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1. Bendra augalijos charakteristika
2011 m. Šyšos polderio augaliją sudarė 22 asociacijų bendrijos ir 2 neapibrėžto
sintaksonominio rango vienetai – fitocenonai, priklausantys 7 augalijos klasėms.
Žolinė augalija. Šyšos polderyje vyravo Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos,
kurios užėmė 567,62 ha plotą. Iš jų didžiausius plotus užėmė Magnocaricion sąjungos bendrijos
(543,48 ha). Iš jų vyravo Phalaridetum arundinaceae (263,71 ha), Caricetum gracilis (211,88 ha)
ir Caricetum distichae (65,82 ha). Šios trys bendrijos užėmė net 541,41 ha plotą. Tai sudarė
77,29 % tirto Šyšos polderio ploto. Labiausiai paplitusios Šyšos polderyje buvo Phalaridetum
arundinaceae bendrijos, susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, nei Caricetum gracilis. Labai
dažnai šios bendrijos kartu su Caricetum distichae ir Caricetum gracilis sudarė sudėtingą
augalijos mozaiką. Bendrijos greitai reaguoja į intensyvų nuolatinį ganymą – tuomet jas gana
greitai pakeičia Rorripo-Agrostietum. Esant pastovioms ekologinėms sąlygoms dryžutynai turi
tendenciją plisti. Panašiomis ekologinėmis sąlygomis formuojasi ir Caricetum distichae. Dalyje
šių bendrijų užimtų plotų vyksta sukcesiniai procesai. Dėl šienavimo nutraukimo ar bendrijų
numirkimo jas keičia Lysimachio-Filipenduletum vulgaris, rečiau – Thelypterido-Phragmitetum,
todėl aptinkama tarpinių variantų: Caricetum distichae Filipendula vulgaris facija (5,46 ha) ir
Caricetum distichae Phragmites australis facija (1,05 ha). Caricetum gracilis užėmė labiausiai
užlietas augimvietes. Tai – vienos stabiliausių viksvynų bendrijų Šyšos polderyje, todėl jų kaitos
ne tokios dažnos ir intensyvios, kaip Caricetum distichae bendrijų. Net ir nešienaujamos
Caricetum gracilis fitocenozės daugelį metų būna stabilios, jeigu neužželia nendrėmis. Išskirta
Caricetum gracilis Phragmites australis facija, tačiau šios facijos bendrijos teužėmė 1,05 ha
plotą. Kitos Magnocaricion sąjungos bendrijos (Galio palustris-Caricetum ripariae,
Thelypteridi-Phragmitetum ir Iridetum pseudacori) paplitusios tik sporadiškai ir nei viena iš jų
neužėmė didesnio nei 1 ha ploto.
Phragmition australis sąjungos bendrijos užėmė 15,14 ha plotą. Šios bendrijos įsikūrusios
pačiose šlapiausiose, net ir vasarą užlietose augimvietėsė. Iš jų vyravo Glycerietum maximae
(13,01 ha), nedidelį plotą užėmė Phragmitetum australis (2,13 ha).
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užėmė 98,86 ha plotą. Iš jų vyravo RorippoAgrostietum (31,87 ha), išplitusios daugiausiai šiaurrytinėje teritorijos dalyje. Šios bendrijos
susiformavo intensyviai ganant Phalaridetum arundinaceae, todėl dažnai su jomis sudarė
mozaiką. Lysamachio vulgaris-Filipenduletum užėmė 20,23 ha plotą ir buvo susitelkusios
pietinėje teritorijos dalyje. Šių bendrijų kilmė veikiausiai skirtinga. Sausesnėse, mažiau
užliejamose augimvietėse jos susiformavo iš Caricetum distichae, jas nustojus šienauti, nes
Carex disticha ir dabar likęs gausus fitocenozių rūšių sudėties komponentas. Be to, Caricetum
distichae dažnai sudarė mozaiką su Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijomis. Šlapesnėse
augimvietėse bendrijos galėjo susiformuoti iš Caricetum gracilis ir Phalaridetum arundinacea,
šioms bendrijoms numirkus per ilgiau, nei įprastai užsitęsusius potvynius. Nemažus plotus užėmė
ir Alopecuretum pratensis (20,20 ha). Tai šienaujamos mezofitų pievos, kurias pradėjus
intensyviai ganyti gali susiformuoti Deschampsietum cespitosae, kurios Šyšos polderyje užėmė
12,53 ha. Pačiose sausiausiose, visiškai neužliejamose augimvietėse įsikūrusios kseromezofitinės
Anthoxantho-Agrostietum (5,85 ha), retai užliejamose – mezofitinės Festucetum pratensis
(3,59 ha). Festucetum pratensis bendrijose gausiai augo Scutellaria hastifolia – augalų rūšis,
įrašyta Lietuvos raudonąją knygą. Šlapesnėse, nei Alopecuretum pratensis augimvietėse
susiformavusios higromezofitinės Poo palustris-Alopecuretum pratensis fitocenozės (4,27 ha).
Intensyviai ganomose vietose, kartu su Rorippo-Agrostietum, buvo randami RanunculoAlopecuretum geniculati fragmentai (0,32 ha)

Nitrofilinės Galio-Urticetea klasės bendrijos užėmė 22,16 ha plotą. Pietinėje polderio
dalyje susitelkusios Urtico-Calystegietum sepium (12,44 ha) fitocenozės. Jos susiformavo
nustojus šienauti Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijas arba Polygono-Bidentetum
bendrijoms užželiant daugiametėmis žolėmis. Sausesnėse augimvietėse palei kanalų pylimus ir
ant jų buvo randamos Anthriscetum sylvestris fitocenozės (4,29 ha). Vakarinėje teritorijos dalyje
plito svetimžemės rūšies Rumex confertus formuojamos fitocenozės (4,11 ha), o pietinėje dalyje
rastos kito svetimžemio augalo – Spiraea alba bendrijos (1,32 ha).
Nitrofilinės vienmečių augalų Bidentetea tripartiti klasės bendrijos rastos tik 1,94 ha plote.
Aprašyta viena – Polygono-Bidentetum asociacija. Bendrijos susiformavo pavasarį numirkus
prieš tai buvusiems viksvynams. Atsiradusios tuščius žemės lopus greitai padengė vešlūs
vienmečiai augalai.
Dvejose vietose iš viso 1,96 ha plote susiformavusios Artemisietea vulgaris klasės
bendrijos. Aprašyta viena – Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis asociacija. Jos
susiformavo apleistuose dirbamuose laukuose.
Krūmynai. Šyšos polderyje krūmynai užėmė 7,94 ha plotą, tai sudarė 1,11 % tirtos
teritorijos ploto. Palei upes rastos Salicetea purupurea klasės Salicetum triandro-viminalis
bendrijos (7,61 ha). Užpelkėjusiose augimvietėse aptikta Alnetea glutinosae klasės Salicetum
pentandro-cinereae asociacijos bendrijų (0,33 ha).
2013 m. Šyšos polderio augaliją sudarė 24 asociacijų bendrijos ir 1 neapibrėžto
sintaksonominio rango vienetai – fitocenonai, priklausantys 6 augalijos klasėms. Nebeaptinkamos
1 klasės – Bidentetea tripartiti bendrijos. Šyšos polderyje per 2 metus išnyko dviejų asociacijų –
Poo palustris-Alopecuretum pratensis ir Polygono-Bidentetum bendrijos bei 1 fitocenonas –
Rumex confertus bendrija. Naujai aprašytos trijų asociacijų bendrijos: Sparganio-Glycerietum
fluitantis, Rorripo amphibiae-Sietum latifoliae (dėl aukštesnio, nei įprastai vandens lygio) ir
Artemisio-Tanacetetum (dėl nešienavimo).
2013 m. vyravo Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos, kurios užėmė 576,71 ha
plotą. Iš Magnocaricion sąjungos bendrijų vyravo Phalaridetum arundinaceae (295,74 ha) ir
Caricetum gracilis (229,38 ha). Caricetum distichae plotai sumažėjo nuo 65,82 ha iki 7,61 ha.
Thelypteridi-Phragmitetum plotai padidėjo ir užėmė 1,70 ha. Kitos Magnocaricion sąjungos
bendrijos (Galio palustris-Caricetum ripariae ir Iridetum pseudacori) paplitusios tik sporadiškai
ir nei viena iš jų neužėmė didesnio nei 1 ha ploto.
Iš Phragmition australis sąjungos bendrijų vyravo Glycerietum maximae (27,84 ha). 6,41
ha plote užfiksuota naujai aprašytos Sparganio-Glycerietum fluitantis asociacijos bendrijos.
Nedidelius plotus užėmė Phragmitetum australis (3,48 ha) ir Rorippo amphibiae-Sietum
latifoliae (0,46 ha).
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užėmė 101,05 ha plotą. Iš jų vyravo
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (32,41 ha) ir Rorippo-Agrostietum (26,87 ha). Nemažus
plotus užėmė ir Alopecuretum pratensis (20,07 ha). Deschampsietum cespitosae užėmė 12,53 ha.
Kitų pievų bendrijų užimti plotai – Anthoxantho-Agrostietum (5,85 ha), Festucetum pratensis
(3,00 ha), Ranunculo-Alopecuretum geniculati (0,32 ha). Poo palustris-Alopecuretum pratensis
fitocenozės išnyko.
Nitrofilinės Galio-Urticetea klasės bendrijos užėmė 13,17 ha plotą. Vyravo UrticoCalystegietum sepium (8,05 ha) fitocenozės. Mažiau paplitusios buvo Anthriscetum sylvestris
(3,80 ha) ir Spiraea alba bendrijos (1,32 ha). Rumex confertus bendrijos išnyko.
Aprašytos dviejų asociacijų Artemisietea vulgaris klasės bendrijos. ConvolvuloAgropyretum repentis fitocenoės užėmė 0,88 ha plotą, o Artemisio-Tanacatetum vulgaris – 0,73
ha plotą.
Krūmynai užėmė tą patį 7,94 ha plotą kaip ir 2011 m.

2015 m. Šyšos polderio augaliją sudarė 23 asociacijų bendrijos ir 1 neapibrėžto
sintaksonominio rango vienetas – fitocenonas, priklausantys 6 augalijos klasėms. Šyšos polderyje
per paskutinius 2 metus išnyko dviejų asociacijų – Rorippo amphibiae-Sietum latifoliae ir
Sparganio-Glycerietum fluitantis bendrijos. Abi bendrijos išnyko dėl vandens lygio pažemėjimo.
Naujai aprašyta 1 asociacijos bendrija: Potentilletum anserinae, kuri susiformavo ThelypteridiPhragmitetum vietoje, dėl šienavimo ir intensyvaus ganymo. 2015 metais konstatuotos po
šienavimo atsikūrusios Poo palustris-Alopecuretum pratensis pievų bendrijos. Nešienaujant šios
bendrijos buvo virtusios Urtico-Calystegietum sepium nitrofiliniais žolynais. Nors per 6
stebėjimo metus kas du metai bendrijų sudėtis keitėsi, bet jų skaičius išliko beveik nepakitęs.
2015 m., kaip ir kasmet, vyravo Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos, kurios
užėmė 561,18 ha plotą. Iš Magnocaricion sąjungos bendrijų vyravo Phalaridetum arundinaceae
(326.42 ha) ir Caricetum gracilis (214,8 ha). Caricetum distichae plotai sumažėjo nuo 7,61 ha iki
6,67 ha. Thelypteridi-Phragmitetum plotai vėl sumažėjo ir užėmė 0,48 ha. Kitos Magnocaricion
sąjungos bendrijos (Galio palustris-Caricetum ripariae (0,82 ha) ir Iridetum pseudacori (0,41 ha))
paplitusios tik sporadiškai.
Iš Phragmition australis sąjungos bendrijų vyravo Glycerietum maximae (5,65 ha) ir
Phragmitetum australis (5,57 ha). Nedidelius plotus užėmė Thelypteridi-Phragmitetum australis
bendrijos (0,48 ha). Per du metus išnyko 2013 metais užfiksuotos Sparganio-Glycerietum
fluitantis ir Rorippo amphibiae-Sietum latifolii.
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užėmė 117,17 ha plotą. Iš jų vyravo RorippoAgrostietum (40,88 ha) ir Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (29,86 ha). Nemažus plotus užėmė
ir Alopecuretum pratensis (20,07 ha). Deschampsietum cespitosae užėmė 12,53 ha. Kitų pievų
bendrijų užimti plotai – Anthoxantho-Agrostietum (5,85 ha), Festucetum pratensis (3,00 ha),
Ranunculo-Alopecuretum geniculati (0,32 ha). 2015 metais vėl užfiksuotos Poo palustrisAlopecuretum pratensis fitocenozės (0,28 ha). Taip pat aptiktos Potentilletum anserinae
bendrijos (1,4 ha).
Galio-Urticetea klasės bendrijos užėmė 12,58 ha plotą. Vyravo Urtico-Calystegietum
sepium (7,96 ha) fitocenozės. Mažiau paplitusios Anthriscetum sylvestris (3,3 ha) ir Spiraea alba
bendrijos (1,32 ha).
Artemisietea vulgaris klasės bendrijos užėmė 1,61 ha plotą. Convolvulo-Agropyretum
repentis fitocenozės buvo paplitusios 0,88 ha plote, o Artemisio-Tanacatetum vulgaris – 0,73 ha
plote.
Krūmynai užėmė tą patį 7,94 ha plotą kaip ir 2011 ir 2013 metais.
2. Augalų bendrijų sąvadas (2011-2015 metai)
ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanquet et Tüxen 1943
Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Salicetum pentandro-cinereae (Almquist 1929) Passarge 1961
SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Salicetalia purpureae Tüxen 1955
Salicion albae Tüxen 1955
Salicetum triandro-viminalis Lohmeyer 1952

MOLINIO-ARRHENATHERETEA ELATIORIS Tüxen 1937
Molinietalia caeruleae Koch 1926
Alopecurion pratensis Passarge 1964
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelyag-Sosonnko et al., 1985
Arrhenatheretea elatioris Pawłowski 1928
Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
Festucetum pratensis Soó 1938
Cynosurion cristati Tüxen 1947
Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sillinger 1933
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae Tüxen 1970
Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950
Potentilletum anserinae Rapaics 1927
Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tüxen 1937
Rorippo-Agrostietum (Moor 1958) Oberdofer et Th. Müller 1961
Calthion palustris Tüxen 1937
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia Koch 1926
Phragmition Koch 1926
Glycerietum maximae Nowiński 1930
Phragmitetum australis Savič 1926
Rorippo amphibiae-Sietum latifolii (Philippi 1973) Passarge 1999
Sparganio-Glycerietum fluitantis
Magnocaricion Koch 1926
Caricetum distichae Nowiński 1927
Caricetum distichae Nowiński 1927 Phragmites australis facija
Caricetum distichae Nowiński 1927 Lysimachia vulgaris facija
Caricetum gracilis Savič 1926
Caricetum gracilis Savič 1926 Phragmites australis facija
Galio palustris-Caricetum ripariae Balátová-Tuláčková in
Balátová-Tuláčková et al. 1993
Iridetum pseudacori Eggler 1933
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper ex van Donselaar et al. 1961
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Onopordetalia acanthii Braun-Blanquet et Tüxen 1943
Onopordion acanthii Braun-Blanquet et al. 1936
Artemisio-Tanacetetum vulgaris Sissingh 1950
Agropyretalia intermedio-repentis (Oberd. et al. 1967) Müller et Görs 1969
Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966
Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969
Convolvuletalia sepium Tüxen 1950

Convolvulion sepium Tüxen 1947
Urtico-Calystegietum sepium Görs et Müller 1969
Spiraea alba bendrija
Glechometalia hederaceae Tüxen in Tüxen et Brun-Hool 1975
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Anthriscetum sylvetris Hadač 1978
Rumex confertus bendrija
BIDENTETEA TRIPARTITI Tüxen et al. ex von Rochow 1951
Bidentetalia tripartiti Braun-Blanquet et Tüxen 1943
Bidention tripartiti Nordhagen ex Klika et Hadač 1944
Polygono-Bidentetum (Koch 1926) Lohmeyer 1950
3. Augalų bendrijų užimami plotai
1 lentelė
Augalų bendrijų užimamų plotų pokyčiai Šyšos polderyje 2011-2015 metais.

Augalų bendrija
1
2
3
4
5
iš jų
6
7
8
iš jų
9
10
11
12
13
iš jų

Ranunculo-Alopecuretum
geniculati
Salicetum pentandro-cinereae
Galio palustris-Caricetum
ripariae
Thelypteridi-Phragmitetum
Iridetum pseudacori
Caricetum distichae
Phragmites australis facija
Spiraea alba bendrija
Convolvulo arvensisAgropyretum repentis
Phragmitetum australis
Caricetum gracilis
Phragmites australis facija
Polygono-Bidentetum
Festucetum pratensis
Rumex confertus bendrija
Poo palustris-Alopecuretum
pratensis
Anthriscetum sylvestris
Caricetum distichae
Lysimachia vulgaris facija

2011
Plotas,
ha
%

2013
Plotas,
ha
%

2015
Plotas,
ha
%

0,32

0,05

0,32

0,05

0,32

0,05

0,33

0,05

0,33

0,05

0,33

0,05

0,60

0,09

0,82

0,12

0,82

0,12

0,65
0,82

0,09
0,12

1,70
0,82

0,24
0,12

0,48
0,41

0,07
0,06

1,05

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1,32

0,19

1,32

0,19

1,32

0,19

1,96

0,28

0,88

0,13

0,88

0,13

2,13

0,30

3,48

0,50

5,57

0,80

2,49

0,36

2,45

0,35

0,36

0,05

1,94
3,59
4,11

0,28
0,51
0,59

0,00
3,00
0,00

0,00
0,43
0,00

0,00
3,00
0,00

0,00
0,43
0,00

4,27

0,61

0,00

0,00

0,28

0,04

4,29

0,61

3,80

0,54

3,74

0,53

5,46

0,78

0,00

0,00

0,00

0,00

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Anthoxantho-Agrosietum
tenuis
Salicetum triandro-viminalis
Deschampsietum cespitosae
Glycerietum maximae
Urtico-Calystegietum sepium
Alopecuretum pratensis
Lysimachio vulgarisFilipenduletum
Rorippo-Agrostietum
stoloniferae
Caricetum distichae
Caricetum gracilis
Phalaridetum arundinaceae
Rorippo amphibiae-Sietum
latifoliae
Sparganio-Glycerietum
fluitantis
Artemisio-Tanacetetum
vulgaris
Potentilletum anserinae
Iš viso:

5,85

0,84

5,85

0,84

5,85

0,84

7,61
12,53
13,01
12,44
20,20

1,09
1,79
1,86
1,78
2,88

7,61
12,53
27,84
8,05
20,07

1,09
1,79
3,97
1,15
2,87

7,61
15,51
5,65
7,52
20,07

1,09
2,21
0,81
1,07
2,87

20,23

2,89

32,41

4,63

29,86

4,26

31,87

4,55

26,87

3,84

40,88

5,84

65,82
211,88
263,71

9,40
30,25
37,65

7,61
229,38
295,74

1,09
32,75
42,22

6,67
214,8
326,42

0,95
30,66
46,60

0,00

0,00

0,46

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

6,41

0,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,73

0,10

0,73

0,10

0,00
700,48

0,00
100,00

0,00
700,48

0,00
100,00

1,40
700,48

0,20
100,00

4. Augalijos klasių užimami plotai
2 lentelė
Skirtingų klasių bendrijų užimamų plotų pokyčiai Šyšos polderyje 2011-2015 metais.
Augalijos klasė
Alnetea glutinosae
Artemisietea vulgaris
Bidentetea tripartiti
Salicetea purpurea
Galio-Urticetea
Molinio-Arrhenatheretea
Phragmito-Magnocaricetea
Iš viso:

2011
Plotas,
%
ha
0,33
0,05
1,96
0,28
1,94
0,28
7,61
1,09
22,16
3,16
98,86
14,11
567,62
81,03
700,48 100,00

2013
Plotas,
%
ha
0,33
0,05
1,61
0,23
0,00
0,00
7,61
1,09
13,17
1,88
101,05
14,43
576,71
82,33
700,48 100,00

2015
Plotas,
%
ha
0,33
0,05
1,61
0,23
0,00
0,00
7,61
1,09
12,58
1,80
117,17
16,74
561,18
80,09
700,48 100,00

5. Augalų bendrijų trumpos charakteristikos
Salicetum pentandro-cinereae
1. Fizionomija. Supelkėjusių augimviečių karklų krūmynai, kuriuose vyrauja Salix cinerea.
Krūmų aukštas susivėręs, todėl žolynas išretėjęs.
2. Užkrūmijimas. Tai tankios krūmynų bendrijos, kurių projekcinis padengimas siekia 100
%.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties.
5. Rūšių sudėties variacijos. Šyšos polderyje rastos tik vienoje vietoje, todėl rūšių sudėties
variacijos nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrija susiformavo nustojus šienauti viksvyną.
Nešienaujant ją supančių viksvynų, bendrijos plotas plėsis. Salicetum pentandro cinereae
– stadijinės bendrijos. Vykstant sukcesijai, jose įsivyraus medžiai (dažniausiai Betula
pubescens) ir susiformuos Carici elongatae-Alnetum asociacijos miško bendrija.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai ir rūšių sudėtis nepakito.
Salicetum triandro-viminalis
1. Fizionomija. Užliejamų, tačiau nesupelkėjusių pakrančių karklų krūmynai, kuriuose
vyrauja Salix triandra ir S. viminalis. Bendrijose auga pavieniai medžiai. Krūmų aukštas
susivėręs, todėl žolynas išretėjęs.
2. Užkrūmijimas. Tai tankios krūmynų bendrijos, kurių projekcinis padengimas siekia 100
%.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties.
5. Rūšių sudėties variacijos. Šyšos polderyje gana retos, todėl rūšių sudėties variacijos
nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti viksvynus ar
dryžutynus, dažniausiai potvynių labiau užliejamose upių pakrantėse. Nešienaujant ją
supančių viksvynų, bendrijų plotai plėsis. Salicetum triandro-viminalis – stadijinės paupių
krūmynų bendrijos. Vykstant sukcesijai, jose įsivyraus medžiai (Salix alba, S. fragilis) ir
susiformuos Salicetum albo-fragilis asociacijos paupių miškų bendrijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos ir jų užimami plotai nekito.
Alopecuretum pratensis
1. Fizionomija. Aukštesnio lygmens užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja Alopecurus
pratensis, Gallium mollugo, Veronica longifolia, Bromopsis inermis, Vicia cracca,
Lathyrus pratensis, Rhinanthus minor. Higrofitų rūšių nėra arba aptinkamos tik
spontaniškai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos gana stabilios, būdingos rūšių sudėties, tačiau nešienaujamose
įsivyrauja Galio-Urticetea klasės nitrofilai: Urtica dioica, Calystegia sepium, Galium
rivale, arba gausiau pradeda augti Magnocaricion rūšys: Phalaroides arundinacea ir
Carex disticha.

5. Rūšių sudėties variacijos. Pasitaiko bendrijų, kuriose vyrauja Bromopsis inermis,
Veronica longifolia.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo dėl šienavimo mažiau
užliejamuose polderio aukštesniuose lygmenyse, aliuviniuose dirvožemiuose.
Nešienaujant formuojasi Urtico-Calystegietum arba Lysimachio vulgaris-Filipenduletum,
įsivyrauja Phalaroides arundinacea. Dėl pernelyg intensyvaus ganymo gali susiformuoti
Deschampsietum cespitosae ar Rorippo-Agrostietum.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Daugelyje vietų šienaujama, kai kur ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas, menkas užliejimas.
9. Pokyčiai. 2011-2013 m. bendrijos nedaug kito. Bendrijose išnyko kai kur gausiai augęs
Carex praecox, labai sumažėjo Galium boreale gausumas. Užtat atsirado naujų
apygausiai augančių drėgmiamėgių augalų: Glechoma hederacea, Ranunculus repens,
Potentilla anserina. Rhinanthus minor. 2013-2015 m. dalis plotų buvo šienaujama, dalis
ganoma. Šienaujamose Alopecuretum pratensis bendrijose įsikūrė gausi Achillea
cartalaginea cenopuliacija, pagausėjo Festuca rubra, Carex disticha, Deschampsia
cespitosa, Lysimachia nummularia, Agrostis stolonifera, Heracleum sibiricum. Visai
išnyko buvę gana gausios Lotus corniculatus, Tanacetum vulgare, Rumex crispus
cenopouliacijos. Sumažėjo Thalictrum lucidum, Centaurea jacea, Galium rivale, Vicia
cracca, Bromopsis inermis, Equisetum palustre gausumas. Ganomose bendrijose pradėjo
augti Agrostis stolonifera, Lysimachia nummularia, Mentha arvensis, Potentilla reptans,
Trifolium repens. Pastebimai pagausėjo Glechoma hederacea cenopopuliacija. Sumažėjo
Veronica longifolia, Vicia cracca, Filipendula ulmaria, Galium rivale cenopopuliacijos,
vėl išnyko Potentilla anserina. Per tyrimų laiką bendrijų plotai beveik nekito (1 pav.).

1 pav. Alopecuretum pratensis plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Poo palustris-Alopecuretum pratensis
1. Fizionomija. Panašios į Alopecuretum pratensis aukštesnio lygmens užliejamų pievų
bendrijos, kuriuose vyrauja Alopecurus pratensis, Veronica longifolia, Bromopsis
inermis, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Achillea cartilaginea, Deschampsia cespitosa.
Nuo Alopecuretum pratensis skiriasi drėgnesnėmis augimvietėmis ir žolyne randamais
higrofitais: Iris pseudacorus, Poa palustris, Galium uliginosusm, Stellaria palustris.

2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos gana stabilios, būdingos rūšių sudėties, tačiau nešienaujamose taip
pat įsivyrauja Galio-Urticetea klasės nitrofilai: Urtica dioica, Calystegia sepium, Galium
rivale, Rubus caesius arba įsivyrauja Magnocaricion rūšis Phalaroides arundinacea.
5. Rūšių sudėties variacijos. Pasitaiko bendrijų, kuriose kartu su Alopecurus pratenis vyrauja
Phalaroides arundinacea.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo dėl šienavimo mažiau
užliejamuose polderio aukštesniuose lygmenyse, aliuviniuose dirvožemiuose.
Nešienaujant formuojasi Urtico-Calystegietum arba Phalaridetum arundinaceae. Šie
procesai Šyšos polderyje jau stebimi. Dėl pernelyg intensyvaus ganymo gali susiformuoti
Deschampsietum cespitosae ar Rorippo-Agrostietum.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Iki 2013 metų buvo nešienaujamos.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas, menkas užliejimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijos išnyko. Jas pakeitė Lysimachio vulgaris-Filipenduletum.
2015 m. vėl užfiksuoti nedideli Poo palustris-Alopecuretum pratensis plotai, susiformavę
pradėjus šienauti Lysimachio vulgaris-Filipenduletum arba Urtico-Calystegietum sepium
bendrijų plotus (2 pav.).

2 pav. Poo palustris-Alopecuretum pratensis plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015
m.
Festucetum pratensis
1. Fizionomija. Tai mezofitų pievos, susiformavusios dar aukštesniame lygmenyje, nei
Alopecuretum pratensis. Fitocenozėse vyrauja Galium mollugo, Carex praecox, Achillea
millefolium, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Galium boreale, Heracleum
sibiricum, Veronica longifolia, Vicia cracca, Potentilla reptans, Rhinanthus minor.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties, tačiau nešienaujamose įsivyrauja
Galio-Urticetea klasės nitrofilas Galium rivale.

5. Rūšių sudėties variacijos. Bendrijos Šyšos polderyje retos, todėl rūšių sudėties variacijų
nepastebėta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo dėl šienavimo menkai
užliejamuose, aukštesniuose polderio lygmenyse, aliuviniuose dirvožemiuose. Tyrimų
metu pastebėta Galium rivale invazija, tačiau nešienaujant gali susiformuoti UrticoCalystegietum. Dėl pernelyg intensyvaus ganymo gali susiformuoti Deschampsietum
cespitosae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Ekstensyviai šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas, menkas užliejimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. plotas sumažėjo 0,59 ha. Nustatyti bendrijos sudėties pokyčiai. Išnyko
Carex praecox, sumažėjo Galium boreale gausumas. Atsirado naujų rūšių – Lathyrus
pratensis, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Rhinanthus minor, Ranunculus
repens, Potentilla anserina. 2015 m. aprašytos bendrijos buvo šienaujamos. Esminių rūšių
sudėties pokyčių neužfiksuota, tačiau vėl pagausėjo Galium boreale, o Glechoma
hederacea cenopopuliacija sunyko. Išnyko Ranunculus repens. Kitame plote, lyginant su
2011 m., išnyko Potentilla reptans, Galium rivale, Cuscuta europaea, Stellaria graminea,
naujai įsikūrė Agrostis capillaris, Linaria vulgaris ir Festuca rubra gana gausios
cenopopuliacijos. 2015 m. plotai nekito.
Anthoxantho-Agrostietum tenuis
1. Fizionomija. Tai kseromezofitų pievos, susiformavusios aukščiausiuose neužliejamuose
polderio lygmenyse. Fitocenozėse vyrauja Agrostis capillaris, Poa angustifolia, Achillea
millefolium, Carex praecox, Galium album, Galium verum, Rumex thyrsiflorus, Sedum
acre, Dianthus deltoides.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties.
5. Rūšių sudėties variacijos. Bendrijos Šyšos polderyje užima mažus plotus, todėl rūšių
sudėties variacijų nepastebėta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Iš esmės tai – tai sausų ganyklų bendrijos. Tačiau ir
neganant sukcesijų tikimybė maža, nes bendrijos susiformavusios neužliejamuose,
aukščiausiuose polderio lygmenyse, nederlingame smėlio dirvožemyje.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama, vietomis ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Sausos augimvietės, ganymas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijos ir jų užimami plotai nepakito. Bendrijose atsirado Glechoma
hederacea ir Berteroa incana, kurių cenopopuliacijos 2015 m. išnyko. 2015 m. bendrijų
užimami plotai buvo šienaujami. Pastebimai pagausėjo Dianthus deltoides ir Stellaria
graminea cenopopuliacijos. 2015 m. plotai nekito.
Potentilletum anserinae
1. Fizionomija. Drėgnesnių augimviečių kiliminės žemaūgės mažarūšės trypiamų pievų
bendrijos, kurių žolyne dominuoja Potentilla anserina.
2. Užkrūmijimas. Neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Trumpaamžės stadijinės bendrijos.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavusios vietoje Thelypterido-Phragmitetum
dėl labai intensyvaus ganymo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Intensyviai ganoma.

8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Intensyvus ganymas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2015 m.
Ranunculo-Alopecuretum geniculati
1. Fizionomija. Užliejamo lygmens kiliminės žemaūgės mažarūšės trypiamų pievų
bendrijos, kuriuose vyrauja Alopecurus geniculatus.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo vietoje Phalaridetum
arundinaceae dėl labai intensyvaus ganymo. Nustojus ganyti vėl susiformuos
Phalaridetum arundinaceae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Intensyviai ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Intensyvus ganymas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijų rūšių sudėtis ir užimamas plotas nepakito. 2015 m. bendrijos
buvo nuganytos ir po to nušienautos. Rūšių sudėtis pakito dėl sausros – išnyko ar sunyko
kai kurių higrofitų ir higromezofitų (Stellaria palustris, Galium palustre, Carex acuta,
Roripa palustris, Glyceria maxima, Sium latifolium) cenopopuliacijos. Atsirado naujos
mezofitų cenopupuliacijos (Plantago major, Odontites vernalis, Rumex crispus, Vicia
cracca, Leontodon autumnale, Lysimachia nummularia, Glechoma hederacea). 2015 m.
plotai nekito.
Rorippo-Agrostietum
1. Fizionomija. Užliejamo lygmens kiliminės žemaūgės mažarūšės trypiamų pievų
bendrijos, rūšių sudėtimi ir išvaizda labai panašios į Ranunculo-Alopecuretum geniculati,
tačiau žolyne vyrauja Agrostis stolonifera.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavusios vietoje Phalaridetum arundinaceae,
Glycerietum maximae, Caricetum gracilis dėl labai intensyvaus ganymo Šyšos polderio
rytinėje intensyviai ganomoje dalyje užima didelius plotus, sudarydamos mozaiką su
Phalaridetum arundinaceae. Nustojus ganyti vėl susiformuos tos pačios bendrijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Intensyviai ganoma, vietomis ir šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Intensyvus ganymas.
9. Pokyčiai. 2013 metais bendrijose išnyko Lysimachia nummularia, Alopecurus pratensis,
Rorippa sylvestris. Pagausėjo Leontodon autumnalis, Mentha arvensis, Rhinanthus minor.
Bendrijų užimamas plotas sumažėjo nuo 31,87 ha iki 26,87 ha, nes dėl užmirkimo
drėgnesnėse augimvietėse Rorippo-Agrostietum bendrijas pakeitė Sparganio-Glycerietum
fluitantis. 2015 metais ganomose bendrijose akivaizdžių rūšių sudėties ir jų gausumo
pokyčių nepastebėta, tačiau padidėjo šių bendrijų užimami plotai (nuo 26,87 iki 40,88 ha)
(3 pav.). Visų pirma, dėl poros sausringų vasarų Sparganio-Glycerietum fluitantis
fitocenozės išnyko, o jų vietoje vėl atsikūrė Rorippo-Agrostietum. Be to, nušienavus
Caricetum gracilis, Glycerietum maximae ir Phalaridetum arundinacea ir pradėjus jas
intensyviai ganyti – susiformavo Roripo-Agrostietum stoloniferae.

3 pav. Rorippo-Agrostietum plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Deschampsietum cespitosae
1. Fizionomija. Vidutinio ar aukštesnio lygmens užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Deschampsia cespitosa, Mentha arvensis, Festuca rubra, Potentilla anserina, Ranunculus
repens, Ranunculus acris, Lathyrus pratensis, Rumex acetosa, Glechoma hederacea,
Stellaria palustris. Higrofitų rūšių nedaug: Iris pseudacorus, Phalaroides arundinacea.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Menkas kupstuotumas. Kupstus formuoja Deschampsia cespitosa.
4. Stabilumas. Bendrijų egzistenciją palaiko ganymas, todėl kol yra ganomos – jos gana
stabilios, būdingos rūšių sudėties. Intensyviai išganytose vietose auga Bidentetea klasės
rūšys Persicaria hydropiper ir Bidens tripartita.
5. Rūšių sudėties variacijos. Pasitaiko bendrijų, kuriose gausiai auga Cirsium arvense.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo dėl ganymo mažiau
užliejamuose polderio aukštesniuose lygmenyse, aliuviniuose dirvožemiuose. Literatūroje
taip pat nurodoma, kad Nemuno žemupyje pradėjus intensyviai ganyti Alopecuretum
pratensis pievas per kelis metus susiformuoja Deschampsietum cespitosae. Nustojus
ganyti gali susiformuoti Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, pradėjus intensyviai
šienauti gali susiformuoti Alopecuretum pratensis. Prastai aeruojamuose dirvožemiuose
Deschampsietum cespitosae susiformuoja vietoje Urtico-Calystegietum sepium, šias
bendrijas pradėjus šienauti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Ganoma, šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymas, menkas užliejimas.
9. Pokyčiai. Plotuose, kuriuose ūkinė veikla nevykdoma, pagausėjo rūšių (nuo 34 iki 42
rūšių). Juose naujai įsikūrė apygausės Stellaria graminea, S. palustris, Linaria vulgaris,
Lysimachia vulgaris, Odontites vernalis, Plantago lanceolata, Rhinanthus minor, Rumex
acetosa, R. crispus cenopopuliacijos. Visai išnyko buvę 2011 m. apygausės Lathyrus
pratensis, Rumex acetosella, Agrostis stolonifera cenopopuliacijos. Ganomuose ir
šienaujamuose plotuose rūšių skaičius mažai kito (nuo 31 iki 34). Išnyko buvę apygausiai
Glechoma hederacea, Ranunculus repens ir Galium uliginosum. Naujai aptiktos
apygausės Galium rivale ir Lysimachia nummularia cenopopuliacijos. Deshampsietum
cespitosae plotai 2015 m. padidėjo, pradėjus šienauti drėgnose augimvietėse

susiformavusias Urtico-Calystegietum sepium fitocenozes (nuo 12,53 iki 15,51 ha)
(4 pav.).

4 pav. Deschampsietum cespitosae plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
1. Fizionomija. Vidutinio lygmens užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja arba
Lysiamchia vulgaris, arba Filipendula ulmaria. Bendrijų sudėtyje gausios viksvos: Carex
acuta ir ypač Carex disticha, taip pat Phalaroides arundinacea.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios arba menkai užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė, neretai gausu nitrofilų, ypač
Calystegia sepium. Bendrijų kilmė veikiausiai skirtinga. Sausesnėse, mažiau užliejamose
augimvietėse jos susiformavo iš Caricetum distichae, jas nustojus šienauti, nes Carex
disticha ir dabar likęs gausus fitocenozių rūšių sudėties komponentas. Be to, Caricetum
distichae dažnai sudaro mozaiką su Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijomis.
Šlapesnėse augimvietėse bendrijos susiformavo iš Caricetum gracilis ir Phalaridetum
arundinacea, šioms bendrijoms numirkus per ilgiau, nei įprastai užsitęsusius potvynius.
Šią prielaidą patvirtina ir tai, kad kai kur bendrijose gana gausiai aptinkamos Carex acuta
ir Phalaroides arundinacea.
5. Rūšių sudėties variacijos. Vyrauja arba Lysimachia vulgaris (dažniausiai), arba
Filipendula ulmaria.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti Caricetum
distichae bendrijas sausesnėse augimvietėse arba numirkus Phalaridetum arundinaceae
arba Caricetum gracilis fitocenozėms šlapesnėse augimvietėse. Nešienaujant formuojasi
Urtico-Calystegietum, kurios su Lysimachio vulgaris-Filipenduletum sudaro mozaiką,
gali pradėti augti krūmai. Pastoviai šienaujant tikėtina, kad viksvynai atsikurs.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, numirkimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. net 12,18 ha padidėjo bendrijų užimami plotai. Dėl ilgesnio, nei
įprastai užliejimo dalis šios bendrijų susiformavo iš Polygono-Bidentetum, Caricetum
distichae Lysimachia vulgaris facijos ir Poo palustris-Alopecuretum pratensis. Ankščiau

identifikuotuose ir išlikusiuose bendrijų plotuose žymių rūšių sudėties pokyčių
nenustatyta. 2015 m. bendrijų užimami plotai truputį sumažėjo (nuo 32,41 ha iki 29,86
ha) (5 pav.). Dalis nešienaujamų plotų pakito į Urtico-Calystegietum, o šienaujami plotai
transformavosi arba į Poo palustris-Alopecuretum pratensis, arba – į Phalaridetum
arundinacea.

5 pav. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–
2015 m.
Glycerietum maximae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Glyceria maxima sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Vietomis gausi Carex acuta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo pačiose šlapiausiose polderio
augimvietėse vietoje Caricetum gracilis. Literatūroje nurodoma, kad tokie pokyčiai dėl
vandens lygio svyravimų vyksta nuolat. Augimvietėms nusausėjus, vėl įsikuria Caricetum
gracilis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama, kai kur ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Augimviečių užmirkimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. esminių rūšių sudėties pokyčių nenustatyta, tačiau daugiau nei
dvigubai padidėjo plotai nuo (nuo 13,01 iki 27,84 ha). 2015 m. bendrijų užimami plotai
akivaizdžiai sumažėjo (nuo 27,84 ha iki 5,65 ha) (6 pav.). Taigi, bendrijų susiformavimui
ir išnykimui didžiausią reikšmę turi hidrologinio režimo svyravimai. Tačiau užfiksuota
plotų, kuriuose Glycerietum maximae išnyko dėl intensyvaus ganymo (bendrijas pakeitė
Rorippo-Agrostietum).

6 pav. Glycerietum maximae plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Phragmitetum australis
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms sąlygoms, bendrijos stabilios ir labai greitai plinta.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Daugelyje vietų bendrijos susiformavo pačiose
šlapiausiose, užmirkusiose polderio augimvietėse vietoje viksvynų ar dryžutynų
(Caricetum gracilis, Caricetum distichae, Phalaridetum arundinaceae), nevykdant jokios
ūkinės veiklos. Pastoviai šienaujant turėtų atsikurti viksvynai ar dryžutynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, dalinai – augimviečių
užliejimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. pokyčių nenustatyta, tačiau užimami plotai padidėjo (nuo 2,13 ha iki
3,48 ha). 2015 m. dėl sausros tirtose bendrijose pagausėjo rūšių (nuo 5 iki 18 ir nuo 9 iki
14) Užfiksuotos Galium palustre, Mentha arvensis, Carex acuta, Alisma plantagoaquatica, Oenanthe aquatica, Persicaria hydropiper, Rorippa palustris gana gausios ar
apygausės cenopopuliacijos. Kitų rūšių augalai augo pavieniui arba negausiai. Plotai
pamažu didėjo (nuo 3,48 ha iki 5,57 ha).
Rorripo amphibiae-Sietum latifolii
1. Fizionomija. Monodominantiniai Sium latifolium sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Nežinomas.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Fitocenozės susiformavo numirkus Caricetum
distichae. Tolesnės sukcesijos kryptys nežinomos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.

8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Augimviečių užmirkimas per pavasario
potvynius.
9. Pokyčiai. Fitocenozės konstatuotos tik 2013 metais, o 2015 metais jau nebeužfiksuotos.
Sparganio-Glycerietum fluitantis
1. Fizionomija. Monodominantiniai Glyceria fluitans sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos dažniausiai trumpalaikės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo staiga užmirkusiose polderio
augimvietėse vietoje ganomų Rorripo-Agrostietum stoloniferae. Nukritus vandens lygiui
ir ganymą pakeitus šienavimu, turėtų susiformuoti viksvynai ar dryžutynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Staigus augimviečių užliejimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2013 m., o 2015 m. neaptiktos, nes dėl sausros
nusausėjus augimvietėms, neliko joms tinkamų plotų.
Caricetum distichae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex disticha sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos
stabilios, tačiau dėl šienavimo nutraukimo ar augimviečių numirkimo jas keičia
Lysimachio-Filipenduletum vulgaris, rečiau – Thelypterido-Phragmitetum. Vis tik šios
bendrijos žymiai mažiau stabilios nei Caricetum gracilis. Sprendžiant iš vyraujančių
augalų bendrijų sudėties ir augalijos mozaikos ypatybių, Caricetum distichae plotai Šyšos
polderyje mažėja. Carex disticha dažnai belieka tik gausus Caricetum gracilis,
Phalaridetum arundinaceae bendrijų komponentas, o augalijos dangoje mozaikoje
Caricetum distichae randamos šių dviejų bendrijų apsuptyje.
5. Rūšių sudėties variacijos. Aprašytos dvi facijos. Caricetum distichae Lysimachia vulgaris
facija. Nešienaujamose bendrijose pradeda dominuoti Lysimachia vulgaris. Tai
pereinamoji stadija į Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, tačiau pievų rūšių dar labai
nedaug. Tokių bendrijų fizionomija labai pasikeičia, todėl vizualiai jos gali būti
painiojamos su Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. Caricetum distichae Phragmites
australis facija. Phragmites australis taip pat įsivyrauja nešienaujauose plotuose.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Labai paplitusios Šyšos polderyje bendrijos,
susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, nei Caricetum gracilis. Tačiau esant
nepastoviam hidrologiniam režimui nuolat vyksta fliuktuacinės kaitos, t.y. po didesnių
potvynių ilgiau užsilaikius vandeniui, formuojasi Caricetum gracilis bendrijos, kurios
sausesniais metais nunyksta, vėl užleisdamos vietą Caricetum distichae. Labai dažnai šios
abi bendrijos kartu su Phalaridetum arundinaceae sudaro sudėtingą augalijos mozaiką.
Tokios fliuktuacinės kaitos Nemuno žemupyje aprašomos ir senuose literatūros
šaltiniuose. Kitaip vyksta sukcesija, bendrijas nustojus šienauti ar joms numirkus po
neįprastai ilgo užliejimo. Pirmuoju atveju bendrijose įsivyrauja Lysimachia vulgaris ir
formuojasi Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. Antruoju atveju sukcesijos kryptis
kitokia – Caricetum distichae bendrijoms numirkus, išplikusiuose plotuose formuojasi
Bidentetea klasės vienmečių augalų bendrijos, o vėliau – Lysimachio vulgarisFilipenduletum ir Urtico-Calystegietum sepium.

7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujami, kai kur ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai, šienavimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. dėl ilgiau, nei įprastai užtrukusio augimviečių užliejimo pavasarį
drastiškai sumažėjo bendrijų užimami plotai (nuo 65,82 ha iki 7,61 ha). Caricetum
distichae fitocenozes daugelyje plotų pakeitė Phalaridetum arundinaceae, kai kur –
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, Caricetum gracilis, Glycerietum maximae.
Caricetum distichae Lysimahia vulgaris facijos fitocenozės transformavosi į Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum, o Caricetum distichae Phragmites australis facijos – į
Thelypteridi-Phragmitetum. Pasikeitė ir išlikusių fitocenozių rūšių sudėtis – labai
pagausėjo Carex acuta ir Phalaroides arundinacea. Caricetum distichae bendrijose
įsikūrė gausios Sium latifolium ir Oenanthe aquatica cenopopuliacijos. 2015 m. bendrijų
užimti plotai dar labiau sumažėjo (nuo 7,61 ha iki 6,67 ha) (7 pav.). Bendrijų pokyčių
tendencijos išliko tos pačios.

7 pav. Caricetum distichae plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Caricetum gracilis
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex acuta sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Kaip ir Caricetum distichae, esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo
sąlygoms, bendrijos yra stabilios. Ilgai užlietuose, numirkusiuose plotuose jas keičia
Lysimachio-Filipenduletum vulgaris, o seniai nešienautuose plotuose – ThelypteridoPhragmitetum. Tačiau šios kaitos ne tokios dažnos ir intensyvios, kaip Caricetum
distichae bendrijų, nes Caricetum gracilis – vienos stabiliausių viksvynų bendrijų Šyšos
polderyje. Tai nulemia didelis Carex acuta konkurencingumas, gebėjimas formuoti
tankius sąžalynus, į kuriuos, esant pastovioms aplinkos sąlygoms, kitų rūšių individai
sunkiai prasiskverbia ir auga tik pavieniui. Todėl ir nešienaujamos Caricetum gracilis
fitocenozės daugelį metų yra stabilios, jeigu neužželia nendrėmis.
5. Rūšių sudėties variacijos. Aprašyta Caricetum gracilis Phragmites australis facija.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Labai paplitusios Šyšos polderyje bendrijos, tačiau
susiformavusios žemesnėse ir šlapesnėse vietose, nei Caricetum distichae ar

Phalaridetum arundinaceae. Esant nepastoviam hidrologiniam režimui nuolat vyksta
fliuktuacinės kaitos, t.y. sausesniais metais Caricetum gracilis nunyksta, užleisdamos
vietą Caricetum distichae, o po didesnių potvynių ilgiau užsilaikius vandeniui, vėl
formuojasi Caricetum gracilis. Labai dažnai šios abi bendrijos kartu su Phalaridetum
arundinaceae sudaro sudėtingą augalijos mozaiką. Tokios fliuktuacinės kaitos Nemuno
žemupyje aprašomos ir senuose literatūros šaltiniuose. Kitaip vyksta sukcesija, bendrijas
nustojus šienauti ar joms numirkus po neįprastai ilgo užliejimo. Pirmuoju atveju
bendrijose įsivyrauja Lysimachia vulgaris ir formuojasi Lysimachio vulgarisFilipenduletum fitocenozės, kuriose išlieka nemaža Carex acuta priemaiša. Antruoju
atveju sukcesijos kryptis kitokia – Caricetum gracilis bendrijoms numirkus, išplikusiuose
plotuose formuojasi Bidentetea klasės vienmečių augalų bendrijos, o vėliau – Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum ir Urtico-Calystegietum sepium.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujami, vietomis ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai, šienavimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijų rūšių sudėties pokyčiai nežymūs, tačiau jie indikuoja
augimviečių šlapėjimą. Fitocenozėse įsikūrė Sium latifolium, Oenanthe aquatica, Lemna
minor, Spirodela polyrrhiza. Išnyko Carex disticha. Bendrijų plotai padidėjo (nuo 211,88
ha iki 229,38 ha). 2015 m. bendrijų užimti plotai vėl sumažėjo iki 214, 8 ha (8 pav.). Dėl
du metus trukusios sausros žymiai padidėjo rūšių skaičius: bendrijose įsikūrė iki šiol
neaugę higromezofitai. Dar didesnis rūšių skaičius užfiksuotas vėlai šienaujamose
bendrijose; jose pagausėjo ir Phalaroides arundinacea bei Carex disticha
cenopopuliacijos. Dalis bendrijų išnyko dėl intensyvaus ganymo (susiformavo RorippoAgrostietum).

8 pav. Caricetum gracilis plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Galio palustris-Caricetum ripariae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex riparia sąžalynai, neužimantys didelių plotų.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos
stabilios.

5. Rūšių sudėties variacijos. Variacijų nenustatyta, nes bendrijos retos ir didelių plotų
neužima.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos užima panašias arba šlapesnes augimvietes,
kaip Caricetum gracilis. Šyšos polderyje užima labai nedidelį plotą, todėl augalijos
mozaikoje nėra reikšmingos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujami.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenustatyti.
9. Pokyčiai. Pokyčiai nežymūs. 2015 m. šienaujamose bendrijose užfiksuotas Carex disticha
gausumo sumažėjimas ar išnykimas ir Phalaroides arundinacea pagausėjimas. Plotai kito
labai nežymiai.
Iridetum pseudacori
1. Fizionomija. Monodominantiniai Iris pseudacorus sąžalynai, aptikti vienoje vietoje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Variacijų nenustatyta, nes aptiktas tik vienas bendrijų plotas.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos užima panašias arba šlapesnes augimvietes,
kaip Caricetum gracilis. Šyšos polderyje užima labai nedidelį plotą, todėl augalijos
mozaikoje nėra reikšmingos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama, ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenustatyti.
9. Pokyčiai. Bendrijų sudėties pokyčiai detaliai netyrinėti, tačiau 2015 metais nustatyta, kad
Iridetum pseudacori fitocenozes kai kuriose vietose pakeitė Phalaridetum arundinacea.
2015 m. bendrijų užimti plotai sumažejo perpus.
Phalaridetum arundinaceae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phalaroides arundinacea sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos
stabilios, tačiau dėl augimviečių numirkimo jas vietomis keičia LysimachioFilipenduletum vulgaris, tačiau šis procesas Šyšos polderyje mažai intensyvus.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis tolygi. Phalaroides arundinacea yra aukšto
konkurencingumo rūšis, kurios augalai formuoja aukštą ir tankų žolyną, o jų tvirti
šakniastiebiai apraizgo dirvožemio paviršių, sudarydami nepalankias sąlygas kitų rūšių
augalams įsitvirtinti. Dėl šios priežasties dryžutynų sąžalynai gali lengvai plisti,
nukonkuruodami ažūriškas Caricetum distichae bendrijas.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Labai paplitusios Šyšos polderyje bendrijos,
susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, nei Caricetum gracilis. Labai dažnai šios
bendrijos kartu su Caricetum distichae ir Caricetum gracilis sudaro sudėtingą augalijos
mozaiką. Bendrijos greitai reaguoja į intensyvų nuolatinį ganymą – tuomet jas gana
greitai pakeičia Rorripo-Agrostietum rečiau – Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Esant
pastovioms ekologinėms sąlygoms dryžutynai turi tendenciją plisti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujami ir ganomi.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Sezoninins užliejimas, ekologinių sąlygų
stabilumas, iš dalies – šienavimas.

9. Pokyčiai. 2013 m. užfiksuoti rūšių sudėties pokyčiai panašūs, kaip ir kitose
Magnocaricion sąjungos bendrijose: išnyko užliejimui mažiau tolerantiškos rūšys (ypač
Carex disticha), o bendrijose įsikūrė drėgnesnes augimvietes mėgstančių rūšių augalai
(Oenanthe aquatica, Sium latifolium, Carex acuta, Lythrum salicaria). Padidėjo bendrijų
užimami plotai (nuo 263,71 ha iki 295,74 ha), nes dalis užlietų Caricetum distichae
fitocenozių numirko, o jų vietą užėmė Phalaridetum arundinaceae). 2015 m. bendrijose
dėl sausros padaugėjo rūšių – įsikūrė higromezofitų cenopopuliacijos, dar daugiau rūšių
užfiksuota vėlai nušienautuose plotuose. Bendrijų plotai padidėjo iki 326,42 ha (9 pav.).

9 pav. Phalaridetum arundinacea plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Thelypteridi-Phragmitetum
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai su gana gausia viksvų
priemaiša.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms sąlygoms, bendrijos stabilios ir labai greitai plinta.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo kiek pakilesniuose polderio lygmenyse,
nei Phragmitetum australis, vietoje viksvynų ar dryžutynų (Caricetum gracilis,
Caricetum distichae, Phalaridetum arundinaceae), nevykdant jokios ūkinės veiklos.
Pastoviai šienaujant turėtų atsikurti viksvynai ar dryžutynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų nušienauti ir ganomi.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Pasirinkti monitoringo laukeliai 2014 m. buvo nušienauti ir pradėti intensyviai
ganyti. 2015 m. šių bendrijų vietoje užfiksuotos Potentilletum anserinae fitocenozės.
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
1. Fizionomija. Ant sausų kalvų susiformavusios bendrijos, kuriose vyrauja Tanacetum
vulgare.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.

4. Stabilumas. Stadijinės bendrijos.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo sausose nešienaujamose
pievos, vietoje Festucetum pratensis. Pradėjus šienauti, tikėtina, vėl susiformuos
Festucetum pratensis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nešienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2013 m., rūšių sudėties pokyčiai netyrinėti.
Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis
1. Fizionomija. Polderyje esančiose kalvelėse susiformavusios įvairių stadijų dirvonų
bendrijos, kuriose vyrauja Elytrigia repens.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Stadijinės dirvonų bendrijos. Jų rūšių sudėtis nevienalytė.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis varijuoja.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo apleistuose dirbamuose
laukuose. Priklausomai nuo augimviečių sąlygų, formuosis arba AnthoxanthoAgrostietum, arba Festucetum pratensis fitocenozės.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Dirvos arimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. dalis šių fitocenozių pakito į Urtico-Calystegietum sepium.
Urtico-Calystegietum sepium
1. Fizionomija. Vidutinio lygmens užliejamos nitrofilinės aukštų žolių bendrijos, kuriuose
vyrauja Calystegia sepium, gausiai auga viksvos (Carex acuta, C. disticha, C. cespitosa),
Phalaroides arundinacea, Iris pseudacorus, Alopecurus pratensis, Rubus caesius.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios arba menkai užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė. Dažnai sudaro mozaikč su
su Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijomis, iš kurių veikiausiai ir susiformavo.
5. Rūšių sudėties variacijos. Panašios rūšių sudėties fitocenozės.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum bendrijas arba Polygono-Bidentetum bendrijoms užželiant
daugiametėmis žolėmis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, numirkimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. nustatyti labai įvairūs bendrijų pokyčiai. Visų pirma, dalis drėgnesnėse
augimvietėse susiformavusių Urtico-Calystegietum sepium bendrijų išnyko, o jas pakeitė
Phalaridetum arundinaceae, kai kur – Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. Antra,
mažiau pavasarį užlietose augimvietėse vešėjusios Polygono-Bidentetum ir Rumex
confertus bendrijos numirko, o jas pakeitė Urtico-Calystegietum sepium fitocenozės.
Išlikusiose Urtico-Calystegietum sepium fitocenozėse taip pat vyko rūšių sudėties ir
gausumo pokyčiai. Išnyko gana gausi Galeopsis tetrahit, sumažėjo Calystegia sepium
gausumas. Pagausėjo Phalaroides arundinacea, Lysimachia vulgaris, Deschampsia
cespitosa cenopopuliacijos. Bendrijose gana gausiai įsitvirtino anksčiau neaprašytos Poa
trivialis ir Carex acuta. 2015 m. nustatyta, kad šienaujant Urtico-Calystegietum sepium
fitocenozes, drėgnesnėse augimvietėse susiformuoja Phalaridetum arundinacea arba
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, sausesnėse – Poo palustris-Alopecuretum pratensis,

o anksčiau numirkusiose, kur bloga dirvožemio aeracija – Deschampsietum cespitosae.
Nuo 2011 iki 2015 metų šių bendrijų užimami plotai vis mažėjo (nuo 12,44 ha iki 7,52
ha) (10 pav.).

10 pav. Urtico-Calystegietum sepium plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Spiraea alba bendrija
1. Fizionomija. Žemaūgių krūmynų bendrijos, kuriose vyrauja svetimžemė rūšis Spiraea
alba.
2. Užkrūmijimas. Žemaūgių krūmynų bendrijos.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos susivėrusios, išplitusios dideliame plote, todėl veikiausiai stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo patekus Spiraea alba rūšiai į
nešienaujamas Lysimachio vulgaris-Filipenduletum arba Urtico-Calystegietum bendrijas.
Nešienaujant krūmynai plėsis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų nušienauta.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Nenustatyti.
Anthriscetum sylvestris
1. Fizionomija. Nitrofilinės aukštų žolių bendrijos, kuriuose vyrauja Anthriscus sylvestris,
susiformavusios neužliejamose vietose, dažniausiai palei kanalus.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Panašios rūšių sudėties fitocenozės.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti pievų
bendrijas dirbtinėse augimvietėse palei kanalus. Jų sukcesijos kryptys neaiškios.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Kanalų pylimų suformavimas, šienavimo
nutraukimas.

9. Pokyčiai. 2013 m. nežymiai kito rūšių sudėtis. Ypač pagausėjo Anthriscus sylvestris
cenopopuliacija. 2015 m. tirtoje bendrijoje rūšių sudėtis ir gausumas mažai keistėsi.

11 pav. Anthriscetum sylvestris plotų dinamika (ha, %) Šyšos polderyje 2011–2015 m.
Rumex confertus bendrija
1. Fizionomija. Vidutinio lygmens užliejamos nitrofilinės aukštų žolių bendrijos, kuriuose
vyrauja svetimžemė rūšis Rumex confertus.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Panašios rūšių sudėties fitocenozės.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti
Alopecuretum pratensis bendrijas ir į jas patekus svetimžemei rūšiai Rumex confertus.
Intensyviai šienaujant Alopecuretum pratensis fitocenozės turėtų atsikurti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, numirkimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijos išnyko – jas pakeitė Urtico-Calystegietum sepium.
Polygono-Bidentetum
1. Fizionomija. Vidutinio lygmens užliejamos nitrofilinės vienmečių žolių bendrijos,
kuriuose vyrauja Bidens tripartita, Atriplex prostrata, Persicaria sp.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos trumpalaikės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Panašios rūšių sudėties fitocenozės.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Atsirado pavasarį numirkus prieš tai buvusiems
viksvynams. Atsiradusios tuščius žemės lopus greitai padengė vešlūs vienmečiai augalai.

Nekintant sąlygoms, vystysis į Urtico-Calystegietum, tačiau vėl atsikurs po didelių
potvynių, augalijai numirkus.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, numirkimas.
9. Pokyčiai. 2013 m. bendrijos išnyko – jas pakeitė Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ir
Urtico-Calystegietum sepium.

12 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2011 m. (LT03-3).

13 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2013 m. (LT03-3).

14 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2015 m. (LT03-3).

15 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2011 m. (LT03-16).

17 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2015 m. (LT03-16).

16 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2013 m. (LT03-16).

18 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2011 m. (LT03-2).

19 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2013 m. (LT03-2).

20 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2015 m. (LT03-2).

21 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2011 m. (LT03-8).

22 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2013 m. (LT03-8).

23 pav. Caricetum gracilis Šyšos polderyje,
2015 m. (LT03-8).

24 pav. Caricetum distichae Šyšos
polderyje, 2011 m. (LT03-4).

26 pav. Phalaridetum arundinaceae Šyšos
polderyje, 2015 m. (LT03-4).

25 pav. Caricetum distichae Šyšos
polderyje, 2013 m. (LT03-4).

27 pav. Caricetum distichae Lysimachia
vulgaris facija Šyšos polderyje,
2011 m. (LT03-41).

29 pav. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Šyšos polderyje, 2015 m. (LT03-41)

28 pav. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Šyšos polderyje, 2013 m. (LT03-41).

6. Meldinei nendrinukei tinkamos augalų bendrijos
2011 m. nustatyta, kad meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola)
giedančių patinėlių radimvietės ir perimvietės Šyšos polderyje susitelkusios trijose
vietose: polderio pietinėje dalyje, vakarinėje ir šiaurvakarinėje dalyse bei šiaurinėje
dalyje.
Pietinėje polderio dalyje meldinė nendrinukė sutinkama tik Caricetum gracilis
bendrijose, 24,93 ha plote (23 ir 38 kontūrai).
Vakarinėje ir šiaurvakarinėje dalyje meldinė nendrinukė randama 109,68 ha plote.
Šioje teritorijos dalyje ji dažniausiai sutinkama plotuose kur vyrauja Phalaridetum
arundinaceae bendrijos (92, 119 kontūrai), arba šios bendrijos sudaro mozaiką su
Caricetum distichae (115, 118 kontūrai) arba su Caricetum gracilis ir Caricetum
distichae (121, 123 kontūrai), arba su Caricetum gracilis, Caricetum distichae ir
Glycerietum maximae (94, 96 kontūrai). Meldinė nendrinukė sutinkama ir Caricetum
gracilis bendrijose (116 kontūras) arba ten kur tarp Caricetum gracilis įsiterpia mažesni
Phalaridetum arundinaceae bendrijų plotai (120 kontūras), arba Phalaridetum
arundianaceae, Caricetum distichae ir Glycerietum maximae plotai (122 kontūras).
Šiaurinėje dalyje meldinė nendrinukė dažniau randama Phalaridetum
arundinaceae bendrijose, sudarančiose mozaiką su Caricetum gracilis (155 kontūras)
arba su Caricetum gracilis ir nedideliais Caricetum distichae intarpais (146 kontūras).
Sutinkama ir Caricetum gracilis bendrijose su Phlaridetum arundinaceae bei Caricetum
distichae intarpais (154 kontūras).
Taigi, meldinė nendrinukė Šyšos polderyje sutinkama plotuose, kur vyrauja arba
Phalaridetum arundinaceae, arba Caricetum gracilis. Šiuose plotuose gana dažnai (bet
nebūtinai) įsiterpusios Caricetum distichae bendrijos, gana retai – Glycerietum maximae
bendrijos.
7. Teritorijos dalys, tinkamos meldinei nendrinukei veistis
2011 m. duomenimis, meldinės nendrinukės giedančių patinėlių radimvietės ir
perimvietės Šyšos polderyje daugiausiai susitelkusios trijose teritorijos dalyse: pietinėje
dalyje, vakarinėje ir šiaurvakarinėje dalyje bei šiaurinėje dalyje. Tačiau vietų, tinkamų
meldinei nendrinukei veistis, yra ir daugiau, ypač vakarinėje teritorijos dalyje, kur
vyrauja Phalaridetum arundinaceae, Caricetum gracilis su Caricetum distichae intarpais
(25, 35, 36, 40, 41, 42, 59, 67, 69, 76, 78, 82, 86, 87, 93, 97, 101, 103, 104, 108, 113 ir
114 kontūrai). 75, 98, 99, 102 ir 111 kontūruose vyrauja Caricetum distichae (40–70 %
augalijos ploto), kartu mozaiką sudaro Caricetum gracilis ir Phalaridetum arundinaceae,
tačiau nėra žinoma ar tokia augalijos sudėtis palanki meldinei nendrinukei veistis, nes
Šyšos polderyje nei giedančių patinėlių, nei lizdų nerasta tuose augalijos plotuose,
kuriuose vyrauja Caricetum distichae.
Daugiau tinkamos augalijos plotų yra ir šiaurinėje polderio dalyje (2, 5, 9, 123,
126, 143, 147, 148, 153, 158 ir 161 kontūrai).
Panaši augalija vyrauja ir pietvakarinėje polderio dalyje, tačiau čia nei giedančių
patinėlių, nei lizdų nerasta. Phalaridetum arundinaceae ir Caricetum gracilis bendrijos
su tinkama kitų bendrijų priemaiša užfiksuotos 165 ir 166 kontūruose. 170 ir 171 taip pat

vyrauja Caricetum gracilis bendrijos, sudarančios mozaiką su Caricetum distichae ir
Phalaridetum arundinaceae, tačiau šiose plotuose Caricetum distichae priemaiša kiek
didesnė nei įprastai. Čia Caricetum distichae bendrijos užima net 30–40 % kontūrų ploto.
Gana būdinga augalijos struktūra ir 169 kontūre, tačiau su gana didele Glycerietum
maximae priemaiša (iki 30 %).
8. Netinkamos meldinei nendrinukei (arba dar tinkamos, bet turinčios
nepageidaujamų sukcesinių požymių) bendrijos, nepageidaujamų sukcesijų
priežastys
Meldinei nendrinukei netinkamos Molinio-Arrhenatheretea, Artemisietea
vulgaris, Galio-Urticetea klasių bendrijos, nes jos susiformavusios mažai užliejamose
vidutinio drėgnumo ar sausose neužliejamose augimvietėse. Taigi, šių bendrijų užimtų
plotų tvarkymas meldinės nendrinukės išsaugojimui nėra pirmaeilis.
Nežinoma kokia linkme formuosis Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, UrticoCalystegietum, Polygono-Bidentetum, Spiraea alba bendrijos, pradėjus jas intensyviai
šienauti. Šios bendrijos įsikūrusios panašaus drėgnumo augimvietėse, kaip ir Caricetum
distichae. Kaip jau aptarta anksčiau, pateikiant atskirų asociacijų ar fitocenonų
charakteristikas, tik dalis Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijų, esančių
sausesnėse, mažiau užliejamose augimvietėse susiformavo iš Caricetum distichae, jas
nustojus šienauti, todėl tikėtina, kad vėl pradėjus šienauti, turėtų atsikurti viksvynai.
Spiraea alba bendrijos susiformavo šiai invazyviai rūšiai į patekus nešienaujamas
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum arba Urtico-Calystegietum bendrijas, todėl viskvynų
atkūrimas jų užimtuose plotuose taip pat tikėtinas. Urtico-Calystegietum, PolygonoBidentetum susiformavo numirkus viksvynams dėl pernelyg ilgo užliejimo, todėl
šienavimo įtaka jų sukcesijei sunkiai numanoma.
Kitokia Rorippo-Agrostietum bendrijų kilmė. Jos susiformavo intensyviai ganant
Phalaridetum arundinaceae fitocenozes, todėl nustojus ganyti, jos, be abejo, vėl atsikurs
ir, tikėtina, bus tinkamos meldinei nendrinukei. Tyrimų metu net išlikusiuose
Phalaridetum arundinaceae fragmentuose, sudarančiuose mozaiką su RorippoAgrostietum, meldinė nendrinukė neaptikta.
Meldinė nendrinukė neaptikta ir daugelyje Phragmito-Magnocaricetea klasės
bendrijų: Phragmitetum australis, Galio palustris-Caricetum ripariae, Iridetum
pseudacori, Thelypterido-Phragmitetum. Šių bendrijų užimami plotai yra nedideli, todėl
didelės reikšmės polderio kraštovaizdžiui neturi. Tikslingas tik bendrijų su vyraujančia
Phragmites australis šienavimas (Phragmitetum australis, Thelypterido-Phragmitetum),
tikintis, kad atsikurs tinkamos meldinei nendrinukei veistis viksvynų bendrijos.
Meldinei nendrinukei galbūt tinkamos Caricetum distichae Phragmites australis
ir Lysimachia vulgaris facijų bei Caricetum gracilis Phragmites australis facijos
bendrijos, kurias reikėtų nedelsiant pradėti šienauti.
9. Rekomendacijos teritorijos tvarkymui, formuojant meldinei nendrinukei
tinkamas bendrijas.

Šyšos polderyje augalų bendrijos susiformavo dėl gamtinių ir antropogeninių
faktorių visumos. Svarbiausi gamtiniai faktoriai, nulėmę augalijos pasiskirstymą, yra
dirvožemio derlingumas ir, ypač, drėgmės režimas. Atkreipiant dėmesį į tai, kad
pavasario potvynių trukmė iš dalies priklauso nuo siurblinės darbo intensyvumo,
užliejimo faktorių iš dalies galima laikyti antropogeniniu. Kiti svarbūs antropogeniniai
faktoriai – šienavimas ir ganymas. Šienavimas svarbus kaip bendrijas palaikantis
faktorius, o ganymas – kaip bendrijas keičiantis faktorius.
Todėl norint formuoti meldinei nendrinukei tinkams augalų bendrijas Šyšos
polderyje, reikia atsižvelgti į ganymo ir šienavimo intensyvumą, bei tinkamą pietinės
polderio dalies užliejimo trukmę.
Polderio teritorijoje būtina iškirsti krūmynų bendrijas ir bent 3–5 metus kasmet
šalinti krūmų atžalas, atsižvelgiant į atžėlimo intensyvumą. Nešalinant atžalų, krūmynai
po 2 metų atsikurs, tapdami dar tankesniais.
Nedelsiant pradėti intensyviai šienauti Caricetum distichae Phragmites australis
ir Lysimachia vulgaris facijų bei Caricetum gracilis Phragmites australis facijos
bendrijas, kaip potencialiai tinkamas meldinei nendrinukei veistis. Siūlome pjauti ir atolą
šių bendrijų užimtuose plotuose bei stebėti sukcesijos eigą.
Intensyviai šienauti reikėtų ir Phragmitetum australis bei ThelypteridoPhragmitetum bendrijas (2 kartus metuose), stebint sukcesijų kryptis.
Pradėti intensyviai šienauti Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, UrticoCalystegietum, Polygono-Bidentetum, Spiraea alba bendrijas (2 kartus metuose), stebint
sukcesijų kryptis. Jei po 3 metų nepagausės viksvų gausumas, šienavimo intensyvumą
mažinti iki 1 karto.
Phalaridetum arundinaceae, Caricetum gracilis ir Caricetum distichae bendrijas
ar jų mozaiką su Glycerietum maximae ekstensyviai šienauti (ne dažniau kas 2 metai).
Šakas, krūmų atžalas ir šieną iš teritorijos išvežti.
Siekiant išvengti tolimesnio Rorippo-Agrostietum bendrijų plotų didėjimo ir
tikintis Phalaridetum arundinaceae bendrijų atsikūrimo, ganymą pakeisti ekstensyviu
šienavimu (kas 2 metai).
Kitas Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijas galima ekstensyviai šienauti arba
ekstensyviai ganyti. Tačiau polderyje labai paplitusias Alopecuretum pratensis bendrijas
pradėjus intensyviai ganyti, jos virs nebūdingomis Deschampsietum cespitosae, kurios
pakeis dalies polderio kraštovaizdį.
10. Augalijos pokyčiai
Nuo 2011 metų, kuomet buvo pradėtas atlikti augalijos monitoringas, iki 2013
metų vasaros Šyšos polderyje įvyko pastebimi augalijos mozaikos pokyčiai. Tai įvyko dėl
ilgiau užsitęsusių potvynių, kurie lėmė aukštesnį, nei įprastai vandens lygį. Augalijos
pokyčiai ypač raiškūs pietinėje polderio dalyje, kur vanduo 2013 metais telkšojo iki
liepos 12 dienos, t.y. visu mėnesiu ilgiau, nei įprastai.
Pakito tiek atskirų bendrijų užimami plotai ir jų kontūrai, tiek pačių augalų
bendrijų sudėtis ir visa augalijos struktūra. Apžvelgiant augalijos klases, vyraujančia ir
didžiausius plotus užimančia išliko Phragmito-Magnocaricetea. Tiesa, šios klasės
bendrijų užimami plotai pakito nežymiai (nuo 567,62 ha iki 576, 71 ha), tačiau labai
pasikeitė šios klasės skirtingų bendrijų užimami plotai ir bendrijų sudėtis. Visų pirma,

drastiškai sumažėjo Caricetum distichae plotų (nuo 65,82 ha iki 7,61 ha). Tai viena
svarbiausių bendrijų meldinei nendrinukei. Šios asociacijos bendrijas pakeitė
Phalaridetum arundinaceae ir Caricetum gracilis, kurių plotai padidėjo (nuo 263,71 ha
iki 295,74 ha ir nuo 211,88 ha iki 229,38 ha). Be to, Caricetum distichae didesnių atskirų
plotų neišliko; šios asociacijos bendrijos aptinkamos tik mažais lopinėliais mozaikoje su
Phalaridetum arundinaceae ir Caricetum gracilis. Šių bendrijų sudėtyje atsirado
anksčiau nebūdingų helofitų rūšių, pvz., Sium latifolium, Oenanthe aquatica. Anksčiau
Phalaridetum arundinaceae bendrijose gana gausiai aptinkama Carex disticha daugelyje
vietų išnyko. Dar viena šios klasės asociacija, kurios bendrijų plotai padidėjo itin žymiai
– Glycerietum maximae (nuo 13,01 ha iki 27,84 ha).
Padidėjo ir Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijų užimami plotai (nuo 98,7 ha
iki 101,1 ha). Šių plotų padidėjimas ir vėl susijęs su Caricetum distichae bendrijų
nykimu, ypač Caricetum distichae Lysimachia vulgaris facijos, kurios fitocenozių
nebeišliko. Jų vietoje susiformavo Lysimachio vulgaris-Filipenduletum asociacijos
bendrijų sąžalynai (plotai padidėjo nuo 20,23 ha iki 32,41 ha).
Šie augalijos pokyčiai per 2 metus labai aiškiai atspindi augimviečių šlapėjimo ir
užmirkimo tendencijas, tačiau visai nėra susiję su ūkinės veiklos vykdymu ar jos
nebuvimu.
Šyšos polderyje nuo 2011 iki 2013 m. išnyko Poo palustris-Alopecuretum
pratensis, Polygono-Bidentetum asociacijų ir Rumex confertus bendrijos, tačiau Poo
plustris-Alopecuretum pratensis 2015 m. atsikūrė. 2013 m. naujai aprašytos trijų
asociacijų bendrijos: Sparganio-Glycerietum fluitantis, Rorripo amphibiae-Sietum
latifoliae (dėl aukštesnio, nei įprastai vandens lygio) ir Artemisio-Tanacetetum (dėl
nešienavimo). 2015 m. Sparganio-Glycerietum fluitantis ir Rorripo amphibiae-Sietum
latifoliae išnyko, tačiau užfiksuotos Potentilletum anserinae (dėl intensyvaus ganymo).
2014 ir 2015 m. vasaros, priešingai, buvo sausringos. Tačiau dėl sausros
akivaizdžių augalijos pokyčių neužfiksuota, išskyrus tai, kad šlapių augimviečių
bendrijose pradėjo augti higromezofitai. 2015 metais augalija daugiau kito dėl
antropogeninių faktorių. Didelius augalijos pokyčius nulėmė ganymas, mažesnius –
šienavimas. Tyrimų metu nustatyta, kad labai svarbus viksvynų bendrijų šienavimo laikas
– vėlai nušienavus, labai padidėja rūšių skaičius bendrijose.
Per tyrimų laikotarpį dominuojančia augalijos klase, užimančia didžiausią plotą
išliko Phragmito-Magnocaricetea (30 pav.). Jos bendrijų užimti plotai mažai keitėsi per
visus metus, nepaisant to, kad šiai klasei priklausančių asociacijų bendrijų plotai kito.
Molinio-Arrhenatheretea plotai pamažu augo, o Galio-Urticetea klasės bendrijų plotai
mažėjo.

30 pav. Vyraujančių augalijos klasių užimamų plotų dinamika (%) 2011–2015 m. Šyšos
polderyje.
Meldinei nendrinukei svarbių bendrijų užimami plotai per tyrimų metus
akivaizdžiai keitėsi (31 pav.). Phalaridetum arundinacea bendrijų plotai vis augo: nuo
263 ha 2011 m. iki 326 ha 2015 m. Caricetum gracilis bendrijos nei plito, nei nyko: 2013
m. jų plotai sumažėjo, tačiau 2015 m. vėl padidėjo. Tuo tarpu Caricetum distichae
bendrijos priartėjo prie išnykimo ribos (nuo 62,82 ha iki 6,67 ha). Tačiau šių visų
bendrijų užimtas bendras plotas mažai kito: 541,41 ha 2011 m., 532,77 ha 2013 m. ir
57,89 ha 2015 m.

31 pav. Meldinei nendrinukei perėti tinkamų bendrijų plotų dinamika (ha) Šyšos
polderyje 2011–2015 m.

Šyšos polderio pievų ir žemapalkių augalija per 6 paskutinius metus pastebimai
pakito, tačiau vyraujančiomis bendrijomis išliko Caricetum gracilis ir Phalaridetum
arundinacea. Caricetum gracilis plotai kiek padidėjo 2013 m. (dėl užliejimo), tačiau vėl
sumažėjo 2015 m. (dėl sausros). Tuo tarpu Phalaridetum arundinacea užimami plotai vis
augo: nuo 37,65 % 2011 m. iki 46,60 % 2015 m. 2013 metais dėl ilgiau nei įprasta
trukusio polderio užliejimo vandeniu beveik išnyko Caricetum distichae bendrijos, jas
pakeitė Phalaridetum arundinaceae ir Caricetum gracilis (vietomis LysimachioFilipenduletum). Nepaisant to, kad kiti du metai buvo sausringi ir polderis nebuvo ilgai
užlietas pavasarį, 2015 metais Caricetum distichae bendrijų rasti tik pavieniai fragmentai.
Šios bendrijos užimti plotai kito taip: 9,45 % 2011 m., 1,09 % 2013 m. ir 0,95 % 2015
metais.
Šyšos polderio augalijos dinamiką daugiausiai lemia vandens režimo pokyčiai:
esant ilgesniam užliejimui – didėja Caricetum gracilis ir Glycerietum maximae plotai,
akivaizdžiai mažėja Caricetum distichae. Esant sausesniems sezonams, didėja
Phalaridetum arundinacea plotai, mažėja Caricetum gracilis ir ypač Glycerietm
maximae, tačiau Caricetum distichae neatsikuria.
Augalija kinta ir dėl ūkinės veiklos. Šienavimui jautriausios Urtico-Calystegietum
sepium bendrijos: sausesnėse augimvietėse jos greitai transformuojasi į Poo palustrisAlopecuretum, drėgnesnėse į Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, Phalaridetum
arundinaceae, kartais į Deschampsietum cespitosae. Tikėtina, kad vėlyvas šienavimas
turi įtakos Caricetum gracilis nykimui. Vėlai nušienautuose viksvynuose įsigali
Phalaroides arundinacea, užgoždami Carex acuta, labai pagausėja higromezofitų rūšių
skaičius ir cenopopuliacijų gausumas. Ankstyvas šių bendrijų šienavimas neigiamos
įtakos neturi: Carex gracilis atželia ir vėl dominuoja bendrijose, neleisdami įsiskverbti
Phalaroides arundinacea. Nušienautos ir intensyviai ganomos ThelypteridiPhragmitetum bendrijos per du metus virto Potentilletum anserinae. Šyšos polderyje
dažniausiai ganomos Phalaridetum arundinaceae ir Caricetum gracilis bendrijos.
Intensyviai ganant šios bendrijos virsta kiliminėmis pievomis – Rorripo palustrisAgrostietum stoloniferae.
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