklius buvo įvertinta kiekvieno
kartografuoto pelkių buveinių ploto ekologinė būklė.
Pelkių buveinių vertinimui svarbiausiais kriterijais laikyti medžių projekcinis
padengimas, krūmų projekcinis padengimas ir sausinimas kanalais, taip pat atsižvelgta į
invazinių rūšių įvairovę ir gausą. Kaip pagalbiniai kriterijai buvo naudoti pažaidų ir
naudojimo vertinimai. Išskirti trys buveinių būklės įverčiai ir pelkių buveinės suskirstytos į
tris kategorijas: geros, patenkinamos ir blogos ekologinės būklės.
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Įvertinus Sartų regioninio parko pelkių buveines pagal būklę nustatyta, kad geros būklės
yra 45 inventorizuoti buveinių plotai (6 priedas). Tarp geros ekologinės būklės buveinių
vyrauja nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas) (34 plotai). Kitų tipų
buveinių, kurioms nustatyta gera ekologinė būklė, yra gerokai mažiau: tarpinių pelkių ir liūnų
(D2.3 tipas) – 3 plotai, rūšių turtingų šaltiniuotų žemapelkių (D4.1 tipas) – 3 plotai, aukštųjų
viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), – 3 plotai ir šaltiniuotų rūšių
negausių pelkių (D2.2 tipas) – 2 plotai. Iš viso geros ekologinės būklės pelkių buveinės užima
130,15 ha, kurie sudaro 26,04 % visų parke inventorizuotų pelkių buveinių plotų (20 lentelė).
Patenkinamos būklės yra 28 pelkinių buveinių plotai, kurie užima 119,50 ha ir sudaro
23,91 % visų inventorizuotų pelkių buveinių (20 lentelė). Tarp patenkinamos ekologinės
būklės buveinių vyrauja nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas) (13 plotų).
Tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinės, kurių ekologinė būklė patenkinama, yra 10
plotų. Kitų tipų patenkinamos ekologinės būklės buveinių yra gerokai mažiau: aukštųjų
viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas) – 2 plotai, rūšių turtingų
šaltiniuotų žemapelkių (D4.1 tipas) – 2 plotai, slėnių pelkių (D2.1 tipas) – 1 plotas.
20 lentelė. Sartų regioninio parko pelkių buveinių pasiskirstymas pagal ekologinę būklę.
Būklės įvertis
Gera
Patenkinama
Bloga
Iš viso:

Plotų skaičius
45
28
51
124

Plotas (ha)
130,15
119,50
250,15
499,80

Ploto dalis, %
26,04
23,91
50,05
100

Sartų regioniniame parke nustatyta 51 blogos ekologinės būklės buveinių plotas,
užimantis 250,15 ha ir sudarantis 50,05% visų pelkių buveinių plotų (20 lentelė). Didžiausią
skaičių blogos ekologinės būklės buveinių sudaro aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra
stovinčio vandens (D5.2 tipas) (18 plotų), ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1
tipas) (17 plotų). Blogos ekologinės būklės tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinės
užregistruotos 13 plotų. Nustatyta, kad vieno šaltiniuotų rūšių negausių pelkių (D2.2 tipas)
buveinės ploto ekologinė būklė bloga. Taip pat blogos ekologinės būklės laikytini 2 buveinių
kompleksų plotai, sudaryti iš mozaikiškai išsidėsčiusių aukštųjų viksvų sąžalynų, kuriuose
nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas), ir nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas),
buveinių.
Sartų regioniniame parke maždaug pusė visų inventorizuotų pelkių buveinių yra blogos
ekologinės būklės, tačiau svarbiausios ir didžiausia biologine įvairove pasižyminčios tarpinių
pelkių ir liūnų, rūšių turtingų šaltiniuotų žemapelkių ir šaltiniuotų rūšių negausių pelkių
buveinės yra geros arba patenkinamos būklės.
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4.5. IŠVADOS APIE SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINES

1.

Sartų regioninio parko teritorijoje esančios pelkių buveinės atliktos inventorizacijos ir
kartografavimo duomenimis užima 499,80 ha ir sudaro 4,12 % viso regioninio parko
ploto.

2.

Sartų regioniniame parke pelkių buveinių įvairovė gana didelė. Pagal EUNIS
klasifikaciją iš viso užregistruotos 6 tipų pelkių buveinės.

3.

Dažniausiai regioniniame parke aptinkami ir didžiausius pelkių buveinių plotus užima
nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas). Šio tipo buveinės
inventorizuotos 64 plotuose, kurie užima 217,94 ha arba 43,61 % visų inventorizuotų
pelkių buveinių ploto.

4.

Tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) buveinės inventorizuotos 26 plotuose, kurios
užima 126,95 ha arba 25,40 % visų inventorizuotų pelkių buveinių.

5.

Regioniniame parke užregistruoti 23 aukštųjų viksvų sąžalynų (D5.2 tipas) plotai. Jie
užima 53,30 ha arba 10,66 % visų inventorizuotų pelkių buveinių ploto.

6.

Daugelio pelkių būklė blogėja dėl to, kad jos apauga medžiais ir krūmais, todėl
medžių ir krūmų kirtimas, kartu su žolių pjovimu, yra labai svarbūs visų tipų pelkių
buveinių palankiai būklei išsaugoti ir palaikyti.

7.

Sartų regioniniame parke nustatyta 97 vidutinės ekologinė vertės pelkių buveinių
plotai, kurie užima 398,49 ha. Didelės ekologinės vertės buveinės nustatytos 20
inventorizuotų plotų, kurie užima 93,67 ha, o labai didelės ekologinės vertės
inventorizuoti 4 plotai, kurie užėmė 5,39 ha.

8.

Išnagrinėjus duomenis nustatyta, kad 48 pelkinių buveinių plotai (300,08 ha arba
60,04 % visų pelkinių buveinių) yra sausinti, o 76 plotai (199,74 ha, arba 39,96 % visų
pelkių buveinių) – nesausinti.

9.

Pelkių buveinėse iš viso užregistruota 7 svetimžemės rūšys, iš jų 5 rūšys teisiškai
pripažintos invazinėmis.

10.

Pačią didžiausią grėsmę visuose 117 inventorizuotuose pelkių buveinių plotuose kelia
rūšių sudėties pokyčiai, kurie vyksta dėl įvairių priežasčių, tiek tiesiogiai veikiančių
pelkių buveines, tiek joms darančių įtaką netiesiogiai.

11.

Sartų regioniniame parke didžiausią inventorizuotų pelkių buveinių dalį sudaro blogos
ekologinės būklės buveinės – 50,05 %. Geros ekologinės būklės buveinės sudaro
26,04 %, o patenkinamos ekologinės būklės buveinės – 23,91 %. Didžiausią skaičių
blogos ekologinės būklės buveinių sudaro aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra
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stovinčio vandens, ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens. Svarbiausios ir
didžiausia biologine įvairove pasižyminčios tarpinių pelkių ir liūnų, rūšių turtingų
šaltiniuotų žemapelkių ir šaltiniuotų rūšių negausių pelkių buveinės yra geros arba
patenkinamos būklės.
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PRIEDAI
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1 priedas
BUVEINIŲ INVENTORIZAVIMO ANKETA

47

1 priedas (tęsinys)
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2 priedas
GRĖSMIŲ, POVEIKIO IR VEIKLŲ SĄRAŠAS
A
ŽEMĖS ŪKIS
A01 Auginimas
A02 Auginimo būdų pokyčiai
A02.01 Intensyvėjanti žemdirbystė
A02.02 Kultūrų kaita
A02.03 Vertimas dirbamais laukais
A03 Šienavimas, kirtimas
A03.01 Intensyvus šienavimas arba šienavimo intensyvėjimas
A03.02 Neintensyvus šienavimas
A03.03 Nebešienavimas
A04 Ganymas
A04.01 Intensyvus ganymas
A04.01.01 Intensyvus galvijų ganymas
A04.01.02 Intensyvus avių ganymas
A04.01.03 Intensyvus arklių ganymas
A04.01.04 Intensyvus ožkų ganymas
A04.01.05 Intensyvus mišrus ganymas
A04.02 Neintensyvus ganymas
A04.02.01 Neintensyvus galvijų ganymas
A04.02.02 Neintensyvus avių ganymas
A04.02.03 Neintensyvus arklių ganymas
A04.02.04 Neintensyvus ožkų ganymas
A04.02.05 Neintensyvus mišrus ganymas
A04.03 Ganyklų apleidimas
A05 Gyvulių auginimas ir veisimas (be ganymo)
A05.01 Gyvulių veisimas
A05.02 Bandos šėrimas
A05.03 Gyvulių neveisimas
A06 Vienmetės ir daugiametės nemedieninės kultūros
A06.01 Vienmečiai maistinių kultūrų pasėliai
A06.01.01 Intensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas
A06.01.02 Neintensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas
A06.02 Daugiametės nemedieninės kultūros
A06.02.01 Intensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas
A06.02.02 Neintensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas
A06.03 Biokuro gamyba
A06.04 Nebeauginimas
A07 Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas
A08 Tręšimas
A09 Drėkinimas
A10 Žemės ūkio valdų pertvarkymas
A10.01 Gyvatvorių ir medžių guotų šalinimas
A10.02 Akmeninių tvorų ir krantinių šalinimas
A11 Aukščiau nepaminėta žemės ūkio veikla
B MIŠKININKYSTĖ
B01 Apželdinimas mišku
B01.01 Apželdinimas vietiniais medžiais
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B01.02 Apželdinimas nevietiniais medžiais
B02 Miškų ir plantacijų naudojimas
B02.01 Miškų atsodinimas
B02.01.01 Miškų atsodinimas vietiniais medžiais
B02.01.02 Miškų atsodinimas nevietiniais medžiais
B02.02 Plynieji miškų kirtimai
B02.03 Pomiškio šalinimas
B02.04 Džiūstančių medžių ir medienos šalinimas
B02.05 Neintensyvūs miškų kirtimai (paliekant nudžiūvusius ir senus
medžius, išvartas)
B02.06 Medyno retinimas
B03 Miškų naudojimas neatsodinant ir neatželdinant
B04 Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas miškininkystėje
B05 Miškų tręšimas
B06 Miškų ganymas
B07 Aukščiau nepaminėta miškininkystės veikla
C KASYBA, NAUDINGŲJŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR ENERGIJOS GAMYBA
C01 Kasyba
C01.01 Smėlio ir žvyro kasimas
C01.01.01 Smėlio ir žvyro karjerai
C01.01.02 Paplūdimių kasimas
C01.02 Molio kasimas
C01.03 Durpių kasimas
C01.03.01 Rankinis durpių kasimas
C01.03.02 Mechanizuotas durpių kasimas
C01.04 Kasyklos
C01.04.01 Pusiau atviros kasyklos
C01.04.02 Požeminės kasyklos
C01.05 Druskos gavyba
C01.05.01 Druskos tvenkinių apleidimas
C01.05.02 Druskos tvenkinių konversija
C01.06 Geotechniniai tyrimai
C01.07 Aukščiau nepaminėta kasybos veikla
C02 Naftos ir dujų telkinių žvalgymas ir gavyba
C02.01 Žvalgomieji gręžiniai
C02.02 Gavybos gręžiniai
C02.03 Atraminė gręžimo platforma
C02.04 Pusiau panirusi gręžimo platforma
C02.05 Gręžimo laivas
C03 Atsinaujinančių abiotinių energijos išteklių naudojimas
C03.01 Geoterminė energetika
C03.02 Saulės energetika
C03.03 Vėjo energetika
C03.04 Potvynių energetika
D
SUSISIEKIMO, ENERGIJOS PERDAVIMO IR RYŠIŲ TINKLAI
D01 Keliai, takai ir geležinkeliai
D01.01 Takų, lauko kelių ir dviračių takų tinklas
D01.02 Žvyrkeliai ir keliai kieta danga
D01.03 Automobilių stovėjimo aikštelės ir vietos
D01.04 Geležinkeliai
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D01.05 Tiltai, viadukai
D01.06 Tuneliai
D02 Energijos perdavimo ir ryšių tinklai
D02.01 Elektros energijos perdavimo ir telefono linijos
D02.01.01 Antžeminės elektros energijos perdavimo ir telefono linijos
D02.01.02 Požeminės arba povandeninės elektros energijos perdavimo ir telefono linijos
D02.02 Vamzdynai
D02.03 Ryšių bokštai ir antenos
D02.09 Kiti energijos perdavimo tinklai
D03 Laivybos keliai, uostai ir jūros statiniai
D03.01 Uostai
D03.01.01 Slipai
D03.01.02 Prieplaukos, turistinės prieplaukos, pasivaikščiojimo tiltai
D03.01.03 Žvejybos uostai
D03.01.04 Pramonės uostai
D03.02 Laivybos keliai
D03.02.01 Prekinės laivybos keliai
D03.02.02 Greitaeigių keltų keliai
D03.03 Jūros statiniai
D04 Oro uostai ir jų takai
D04.01 Oro uostai
D04.02 Aerodromai ir sraigtasparnių tūpimo aikštelės
D04.03 Oro uostų takai
D05 Pagerintas teritorijos pasiekiamumas
D06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su transportu ir ryšiais
E URBANIZACIJA, GYVENAMŲJŲ IR KOMERCINIŲ VIETOVIŲ PLĖTRA
E01 Urbanizuotos vietovės, žmonių gyvenvietės
E01.01 Ištisinės urbanizuotos vietovės
E01.02 Neištisinės urbanizuotos vietovės
E01.03 Išsibarsčiusios gyvenamosios vietovės
E01.04 Kitaip išsidėsčiusios gyvenamosios vietovės
E02 Pramonės ir prekybos teritorijos
E02.01 Gamyklos
E02.02 Pramonės sandėliai
E02.03 Kitos pramonės ir prekybos teritorijos
E03 Atliekų šalinimas
E03.01 Buitinių atliekų šalinimas
E03.02 Pramonės atliekų šalinimas
E03.03 Inertinių atliekų šalinimas
E03.04 Kitokių atliekų šalinimas
E03.04.01 Paplūdimių pildymas smėliu
E04 Statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E04.01 Žemės ūkio statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E04.02 Kariniai statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E05 Medžiagų sandėliai
E06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su urbanizacija, pramone ir panašia veikla
E06.01 Statinių ir pastatų griovimas
E06.02 Pastatų rekonstrukcija ir renovacija
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BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKĮ IR
MIŠKININKYSTĘ
F01 Jūrų ir gėlojo vandens akvakultūros
F01.01 Intensyvi žuvininkystė
F01.02 Kabamosios akvakultūros
F01.03 Dugninės akvakultūros
F02 Žvejyba ir vandens gyvųjų išteklių naudojimas
F02.01 Verslinė pasyvioji žvejyba
F02.01.01 Žvejyba gaudyklėmis
F02.01.02 Žvejyba statomaisiais tinklais
F02.01.03 Žvejyba dugninėmis ūdomis
F02.01.04 Žvejyba pelaginėmis ūdomis
F02.02 Verslinė aktyvioji žvejyba
F02.02.01 Žvejyba dugno arba priedugnio tralais
F02.02.02 Žvejyba pelaginiais tralais
F02.02.03 Žvejyba dugniniais traukiamaisiais tinklais
F02.02.04 Žvejyba gaubiamaisiais tinklais
F02.02.05 Žvejyba dragomis
F02.03 Mėgėjų žvejyba
F02.03.01 Jauko kasimas arba rinkimas
F02.03.02 Meškeriojimas
F02.03.03 Žvejyba žeberklais
F03 Sausumos gyvūnų medžioklė ir rinkimas
F03.01 Medžioklė
F03.01.01 Medžiojamųjų žvėrių daroma žala (per tankiose populiacijose)
F03.02 Sausumos gyvūnų rinkimas ir šalinimas
F03.02.01 Gyvūnų rinkimas kolekcijoms (vabzdžių, roplių, varliagyvių)
F03.02.02 Ėmimas iš lizdų (sakalų)
F03.02.03 Gaudymas spąstais, nuodijimas, brakonieriavimas
F03.02.04 Plėšrūnų reguliavimas
F03.02.05 Atsitiktinis gaudymas
F03.02.09 Kitų formų gyvūnų gaudymas
F04 Sausumos augalų rinkimas arba šalinimas
F04.01 Neteisėtas augalų rinkimas
F04.02 Rinkimas (grybų, kerpių, uogų ir kt.)
F04.02.01 Uogavimas šukomis
F04.02.02 Rinkimas rankomis
F05 Neteisėtas jūros faunos rinkimas arba šalinimas
F05.01 Sprogdinimas
F05.02 Midijų rinkimas
F05.03 Nuodijimas
F05.04 Brakonieriavimas
F05.05 Šaudymas
F05.06 Rinkimas kolekcijoms
F05.07 Kita (gaudymas dreifuojančiaisiais tinklais)
F06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su medžiokle, žvejyba ir gyvūnų ar augalų
rinkimu
F06.01 Žvėrių ir paukščių veisyklos
F

G ŽMONIŲ POVEIKIS IR PAŽAIDOS
G01 Lauko sporto ir poilsio veikla
G01.01 Vandens sportas
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G01.01.01 Motorizuotas vandens sportas
G01.01.02 Nemotorizuotas vandens sportas
G01.02 Vaikščiojimas, jodinėjimas ir važinėjimas bemotoriu transportu
G01.03 Motorinės transporto priemonės
G01.03.01 Įprastas važinėjimas
G01.03.02 Važinėjimas bekele
G01.04 Alpinizmas, laipiojimas uolomis, leidimasis į urvus
G01.04.01 Alpinizmas ir laipiojimas uolomis
G01.04.02 Leidimasis į urvus
G01.04.03 Rekreacinis leidimasis į urvus
G01.05 Sklandymas, skraidymas skraidyklėmis ir oro balionais
G01.06 Slidinėjimas, greitasis leidimasis nuo kalnų
G01.07 Nardymas su akvalangu arba vamzdeliu
G01.08 Kitų rūšių lauko sportas ir poilsis
G02 Sporto ir laisvalaikio statiniai
G02.01 Golfo aikštynai
G02.02 Slidinėjimo kompleksai
G02.03 Stadionai
G02.04 Lenktynių trasos, lenktynių keliai
G02.05 Hipodromai
G02.06 Pramogų parkai
G02.07 Sporto aikštelės
G02.08 Kempingai ir kemperių aikštelės
G02.09 Gyvūnijos stebėjimas
G02.10 Kiti sporto ir poilsio kompleksai
G03 Informacijos centrai
G04 Karinė veikla ir pilietiniai neramumai
G04.01 Karinės pratybos
G04.02 Karinės veiklos nutraukimas
G05 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su žmonių poveikiu ir pažaidomis
G05.01 Mindymas, per intensyvus naudojimas
G05.02 Paviršiaus nutrynimas ir mechaninės jūros dugno pažaidos
G05.03 Gilesnių jūros dugno sluoksnių pažaidos
G05.04 Vandalizmas
G05.05 Intensyvi viešųjų parkų priežiūra ir paplūdimių valymas
G05.06 Medžių genėjimas ir kirtimas dėl žmonių saugumo, pakelės medžių šalinimas
G05.07 Nepakankamos arba netinkamos aplinkosaugos priemonės
G05.08 Urvų ir požeminių galerijų uždarymas
G05.09 Tvoros, aptvarai
G05.10 Lėktuvų skraidymas (žemės ūkio reikmėms)
G05.11 Žūtis arba sužalojimai susidūrus
H TARŠA
H01 Paviršinių vandenų tarša (gėlųjų, sūrių ir apysūrių)
H01.01 Paviršinių vandenų tarša iš pramonės įmonių
H01.02 Paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų
H01.03 Kiti taškiniai paviršinių vandenų taršos šaltiniai
H01.04 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų arba gyvenviečių
nuotekų
H01.05 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir miškininkystės veiklos
H01.06 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl susisiekimo ir infrastruktūros tinklų,
nesusijusi su kanalizacija ir kelių valymu
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H01.07 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl apleistų pramonės kompleksų
H01.08 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl buitinės kanalizacijos ir nutekamųjų
vandenų
H01.09 Aukščiau neminėti išsklaidytosios taršos šaltiniai
H02 Požeminių vandenų tarša (taškinė ir išsklaidytoji)
H02.01 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš užterštų vietų
H02.02 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš atliekų sąvartynų
H02.03 Požeminių vandenų tarša, susijusi su naftos pramonės infrastruktūra
H02.04 Požeminių vandenų tarša, susijusi su kasyklų vandens prasisunkimu
H02.05 Požeminių vandenų tarša dėl nuotekų išleidimo (užteršto vandens išleidimas į drenažo
šulinius)
H02.06 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir miškininkystės veiklos
H02.07 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl kanalizacijos neturinčių gyvenviečių
H02.08 Išsklaidytoji tarša dėl urbanizuotos žemėnaudos
H03 Jūros vandenų tarša
H03.01 Naftos išsiliejimas jūroje
H03.02 Nuodingųjų cheminių medžiagų išsiliejimas iš jūros sąvartynų
H03.02.01 Tarša nesintetinėmis medžiagomis
H03.02.02 Tarša sintetinėmis medžiagomis
H03.02.03 Tarša radionuklidais
H03.02.04 Kitų medžiagų (skysčių, dujų) patekimas
H03.03 Jūrų tarša stambiomis šiukšlėmis (plastikiniais maišeliais, putplasčiu)
H04 Oro tarša, oro teršalai
H04.01 Rūgštūs lietūs
H04.02 Tarša azotinėmis medžiagomis
H04.03 Kitokia oro tarša
H05 Dirvožemio tarša ir kietosios atliekos (išskyrus išsiliejimus)
H05.01 Šiukšlės ir kietosios atliekos
H06 Perteklinė energija
H06.01 Triukšmas
H06.01.01 Taškinis arba nereguliarus triukšmas
H06.01.02 Išsklaidytasis arba nuolatinis triukšmas
H06.02 Šviesos tarša
H06.03 Vandens telkinių įšildymas
H06.04 Elektromagnetinio lauko pokyčiai
H06.05 Seisminiai tyrimai, sprogdinimai
H07 K itokių formų tarša
I
INVAZINĖS IR KITOKIOS PROBLEMINĖS RŪŠYS IR GENAI
I01 I nvazinės svetimžemės rūšys
I02 Probleminės vietinės rūšys
I03 Introdukuota genetinė medžiaga, GMO
I03.01 Gyvūnų genetinė tarša
I03.02 Augalų genetinė tarša
J
GAMTINIŲ SISTEMŲ POKYČIAI
J01 Gaisrai ir gaisrinė sauga
J01.01 Deginimas
J01.02 Gamtinių gaisrų slopinimas
J01.03 Gaisrų stygius
J02 Antropogeninis vandens režimo pertvarkymas
J02.01 Užpylimas gruntu, žemės įsavinimas, sausinimas
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J02.01.01 Polderių įrengimas
J02.01.02 Žemės įsavinimas iš jūros, upių deltų ar šlapynių
J02.01.03 Griovių, kanalų, tvenkinių, kūdrų, šlapynių arba duobių pripildymas gruntu
J02.01.04 Kasybos teritorijų rekultivacija
J02.02 Nuosėdų ir dumblo šalinimas
J02.02.01 Gilinimas ir gėlojo vandens telkinių nuosėdų šalinimas
J02.02.02 Estuarijų ir priekrantės nuosėdų šalinimas
J02.03 Tiesinimas ir vandens nukreipimas
J02.03.01 Didelio masto vandens nukreipimas
J02.03.02 Tiesinimas (pavertimas kanalais)
J02.04 Potvynių režimo pertvarkymas
J02.04.01 Užliejimas
J02.04.02 Pašalintas užliejimas
J02.05 Hidrografinio tinklo pertvarkymas
J02.05.01 Jūros srovių keitimas
J02.05.02 Sausumos tekančio vandens telkinių pertvarkymas
J02.05.03 Sausumos stovinčio vandens telkinių pertvarkymas
J02.05.04 Vandens saugyklos
J02.05.05 Mažosios hidroelektrinės, užtvankos ir dirbtiniai slenksčiai
J02.05.06 Bangų poveikio pokyčiai
J02.06 Paviršinio vandens ėmimas
J02.06.01 Paviršinio vandens ėmimas žemės ūkiui
J02.06.02 Paviršinio vandens ėmimas buitinėms reikmėms
J02.06.03 Paviršinio vandens ėmimas gamybos pramonei
J02.06.04 Paviršinio vandens ėmimas elektros gamybai (aušinimui)
J02.06.05 Paviršinio vandens ėmimas žuvininkystės ūkiams
J02.06.06 Paviršinio vandens ėmimas hidroenergetikai
J02.06.07 Paviršinio vandens ėmimas karjerams ir atviroms kasykloms
J02.06.08 Paviršinio vandens ėmimas laivybai
J02.06.09 Paviršinio vandens ėmimas vandens perdavimui
J02.06.10 Didelio masto vandens ėmimas kitoms reikmėms
J02.07 Požeminio vandens ėmimas
J02.07.01 Požeminio vandens ėmimas žemės ūkiui
J02.07.02 Požeminio vandens ėmimas buitinėms reikmėms
J02.07.03 Požeminio vandens ėmimas pramonei
J02.07.04 Požeminio vandens ėmimas karjerams ir atviroms kasykloms
J02.07.05 Kitoks didelio masto požeminio vandens ėmimas žemės ūkiui
J02.08 Požeminio vandens lygio kėlimas (dirbtinis požeminio vandens telkinių pildymas)
J02.08.01 Vandens į požeminio vandens telkinius, dirbtinai juos pildant
J02.08.02 Paimto požeminio vandens grąžinimas
J02.08.03 Kasyklų vandens recirkuliacija
J02.08.04 Kitoks didelio masto požeminių vandens telkinių maitinimas
J02.09. Sūraus vandens prasiskverbimas į požeminius vandenis
J02.09.01 Sūraus vandens prasiskverbimas
J02.09.02 Kitoks prasiskverbimas
J02.10 Vandens ir pakrančių augalijos tvarkymas sausinant
J02.11 Sąnašų kaupimosi pokyčiai, iškastų nuosėdų išpylimas
J02.11.01 Iškastų nuosėdų išpylimas
J02.11.02 Kitokie sąnašų kaupimosi pokyčiai
J02.12 Pylimai, krantų tvirtinimas, dirbtiniai paplūdimiai
J02.12.01 Apsauga nuo jūros potvynių arba jūros krantų apsauga
J02.12.02 Pylimai ir apsauga nuo sausumos vandens telkinių potvynių
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J02.13 Nebetvarkomi vandens telkiniai
J02.14 Pakitusi vandens kokybė dėl antropogeninių druskingumo pokyčių
J02.15 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su vandens režimo pokyčiais
J03 K itoks ekosistemų pertvarkymas
J03.01 Specifinių buveinių sąlygų nykimas
J03.01.01 Grobio išteklių (įskaitant maitą) sumažėjimas
J03.02 Buveinių ryšių nykimas dėl antropogeninių priežasčių
J03.02.01 Migracijos ir kliūčių migracijai mažėjimas
J03.02.02 Plitimo silpnėjimas
J03.02.03 Genetinių mainų silpnėjimas
J03.03 Erozijos silpnėjimas, stygius arba prevencija
J03.04 Niokojantys taikomieji (pramonės) tyrimai
GAMTINIAI BIOTINIAI IR ABIOTINIAI PROCESAI (IŠSKYRUS
KATASTROFAS )
K01 Abiotiniai (lėti) gamtiniai procesai
K01.01 Erozija
K01.02 Sąnašų kaupimasis
K01.03 Išdžiūvimas
K01.04 Užtvinimas
K01.05 Dirvožemių druskėjimas
K02 Biocenozių vystymasis, sukcesija
K02.01 Rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija)
K02.02 Organinių medžiagų kaupimasis
K02.03 Eutrofikacija (natūrali)
K02.04 Rūgštėjimas (natūralus)
K03 Gyvūnų tarprūšiniai ryšiai
K03.01 Tarprūšinė konkurencija
K03.02 Parazitizmas
K03.03 Ligų plitimas
K03.04 Plėšrūnų veikla
K03.05 Įveistų rūšių sukeliamas antagonizmas
K03.06 Antagonizmas su naminiais gyvūnais
K03.07 Kita gyvūnų tarprūšinė konkurencija
K04 Augalų tarprūšiniai ryšiai
K04.01 Konkurencija
K04.02 Parazitizmas
K04.03 Ligų plitimas
K04.04 Apdulkintojų stygius
K04.05 Augalėdžių gyvūnų sukeltos pažaidos
K05 Sumažėjęs vaisingumas ir genetinis nusilpimas
K05.01 Sumažėjęs gyvūnų vaisingumas ir įvaisa
K05.02 Sumažėjęs augalų vaisingumas ir genetinis nusilpimas
(įskaitant endogamiją)
K06 Aukščiau nepaminėta arba įvairi augalų tarprūšinė konkurencija
K

L
GEOLOGINIAI ĮVYKIAI, GAMTINĖS KATASTROFOS
L01 Ugnikalnių veikla
L02 Potvynių bangos, cunamiai
L03 Žemės drebėjimai
L04 Sniego griūtys
L05 Žemės įgriuvos, nuošliaužos
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L06 Požeminės griūtys
L07 Audros, ciklonai
L08 Grimzdimas į vandenį
L09 Savaiminiai gaisrai
L10 Kitos gamtinės katastrofos
M KLIMATO POKYČIAI
M01 Abiotinių sąlygų pokyčiai
M01.01 Temperatūros pokyčiai
M01.02 Sausros ir kritulių sumažėjimas
M01.03 Užliejimas ir kritulių pagausėjimas
M01.04 pH pokyčiai
M01.05 Hidrologinio režimo pokyčiai
M01.06 Bangų poveikio pokyčiai
M01.07 Jūros lygio pokyčiai
M02 Biotinių sąlygų pokyčiai
M02.01 Buveinių poslinkis ir kaita
M02.02 Procesų desinchronizacija
M02.03 Rūšių nykimas
M02.04 Rūšių migracija
X GRĖSMIŲ NĖRA
XO GRĖSMĖS , KYLANČIOS NE IŠ ES ŠALIES
XE GRĖSMĖS, KYLANČIOS NE IŠ ES TERITORIJOS
U
NEŽINOMOS GRĖSMĖS
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3 priedas
PAGAL EUNIS KLASIFIKACIJĄ INVENTORIZUOTOS BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINĖS
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3 priedas (tęsinys)
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4 priedas
BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
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5 priedas
PAGAL EUNIS KLASIFIKACIJĄ INVENTORIZUOTOS SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINĖS
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5 priedas (tęsinys)
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6 priedas
SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKIŲ BUVEINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
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