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1. Bendra augalijos charakteristika
2011 metais Dambavaragio pievų ir Kiaulyčios pelkės augaliją sudarė 19 asociacijų bendrijos
ir 2 neapibrėžto sintaksonominio rango vienetai – fitocenonai, priklausantys 4 augalijos klasėms.
Taip pat charakterizuota dar viena sąjunga – Caricion lasiocarpae, kurios sintaksonominė sudėtis
nedetalizuota.
Žolinė augalija. Dambavaragio pievose ir Kiaulyčios pelkėje vyravo PhragmitoMagnocaricetea klasės bendrijos, kurios užimė 184,52 ha plotą. Iš jų didžiausius plotus užimė
Magnocaricion sąjungos bendrijos (183,30 ha). Iš jų vyravo Thelypteridi-Phragmitetum (155,89 ha),
Caricetum distichae (14,75 ha), Caricetum appropinquatae (6,72 ha) ir Caricetum elatae (4,57 ha).
Vyraujančios Magnocaricion sąjungai priskiriamos Thelypteridi-Phragmitetum fitocenozės
(155,89 ha) išsidėsčiusios Žuvinto ežero pakrantėse.
Caricetum distichae bendrijos (14,75 ha) susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, nei kitos
Magnocaricion sąjungos fitocenozės. Dažnai šios bendrijos kartu su Caricetum appropinquatae ir
Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion) sudarė sudėtingą augalijos mozaiką.
Panašiose augimvietėse, kaip ir Caricetum distichae, susiformavusios Caricetum
appropinquatae asociacijos (6,72 ha) ir Carex lasiocarpa bendrijos (6,72 ha).
Caricetum elatae, kaip ir Thelypteridi-Phragmitetum, buvo užėmusios šlapiausias
augimvietes iš visų Magnocaricion sąjungos bendrijų (4,57 ha). Per 15 paskutiniųjų metų šių
bendrijų plotai labai sumažėjo, dėl nendrių invazijos jas pakeitė Thelypterido-Phragmitetum.
1996 m. Caricetum elatae Dambavaragio pievose ištisine juosta driekėsi palei Žuvinto ežerą
(BALSEVIČIUS, 1996).
Kitos Magnocaricion sąjungos bendrijos užėmė nedidelius plotus ir didesnės reikšmės tirtos
teritorijos augalijos dangai neturėjo.
Nedidelį plotą užėmė Phragmition sąjungos fitocenozės (1,22 ha). Aptiktos tik Glycerietum
maximae, kurios susiformavusios užlietose augimvietėse palei Bambenos upę.
Scheuchzerio-Caricetea fuscae klasės bendrijos užėmė 20,15 ha plotą. Caricion lasiocarpae
sąjungos fitocenozės užima 18,23 ha plotą teritorijos tarpinės pelkės dalyje, o Caricion davallianae
sąjungos – 1,92 ha žemapelkės periferinėje dalyje.
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užima 14,90 ha plotą. Dideliuose plotuose
įsikūrusios Carex disticha (Calthion) fitocenozės (5,45 ha). Žemapelkės centrinės dalies reljefo
pakilimus užėmusios Molinietum caeruleae (4,83 ha). Deschampsietum cespitosae (2,06 ha)
išsidėsčiusios žemapelkės pakraštyje ir ribojasi su aukštųjų helofitų ar didžiųjų viksvų bendrijomis
nuo ežero pusės ir su dirbamais laukais bei kutūrinėmis pievomis ežero duburio šlaite. Panašiose
augimvietėse aptiktos Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (0,77 ha). Kitos Molinio-Arrhenathereta
klasės bendrijos paplitusios fragmentiškai.
Krūmynai. Alnetea glutinosae klasė atstovaujama Salicetum pentandro-cinereae asociacijos.
Šie karklų krūmynai užėmė 14,33 ha, tai sudaro 6,13 % tirtos teritorijos ploto. Salicetum pentandrocinereae asociacijos bendrijos susiformavo užkrūmijant žemapelkės Magnocaricion sąjungos
bendrijoms.
2013 metais bendrijų sudėties ir užimtų plotų pokyčių neužfiksuota.
2015 metais Dambavaragio pievų ir Kiaulyčios pelkės augalijos sintaksonų struktūra nekito.
Taip pat nepakito ir atskirų augalijos klasių bendrijų užimti plotai. Tačiau užfiksuota, kad visi
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum asociacijos (Molinio-Arrhenatheretea klasė) bendrijų plotai po
šienavimo transformavosi į rūšių turtingesnes Filipendulo-Geranietum palustris bendrijas. Pradėjus
šienauti Thelypterido-Phragmitetum fitocenozes, viename aprašytame plote susiformavo Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum bendrijos. Taigi, Filipendulo-Geranietum palustris plotai padidėjo nuo
0,32 ha iki 1,09 ha; Lysimachio vulgaris-Filipenduletum plotai sumažėjo nuo 0,77 ha iki 0,11 ha
(1 lentelė, 1 pav.).

2. Augalijų bendrijų užimami plotai
1 lentelė
Augalų bendrijų užimami plotai Dambavaragio pievose ir Kiaulyčios pelkėje, 2011–2015 metais.
2011
Augalų bendrija
Plotas,
%
ha
Caricetum gracilis
0,09
0,04
Galio palustris-Caricetum ripariae
0,09
0,04
Poo palustris-Alopecuretum pratensis
0,20
0,09
Alopecuretum pratensis
0,65
0,25
Calamagrostietum strictae
0,28
0,12
Filipendulo-Geranietum
0,32
0,14
Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion)
0,39
0,17
Cirsietum rivularis
0,52
0,22
Lolio-Cynosuretum
0,52
0,22
Phalaridetum arundinaceae
0,52
0,22
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
0,77
0,33
Glycerietum maxime
1,22
0,52
Campylio stellati-Caricetum paniceae
1,92
0,82
Deschampsietum cespitosae
2,06
0,88
Caricetum elatae
4,57
1,95
Molinietum caeruleae
4,83
2,06
Carex disticha bendrija (Calthion)
5,45
2,33
Caricetum appropinquatae
6,72
2,87
Salicetum pentandro-cinereae
14,33
6,13
Caricetum distichae
14,75
6,31
Caricion lasiocarpae
18,23
7,79
Thelypteridi-Phragmitetum
155,47 66,50
Iš viso: 233,9 100,0

2013
Plotas,
%
ha
0,09
0,04
0,09
0,04
0,20
0,09
0,65
0,25
0,28
0,12
0,32
0,14
0,39
0,17
0,52
0,22
0,52
0,22
0,52
0,22
0,77
0,33
1,22
0,52
1,92
0,82
2,06
0,88
4,57
1,95
4,83
2,06
5,45
2,33
6,72
2,87
14,33
6,13
14,75
6,31
18,23
7,79
155,47 66,50
233,9 100,0

2015
Plotas,
%
ha
0,09
0,04
0,09
0,04
0,20
0,09
0,65
0,25
0,28
0,12
1,09
0,45
0,39
0,17
0,52
0,22
0,52
0,22
0,52
0,22
0,11
0,11
1,22
0,52
1,92
0,82
2,06
0,88
4,57
1,95
4,83
2,06
5,45
2,33
6,72
2,87
14,33
6,13
14,75
6,31
18,23
7,79
155,36 66,41
233,9
100,0

1 pav. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ir Filipendulo-Geranietum plotų pokyčiai
per 2011–2015 metus.

3. Augalijos klasių užimami plotai
2 lentelė
Skirtingų klasių bendrijų užimami plotai Dambavaragio pievose ir Kiaulyčios pelkėje, 2011–2015
metais.
Augalijos klasė
ALNETEA GLUTINOSAE
MOLINIO-ARRHENATHERETEA
ELATIORIS
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA
Iš viso:

2011
Plotas,
%
ha
14,33
6,13

2013
Plotas,
%
ha
14,33
6,13

2015
Plotas,
%
ha
14,33
6,13

15,32

6,37

15,32

6,37

15,43

6,6

20,15
184,1
233,90

8,61
78,89
100,0

20,15
184,1
233,90

8,61
78,89
100,0

20,15
183,99
233,90

8,61
78,62
100,0

4. Augalų bendrijų sąvadas
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
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Tüxen 1937
Caricetalia davallianae Braun-Blanquet 1949
Caricion davallianae Klika 1934
Campylio stellati-Caricetum paniceae Osvald 1925
Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949
MOLINIO-ARRHENATHERETEA ELATIORIS Tüxen 1937
	
  
Arrhenatheretalia elatioris Pawłowski 1928
Cynosurion Tüxen 1947
Lolio-Cynosuretum Tüxen 1937
Molinietalia caeruleae Koch 1926
Molinion caeruleae Koch 1926
Molinietum caeruleae Koch 1926
Calthion palustris Tüxen 1937
Carex disticha bendrija (Calthion)
Cirsietum rivularis Nowiński 1927
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930
Filipendulo-Geranietum
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková
1978
Alopecurion pratensis Passarge 1964
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelyag-Sosonnko et
al., 1985

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia Koch 1926
Magnocaricion Koch 1926
Calamagrostietum strictae
Caricetum appropinquatae Aszód 1935
Caricetum distichae Nowiński 1927
Caricetum elatae Koch 1926
Caricetum gracilis Savič 1926
Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion)
Galio palustris-Caricetum ripariae Balátová-Tuláčková in
Balátová-Tuláčková et al. 1993
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper ex van Donselaar et al.
1961
Phragmition Koch 1926
Glycerietum maximae Nowiński 1930

5. Augalų bendrijų trumpos charakteristikos
Salicetum pentandro-cinereae
1. Fizionomija. Supelkėjusių augimviečių karklų krūmynai, kuriuose vyrauja Salix cinerea, taip
pat randami S. myrsinifolia, S. pentandra. Krūmų aukštas susivėręs, todėl žolynas kai kur
išretėjęs. Kartais formuojasi medžių ardas, kurį sudaro jauni Betula pubescens medeliai.
Dambavaragio pievose nemažus plotus užima labai užkrūmiję viksvynai, tačiau jei krūmų
aukštas nėra visai susivėręs, tokios bendrijos nebuvo inventorizuotos kaip krūmynai.
2. Užkrūmijimas. Dažniausiai – tai tankios krūmynų bendrijos, kurių projekcinis padengimas
siekia 100 %.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti viksvynus.
Nešienaujant jas supančių viksvynų, bendrijų plotai 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. Jokia ūkinė veikla 2011–2015 metais nebuvo vykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai ir rūšių sudėtis nepakito, tačiau užkrūmijančiose
Caricetum appropinguatae bendrijose karklų krūmų padengimas nuo 2011 iki 2015 metų
padidėjo 10 procetų.
Campylio stellati-Caricetum paniceae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio kalkingų mineralotrofinių augimviečių žemaūgės
daugiarūšės bendrijos, kuriuose vyrauja Carex panicea, Carex nigra, Carex appropinquata,
Deschampsia cespitosa, Carex flava, C. hostiana, C. distans, Filipendula ulmaria,
Eriophorum angustifolium, Geum rivale, Potentilla erecta, P. anserina.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos pradedančios užkrūmyti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.

4. Stabilumas. Bendrijos stabilios. Rūšių sudėtis mažai pakito nuo 1996 metų, tačiau nėra
žinoma ar plotai sumažėjo, nes ir anksčiau sudarė mozaiką su Calthion pievomis
(BALSEVIČIUS, 1996).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo kalkingose mineralotrofinėse
Dambavaragio pievų pakraščių augimvietėse. Nevykdant ūkinės veiklos pradeda užkrūmyti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma. Dalyje bendrijų ūkinė veikla nebuvo
vykdoma. Kita dalis bendrijų, 2013–2015 metais buvo šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Sudėtis kito mažai. Šienaujamose bendrijose
padidėjo rūšių skaičius (5 rūšimis). Akivaizdžiai pagausėjo Angelica sylvestris
cenopopuliacija. Gausiau, nei 2011 metais augo Carex nigra. Sumažėjo Carex panicea
gausumas, išnyko Eriophorum angustifolium. Nešienaujamose bendrijose rūšių pagausėjo dar
daugiau (11 rūšių). Kaip ir šienaujamose, sumažėjo Carex panicea ir išnyko Eriophorum
angustifolium. Pradėjo augti: Briza media, Gallium mollugo, Phleum pratense. Rūšių
pagausėjimas, tikėtina, susijęs su 2014–2015 metų sausromis.
Caricion lasiocarpae
1. Fizionomija. Rūgščių nederlingų durpinių augimviečių viksvų bendrijos tarpinėje pelkėje,
kuriuose vyrauja Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. chordorrhiza, C. limosa. Samanų dangą
sudaro kiminai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos pradedančios užkrūmyti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant nekintamoms sąlygoms, bendrijos stabilios. Paskutiniais dešimtmečiais jas
keičia nendrynai.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos užkrūmija ir užauga nendrėmis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nebuvo vykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Rūgščios nederlingos tarpinių pelkių augimvietės.
9. Pokyčiai. Netyrinėti.
Lolio-Cynosuretum
1. Fizionomija. Žemapelkės duburio šlaitų mezofitų bendrijos, kuriuose vyrauja Festuca rubra,
Dactylis glomerata, Centaurea jacea, Alchemilla ssp., Lathyrus pratensis, Stellaria
graminea, Lotus corniculatus.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios nedideliame plote.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo kultūrinių pievų vietoje. Vykstant
sukcesijai, įsikūrė būdingos augalų rūšys. Nuolat šienaujant gali vykti sukcesija į
Alopecuretum pratensis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nuo 2013 metų bendrijų užimtas plotas buvo ganomas, taip
pat buvo šienaujamas atolas.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Rūšių sudties pokyčiai nežymūs – dėl
intensyvaus ganymo sumažėjo Dactylis glomerata cenopopuliacija, kuri, veikiausiai yra
kultūrinės kilmės, ir pagausėjo Deschampsia cespitosa.

Molinietum caeruleae
1. Fizionomija. Žemapelkės vidinės dalies pievų bendrijos, kuriuose vyrauja Molinia caerulea.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Menkus kupstus formuoja Molinia caerulea.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, nuo 1996 metų nepakito nei rūšių sudėtis, nei bendrijų
užimami palotai.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios nedideliame plote.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos užkrūmija.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos šienautos kas 2 metai.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Žolyne vyraujančių žolių gausumas irgi nekito,
iššskyrus Peucedanum palustre cenopopuliacijos nežymų pagausėjimą. Veikiausiai dėl
sausringų paskutiniųjų metų tirtoje bendrijoje pagausėjo rūšių (8 rūšimis).
Carex disticha bendrija (Calthion)
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriose vyrauja
Carex disticha. Nors bendrijos fizionomija panaši į Caricetum distichae, tačiau šioje
daugiarūšėje fitocenozėje vyrauja Molinio-Arrhenatheretea klasei būdungos rūšys. Higrofitų
rūšių nedaug, todėl bendrijos negalime priskirti Phragmito-Magnocaricetea klasei.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Žemapelkės pakraštyje jos susiformavo nustojus ganyti ir
šienauti Deschampsietum cespitosae.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo pavasario potvynių mažiau
užliejamose žemapelkės periferijos augimvietėse, nustojus ganyti ir šienauti Deschampsietum
cespitosae ir kitas Calthion sąjungos fitocenozes. Deschampsietum cespitosae pievos nuo
ežero pusės ribojasi su Caricetum distichae viksvynais, kurie įsikūrę šlapesnėse augimvietėse
ir kuriuose pievoms būdingų rūšių aptinkama tik sporadiškai. Taigi, gretimose augimvietėse
augusi Carex disticha turėjo galimybę išplisti ir į pievas. Šių žemapelkės pakraščio pievų
neganant ir nešienaujant, jos užaugs karklais. Pradėjus ganyti ir šienauti, tikėtina, atsikurs
Deschampsietum cespitosae, tačiau šis procesas taip pat priklausomas ir nuo augimvietės
hidrologinio režimo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Tirta bendrija buvo šienauta nuo 2011 metų.
Rūšių skaičius ir dominantų bei subdominantų gausumas nepakito, išskyrus tai, kad išnyko
Lysimachia vulgaris. Kiek pagausėjo Alopecurus pratensis, Potentilla anserina ir Ranunculus
repens. Naujai įsikūrė apygausė Mentha arvensis cenopopuliacija.
Cirsietum rivularis
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Cirsium rivulare.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, tačiau žolyne gausu Carex disticha.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios nedideliame plote.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Cirsietum rivularis užima tik pusės hektaro plotą. Jos
susiformavo mažiau užliejamose vietose žemapelkės pakraščiuose. Galima tranformacija į
Carex disticha bendriją (Calthion).
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Neganoma ir nešienaujama.

8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito.
Deschampsietum cespitosae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Deschampsia cespitosa, Eleocharis uniglumis, Festuca rubra, Potentilla anserina, Carex
hirta, Epilobium palustre, Equisetum palustre, Geum rivale, Agrostis stolonifera. Gana daug
higrofitų rūšių.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Menkas kupstuotumas. Kupstus formuoja Deschampsia cespitosa.
4. Stabilumas. Dambavargio pievose šių bendrijų susiformavimą lėmė ganymas ir pakankamai
ilgas užliejimas pavasarį. Šios fitocenozės yra gana stabilios ir būdingos rūšių sudėties.
Tačiau paskutiniais metais labiau, nei įprastai pakilęs ežero vandens lygis turėjo įtakos
bendrijų rūšių sudėčiai – labai padaugėjo higrofitų rūšių.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios labai panašiose
augimvietėse, be to visi plotai nenaudojami.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Deschampsietum cespitosae išsidėsčiusios pačiame
žemapelkės pakraštyje ir nuo ežero pusės ribojasi su aukštųjų helofitų ar didžiųjų viksvų
bendrijomis, o ežero duburio šlaite – su kultūrinėmis pievomis. Jos galėjo susiformuoti dėl
ganymo mažiau užliejamose vietose žemapelkės pakraščiuose, vėliau, nustojus ganyti, įtakos
jų egzistencijai turėjo gana ilgas augimviečių užliejimas pavasariais, nes Deschampsia
cespitosa – rūšis, atspari tiek užliejimui, tiek ilgalaikiam mindymui. Dabar bendrijos
neganomos ir nešienaujamos. Neganant ir nešienaujant bendrijos užaugs krūmais, o tose
vietose, kur ribojasi su Caricetum distichae – transformuosis į Carex disticha bendrijas
(Calthion). Esant pastoviam aukštesniam ežero vandens lygiui, šias fitocenozes veikiausiai
pakeis didžiųjų viksvų bendrijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Neganoma ir nešienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymas, užliejimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Nešienaujamose bendrijose pagausėjo Carex
appropiquata, C. nigra, Cirsium arvense, C. rivulare, Filipendula ulmaria, Potentilla
anserina cenopopuliacijos. Naujai įsikūrė apygausės Cirsium vulgare, Potentilla reptans ir
Ranunculus repens cenopopuliacijos. Išnyko gana gausiai augę Lathyrus pratensis,
Eleocharis uniglumis ir buvusi apygausė Filipendula vulgaris. Sumažėjo Potentilla erecta ir
Epilobium palustre gausumas.
Filipendulo-Geranietum
1. Fizionomija. Sezoniškai užliejamų augimviečių pievų bendrijos, kuriuose vyrauja Filipendula
ulmaria ir Geranium palustre.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė. Bendrijos veikiausiai
susiformavo iš Deschampsietum cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti, nes Deschampsia
cespitosa ir dabar likęs gausus šių fitocenozių rūšių sudėties komponentas. Kada įvyko šie
pokyčiai nėra aišku, tačiau Dambavaragio pievose jos buvo aprašytos ir 1996 metais
(BALSEVIČIUS, 1996).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos, tikėtina, susiformavo iš Deschampsietum
cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymo ir šienavimo nutraukimas.

9. Pokyčiai. Vienintelė bendrija, kurios plotas tirtoje teritorijoje padidėjo. Pradėjus šienauti
monodominantines Lysimachio vulgaris-Filipenduletum fitocenozes, jos išnyko, o jų vietoje
susiformavo rūšių turtingesnės Filipendulo-Geranietum palustris.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
1. Fizionomija. Sezoniškai užliejamų augimviečių pievų bendrijos, kuriuose vyrauja Filipendula
ulmaria. Bendrijos panašios į Filipendulo-Geranietum, tačiau jose neauga Geranium
palustre.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė. Bendrijos susiformavo iš
Deschampsietum cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti. Kada įvyko šie pokyčiai nėra
aišku, tačiau Dambavaragio pievose jos buvo aprašytos ir 1996 metais (BALSEVIČIUS, 1996).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo iš Deschampsietum cespitosae, jas
nustojus ganyti ar šienauti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymo ir šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Nuo 2013 metų kontūras su šiomis bendrijomis buvo šienaujamas. Dėl šienavimo
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum šiame augalijos kontūre išnyko, o jas pakeitė
Filipendulo-Geranietum palustris. Tačiau nuo 2013 metų šienaujant kitą augalijos kontūrą su
Thelypterido-Phragmitetum bendrijomis, šios išnyko, o jų vietoje susiformavo Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum.
Alopecuretum pratensis
1. Fizionomija. Sezoniškai tik retsykiais užliejamų augimviečių mezofitų bendrijos, kuriuose
vyrauja Alopecurus pratensis.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos aptinkamos pelkę juosiančių pievų pakraščiais. Jos stabilios, būdingos
rūšių sudėties. Susiformavo vietoje kultūrinių pievų; dar išlikusi gausi Dactylis glomerata
cenopopuliacija.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes užima tik 0,23 ha plotą.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Aprašytos 1996 metais; nuo tų metų nepakito nei rūšių
sudėtis, nei išsidėstymas. Vėlesnės sukcesijos kryptys nežinomos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama ir ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito.
Poo palustris-Alopecuretum pratensis
1. Fizionomija. Užliejamų augimviečių bendrijos, kuriuose vyrauja Alopecurus pratensis.
Fizionomiškai panašios į Alopecuretum pratensis, tačiau rūšių sudėtyje gausu higrofitų.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties. Randamos mozaikoje su
Dechampsietum cespitosae ir Campylio stellati-Caricetum paniceae.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes užima tik 0,20 ha plotą.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Nežinomos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.

9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Tirtoje nešienaujamoje bendrijoje kiek sumažėjo
Alopecurus pratensis ir Potentilla anserina padengimas, tačiau pagausėjo Cirsium arvense,
Deschampsia cespitosa, Angelica sylvestris, Carex acuta, C. disticha, Festuca rubra ir
Filipendula ulmaria. Atsirado nauja gana gausi Achillea millefolium cenopopuliacija, tačiau
išnyko gana gausiai augusi Agrostis stolonifera. Bendrija praturtėjo 7 rūšimis.
Calamagrostietum strictae
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Calamagrostis stricta sąžalynai mažiau
užlietuose žemapelkės pakraščiuose.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos yra
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Aprašytas tik nedidelis fragmentas, įsikūręs žemapelkės
pakraštyje, todėl spręsti apie sukcesiją nepakanka duomenų.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenustatyti.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Tirtos nešienaujamos bendrijos rūšių sudėtis
mažai pakito: kiek sumažėjo Ranunculus lingua gausumas, tačiau pagausėjo Potentilla
palustris. Įskūrė nauja gana gausi Equisetum palustre cenopopuliacija. Rūšių skaičius nekito.
Caricetum appropinquatae
1. Fizionomija. Carex appropinquata bendrijose vyrauja, tačiau skirtingai nuo kitų didžiųjų
viksvų bendrijų jose gana gausiai auga ir kitos higrofitų rūšys. Bendrijų edifikatorius Carex
appropinquata formuoja būdingą kupstuotą mikroreljefą, todėl vienų ekologinių grupių
augalai įsikuria ant kupstų, kitų – tarpkupstėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos vietomis labai užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex appropinquata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios, tačiau
sparčiai užkrūmija.
5. Rūšių sudėties variacijos. Vietomis gausi Carex elata ar C. disticha, nes su šiomis
fitocenozėmis sudaro sudėtingų kontūrų mozaiką
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo periodiškai užliejamose
augimvietėse, panašiose, kaip ir Caricetum distichae, su kuriomis sudaro mozaiką.
Vidurvasaryje vanduo laikosi paviršiuje, rečiau ekotopai užlieti. Nešienaujamos bendrijos
ilgainiui užželia Salix genties krūmais.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Periodiškas augimviečių užliejimas ir, iš dalies –
šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Tirtose nešienautose bendrijose sumažėjo
Calamagrostis stricta, Cirsium palustre, Potentilla palustris, Carex lasiocarpa
cenopopuliacijos. Pagausėjo Peucedanum palustre, Potentilla anserina, Senecio paludosus,
Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa, Iris pseudacorus cenopopuliacijos. Kaip ir
daugelyje didžiųjų viksvų bendrijų naujai įsikūrė gana gausi Equisetum palustre
cenopopuliacija.
Caricetum distichae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex disticha sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos užkrūmijančios.

3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais arba kai kur apauga nendrėmis.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Nešienaujamos užželia nendrėmis ar karklais.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Didesnioji dalis plotų šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Periodiškas užliejimas, šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Bendrijose dėl sausros išnyko Utricularia
intermedia, U. minor, Menyanthes trifoliata, Lythrum salicaria, Ranunculus lingua. Vietoje
jų įsikūrė Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre. Rūšių skaičius kiek
sumažėjo (4 rūšimis). Tiek šienaujamose, tiek nešienaujamose bendrijose rūšių pokyčiai
nesiskyrė.
Caricetum elatae
1. Fizionomija. Monodominantinės kupstuotos Carex elata formuojamos fitocenozės
žemapelkės vidinėje dalyje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios dėl per aukšto vandens lygio.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex elata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios, tačiau nuo
1960 metų (MALAKAUSKIENĖ, 1968) jų plotai drastiškai sumažėjo.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visur panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nuolat užlietose augimvietėse
ežero pakrantėse. Palyginti su 1960 metais, kuomet bendrijos sudarė plačią ištisinę juostą
iškart už ežero pakrantės nendrynų, dabar jų aptinkamas tik vienas plotas. Paežerės
Caricetum elatae bendrijas pakeitė Thelypteridi-Phrgamitetum sąžalynai. 1996 metais juosė
Thelypterido-Phragmitetum bendrijas iš vienos pusės, o iš kitos buvo ribojamos
Magnocaricion sąjungos bendrijų (BALSEVIČIUS, 1996).
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nuolatinis augimviečių užliejimas ir šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Kaip ir Caricetum distichae fitocenozėse, dėl
sausros išnyko hidrofitai (Utricularia vulgaris) ir higrofitai (Menyanthes trofoliata,
Ranunculus lingua). Šienaujamose bendrijose kiek sumažėjo Phragmites australis gausumas
ir padengimas.
Caricetum gracilis
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Carex acuta sąžalynai nuolat užlietose
augimvietėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos yra
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Užima tik fragmentus, todėl nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos mažais ploteliais įsikūrusios žemapelkės
pakraštyje, kur sudaro mozaiką su Caricetum distichae ir Caricetum appropinquatae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Pakankamas vandens lygis.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai ir rūšių sudėtis nepakito.

Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion)
1. Fizionomija. Monodominantinės Carex lasiocarpa bendrijos su žaliosiomis samanomis,
susiformavusios Žuvinto ežerą juosiančios žemapelkės centrinėje dalyje. Tradiciškai Carex
lasiocarpa formuojamos bendrijos buvo priskiriamos Scheuchezerio-Caricetea fuscae klasės
Caricion lasiocarpae sąjungai. Tai rūgščių augimviečių Carex lasiocarpa formuojamos
bendrijos, kurių samanų dangoje vyrauja Sphagnum rūšys. Neutralių ar šarmingų augimviečių
bendrijos buvo priskiriamos kitoms skirtingoms Caricetum lasiocarpae subasociacijoms.
Taigi, ši asociacija buvo labai plačiai suprantama, o jai priskiriamos visai skirtingų
augimviečių bendrijos su skirtingomis augalų rūšimis jų sudėtyje. Vienintelis bendrumas,
jungiantis šį sintaksoną – Carex lasiocarpa dominavimas. Tačiau toks požiūris prieštarauja
augalijos klasifikavimo principams ir visiškai skirtingos fitocenozės negali būti jungiamos į
vieną asociacijų. Ankstesniuose darbuose (BALSEVIČIUS, 1996) Dambavaragio pievų laibieji
viksvynai buvo taip pat priskiriami Caricetum lasiocarpae asociacijai. Paskutiniais metais
Europos fitocenologai neutralių augimviečių Carex lasiocarpa formuojamas bendrijas
priskiria Magnocaricion sąjungos Peucedano-Caricetum lasiocarpae asociacijai. Kad
neįneštume painiavos į tradiciškai nusistovėjusią Lietuvos pelkių augalijos klasifikaciją, šias
bendrijas savo darbe įvardijame fitocenonu (neapibrėžtos padėties sintaksonu) – Carex
lasiocarpa bendrija.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos vietomis užkrūmijančios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Šios bendrijos susiformavusios tokiose pat augimvietėse
kaip ir Caricetum distichae, jų plotai dažnai persidengia, formuodami plačias ekotonų
juostas, kuriuose vyrauja abiejų bendrijų charakteringos rūšys, todėl nėra žinoma kurios
bendrijos labiau plinta, o kurios labiau nyksta.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo stabilumas, šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Kaip ir kitose bendrijose dėl sausros išnyko
hidrofitai, sumenko higrofitų cenopopuliacijos. Kiti pokyčiai nežymūs.
Galio palustris-Caricetum ripariae
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Carex riparia sąžalynai nuolat užlietose
augimvietėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Kaip ir Caricetum gracilis, esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo
sąlygoms, bendrijos yra stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Užima tik fragmentus, todėl nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos mažais ploteliais įsikūrusios žemapelkės
pakraštyje, kur sudaro mozaiką su Caricetum distichae ir Caricetum appropinquatae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Pakankamas vandens lygis.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Rūšių sudėties pokyčiai nežymūs: pagausėjo
Persicaria amphibia, Potentilla palustris ir Senecio paludosus.
Phalaridetum arundinaceae
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Phalaroides arundinacea sąžalynai nuolat
užlietamežemapelkės pakratyje palei Bambenos upę.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.

3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos yra
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos įsikūrusios ties Bambenos upe, kur sudaro
mozaiką su Glycerietum maximae. Paskutiniais metais, pakilus vandens lygiui Bambenoje,
bendrijų plotais padidėjo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai ir rūšių sudėtis nepakito.
Thelypteridi-Phragmitetum
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai su gana gausia ar gausia
viksvų priemaiša, plačia juosta susiformavę Žuvinto ežero pakrantėje.
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 ežero pakrantėje, nevykdant jokios ūkinės
veiklos. Greitai plinta į viksvynų plotus. Pastoviai šienaujant viksvynai turėtų atsikurti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nendrynų pakraščiai šienaujami.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai beveik nepakito. Vienas bendrijos plotas, susiformavęs
pelkės periferinėje dalyje, šienaujant pakito į Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. Kiti
šienaujami Thelypterido-Phragmitetum bendrijų plotai fransformuojasi į Caricetum elatae.
Nešienautų plotų rūšių sudėtis nekito.
Glycerietum maximae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Glyceria maxima sąžalynai, susiformavę užlietose
augimvietėse palei Bambenos upę.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo dėl augimviečių nuolatinio užliejimo,
sudaro mozaiką su Phalaridetum arundinaceae. Paskutiniais metais, pakilus vandens lygiui
Bambenoje, bendrijų plotais padidėjo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo pokyčiai (didesnis
augimviečių užliejimas).
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai ir rūšių sudėtis nepakito.

6. Meldinei nendrinukei tinkamos augalų bendrijos
Dambavaragio pievose meldinė nendrinukė 2011 metais rasta Caricetum elatae bendrijose.
Caricetum elatae bendrijos čia užima 4,57 ha plotą (25 kontūras).
Šyšos polderyje meldinė nendrinukė buvo rasta Caricetum gracilis, Caricetum distichae ir
Phalaridetum arundinaceae bendrijose. Tačiau Dambavaragio pievose tiek Caricetum gracilis, tiek

Phalaridetum arundinaceae plotai yra labai fragmentiški, be to, jie nuolat yra užlieti. Kiaulyčios
pelkėje šių bendrijų iš viso nėra.
Caricetum distichae Dambavaragio pievose užima gana didelius ištisinius plotus (10 kontūras
– 7,01 ha; 19 kontūras – 6,57 ha). Teoriškai šios bendrijos taip pat turėtų būti tinkamos meldinei
nendrinukei veistis. Baltarusijoje meldinė nendrinukė randama ir Caricetum appropinquatae, ir
Carex lasiocarpa formuojamose bendrijose (KOZULIN, FLADE, 1999), tačiau šių bendrijų plotai
Dambavaragio pievose fragmentuoti ir nedideli.

7. Teritorijos dalys, tinkamos meldinei nendrinukei veistis
Meldinei nendrinukei veistis yra tinkamiausia pietinė teritorijos dalis, apaugusi Caricetum
elatae bendrijomis (25 kontūras).
Vadovaujantis nuostata, kad teoriškai tinkami veistis gryni Caricetum distichae plotai ir
Caricetum distichae mozaika su Caricetum appropinquatae ir Carex lasiocarpa bendrija
(Magnocaricion), meldinei nendrinukei galimai būtų tinkama ir pietrytinė teritorijos dalis (19, 21 ir
24 kontūrai).
8. Netinkamos meldinei nendrinukei (arba dar tinkamos, bet turinčios nepageidaujamų
sukcesinių požymių) bendrijos, nepageidaujamų sukcesijų priežastys
Meldinei nendrinukei visai netinkamos Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos. Jos
susiformavusios mažai užliejamose vidutinio drėgnumo augimvietėse. Taigi, šių bendrijų užimtų
plotų tvarkymas meldinės nendrinukės išsaugojimui nėra pirmaeilis.
Taip pat dėl didelio užliejimo netinkamos ir Phragmition sąjungos bendrijos. Meldinei
nendrinukei netinkamos ir Kiaulyčios pelkės Caricion lasiocarpae bendrijos su ištisine kiminų
danga.
Vykdant gamtotvarkos priemones ir tikintis, kad atsikurs tinkamos meldinei nendrinukei
veistis viksvynų bendrijos, reikėtų nedelsiant kirsti Salicetum pentandro-cinereae krūmynus ir
šienauti Thelypterido-Phragmitetum nendrynus. Abi šios bendrijos susiformavo viksvynų vietoje.
Ypač svarbus Thelypterido-Phragmitetum potencialas, nes jos susiformavo vietoje Caricetum elatae;
tik šiose bendrijose Žuvinto pelkėje pastebėta meldinė nendrinukė. Dar prieš 15 metų plati ir ištisinė
šių bendrijų juosta driekėsi palei Žuvinto ežero nendrynus (BALSEVIČIUS, 1996).
Nepageidaujamų požymių turi ir Caricetum distichae, Caricetum appropinquatae bei Carex
lasiocarpa bendrijos, nes jos užkrūmija.
9. Rekomendacijos teritorijos tvarkymui, formuojant meldinei nendrinukei tinkamas
bendrijas.
Dambavaragio pievose ir Kiaulyčios pelkėje augalija susiformavo ir dėl gamtinių, ir dėl
antropogeninių faktorių. Svarbiausi gamtiniai faktoriai, nulėmę augalijos pasiskirstymą, yra
dirvožemio derlingumas ir, ypač, drėgmės režimas. Atkreipiant dėmesį į tai, kad pavasario potvynių
ir po jų ar po liūčių trunkančio augimviečių užliejimo trukmė iš dalies priklauso ir nuo Žuvinto ežero
vandens lygio reguliavimo, užliejimo faktorių iš dalies galima laikyti antropogeniniu. Kiti svarbūs
antropogeniniai faktoriai – šienavimas ir ganymas. Šienavimas svarbus kaip bendrijas palaikantis
faktorius, o intensyvus ganymas – daugiau kaip bendrijas keičiantis faktorius. Didžioji šios teritorijos
dalis ištisus dešimtmečius nebuvo naudojama ūkinėms reikmėms, todėl pakito augalijos
išsidėstymas, bendrijos užkrūmijo ir pasikeitė jų rūšių sudėtis.
Todėl norint formuoti meldinei nendrinukei tinkams augalų bendrijas reikia atsižvelgti
šienavimo intensyvumą, ir tinkamą teritorijos užliejimo trukmę bei jo intensyvumą.

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. Iškirstus plotus būtina kasmet šienauti, žolę iš teritorijos išvežant.
Nedelsiant pradėti intensyviai šienauti Thelypteridi-Phragmitetum bendrijas, tikintis
labiausiai tinkamų meldinei nendrinukei Caricetum elatae bendrijų atsikūrimo. Tikintis efektyvaus
rezultato, reikėtų šienauti du kartus metuose, kol Phragmites australis cenopopuliacija nusilps.
Kitus viksvynų plotus reikėtų šienauti kasmet, ar bent kas antri metai. Tačiau tie plotai,
kuriuose buvo iškirsti krūmai, šienautini kasmet, kol krūmai nustos atželti.
Intensyviai šienauti rekomenduojame 5, 9, 12 ir 17 kontūrus.
Žemapelkės pakraščio Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijas galima ekstensyviai šienauti
arba ekstensyviai ganyti.
10. Augalijos pokyčiai 2011–2015 metais
Nuo 2011 iki 2013 metų tik dalis Dambavaragio pievų buvo šienaujama, tačiau šlapiausių
augimviečių nendrynai ir viksvynai šienauti nebuvo. Juose ūkinė veikla nebuvo vydoma,
hidrologinės sąlygos nepakito, todėl Dambavaragio augalija per 2 metus nesikeitė. 2013 metais
dominuojančiomis išliko Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos (184,52 ha). Nepasikeitė nei
šių asociacijų bendrijų užimami plotai, nei plotų konfigūracija. Vizualiai įvertinus, nenustatyta ir
bendrijų rūšių sudėties ar jų gausumo pakitimų.
2013–2015 metais Dambavaragio pievos (išskyrus pietinę dalį) buvo šienaujamos.
Nendrynų pakraščių šienavimas davė rezultatų – teritorijoje prasidėjo antrinės atkuriamosios
sukcesijos procesai. Visų pirma, nuo pagrindinio nendryno masyvo izoliuotuose, mažesniuose
plotuose, kur augimvietės tik drėgnos, o ne šlapios, sukcesija vyko labai sparčiai – iš ThelypteridoPhragmitetum susiformavo Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, kurios nešienaujant gana stabilios –
išsilaiko daugelį metų, kol neapauga nendrėmis ar karklais. Šienaujant Lysimachio vulgarisFilipenduletum gana greitai pasikeitė į Filipendulo-Geranietum palustris. Šios yra žymiai rūšių
turtingesnės ir, tikėtina, šienaujant turėtų išlikti.
Šlapių augimviečių nendrynai (Thelypterido-Phragmitetum) šienaujant pradėjo kisti į
Caricetum elatae. Šienaujamuose nendrynuose ne tik sužėlė čia augę, nendrių užstelbti Carex elata
kerai, bet užfiksuota ir daug juvenilinių šios viksvų rūšies individų. Caricetum elatae bendrijos
anksčiau čia ir augo. Taigi, augalijos pokyčiai dėl šienavimo Dambavaragio pievose labai palankūs,
nes atsikuria tos bendrijos, kurios buvo anksčiau išplitusios. Taigi, tikėtina, kad pagal šį sukcesijos
scenarijų vyks tokie pat pokyčiai (šienaujant) ir kitose Žuvinto pakrantėse. Atsižvelgiant į tai, kad
Caricetum elatae bendrijos nustatytos kaip palankiausios meldinei nendrinukei veistis, nuolat
šienaujant nendrynus, akivaizdžiai padaugės jai tinkamų plotų.

2 pav. Tyrimų laukelis LT08/2-Nr. 25. Nešienaujamos Caricetum elatae bendrijos 2011 metais
(kairėje) ir 2015 metais (dešinėje).

3 pav. Tyrimų laukelis LT08/2-Nr. 7. Nešienaujamos Thelypterido-Phragmitetum bendrijos 2011
metais (kairėje) ir 2015 metais (dešinėje).

4 pav. Tyrimų laukelis LT08/2-Nr. 2. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijos (2011 metai,
kairėje) po šienavimo virto Filipendulo-Geranietum (2015 metai, dešinėje).

11. Išvados
1. Dambavaragio pievose vykdytas krūmų kirtimas sumažino teritorijos fragmentiškumą ir pakeitė
kraštovaizdį – tvarkyta teritorijos dalis tapo vientisa ir atvira su būdinga žemapelkių ir pievų
augalijos mozaika.
2. Šienavimas didžiausią įtaką turėjo Thelypterido-Phragmitetum ir Lysimachio vulgarisFilipenduletum bendrijų pokyčiams.
3. Įvairių kitų žolinių bendrijų, tiek šienautų, tiek nešienautų pokyčiai buvo fliuktuacinio pobūdžio.
Dėl paskutinių dviejų sausringų vasarų, daugelyje bendrijų padidėjo rūšių skaičius.
4. Teritorijos rytinio pakraščio pievų augalijos pokyčiams ganymas kol kas įtakos neturėjo.
5. Nešienautose ir užkrūmijančiose didžiųjų viksvų bendrijose, vykstant antrinei sukcesijai, krūmų
projekcinis padengimas padidėjo 10 %.
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1. Bendra augalijos charakteristika
Epušės pusiasalio ir Grabelės pievų augaliją 2011–2013 metais sudarė 16 asociacijų
bendrijos ir 2 neapibrėžto sintaksonominio rango vienetai – fitocenonai, priklausantys 4 augalijos
klasėms.
Žolinė augalija. Epušės pusiasalyje ir Grabelės pievose vyravo Phragmito-Magnocaricetea
klasės bendrijos, kurios užėmė 87,15 ha plotą. Iš jų didžiausius plotus užėmė Magnocaricion
sąjungos bendrijos (79,07 ha). Iš jų vyravo Caricetum distichae (30,38 ha), ThelypteridiPhragmitetum (22,89 ha), Caricetum appropinquatae (9,03 ha) ir Carex lasiocarpa bendrija
(9,03 ha). Šios bendrijos užėmė net 71,33 ha plotą. Tai sudarė 69,66 % viso tirto Epušės pusiasalio
ir Grabelės pievų ploto.
Labiausiai paplitusios Epušės pusiasalyje ir Grabelės pievose buvo Caricetum distichae
bendrijos, susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, nei kitos Magnocaricion sąjungos fitocenozės.
Teritorijos pietinėje dalyje šios bendrijos užėmė didelį 14,68 ha plotą. Kitur dideliuose plotuose
šios bendrijos kartu su Caricetum appropinquatae, Caricetum elatae ir Carex lasiocarpa bendrija
(Magnocaricion) sudarė sudėtingą augalijos mozaiką. Žemapelkės periferinėje dalyje, kur
šlapesnės augimvietės ir paviršinis vanduo slūgso dirvos paviršiuje šios bendrijos sudarė mozaiką
su Caricetum gracilis, Phalaridetum arundinaceae, Glycerietum maximae. Vandeniu užlietuose
pelkės periferijos plotuose Caricetum distichae buvo išsidėsčiusios su Rorippo-Agrostietum ir
Carici-Menyanthetum trifoliatae. Tirtos teritorijos pietinėje ir šiaurės rytų dalyse stebėta Caricetum
distichae bendrijų plotų nykimo tendencija. Šios bendrijos čia užleido vietą Caricetum gracilis,
Phalaridetum arundinaceae, Glycerietum maximae, Rorippo-Agrostietum ir Carici-Menyanthetum
trifoliatae fitocenozėms.
Didelius plotus teritorijoje užėmė Magnocaricion sąjungai priskiriamos ThelypteridiPhragmitetum fitocenozės (22,89 ha), išsidėsčiusios Žuvinto ežero pakrantėse. Panašiose
augimvietėse, kaip ir Caricetum distichae, susiformavusios Caricetum appropinquatae asociacijos
ir Carex lasiocarpa bendrijos. 20 kontūre šios bendrijos išplitusios tarp Caricetum distichae plotų.
Caricetum elatae, kaip ir Thelypteridi-Phragmitetum, buvo užėmusios šlapiausias
augimvietes iš visų Magnocaricion sąjungos bendrijų (4,31 ha). 22 kontūre, Epušės pusiasalyje
Caricetum elatae vyrauja. Per 15 paskutiniųjų metų šių bendrijų plotai labai sumažėjo, dėl nendrių
invazijos jas pakeitė Thelypteridi-Phragmitetum. 1996 m. Caricetum elatae Epušės pusiasalyje ir
Grabelės pievose ištisine juosta driekėsi palei Žuvinto ežerą (BALSEVIČIUS, 1996).
Kitos Magnocaricion sąjungos bendrijos užėmė nedidelius plotus ir didesnės reikšmės tirtos
teritorijos augalijos dangoje neturėjo. Iš šių mažai paplitusių bendrijų kiek didesnius plotus užėmė
Caricetum gracilis (2,11 ha) ir Phalaridetum arundinaceae (0,74 ha). Šios bendrijos taip pat
aptiktos šlapesnėse augimvietėse, tačiau skirtingai nei Caricetum elatae, abiejų šių asociacijų
bendrijos išplitusios tik žemapelkės periferinėje dalyje, kur aukštesnis vandens lygis. Pelkės
periferijoje taip pat rasti ir Iridetum pseudacori (0,38 ha), Carici-Menyanthetum trifoliatae
(0,11 ha) ir Peucedano-Calamagrostietum canescentis (0,09 ha) asociacijų bendrijų fragmentai.
Daug mažesnį plotą užėmė Phragmition sąjungos fitocenozės (8,08 ha). Iš jų vyravo
Acoretum calami (3,67 ha) ir Glycerietum maximae (3,07 ha). Šios bendrijos susiformavusios
žemapelkės pakraštyje. Jų augimvietės per vasarą dažniausiai būna užlietos vandeniu.
Phragmitetum australis nedidelis plotas (1,34 ha) buvo išsidėstęs palei Grabelės upelį.
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užima 7,15 ha plotą. Visos asociacijos, išskyrus
Rorripo-Agrostietum, priklausė Calthion sąjungai. Grabelės pievose didelius plotus užėmė
Deschampsietum cespitosae fitocenozės (4,04 ha). Čia jos nei ganomos, nei šienaujamos, todėl
stebima nebūdingų rūšių (Cirsium arvense, Epilobium hirsutum) invazija. Deschampsietum
cespitosae buvo išsidėsčiusios pačiame žemapelkės pakraštyje ir ribojosi su aukštųjų helofitų ar
didžiųjų viksvų bendrijomis nuo ežero pusės ir su dirbamais laukais bei kutūrinėmis pievomis ežero
duburio šlaite. Panašiose augimvietėse susiformavusios Carex disticha bendrijos (0,55 ha). Tai
Calthion sąjungos drėgnų pievų fitocenozės, kuriose dominavo Carex disticha. Šios fitocenozės
susiformavo dėl Carex disticha invazijos, nustojus šienauti ir ganyti žemapelkės pakraščio pievas.

Epušės pusiasalyje, pakilesnėje vietoje, aptiktas Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijų
plotas (1,92 ha). Rorripo-Agrostietum bendrijos fragmentas (0,64 ha) aprašytas pelkės periferinėse
dalyje tarp Magnocaricion sąjungos fitocenozių. Ši bendrija susiformavo numirkus Caricetum
distichae fitocenozėms.
Galio-Urticetea klasės bendrijos aptiktos 0,96 ha plote. Rasta vienintelė CalystegioEpilobietum hirsuti asociacija. Šios asociacijos bendrijos susiformavo pažeistoje augimvietėje,
iškirtus krūmus ir suardžius buvusią žolinę dangą.
Krūmynai. Alnetea glutinosae klasė Grabelės pievose atstovaujama Salicetum pentandrocinereae asociacijos. Šie karklų krūmynai užėmė 7,14 ha, tai sudaro 6,97 % tirtos teritorijos ploto.
Salicetum pentandro-cinereae asociacijos bendrijos susiformavo užkrūmijant žemapelkės
Magnocaricion sąjungos bendrijoms. Dalis krūmynų paskutiniais metais buvo iškirsti, tačiau kai
kur sėkmingai atžėlė.
2015 metais tirtos teritorijos augaliją sudarė 17 asociacijų bendrijų ir 3 neapibrėžto rango
sintaksonominiai vienetai, priklausantys 5 augalijos klasėms.
Po vykdytos ūkinės veiklos (krūmų kirtimo, jų atžalų šalinimo, šienavimo ir ganymo)
Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje pakito kai kurių augalų bendrijos bei jų užimami plotai. Tik
Galio-Urticetea klasės bendrijų plotai išliko tokie patys (0,96 ha, 0,94 %).
Labai sumažėjo Alnetea glutinosae klasės bendrijų plotai, nes iškirtus Salicetum pentandrocinerea krūmynus ir šienaujant karklų atžalas, susiformavo Caricetum distichae ar Carex
lasiocarpa bendrija (Magnocaricion). 2011–2013 metais Alnetea klasės bendrijos užėmė 7,14 ha
(6,97 %) plotą, o 2015 metais – tik 0,75 ha (0,73 %).
Akivaizdžiai padidėjo Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijų plotai: nuo 87,15 ha
(85,11 %) 2011–2013 metais iki 92,48 ha (90,31 %) 2015 metais. Padidėjo šiai klasei priklausančių
Carex lasiocarpa bendrijų (Magnocaricion) plotai: nuo 9,03 ha (8,82 %) 2011–2013 metais iki
14,87 ha (14,52 %). Taip pat padidėjo Caricetum distichae plotai nuo 30,38 ha (29,67 %) 2011–
2013 metais iki 35,01 ha (34,19 %) 2015 metais. Dėl šienavimo akivaizdžiai sumažėjo Caricetum
appropinquatae plotai: nuo 9,03 ha (8,82 %) iki 1,66 ha (1,62 %).
Suarus žemapelkės pakraščio dalį, sumažėjo Caricetum gracilis (nuo 2,11 ha (2,06 %) iki
1,95 ha (1,9 %)), Glycerietum maximae (nuo 3,07 ha (3,00 %) iki 2,45 ha (2,48 %)), Acoretum
calami ( nuo 3,67 ha (3,58 %) iki 3,40 ha (3,32 %)). Dėl šienavimo naujai susiformavo Caricetum
diandrae (3,30 ha (3,22 %)). Išnyko Carici-Menyanthemum trifoliatae. Kitų bendrijų plotai nekito.
Šiek tiek padidėjo Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijų užimti plotai nuo 7,15 ha
(6,98 %) iki 7,25 ha (7,08 %).
Dėl sausros ir ganymo padidėjo Rorripo-Agrostietum plotai: nuo 0,64 ha (0,63 %) iki
0,75 ha (0,73 %). Dėl šienavimo sumažėjo Deschampsietum cespitosae plotai: nuo 4,04 ha
(3,95 %) iki 0,59 ha (0,58 %). Dėl šienavimo naujai susiformavo Alpecuretum pratensis (3,45 ha,
3,37 %). Kitų pievų bendrijų plotai nekito. Suarus periferinį pievų plotą, susiformavo vienmečių
piktžolių bendrijos (klasė Stellarietea mediae) (0,96 ha, 0,94 %).
2. Augalijų bendrijų užimami polotai
1 lentelė
Augalų bendrijų užimami plotai Epušės pusiasalyje ir Grabelės pievose, 2011–2015 m.
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Augalų bendrija
Peucedano-Calamagrostietum canescentis
Carici-Menyanthetum
trifoliatae
Iridetum pseudacori

2011
Plotas,
%
ha
0,09
0,09

2013
Plotas,
%
ha
0,09
0,09

2015
Plotas,
%
ha
0,09
0,09

0,11

0,11

0,11

0,11

0,00

0,00

0,38

0,37

0,38

0,37

0,38

0,37

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Carex disticha bendrija
(Calthion)
Rorippo-Agrostietum
Phalaridetum arundinaceae
Calystegio-Epilobietum
hirsuti
Phragmitetum australis
Lysimachio vulgarisFilipenduletum
Caricetum gracilis
Glycerietum maximae
Acoretum calami
Deschampsietum cespitosae
Caricetum elatae
Salicetum pentandrocinereae
Carex lasiocarpa bendrija
(Magnocaricion)
Caricetum appropinquatae
Thelypteridi-Phragmitetum
Caricetum distichae
Stellarietea mediae (arimas)
Alopecuretum pratensis
Caricetum diandrae
Iš viso:

0,55

0,54

0,55

0,54

0,55

0,54

0,64
0,74
0,96

0,63
0,72
0,94

0,64
0,74
0,96

0,63
0,72
0,94

0,75
0,74
0,96

0,73
0,72
0,94

1,34
1,91

1,31
1,87

1,34
1,91

1,31
1,87

1,34
1,91

1,31
1,87

2,11
3,07
3,67
4,04
4,31
7,14

2,06
3,00
3,58
3,95
4,21
6,97

2,11
3,07
3,67
4,04
4,31
7,14

2,06
3,00
3,58
3,95
4,21
6,97

1,95
2,54
3,40
0,59
4,31
0,75

1,90
2,48
3,32
0,58
4,21
0,73

9,03

8,82

9,03

8,82

14,87

14,52

9,03
22,89
30,38
00,00
00,00
00,00
102,40

8,82
22,35
29,67
00,00
00,00
00,00

9,03
22,89
30,38
00,00
00,00
00,00
102,40

8,82
22,35
29,67
00,00
00,00
00,00

1,66
22,89
35,01
0,96
3,45
3,30
102,40

1,62
22,35
34,19
0,94
3,37
3,22
100,00

100,00

100,00

3. Augalijos klasių užimami plotai
2 lentelė
Skirtingų klasių bendrijų užimami plotai Epušės pusiasalyje ir Grabelės pievose, 2011–2015 m.
Augalijos klasė
Galio-Urticetea
Alnetea glutinosae
Molinio-Arrhenatheretea elatioris
Phragmito-Magnocaricetea
Stellarietea mediae (arimas)
Iš viso:

2011
Plotas,
%
ha
0,96
0,94
7,14
6,97
7,15
6,98
87,15
85,11
0,00
0,00
102,40 100,00

2013
Plotas,
%
ha
0,96
0,94
7,14
6,97
7,15
6,98
87,15
85,11
0,00
0,00
102,40 100,00

2015
Plotas,
%
ha
0,96
0,94
0,75
0,73
7,25
7,08
92,48
90,31
0,96
0,94
102,40 100,00

4. Augalų bendrijų sąvadas
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

MOLINIO-ARRHENATHERETEA ELATIORIS Tüxen 1937
Molinietalia caeruleae Koch 1926
Calthion palustris Tüxen 1937
Carex disticha bendrija
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978
Alopecurion pratensis Pass. 1964
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae Tüxen 1970
Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950
Rorippo-Agrostietum (Moor 1958) Oberdofer et Th. Müller
1961
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia Koch 1926
Magnocaricion Koch 1926
Caricetum appropinquatae Aszód 1935
Caricetum distichae Nowiński 1927
Caricetum gracilis Savič 1926
Caricetum elatae Koch 1926
Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957
Carex lasiocarpa bendrija
Carici-Menyanthetum trifoliatae Soó 1955
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Peucedano-Calamagrostietum canescentis Simon 1960
Iridetum pseudacori Eggler 1933
Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper ex van Donselaar et al.
1961
Phragmition Koch 1926
Acoretum calami Dagys 1932
Glycerietum maximae Nowiński 1930
Phragmitetum australis Savič 1926
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969
Convolvuletalia sepium Tüxen 1950
Convolvulion sepium Tüxen 1947
Calystegio-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972
Stellarietea mediae Tüxen et al. ex von Rochow 1951

5. Augalų bendrijų trumpos charakteristikos
Salicetum pentandro-cinereae
1. Fizionomija. Supelkėjusių augimviečių karklų krūmynai, kuriuose vyrauja Salix cinerea,
taip pat randami S. myrsinifolia, S. pentandra. Krūmų aukštas susivėręs, todėl žolynas gana
išretėjęs.
2. Užkrūmijimas. Dažniausiai – tai tankios krūmynų bendrijos, kurių projekcinis padengimas
siekia 100 %.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.

4. Stabilumas. 3 kontūre bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties. 8 kontūre bendrijos gana
chaotiškos rūšių sudėties, joms būdinga daugiau nitrofilų rūšių. Šiame plote karklų
krūmynai prieš keletą metų buvo iškirsti, tačiau greitai atžėlė, o suardžius dirvožemio
dangą, pakito rūšių sudėtis.
5. Rūšių sudėties variacijos. Natūraliai susiformavusių ir besivystančių bendrijų rūšių sudėtis
skiriasi nuo regeneruojančių. Regeneruojančiose bendrijose daugiau nitrofilų rūšių ir
nitrofilų cenopopuliacijos gausesnės.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti viksvynus.
Nešienaujant jas supančių viksvynų, bendrijų plotai plėsis. Salicetum pentandro cinereae –
stadijinės bendrijos. Vykstant sukcesijai, jose įsivyraus medžiai (dažniausiai Betula
pubescens) ir susiformuos Carici elongatae-Alnetum asociacijos miško bendrija. Po kirtimų
formuojasi Caricetum distichae ir Carex lasiocarpa (Magnocaricion) bendrijos ir jų
mozaikos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Didžioji dalis krūmų projekto metu iškirsti.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Iškirtus šiuos krūmynus ir šalinant krūmų atžalas bei reguliariai šienaujant
susiformavo Caricetum distichae ir Carex lasiocarpa (Magnocaricion) bendrijos.

1 pav. Salicetum pentandro-cinereae plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės pievose ir
Epušės pusiasalyje.
Carex disticha bendrija (Calthion)
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Carex disticha. Nors bendrijos fizionomija panaši į Caricetum distichae, tačiau šioje
daugiarūšėje fitocenozėje vyrauja Molinio-Arrhenatheretea klasei būdungos rūšys.
Higrofitų rūšių nedaug: Equisetum fluviatile, Peucedanum palustre. Dėl šių priežasčių
bendrijos negalime priskirti Phragmito-Magnocaricetea klasei.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Žemapelkės pakraštyje jos susiformavo nustojus ganyti ir
šienauti Deschampsietum cespitosae.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo pavasario potvynių mažiau
užliejamose žemapelkės periferijos augimvietėse, nustojus ganyti ir šienauti
Deschampsietum cespitosae fitocenozes. Deschampsietum cespitosae pievos nuo ežero

pusės ribojasi su Caricetum distichae viksvynais, kurie įsikūrę šlapesnėse augimvietėse ir
kuriuose pievoms būdingų rūšių aptinkama tik sporadiškai. Taigi, gretimose augimvietėse
augusi Carex disticha turėjo galimybę išplisti ir į pievas. Šių žemapelkės pakraščio pievų
neganant ir nešienaujant, jos užaugs karklais. Pradėjus ganyti ir šienauti, tikėtina, atsikurs
Deschampsietum cespitosae, tačiau šis procesas taip pat priklausomas ir nuo augimvietės
hidrologinio režimo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Ir ganoma, ir šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Neužfiksuoti.
Deschampsietum cespitosae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Deschampsia cespitosa, Carex nigra, Persicaria amphibia, Equisetum palustre, Geum
rivale, Potentilla anserina, Agrostis stolonifera, Eleocharis uniglumis. Gana daug higrofitų
rūšių: Equisetum fluviatile, Carex vulpina, Epilobium palustre, Lycopus europaeus, Galium
palustre, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Menkas kupstuotumas. Kupstus formuoja Deschampsia cespitosa.
4. Stabilumas. Grabelės pievose šių bendrijų susiformavimą lėmė ne tik ganymas, bet ir
pakankamai ilgas užliejimas pavasarį. Kol yra ganomos, šios fitocenozės yra gana stabilios
ir būdingos rūšių sudėties. Tačiau paskutiniais metais labiau, nei įprastai pakilęs ežero
vandens lygis turėjo įtakos bendrijų rūšių sudėčiai – labai padaugėjo higrofitų rūšių.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios labai panašiose
augimvietėse, be to visi plotai nenaudojami.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Deschampsietum cespitosae išsidėsčiusios pačiame
žemapelkės pakraštyje ir nuo ežero pusės ribojasi su aukštųjų helofitų ar didžiųjų viksvų
bendrijomis, o ežero duburio šlaite – su dirbamais laukais bei kutūrinėmis pievomis. Jos
susiformavo dėl ganymo mažiau užliejamose vietose žemapelkės pakraščiuose, tačiau įtakos
jų susidarymui turėjo ir gana ilgas augimviečių užliejimas pavasariais, nes Deschampsia
cespitosa – rūšis, atspari tiek užliejimui, tiek ilgalaikiam mindymui. Dabar bendrijos
neganomos ir nešienaujamos, todėl jose auga Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Urtica
dioica. Neganant ir nešienaujant bendrijos užaugs krūmais, o tose vietose, kur ribojasi su
Caricetum distichae – transformuosis į Carex disticha bendrijas (Calthion). Esant
pastoviam aukštesniam ežero vandens lygiui, šias fitocenozes veikiausiai pakeis didžiųjų
viksvų bendrijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Neganoma ir nešienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymas, užliejimas.
9. Pokyčiai. Po dviejų metų bendrijų šienavimo susiformavo Alopecuretum pratensis.
Ganomame plote bendrijos nekito.

2 pav. Deschampsietum cespitosae plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės pievose ir
Epušės pusiasalyje.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
1. Fizionomija. Tik pavasarį užliejamų augimviečių bendrijos, kuriuose vyrauja Filipendula
ulmaria. Bendrijų sudėtyje gausios ir kitos rūšys: Geum rivale, Phleum pratense,
Deschampsia cespitosa, Galium verum, Potentilla anserina, Stachys palustris.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos menkai užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė, pasitaiko nitrofilų, ypač
Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica. Bendrijos veikiausiai susiformavo iš
Deschampsietum cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti, nes Deschampsia cespitosa ir
dabar likęs gausus šių fitocenozių rūšių sudėties komponentas. Šie pokyčiai vyko daugiau
nei 50 metų, nes Lysimachio vulgaris-Filipenduletum bendrijos aprašytos tik Epušės
pusiasalyje, kuriame dėl rezervato režimo jokia ūkinė veikla per šį laiko tarpą nebuvo
vykdoma.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos veikiausiai susiformavo iš Deschampsietum
cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti. Bendrijose stebimi pavieniai Frangula alnus
krūmai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymo ir šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Labai pagausėjo Festuca rubra, Anthriscus sylvestis, Centaurea jacea, mažiau –
Phleum pratense, Agrimonia eupatoria, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum. Labai
sumažėjo Geum rivale gausumas. Taip pat užfiksuotos mažesnės Stachys palustris
cenopopuliacijos. Mezofitų populiacijų gausėjimą nulėmė paskutinės sausringos vasaros.
Rorippo-Agrostietum
1. Fizionomija. Nuolat vandeniu užlietos kiliminės žemaūgės mažarūšės pievų bendrijos,
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 Caricetum distichae, joms
numirkus. Užima nedidelį plotą, sudarydamos mozaiką su Carici-Menyanthetum ir
Caricetum distichae. Pažemėjus vandens lygiui susiformuos viksvynų bendrijos, veikiausiai
Caricetum distichae. Bendrijos ganant, ilgą laiką išlieka stabilios.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Intensyviai ganoma, atolas nušienautas.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Viksvynų numirkimas, pakilus vandens lygiui.
9. Pokyčiai. Bendrijų rūšių sudėtis mažai kito. Pagausėjo: Carex nigra, Potentilla anserina,
Ranunculus repens. Sunyko Eleocharis uniglumis, Stellaria palustris cenopopuliacijos.
Visai išnyko – Glyceria fluitans ir Lysimachia vulgaris.

3 pav. Rorippo-Agrostietum plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje.
Caricetum appropinquatae
1. Fizionomija. Carex appropinquata bendrijose vyrauja, tačiau skirtingai nuo kitų didžiųjų
viksvų bendrijų jose gana gausiai auga ir kitos rūšys: Carex disticha, Potentilla palustris,
Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus, Calamagrostis stricta, Cirsium palustre,
Peucedanum palustre, Geum rivale. Be to, jos turtingesnės rūšių. Bendrijų edifikatorius
Carex appropinquata formuoja būdingą kupstuotą mikroreljefą, todėl vienų ekologinių
grupių augalai įsikuria ant kupstų, kitų – tarpkupstėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos buvo vietomis užkrūmijusios, tačiau krūmai iškirsti.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex appropinquata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Vietomis gausi Carex lasiocarpa ar C. disticha.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo periodiškai užliejamose
augimvietėse, panašiose, kaip ir Caricetum distichae, su kuriomis sudaro mozaiką.
Vidurvasaryje vanduo laikosi paviršiuje, rečiau ekotopai užlieti. Nešienaujamos bendrijos
ilgainiui užželia Salix genties krūmais. Šienaujant bendrijos nyksta. Jas keičia Carex
lasiocarpa bendrijos (Magnocaricion) arba Caricetum diandrae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Periodiškas augimviečių užliejimas.
9. Pokyčiai. Pradėjus bendrijas šienauti, jų plotai labai sumažėjo. Šių bendrijų vietą užėmė
Caricetum diandrae ar Carex lasiocarpa bendrijos (Magnocaricion). Šienaujamose
Caricetum appropinquatae bendrijose sumažėjo Carex appropinquata gausumas. Taip pat

labai sumažėjo Filipendula ulmaria gausumas, išnyko Caltha palustris, Galium uliginosum,
Lathyrus palustris, Menyanthes trifoliata, Mentha arvensis, Poa pratensis, Valeriana
officinalis. Naujai įsikūrė gana gausios Agrostis stolonifera, Carex diandra, C. lasiocarpa,
C. panicea, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra, Potentilla palustris
cenopopuliacijos.

4 pav. Caricetum appropinquatae plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės pievose ir
Epušės pusiasalyje.
Caricetum distichae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex disticha sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos vietomis užkrūmijančios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais arba kai kur apauga nendrėmis.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Labai paplitusios Epušės pusiasalyje ir Grabelės
pievose bendrijos, susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, mažiau užliejamose vietose. 20
kontūre Caricetum distichae sudaro mozaiką su Caricetum appropinquatae ir Carex
lasiocarpa bendrijomis. Visos šios bendrijos susiformavusios tokiose pat augimvietėse, jų
plotai dažnai persidengė, formuodami plačias ekotonų juostas, kuriuose vyravo dvi ar trys
aukščiau aprašytų bendrijų charakteringos rūšys, todėl nebuvo žinoma, kurios bendrijos
labiau plinta, o kurios labiau nyksta. Kitokia padėtis 7 kontūre, kur Caricetum distichae
užima vientisą plotą. Tačiau 1960 metais čia vyravo Caricetum rostratae, kurios dabar
Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje neaptinkamos (MALAKAUSKIENĖ, 1968). Pakilus
Žuvinto ežero vandens lygiui, jau po poros metų, t.y. 2011 metais Caricetum distichae
bendrijų sudėtyje apygausiai augo Carex rostrata, nors 1996 metais ši rūšis bendrijose
neužfiksuota (BALSEVIČIUS, 1996). taigi, tikėtina, kad kylant vandens lygiui, Caricetum
distichae gali pakeisti Caricetum rostratae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama, iškirsti krūmai. Dalis bendrijų ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai, šienavimas.
9. Pokyčiai. Ganomose ir šienaujamose bendrijose labai pagausėjo Agrostis stolonifera.
Išsivystė samanų danga (nuo 1 % iki 80 %). Pagausėjo ir kitų viksvų: Carex lasiocarpa,
C. panicea, C. nigra. Bendrijų plotai padidėjo, nes jos naujai susiformavo, iškirtus
krūmynus.

5 pav. Caricetum distichae plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje.
Caricetum gracilis
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Carex acuta sąžalynai nuolat užlietuose
žemapelkės pakraščiuose.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Kaip ir Caricetum distichae, esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo
sąlygoms, bendrijos yra stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos nedideliais plotais įsikūrusios žemapelkės
pakraštyje, kur sudaro mozaiką su Acoretum calami, Glycerietum maximae, o mažiau
užlietose augimvietėse – su Phalaridetum arundinaceae. Atliekant tyrimus 1996 metais nei
Grabelės pievose, nei Epušės pusiasalyje šios fitocenozės nebuvo aprašytos (BALSEVIČIUS,
1996). Matyt, jų atsiradimą lėmė paskutiniais metais pakilęs vandens lygis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai.
9. Pokyčiai. Šienaujamose bendrijose sumažėjo Carex acuta cenopopuliacijų gausumas. Labai
pagausėjo Agrostis stolonifera. Atsirado Phalaroides arundinacea.
Caricetum elatae
1. Fizionomija. Monodominantinės kupstuotos Carex elata formuojamos fitocenozės Žuvinto
ežero pakrantėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios dėl per aukšto vandens lygio.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex elata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios, tačiau nuo
1960 metų jų plotai drastiškai sumažėjo (MALAKAUSKIENĖ, 1968).
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visur panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nuolat užlietose augimvietėse,
panašiose, kaip ir Caricetum gracilis, tačiau Caricetum gracilis aptinkamos užlietuose
žemapelkės pakraščiuose, o Caricetum elatae – užlietose ežero pakrantėse. Palyginti su
1960 metais, kuomet bendrijos sudarė plačią ištisinę juostą iškart už ežero pakrantės

nendrynų, dabar jos aptinkamos tik Epušės pusiasalyje. Paežerės Caricetum elatae bendrijas
pakeitė Thelypteridi-Phrgamitetum sąžalynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nuolatinis augimviečių užliejimas ir šienavimas.
9. Pokyčiai. Šienaujamų bendrijų rūšių sudėtis beveik nekito, tik pagausėjo Carex disticha ir
Thelypteris palustris cenopopuliacijos.
Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion)
1. Fizionomija. Monodominantinės Carex lasiocarpa bendrijos su žaliosiomis samanomis,
susiformavusios Žuvinto ežerą juosainčios žemapelkės centrinėje dalyje. Tradiciškai Carex
lasiocarpa formuojamos bendrijos buvo priskiriamos Scheuchezerio-Caricetea fuscae
klasės Caricion lasiocarpae sąjungai. Tai rūgščių augimviečių Carex lasiocarpa
formuojamos bendrijos, kurių samanų dangoje vyrauja Sphagnum rūšys. Neutralių ar
šarmingų augimviečių bendrijos buvo priskiriamos kitoms skirtingoms Caricetum
lasiocarpae subasociacijoms. Taigi, ši asociacija buvo labai plačiai suprantama, o jai
priskiriamos visai skirtingų augimviečių bendrijos su skirtingomis augalų rūšimis jų
sudėtyje. Vienintelis bendrumas, jungiantis šį sintaksoną – Carex lasiocarpa dominavimas.
Tačiau toks požiūris prieštarauja augalijos klasifikavimo principams ir visiškai skirtingos
fitocenozės negali būti jungiamos į vieną asociacijų. Ankstesniuose darbuose (BALSEVIČIUS,
1996) Epušės pusiasalio labieji viksvynai buvo taip pat priskiriami Caricetum lasiocarpae
asociacijai. Paskutiniais metais Europos fitocenologai neutralių augimviečių Carex
lasiocarpa formuojamas bendrijas priskiria Magnocaricion sąjungos Peucedano-Caricetum
lasiocarpae asociacijai. Kad neįneštume painiavos į tradiciškai nusistovėjusią Lietuvos
pelkių augalijos klasifikaciją, šias bendrijas savo darbe įvardijame fitocenonu (neapibrėžtos
padėties sintaksonu) – Carex lasiocarpa bendrija.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos buvo vietomis užkrūmijančios, tačiau projekto metu krūmai
iškirsti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais arba kai kur apauga nendrėmis.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Paplitusios Epušės pusiasalyje bendrijos,
susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, mažiau užliejamose vietose. 20 kontūre sudaro
mozaiką su Caricetum distichae ir Caricetum appropinquatae. Visos šios bendrijos
susiformavusios tokiose pat augimvietėse, jų plotai dažnai persidengia, formuodami plačias
ekotonų juostas, kuriuose vyravo dvi ar trys aukščiau aprašytų bendrijų charakteringos
rūšys, todėl nebuvo žinoma kurios bendrijos labiau plinta, o kurios labiau nyksta. 2015
metais nustatyta, kad Carex lasiocarpa bendrijos plinta.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo stabilumas, šienavimas.
9. Pokyčiai. Šienaujamose bendrijose padaugėjo samanų padengimas (nuo 50 % iki 90 %).
Išnyko Peucedanum palustre, Menyanthes trifoliata. Pagausėjo Agrostis stolonifera,
Equisetum fluviatile, Festuca rubra, Epilobium palustre.

6 pav. Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion) plotų dinamika 2011–2015 m. (ha, %) Grabelės
pievose ir Epušės pusiasalyje.
Carici-Menyanthetum trifoliatae
1. Fizionomija. Nuolat vandeniu užlietos žemaūgės mažarūšės žemapelkių bendrijos, kurių
žolyne vyrauja Menyanthes trifoliata.
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 Caricetum distichae, joms
numirkus. Užima nedidelį plotą, sudarydamos mozaiką su Rorripo-Agrostietum ir
Caricetum distichae. Pažemėjus vandens lygiui susiformuos viksvynų bendrijos, veikiausiai
Caricetum distichae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nuo 2013 metų pradėta ganyti.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Viksvynų numirkimas, pakilus vandens lygiui.
9. Pokyčiai. 2015 metais bendrijos išnyko (veikiausiai dėl augimviečių nusausėjimo ir
išganymo). Jas pakeitė Rorippo-Agrostietum.
Phalaridetum arundinaceae
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Phalaroides arundinacea sąžalynai nuolat
užlietuose žemapelkės pakraščiuose.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos yra
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos nedideliais plotais įsikūrusios žemapelkės
pakraštyje, kur sudaro mozaiką su Acoretum calami, Glycerietum maximae, Caricetum
gracilis, o mažiau užlietose augimvietėse – su Caricetum distichae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis plotų šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai.
9. Pokyčiai. Pagausėjo Carex acuta, C. disticha, Persicaria amphibia, Lysimachia vulgaris.
Išnyko Glyceria maxima.

Peucedano-Calamagrostietum canescentis
1. Fizionomija. Monodominantiniai ir mažarūšiai Calamagrostis canescens sąžalynai mažiau
užlietuose žemapelkės pakraščiuose.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos yra
stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Aprašytas tik nedidelis fragmentas, įsikūręs žemapelkės
pakraštyje, todėl spręsti apie sukcesiją nepakanka duomenų.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenustatyti.
9. Pokyčiai. Esminių pokyčių nenustatyta.
Iridetum pseudacori
1. Fizionomija. Monodominantiniai Iris pseudacorus sąžalynai, aptikti vienoje vietoje
žemapelkės periferijoje.
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 augimvietes, kaip Caricetum
gracilis, acoretum calami ir Glycerietum maximae. Su šiomis bendrijomis sudaro mozaiką.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenustatyti.
9. Pokyčiai. Nenustatyta.
Thelypteridi-Phragmitetum
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai su gana gausia ar gausia
viksvų priemaiša, plačia juosta susiformavę Žuvinto ežero pakrantėje.
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 ežero pakrantėje, nevykdant jokios ūkinės
veiklos. Greitai plinta į viksvynų plotus. Pastoviai šienaujant viksvynai turėtų atsikurti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujami tik nendrynų pakraščiai.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Rūšių sudėtis nesikeitė.
Acoretum calami
1. Fizionomija. Monodominantiniai Acorus calamus sąžalynai, aptikti keliose vietose
žemapelkės periferijoje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Variacijų nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo dėl žemapelkės pakraščio nuolatinio
užliejimo. Įsikuria panašiose augimvietėse kaip ir Caricetum gracilis, Iridetum pseudacori

ar Glycerietum maximae. Su šiomis bendrijomis sudaro mozaiką. 1996 metais Grabelės
pievose neužfiksuotos (BALSEVIČIUS, 1996).
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo pokyčiai (didesnis
augimviečių užliejimas).
9. Pokyčiai. Sudėtis pakito dėl augimviečių nusausėjimo. Išnyko hidrofitai: Lemna minor,
L. trisulca, Hydrocharis morsus-ranae.
Glycerietum maximae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Glyceria maxima sąžalynai, susiformavę žemapelkės
periferijoje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo dėl žemapelkės pakraščio nuolatinio
užliejimo. Įsikuria panašiose augimvietėse kaip ir Caricetum gracilis, Iridetum pseudacori,
Acoretum calami ar Phalaridetum arundinaceae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Dalis ploto suarta.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo pokyčiai (didesnis
augimviečių užliejimas).
9. Pokyčiai. Nenustatyta.
Phragmitetum australis
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai palei Grabelės upelį.
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. Bendrijos susiformavo užliejamose augimvietėse palei
Grabelės upelį, nevykdant jokios ūkinės veiklos. Pastoviai šienaujant turėtų atsikurti
viksvynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, dalinai – augimviečių
užliejimas.
9. Pokyčiai. Rūšių sudėtis nesikeitė.
Alopecuretum pratensis
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų, šienaujamų pievų bendrijos, kuriose
vyrauja Alopecurus pratensis.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijų stabilumui palaikyti būtinas šienavimas.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijas nustojus šienauti, o ypač pradėjus ganyti –
formuojasi Deschampsietum cespitosae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos 2015 metais, vietoje Deschampsietum cespitosae, jas
pradėjus šienauti.

Caricetum diandrae
1. Fizionomija. Žemapelkės viksvų bendrijos, kurių dominantas – Carex diandra. Kartu auga
ir kitų rūšių viksvos – C. appropinquata, C. lasiocarpa, C. disticha, C. nigra.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų negausu. Juos formuoja Carex appropinquata.
4. Stabilumas. Netyrinėtos.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo vietoje šienaujamų Caricetum
appropinquatae. Nėra žinoma, ar ji išsilaikys ir toliau šienaujant, ar tai – stadijinės dėl
šienavimo susiformavusios bendrijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos 2015 metais. Pokyčiams prognozuoti nepakanka duomenų.
Stellarietea mediae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio ir ežero duburio sandūros arimai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Nėra.
4. Stabilumas. Stadijinės bendrijos.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Sukcesija priklausys nuo ūkinės veiklos pobūdžio.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Arimas.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Arimas.
9. Pokyčiai. Nežinomi.
Calystegio-Epilobietum hirsuti
1. Fizionomija. Nitrofilinės aukštų žolių bendrijos, kuriuose vyrauja Epilobium hirsutum ir
Urtica dioica, susiformavusios, iškirtus krūnynus ir suardžius dirvožemio dangą.
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 pažeistoje augimvietėje. Jų
sukcesijos kryptys neaiškios.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Ganoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Dirvožemio dangos suardymas, krūmų iškirtimas.
9. Pokyčiai. Dėl ganymo labai pagausėjo Poa trivialis, P. pratensis, Agrostis stolonifera
cenopopuliacijos.

7 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-3). Caricetum distichae Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje
2011 m. (kairėje) ir 2015 m. (dešinėje).

8 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-6). Caricetum gracilis Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje
2011 m. (kairėje) ir 2015 m. (dešinėje).

9. pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-7). Phalaridetum arundinacea Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje 2011 m. (kairėje) ir 2015 m. (dešinėje).

10 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-12). Deschampsietum cespitosae Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje 2011 m. (kairėje) ir Alopecuretum pratensis 2015 m. (dešinėje).

11 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-14). Carici-Menyanthemum trifoliatae Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje 2011 m. (kairėje) ir Rorippo-Agrostietum 2015 m. (dešinėje).

12 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-22). Caricetum appropinquatae Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje 2011 m. (kairėje) ir Caricetum diandrae 2015 m. (dešinėje).

13 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-24). Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion) Grabelės pievose
ir Epušės pusiasalyje 2011 m. (kairėje) ir 2015 m. (dešinėje).

14 pav. Tyrimų laukelis (LT08/3-26). Caricetum elatae Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje
2011 m. (kairėje) ir 2015 m. (dešinėje).

6. Meldinei nendrinukei tinkamos augalų bendrijos
Meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) 2011 metais nei Grabelės pievose, nei
Epušės pusiasalyje nerasta.
Dambavaragio pievose meldinė nendrinukė rasta Caricetum elatae bendrijose, tad ir čia
šiose bendrijose galėtų būti randama. Epušės pusiasalyje Caricetum elatae bendrijos užima tik
4,31 ha plotą, kuris veikiausiai meldinei nendrinukei įsikurti yra per mažas.
Šyšos polderyje meldinė nendrinukė randama Caricetum gracilis, Caricetum distichae ir
Phalaridetum arundinaceae bendrijose. Tačiau Grabelės pievose tiek Caricetum gracilis, tiek
Phalaridetum arundinaceae plotai yra labai fragmentiški, be to, jie nuolat yra užlieti.
Caricetum distichae Grabelės pievose užima didelius ištisinius plotus (7 kontūras; 14,68 ha)
arba dideliuose plotuose sudaro mozaiką su Caricetum appropinquatae ir Carex lasiocarpa
bendrija (Magnocaricion) (20 kontūras; 30,11 ha). Teoriškai šios bendrijos taip pat turėtų būti
tinkamos meldinei nendrinukei veistis. Baltarusijoje meldinė nendrinukė randama ir Caricetum
appropinquatae, ir Carex lasiocarpa formuojamose bendrijose (KOZULIN, FLADE, 1999).

7. Teritorijos dalys, tinkamos meldinei nendrinukei veistis
Meldinei nendrinukei veistis būtų tinkama visa nendrėmis neapaugusi Epušės pusiasalio
dalis, kur dabar išplitusios Caricetum elatae bendrijos (22 kontūras).
Vadovaujantis nuostata, kad teoriškai tinkami veistis gryni Caricetum distichae plotai ir
Caricetum distichae mozaika su Caricetum appropinquatae ir Carex lasiocarpa bendrija
(Magnocaricion), meldinei nendrinukei galimai būtų tinkama didžioji Grabelės pievų dalis (7 ir 20
kontūras). Tačiau šias dvi pievų dalis atskiria Grabelės upelis, apaugęs aukštais Phragmitetum
australis sąžalynais.

8. Netinkamos meldinei nendrinukei (arba dar tinkamos, bet turinčios nepageidaujamų
sukcesinių požymių) bendrijos, nepageidaujamų sukcesijų priežastys
Meldinei nendrinukei visai netinkamos Molinio-Arrhenatheretea ir Galio-Urticetea klasių
bendrijos. Pirmosios susiformavusios mažai užliejamose vidutinio drėgnumo augimvietėse.

Antrosios – šlapesnėse, tačiau mechaniškai labai pažeistose augimvietėse (kasant kūdras ir kertant
krūmus). Taigi, šių bendrijų užimtų plotų tvarkymas meldinės nendrinukės išsaugojimui nėra
svarbus.
Taip pat dėl didelio užliejimo netinkamos ir Phragmition sąjungos bendrijos. Tačiau aplink
Grebelę susiformavę Phragmitetum australis sąžalynus būtina intensyviai šienauti, nes jie
defragmentuoja teritoriją.
Vykdant gamtotvarkos priemones ir tikintis, kad atsikurs tinkamos meldinei nendrinukei
veistis viksvynų bendrijos, reikėtų nedelsiant kirsti Salicetum pentandro-cinereae krūmynus ir
šienauti Thelypteridi-Phragmitetum nendrynus. Abi šios bendrijos susiformavo viksvynų vietoje.
Ypač svarbus Thelypteridi-Phragmitetum potencialas, nes jos susiformavo vietoje Caricetum
elatae; tik šiose bendrijose Žuvinto pelkėje pastebėta meldinė nendrinukė. Dar prieš 15 metų plati
ir ištisinė šių bendrijų juosta driekėsi palei Žuvinto ežero nendrynus (BALSEVIČIUS, 1996).
Nepageidaujamų požymių 2011 metais turėjo ir Caricetum distichae, Caricetum
appropinquatae bei Carex lasiocarpa bendrijos, nes jos užkrūmija. Tiesa, dideliuose plotuose
krūmai buvo iškirsti, tačiau jie intensyviai žėlė.

9. Rekomendacijos teritorijos tvarkymui, formuojant meldinei nendrinukei tinkamas
bendrijas.
Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje augalija susiformavo ir dėl gamtinių, ir dėl
antropogeninių faktorių. Svarbiausi gamtiniai faktoriai, nulėmę augalijos pasiskirstymą, yra
dirvožemio derlingumas ir, ypač, drėgmės režimas. Atkreipiant dėmesį į tai, kad pavasario potvynių
ir po jų ar po liūčių trunkančio augimviečių užliejimo trukmė iš dalies priklauso ir nuo Žuvinto
ežero vandens lygio reguliavimo, užliejimo faktorių iš dalies galima laikyti antropogeniniu. Kiti
svarbūs antropogeniniai faktoriai – šienavimas ir ganymas. Šienavimas svarbus kaip bendrijas
palaikantis faktorius, o intensyvus ganymas – daugiau kaip bendrijas keičiantis faktorius. Didžioji
šios teritoeijos dalis ištisus dešimtmečius nebuvo naudojama ūkinėms reikmėms, todėl pakito
augalijos išsidėstymas, bendrijos užkrūmijo ir pasikeitė jų rūšių sudėtis.
Todėl norint formuoti meldinei nendrinukei tinkams augalų bendrijas Epušės pusiasalyje ir
Grabelės pievose, reikia atsižvelgti šienavimo intensyvumą, ir tinkamą teritorijos užliejimo trukmę
bei jo intensyvumą.
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. Iškirstus plotus būtina kasmet šienauti, žolę iš teritorijos išvežant.
Nedelsiant pradėti intensyviai šienauti Thelypteridi-Phragmitetum bendrijas, tikintis
labiausiai tinkamų meldinei nendrinukei Caricetum elatae bendrijų atsikūrimo. Tikintis efektyvaus
rezultato, reikėtų šienauti du kartus metuose, kol Phragmites australis cenopopuliacija nusilps.
Siekiant panaikinti teritorijos defragmentaciją, būtina šienauti Grabelės papkrančių nendrynus
(Phragmitetum australis). Atsižvelgiant, kad Grabelės pakrančių augimvietės yra užlietos vandeniu
– tai sudėtingas uždavinys, nes nendrynų šienavimas žiemą duoda tik sausos žolyno masės
pašalinimo ir dalinio bendrijų žolyno praretėjimo efektą.
Kitus viksvynų plotus reikėtų šienauti kasmet, ar bent kas antri metai. Tačiau tie plotai,
kuriuose buvo iškirsti krūmai, šienautini kasmet, kol krūmai nustos atželti.
Intensyviai šienauti rekomenduojame 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 ir 25 kontūrus.
Žemapelkės pakraščio Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijas galima ekstensyviai
šienauti arba ekstensyviai ganyti.

10. Augalijos pokyčiai
Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje ūkinė veikla pradėta 2013 metais, tačiau po atliktų
augalijos tyrimų rugsėjo mėnesį. Pelkės pakraščių Carex disticha bendrijos (Calthion), kaip ir
kasmet, buvo ganomos, o Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos 2013 metais buvo
nušienautos. Taigi, nepakitus hidrologinėms sąlygoms, augalija 2 per metus iš esmės nesikeitė.
Šienavimo poveikis įvertintas tik 2015 metais. Dėl šios priežasties 2013 metais atliktas tik vizualus
bendrijų įvertinimas.
2013 metais iškirsti Salicetum pentandro-cinerae krūmynai ir šalintos krūmų atžalos. Gana
chaotiškos rūšies sudėties Salicetum pentandro-cinereae krūmynuose augančios Salix krūmų
atžalos, nors ir nupjautos, tačiau žėlė. Tokius atžėlusius sąžalynus vis tiek tenka klasifikuoti kaip
Salicetum pentandro-cinereae bendrijas, tol kol, Salix krūmai nusilps ir nebeleis atžalų.
Dominuojančiomis išliko Phragmito-Magnocaricetea klasės (87,15 ha) Caricetum distichae
(30,38 ha) ir Thelypteridi-Phragmitetum (22,89 ha) asociacijų bendrijos. Nepasikeitė nei šių
asociacijų bendrijų užimami plotai, nei plotų konfigūracija. Nenustatyta ir bendrijų rūšių sudėties ar
jų gausumo pakitimų.

15 pav. Vyraujančių augalijos klasių užimamų plotų dinamika (ha, %) 2011–2015 m. Grabelės
pievose ir Epušės pusiasalyje.
2015 metais po krūmų kirtimo, jų atžalų šalinimo ir šienavimo bei ganymo pradėjo keistis
augalijos mozaika. Vyraujančiomis išliko Phragmito-Magnocaricetea klasės (92,48 ha) Caricetum
distichae (35,01 ha), Thelypteridi-Phragmitetum (22,89 ha) ir Carex lasiocarpa (14,87 ha), tačiau
viksvynų plotai akivaizdžiai padidėjo. Viksvų bendrijos pakeitė iškirstus krūmynus.

16 pav. Vyraujančių augalų bendrijų užimamų plotų dinamika (ha, %) 2011–2015 m. Grabelės
pievose ir Epušės pusiasalyje.

17 pav. Vyraujančių augalų bendrijų užimamų plotų dinamika (ha, %) 2011–2015 m. Grabelės
pievose ir Epušės pusiasalyje.
Grabelės pievose ir Epušės pusiasalyje dėl pradėto šienavimo labiausiai pakito Caricetum
appropinquatae fitocenozės. Daugelyje vietų jos pakito į Caricetum diandrae ar Carex lasiocarpa
(Magnocaricion) fitocenozes. Šios asociacijos bendrijų užimti plotai sumažėjo nuo 9,03 ha 2011–
2013 metais iki 1,66 ha 2015 metais.
Išaugo Caricetum distichae asociacijų bendrijų plotai (nuo 30,38 ha 2011–2013 metais iki
35,01 ha 2015 metais). Šios bendrijos įsikūrė iškirstų karklynų vietoje. Padidėjo ir Carex
lasiocarpa (Magnocaricion) bendrijų plotai (nuo 9,03 ha 2011–2013 metais iki 14,87 ha 2015
metais). Carex lasiocarpa fitocenozės taip pat įsikūrė iškirstų krūmų vietoje, taip pat pakeitė dalį
šienaujamų Caricetum appropinquatae.
Pradėjus šienauti Deschampsietum cespitosae, jų plotai sumažėjo nuo 4,04 ha iki 0,59 ha.
Jas pakeitė Alopecuretum pratensis.

11. Išvados
1. Krūmų iškirtimas, jų atžalų šalinimas ir šienavimas sustabdė Grabelės pievose ir Epušės
pusiasalyje vykstančią būdingą nenaudojamos žemapelkės sukcesiją iš viksvynų į karklyną, po
to į juodalksnyną.
2. Žemapelkės krūmynus pakeitė būdingos viksvų bendrijos, kurių stabilumas palaikomas
šienavimu ir ganymu. Šioje teritorijoje viksvų bendrijos stabilizavosi labai greitai – per 2 metus.
3. Kupstus formuojančių Caricetum appropinquatae bendrijų stabilumui palaikyti šienavimas
pasirodė netinkamas. Todėl šias bendrijas iš dalies pakeitė Caricteum diandrae ir Carex
lasiocapra bendrijos (Magnocaricion).
4. Kitoms viksvų bendrijoms šienavimas neigiamos įtakos neturėjo – išliko būdinga rūšių sudėtis ir
struktūra.
5. Dėl šienavimo pakito žemapelkės pakraščių pievos. Deschampsietum cespitosae pakeitė
Alopecuretum pratensis.
6. Po atliktų gamtotvarkos priemonių teritorija tapo vientisa atvira žemapelke su vyraujančiomis
didžiųjų viksvų bendrijomis.
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1. Bendra augalijos charakteristika
Salos augaliją sudaro 2 asociacijų bendrijos.
Žolinė augalija. Salos augalija priklauso Phragmito-Magno-Caricetea klasės CariciRumicion hydrolapathi ir Magno-Caricion sąjungoms.
Vyraujančios yra Thelypterido palustris-Phragmitetum australis fitocenozės (9,64 ha)
yra išsidėsčiusios Salos pakraščiais.
Caricetum elatae bendrijos (0,85 ha) susiformavusios kiek pakilesnėse vietose, Salos
centrinėje dalyje.
2. Augalijų bendrijų užimami plotai
1 lentelė
Augalų bendrijų užimti plotai Saloje, 2011–2015 metais.
Augalų bendrija
Caricetum elatae
Thelypterido palustrisPhragmitetum australis
Iš viso:

2011 m.
Plotas, ha
0,85

%
8,11

2013 m.
Plotas, ha
%
0,85
8,11

2015 m.
%
Plotas, ha
0,85
8,11

9,64

91,89

9,64

91,89

9,64

91,89

10,48

100,0

10,48

100,0

10,48

100,0

3. Augalijos klasių užimti plotai
2 lentelė
Phragmito-Magno-Caricetea klasės bendrijų užimti plotai Saloje 2011–2015 metais.
2015
2011
2013
Plotas, ha % Plotas, ha % Plotas, ha %
Phragmito-Magno-Caricetea
10,48
100
10,48
100
10,48
100
Augalijos klasė

4. Augalų bendrijų sąvadas
Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia Koch 1926
Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964
Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuiper ex van Donselaar
et al. 1961
Magno-Caricion elatae Koch 1926
Caricetum elatae Koch 1926

5. Augalų bendrijų trumpos charakteristikos
Caricetum elatae
1. Fizionomija. Monodominantinės kupstuotos Carex elata formuojamos fitocenozės Salos
vidinėje dalyje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios dėl per aukšto vandens lygio.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex elata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Užauga nendrėmis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos nešienaujamos, nes šienaujama tik rytinė
Salos dalis.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nuolatinis augimviečių užliejimas ir
šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito.
Thelypterido palustris-Phragmitetum australis
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai su gana gausia ar gausia
Thelypteris palustris ar viksvų priemaiša, plačia juosta susiformavę Salos pakraščiais.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms sąlygoms, bendrijos stabilios ir plinta.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo nevykdant jokios ūkinės veiklos. Plinta
į viksvynų plotus. Pastoviai šienaujant viksvynai turėtų atsikurti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Rytinės Salos dalies nendrynai šienaujami.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Bendrijų užimami plotai nepakito. Bendrijas šienaujant, susilpnėjo Prhagmites
australis cenopopuliacijos, tačiau sukcesija į Caricetum elatae nevyko.

6. Meldinei nendrinukei tinkamos augalų bendrijos
Saloje meldinės nendrinukės nerasta. Tinkamos šiam paukščiui veistis Caricetum elatae
bendrijos plotas yra labai mažas (0,85 ha), kad meldinė nendrinukė galėtų įsikurti.

7. Teritorijos dalys, tinkamos meldinei nendrinukei veistis
Meldinei nendrinukei veistis netinkama visa teritorija.

8. Netinkamos meldinei nendrinukei (arba dar tinkamos, bet turinčios nepageidaujamų
sukcesinių požymių) bendrijos, nepageidaujamų sukcesijų priežastys
Vykdant gamtotvarkos priemones ir tikintis, kad atsikurs tinkamos meldinei nendrinukei
veistis viksvynų bendrijos, reikėtų ir toliau šienauti Thelypterido palustris-Phragmitetum
australis nendrynus. Šios bendrijos susiformavo Caricetum elatae vietoje.

9. Rekomendacijos teritorijos tvarkymui, formuojant meldinei nendrinukei tinkamas
bendrijas.
Tęsti intensyvų Thelypterido palustris-Phragmitetum australis bendrijų šienavimą,
tikintis labiausiai tinkamų meldinei nendrinukei Caricetum elatae bendrijų atsikūrimo. Tikintis
efektyvaus rezultato, reikėtų šienauti du kartus metuose, kol Phragmites australis
cenopopuliacija nusilps.

10. Augalijos pokyčiai 2011–2013–2015 metais
2011–2013 m. Saloje jokia ūkinė veikla nebuvo vydoma, hidrologinės sąlygos nepakito,
todėl Salos augalija per 2 metus nesikeitė. Dominuojančiomis išliko Phragmito-MagnoCaricetea klasės Thelypterido palutris-Phragmitetum australis ir Caricetum elatae asociacijų
bendrijos. Nepasikeitė nei šių asociacijų bendrijų užimami plotai, nei plotų konfigūracija.
Nenustatyta ir bendrijų rūšių sudėties ar jų gausumo pakitimų.
2015 metais nenustatyta, kad bendrijų užimti plotai būtų pasikeitę, tačiau Salos rytinę
dalį pradėjus šienauti, Thelypterido palustris-Phragmitetum australis bendrijose, o ypač arčiau
centrinės salos dalies, kur ne taip šlapia, Phragmites australis padengimas, gausumas ir
gyvybingumas sumažėjo. Taigi, prasidėjusi sukcesija, tikėtina, pasibaigs Caricetum elatae
bendrijų susiformavimu.
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1. Bendra augalijos charakteristika
2011 ir 2013 metais Liepakojų pelkės augaliją sudarė 15 asociacijų bendrijos ir 3 neapibrėžto
sintaksonominio rango vienetai – fitocenonai, priklausantys 6 augalijos klasėms.
Žolinė augalija. Liepakojų pelkėje vyravo Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijos,
kurios užėmė 68,20 ha plotą. Iš jų didžiausius plotus užėmė Magnocaricion sąjungos bendrijos
(66,90 ha). Iš jų vyravo Caricetum distichae (28,88 ha), Caricetum appropinquatae (13,24 ha),
Caricetum elatae (11,72 ha). Šios 3 vyraujančios bendrijos užėmė net 53,84 ha plotą. Tai sudarė
49,72 % viso tirto Liepakojų pelkės ploto.
Labiausiai paplitusios Liepakojų pelkėje yra Caricetum distichae bendrijos, susiformavusios
kiek pakilesnėse vietose, nei kitos Magnocaricion sąjungos fitocenozės. Teritorijos centrinėje dalyje
šios bendrijos užėmė didelius plotus (10 kontūre – 13,84 ha, 45 kontūre – 7,96 ha). Šios bendrijos
kartu su Caricetum appropinquatae, Caricetum elatae ir Carex lasiocarpa bendrija (Caricion
davallianae) sudarė sudėtingą augalijos mozaiką. Vandeniu užlietuose pelkės pietinės dalies plotuose
Caricetum distichae išsidėsčiusios su Carici-Menyanthetum trifoliatae. Tirtos teritorijos pietinėje
dalyje stebėta Caricetum distichae bendrijų plotų nykimo tendencija. Šios bendrijos čia užleidžia
vietą Carici-Menyanthetum trifoliatae fitocenozėms, be to stebėta Typha latifolia invazija (išskirta
Caricetum distichae Typha latifolia facija).
Caricetum appropinquatae asociacijos (21,33 ha) sudarė mozaiką su Carex lasiocarpa
(Caricion davallianae) bei Carex disticha (Caricion davallianae) ir Caricetum distichae
bendrijomis, išsidėsčiusios panašaus drėgnumo augimvietėse.
Caricetum elatae (11,72 ha) yra užėmusios šlapiausias augimvietes iš visų Magnocaricion
sąjungos bendrijų. sudarė mozaiką su Caricetum distichae ir Caricetum appropinquatae. Didžiausius
plotus užėmusios centrinėje pelkės dalyje – 10 kontūre (11,07 ha).
Gana didelius plotus teritorijoje užėmė Magnocaricion sąjungai priskiriamos ThelypteridiPhragmitetum fitocenozės (8,88 ha), išsidėsčiusios teritorijos šiarvakarinėje dalyje, nors atskirų plotų
pasitaikė ir kitose vietose.
Kitos Magnocaricion sąjungos bendrijos užėmė nedidelius plotus ir didesnės reikšmės tirtos
teritorijos augalijos dangoje neturi. Iš šių mažai paplitusių bendrijų kiek didesnius plotus užėmė
Carici-Menyanthetum trifoliatae (1,73 ha) ir Caricetum diandrae (0,95 ha). Šios bendrijos taip pat
aptinkamos šlapesnėse augimvietėse, tačiau skirtingai nei Caricetum elatae, abiejų šių asociacijų
bendrijos išplitusios tik žemapelkės periferinėje dalyje, kur aukštesnis vandens lygis.
Nedidelį plotą užėmė Phragmition sąjungos fitocenozės (1,30 ha). Iš jų vyravo Phragmitetum
australis (0,74 ha), kurių aptinkama pietinėje pelkės dalyje. Jų augimvietės per vasarą dažniausiai
būna užlietos vandeniu. Acoretum calami nedidelis plotas (0,56 ha) aprašytas taip pat pietinėje
pelkės dalyje. Šios bendrijos čia išsidėsčiusios palei kanalus.
Scheuchzerio-Caricetea fuscae klasės bendrijos Liepakojų pelkėje užėmė 14,60 ha plotą.
Visos asociacijos ir fitocenonai prikauso Caricion davallianae sąjungai. Vyrauja Carex lasiocarpa
bendrija (9,12 ha), kuri sudarė mozaiką su Caricetum distichae, Caricetum appropinquatae,
Caricetum elatae. Carex disticha bendrijos išplitusios 4,11 ha plote. Išplitusios tik šiaurinėje pelkės
dalyje (2 kontūras) ir sudaro mozaiką su Carex lasiocarpa bendrija (Caricion davallianae) ir
Caricetum appropinquatae asociacija. Šios abi bendrijos susiformavuios nuolat apsemtose
žemapelkės augimvietėse. Žemapelkės pakraščių periodiškai užliejamose augimvietėse randami
Campylio stellati-Caricetum paniceae fitocenozių fragmentai (0,42 ha).
Molinio-Arrhenatheretea klasės bendrijos užėmė 4,77 ha plotą. Visos asociacijos priklauso
Calthion sąjungai. Visos bendrijos išsidėsčiusios pelkės pakraščiais ir yra tik periodiškai užliejamos.
Liepakojų pelkėje didžiausius plotus užėmė Carex disticha bendrijos (3,19 ha). Tai Calthion
sąjungos drėgnų pievų fitocenozės, kuriose dominavo Carex disticha. Šios fitocenozės susiformavo
dėl Carex disticha invazijos, nustojus šienauti ir ganyti žemapelkės pakraščio pievas. Kitos bendrijos
neužimė nei po hektarą: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (0,76 ha), Deschampsietum cespitosae
(0,68 ka), Cirsietum rivularis (0,14 ha). Čia jos nei ganomos, nei šienaujamos, todėl stebima
nebūdingų rūšių (Cirsium arvense, Epilobium hirsutum) invazija. Deschampsietum cespitosae

išsidėsčiusios pačiame žemapelkės pakraštyje ir ribojasi su didžiųjų viksvų bendrijomis nuo pelkės
pusės, ir su dirbamais laukais bei kutūrinėmis pievomis pelkės duburio šlaite.
Galio-Urticetea klasės bendrijos aptiktos 0,05 ha plote. Rasta vienintelė Anthriscetum
sylvestris asociacija. Šios asociacijos bendrija susiformavo neganomoje ir nešienaujamoje pievoje,
pelkės pakraštyje.
Krūmynai ir miškai. Alnetea glutinosae klasė Liepakojų pelkėje atstovaujama Salicetum
pentandro-cinereae asociacijos. Šie karklų krūmynai užėmė net 21,33 ha, tai sudarė 19,70% tirtos
teritorijos ploto. Salicetum pentandro-cinereae asociacijos bendrijos susiformavo užkrūmijant
žemapelkės Magnocaricion sąjungos bendrijoms.
Querco-Fagetea klasė atstovaujama vienintelės Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
asociacijos (0,27 ha).
2015 metais Liepakojų pelkėje užfiksuoti bendrijų sudėties ir plotų pokyčiai. Nepakito GalioUrticetea (0,05 ha, 0,05%), Querco-Fagetea (0,27 ha, 0,25%), Molinio-Arrhenatheretea (4,77 ha,
4,41%) klasių bendrijų sudėtis ir jų užimami plotai.
Phragmito-Magnocaricetea klasės bendrijų užimami plotai sumažėjo nuo 68,2 ha (62,98%)
2011–2013 metais iki 63,89 ha (59,01%) 2015 metais.
Išnyko Carici-Menyanthemum trifoliatae, kuri 2011–2013 metais užėmė 1,73 ha plotą
(1,6%). Taip pat išnyko didelius plotus užėmusi (13,24 ha, 12,33%) Caricetum appropinquatae.
Sumažėjo Caricetum distichae plotai nuo 28,88 ha (26,67%) 2011–2013 metais iki 21,65 ha
(19,99%) 2015 metais naujai užregistruota Caricetum rostratae, susidariusi šlapiose augimvietėse
iškirtus Salicetum pentandro-cinerea (0,5 ha, 0,46 %). Dalį intensyviai šienautų Caricetum distichae
bendrijų pakeitė Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion) (8,3 ha, 7,67%). Mažiau šlapiose
augimvietėse po karklų krūmynų kirtimų susiformavo stadijinės Magnocaricion bendrijos (8,3 ha,
7,67%). Išnykusias Carici-Menyanthemum trifoliatae fitocenozes pakeitė Typhetum latifoliae
(1,74 ha, 1,6%).
Daugiau nei dvigubai išaugo Scheuchzerio-Caricetae fuscae klasės bendrijų užimami plotai
(nuo 13,65 ha, 12,61% 2011–2013 metais iki 29,7 ha, 27,42% 2015 metais). Padidėjo 2 šios klasės
bendrijų plotai. Carex disticha (Caricion davallianae) plotai padidėjo nuo 4,11 ha (3,8%) 2011–2013
metais iki 5,79 ha (5,35%) 2015 metais. Carex lasiocarpa bendrijos (Caricion davallianae) plotai
išaugo nuo 9,12 ha (8,42%) 2011–2013 metais iki 23,49 ha (21,69%) 2015 metais. Abi šios bendrijos
susiformavo vietoje Caricetum appropinquatae.
Iškirtus karklų krūmynus sumažėjo Alnetea glutinosae klasės plotai. 2011–2013 metais šios
klasės bendrijos užėmė 21,33 ha (19,7%), o 2015 metais – 9,6 ha (8,86%). Iškirstų krūmų vietoje
įsikūrė inicialinės Magnocaricion bendrijos ir Caricetum rostratae.

2. Augalijų bendrijų užimami plotai
1 lentelė
Augalų bendrijų užimami plotai Liepakojų pelkėje, 2011–2015.
Eil.
Augalų bendrija
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Anthriscetum sylvetris
Cirsietum rivularis
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
Campylio stellati-Caricetum paniceae
Acoretum calami

2011
Plotas,
%
ha
0,05
0,05
0,14
0,13
0,27
0,25
0,42
0,39
0,56
0,52

2013
Plotas,
%
ha
0,05
0,05
0,14
0,13
0,27
0,25
0,42
0,39
0,56
0,52

2015
Plotas,
%
ha
0,05
0,05
0,14
0,13
0,27
0,25
0,42
0,39
0,56
0,52

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Deschampsietum caespitosae
Phragmitetum australis
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Caricetum diandrae
Caricetum distichae Typha latifolia
facija
Carici-Menyanthetum trifoliatae
Carex disticha bendrija (Calthion)
Carex disticha bendrija (Caricion
davallianae)
Thelypteridi-Phragmitetum
Carex lasiocarpa bendrija (Caricion
davallianae)
Caricetum elatae
Caricetum appropinquatae
Salicetum pentandro-cinereae
Caricetum distichae
Caricetum rostratae
Carex lasiocarpa bendrija
(Magnocaricion)
Magnocaricion
Typhetum latifoliae
Iš viso:

0,68
0,74
0,76
0,95

0,63
0,68
0,70
0,88

0,68
0,74
0,76
0,95

0,63
0,68
0,70
0,88

0,68
0,74
0,76
0,95

0,63
0,68
0,70
0,88

1,50

1,39

1,50

1,39

1,50

1,39

1,73
3,19

1,60
2,95

1,73
3,19

1,60
2,95

3,19

2,95

4,11

3,80

4,11

3,80

5,79

5,35

8,88

8,20

8,88

8,20

8,88

8,20

9,12

8,42

9,12

8,42

23,49

21,69

11,72
13,24
21,33
28,88
0,00

10,82
12,23
19,70
26,67
0,00

11,72
13,24
21,33
28,88
0,00

10,82
12,23
19,70
26,67
0,00

11,72
00,00
9,60
21,65
0,50

10,82
00,00
8,87
19,99
0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

8,30

7,67

0,00
0,00
108,28

0,00
0,00
100,0

0,00
0,00
108,28

0,00
0,00
100,0

7,35
1,74
108,28

6,78
1,60
100,0

3. Augalijos klasių užimami plotai
2 lentelė
Skirtingų klasių bendrijų užimami plotai Liepakojų pelkėje, 2011–2015.
Augalijos klasė
Galio-Urticetea
Querco-Fagetea
Molinio-Arrhenatheretea
Scheuhzerio-Caricetea fuscae
Alnetea glutinosae
Phragmito-Magnocaricetea
Iš viso:

2011
Plotas, ha
%
0,05
0,05
0,27
0,25
4,77
4,41
13,65
12,61
21,33
19,70
68,20
62,98
108,28
100,00

2013
Plotas, ha
%
0,05
0,05
0,27
0,25
4,77
4,41
13,65
12,61
21,33
19,70
68,20
62,98
108,28
100,00

2015
Plotas, ha
%
0,05
0,05
0,27
0,25
4,77
4,41
29,70
27,42
9,60
8,86
63,89
59,01
108,28
100,00

4. Augalų bendrijų sąvadas
QUERCO-FAGETEA Braun-Blanquet et Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Alno-Ulmion Braun-Blanquet et Tüxen 1943
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957

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
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Tüxen 1937
Caricetalia davallianae Braun-Blanquet 1949
Caricion davallianae Klika 1934
Campylio stellati-Caricetum paniceae Osvald 1925
Carex disticha bendrija
Carex lasiocarpa bendrija
MOLINIO-ARRHENATHERETEA ELATIORIS Tüxen 1937
Molinietalia caeruleae Koch 1926
Calthion palustris Tüxen 1937
Carex disticha bendrija
Cirsietum rivularis Nowiński 1927
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková
1978
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia Koch 1926
Magnocaricion Koch 1926
Caricetum appropinquatae Aszód 1935
Caricetum diandrae Jonas 1933
Caricetum distichae Nowiński 1927
Caricetum distichae Nowiński 1927 Typha latifolia facija
Caricetum elatae Koch 1926
Caricetum rostratae Rübel 1912
Carici-Menyanthetum trifoliatae Soó 1955
Magnocaricion bendrijos, susiformavusios
po karklynų kirtimų
Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper ex van Donselaar et al.
1961
Phragmition Koch 1926
Acoretum calami Dagys 1932
Phragmitetum australis Savič 1926
Typhetum latifoliae Soó 1927
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969
Glechometalia hederaceae Tüxen in Tüxen et Brun-Hool 1975
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Anthriscetum sylvetris Hadač 1978

5. Augalų bendrijų trumpos charakteristikos
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
1. Fizionomija. Sukcesiniai neturtingi rūšių supelkėjusių augimviečių juodalksnynai, kuriuose
vyrauja Galio-Urticetea klasės rūšys, o Querco-Fagetea klasės rūšių nedaug.
2. Užkrūmijimas. Krūmai aprašytoje bendrijoje dengė 30%.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrija užima nedidelį plotą (0,27 ha) ir yra susiformavusi šlapių pievų
(Calthion) vietoje.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrija susiformavo nustojus šienauti šlapias pievas.
Vykstant antrinei sukcesijai nemoralinių rūšių skaičius didės.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Neužfiksuoti.
Salicetum pentandro-cinereae
1. Fizionomija. Daugiau ar mažiau supelkėjusių augimviečių karklų krūmynai, kuriuose vyrauja
Salix cinerea, taip pat randami S. myrsinifolia, S. pentandra. Krūmų aukštas susivėręs, todėl
žolynas kai kur išretėjęs. Neretai formuojasi medžių ardas, kurį sudaro jauni Betula
pubescens medeliai.
2. Užkrūmijimas. Dažniausiai – tai tankios krūmynų bendrijos, kurių projekcinis padengimas
siekia 100%.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, būdingos rūšių sudėties.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nustojus šienauti viksvynus.
Nešienaujant jas supančių viksvynų, bendrijų plotai 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. Dalis bendrijų buvo iškirsta.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Iškirtus šias bendrijas, karklų krūmai atželia, o žolių rūšių sudėtis nepakinta.
Iškirtus krūmus ir kasmet šienaujant, mažiau drėgnose augimvietėse formuojasi stadijinės
Magnocaricion sąjungos bendrijos, o šlapiose augimvietėse – Caricetum rostratae.

1 pav. Salicetum pentandro-cinereae plotų dinamika (ha, %) Liepakojų pelkėje 2011–2015 m.

Campylio stellati-Caricetum paniceae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio kalkingų mineralotrofinių augimviečių žemaūgės
daugiarūšės bendrijos, kuriuose vyrauja Carex panicea, Carex nigra, Juncus articulatus,
Carex distans, Carex hostiana, Epipactis palustris, Carex appropinquata, Deschampsia
cespitosa, Succisa pratensis, Equisetum palustre, Geum rivale, Carex flava.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos pradedančios užkrūmyti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios. Rūšių sudėtis mažai pakito nuo 1997 metų, tačiau plotai
Liepakojų pelkėje labai sumažėjo, nes apaugo Salicetum pentandro-cinereae krūmynais
(BALSEVIČIUS, 1997).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo kalkingose mineralotrofinėse
žemapelkės periferijos augimvietėse. Tyrimų duomenimis paskutinįjį dešimtmetį rūšių
sudėtis nekito, tačiau dideli bendrijų plotai išnyko, nes apaugo krūmais.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos susiformavusios pelkės pakraščiuose, kurie
nebuvo šienaujami.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Esminių pokyčių ne užfiksuota. Naujai įsikūrė apygausės Carex disticha, Juncus
articulatus ir Prunella vulgaris cenopopuliacijos. Pagausėjo Carex distans, Succisa pratensis
ir Centaurea jacea. Sumažėjo Carex panicea, Valeriana officinalis gausumas. Išnyko Ononis
arvensis, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga.
Carex disticha bendrija (Caricion davallianae)
1. Fizionomija. Žemapelkės kalkingų augimviečių bendrijos, kuriuose vyrauja Carex disticha.
Žolyne gausu kalkiamėgių Caricetalia davallianae eilės rūšių, todėl ši bendrija nepriskiriama
Magnocaricion sąjungai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos užkrūmijančios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Fitocenozės susiformavo kalkingose žemapelkės
augimvietėse. Nevykstant jokiai ūkinei veiklai užkrūmija.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos šienaujamos.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Kalkingos augimvietės, šienavimas.
9. Pokyčiai. Šienaujamų bendrijų rūšių sudėtis mažai pakito. Išnyko Epipactis palustris, Carex
elata, Molinia caerulea. Labai padaugėjo samanų padengimas – nuo 5% iki 50%. Šių
bendrijų užimami plotai padidėjo, nes pradėjus šienauti Caricetum appropinquatae, kai kurie
jų plotai transformavosi į Caricetum disticha bendrijas (Caricion davallianae).

2 pav. Carex disticha bendrija (Caricion davallianae) plotų dinamika (ha, %) Liepakojų pelkėje,
2011–2015 m.
Carex lasiocarpa bendrija (Caricion davallianae)
1. Fizionomija. Monodominantinės Carex lasiocarpa bendrijos su žaliosiomis samanomis,
susiformavusios Liepakojų pelkės rytinėje dalyje. Tradiciškai Carex lasiocarpa formuojamos
bendrijos buvo priskiriamos Scheuchzerio-Caricetea fuscae klasės Caricion lasiocarpae
sąjungai. Tai rūgščių augimviečių Carex lasiocarpa formuojamos bendrijos, kurių samanų
dangoje vyrauja Sphagnum rūšys. Neutralių ar šarmingų augimviečių bendrijos buvo
priskiriamos kitoms skirtingoms Caricetum lasiocarpae subasociacijoms. Taigi, ši asociacija
buvo labai plačiai suprantama, o jai priskiriamos visai skirtingų augimviečių bendrijos su
skirtingomis augalų rūšimis jų sudėtyje. Vienintelis bendrumas, jungiantis šį sintaksoną –
Carex lasiocarpa dominavimas. Tačiau toks požiūris prieštarauja augalijos klasifikavimo
principams ir visiškai skirtingos fitocenozės negali būti jungiamos į vieną asociacijų.
Ankstesniuose darbuose (BALSEVIČIUS, 1997) Liepakojų pelkės laibieji viksvynai buvo taip
pat priskiriami Caricetum lasiocarpae asociacijai. Paskutiniais metais Europos fitocenologai
kalkingų augimviečių Carex lasiocarpa formuojamas bendrijas priskiria Caricion
davallianae sąjungos Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae asociacijai. Kad neįneštume
painiavos į tradiciškai nusistovėjusią Lietuvos pelkių augalijos klasifikaciją, šias bendrijas
savo darbe įvardijame fitocenonu (neapibrėžtos padėties sintaksonu) – Carex lasiocarpa
bendrija.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos buvo užkrūmijančios, tačiau projekto metu krūmai iškirsti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais.
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos, susiformavusios kiek pakilesnėse vietose,
mažiau užliejamose vietose. Sudarė mozaiką su panašios ekologijos Carex disticha bendrija
(Caricion davallianae) ir Caricetum appropinquatae. Visos šios bendrijos susiformavusios
panašiose augimvietėse, jų plotai dažnai persidengė, formuodami plačias ekotonų juostas,
kuriuose vyravo dvi ar trys aukščiau aprašytų bendrijų charakteringos rūšys, todėl nebuvo
žinoma kurios bendrijos labiau plinta, o kurios labiau nyksta.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo stabilumas, šienavimas.

9. Pokyčiai. Šienaujamos bendrijos pakito nedaug: išnyko apygausiai augęs Menyanthes
trifoliata ir sumažėjo Carex appropinquata padengimas. Dėl šienavimo išnyko Caricetum
appropinquatae, didžioji dalis šios bendrijos užimtų plotų pakito į Carex lasiocarpa bendriją
(Caricion davallianae).

3 pav. Carex lasiocarpa bendrija (Caricion davallianae) plotų dinamika (ha, %) Liepakojų pelkėje,
2011–2015 m.
Carex disticha bendrija (Calthion)
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščių pavasarį ir rudenį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose
vyrauja Carex disticha. Nors bendrijos fizionomija panaši į Caricetum distichae, tačiau šioje
daugiarūšėje fitocenozėje vyrauja Molinio-Arrhenatheretea klasei būdungos rūšys. Higrofitų
rūšių nedaug: Equisetum fluviatile, Peucedanum palustre. Dėl šių priežasčių bendrijos
negalime priskirti Phragmito-Magnocaricetea klasei.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Žemapelkės pakraštyje jos susiformavo nustojus ganyti ir
šienauti Deschampsietum cespitosae pievas.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo pavasario potvynių mažiau
užliejamose žemapelkės periferijos augimvietėse, nustojus ganyti ir šienauti Deschampsietum
cespitosae fitocenozes. Deschampsietum cespitosae pievos nuo pelkės pusės ribojasi su
Caricetum distichae viksvynais, kurie įsikūrę šlapesnėse augimvietėse ir kuriuose pievoms
būdingų rūšių aptinkama tik sporadiškai. Taigi, gretimose augimvietėse augusi Carex disticha
turėjo galimybę išplisti ir į pievas. Šių žemapelkės pakraščio pievų neganant ir nešienaujant,
jos užaugs karklais. Pradėjus ganyti ir šienauti, tikėtina, atsikurs Deschampsietum cespitosae,
tačiau šis procesas taip pat priklausomas ir nuo augimvietės hidrologinio režimo.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos išsidėsčiusios nešienaujamame pelkės pakraštyje.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nenaudojimas.
9. Pokyčiai. Padidėjo Festuca rubra ir ypač Deschampsia cespitosa gausumas. Išnyko Geum
rivulare, Lathyrus pratensis, Poa palustris, Taraxacum officinale. Tirtame laukelyje atsirado
krūmų.

Caricetum rostratae
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizionomija. Monodominantinės Carex rostrata formuojamos fitocenozės.
Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
Kupstuotumas. Kupstų nėra.
Stabilumas. Nežinomas. Tikėtina, kad šienaujant bendrijos išliks.
Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo šlapiose augimvietėse, iškirtus ir
pradėjus kasmet šienauti Salicetum pentandro-cinerea krūmus.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šiuo atveju – krūmų iškirtimas ir šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2015 metais.
Carex lasiocarpa bendrija (Magnocaricion)
1. Fizionomija. Bendrijose vyrauja Carex lasiocarpa. Žolyne neaptinkama kalcifilinių
žemapelkių rūšių, todėl priskiriama Magnocaricion sąjungai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Nežinomas. Nežinoma.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo vietoje Caricetum distichae
fitocenozių, jas pradėjus šienauti. Pastoviai šienaujant jos turėtų išlikti, o nustojus šienauti,
tikėtina, vėl transformuosis į Caricetum distichae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2015 metais, todėl jų pokyčius sunku prognozuoti.
Magnocaricion bendrijos, susiformavusios po karklynų kirtimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fizionomija. Bendrijose vyrauja Carex lasiocarpa, C. disticha, C. elata.
Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
Kupstuotumas. Kupstų nedaug.
Stabilumas. Stadijinės bendrijos. Tai – pradinė žolinės augalijos stadija, susiformavusi
iškirtus Salicetum pentandro-cinerea krūmus.
Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Toliau šienaujant turėtų nusistovėti bendrijų dominantai
ir susiformuoti arba Caricetum distichae, arba Carex lasiocapra bendrijos (Caricion
davallianae), arba Caricetum elatae.
Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Krūmų iškirtimas.
Pokyčiai. Bendrijos užfiksuotos tik 2015 metais.

Cirsietum rivularis
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose vyrauja
Cirsium rivulare.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios, tačiau žolyne gausu Carex disticha.

5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios nedideliame plote.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Cirsietum rivularis paplitusios vakariniame pelkės
pakraštyje. Jos susiformavo mažiau užliejamose vietose žemapelkės pakraščiuose.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Neganoma ir nešienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Pagausėjo Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Alopecurus pratensis,
Carex flava, Centaurea jacea, Dactylis glomerata cenopopuliacijos. Cirsium rivulare, Carex
disticha ir Vicia cracca gausumas sumažėjo. Išnyko Achillea millefolium, Epipactis palustris,
Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta. Naujai įsikūrė Dactylorhiza incarnata, Lythrum
salicaria, Phleum pratense, Phragmites australis, Succisa pratensis.
Deschampsietum cespitosae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio pavasarį ir rudenį užliejamų pievų bendrijos, kuriuose
vyrauja Deschampsia cespitosa, Carex nigra, Festuca rubra, Phleum pratense, Carex hirta,
Filipendula ulmaria, Valeriana officinalis, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Equisetum
palustre, Geum rivale. Gana daug higrofitų rūšių: Carex disticha, C. vulpina, Peucedanum
palustre, Scutellaria galericulata, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Menkas kupstuotumas. Kupstus formuoja Deschampsia cespitosa.
4. Stabilumas. Liepakojų pelkės pakraščiuose šių bendrijų susiformavimą lėmė ne tik ganymas,
bet ir pakankamai ilgas užliejimas pavasarį. Kol yra ganomos, šios fitocenozės yra gana
stabilios ir būdingos rūšių sudėties. Tačiau paskutiniais metais labiau, nei įprastai pakilęs
ežero vandens lygis turėjo įtakos bendrijų rūšių sudėčiai – labai padaugėjo higrofitų rūšių.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos, nes bendrijos išplitusios labai panašiose
augimvietėse.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Deschampsietum cespitosae išsidėsčiusios vakariniame
pelkės pakraštyje. Jos susiformavo dėl ganymo mažiau užliejamose vietose žemapelkės
pakraščiuose, tačiau įtakos jų susidarymui turėjo ir gana ilgas augimviečių užliejimas
pavasariais, nes Deschampsia cespitosa – rūšis, atspari tiek užliejimui, tiek ilgalaikiam
mindymui. Dabar bendrijos neganomos ir nešienaujamos, todėl jose auga Cirsium arvense,
Anthriscus sylvestris. Neganant ir nešienaujant bendrijos užaugs krūmais, o tose vietose, kur
ribojasi su Caricetum distichae – transformuosis į Carex disticha bendrijas (Calthion). Esant
pastoviam aukštesniam ežero vandens lygiui, šias fitocenozes veikiausiai pakeis didžiųjų
viksvų bendrijos. Tikėtina, kad bendrijų plotai paskutiniais dešimtmečiais labai sumažėjo dėl
Carex disticha invazijos.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Neganoma ir nešienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymas, užliejimas.
9. Pokyčiai. Šios neganomos ir nešienaujamos pelkės ir šlaito sandūroje susiformavusios
bendrijos pakito nežymiai. Sumažėjo Carex nigra, C. otrubae, C. vulpina, Poa pratensis,
Valeriana officinalis, Lathyrus pratensis cenopopuliacijos. Pagausėjo tik Deschampsia
cespitosa. Išnyko Caltha palustris, Cerastium holosteoides, Galium vertum, Scutellaria
galericulata. Užfiksuotos naujos rūšys: Carex appropinquata, Cirsium rivulare, Daactylis
glomerata, Festuca arundinacea, Galium mollugo, Potentilla reptans, Senecio paludosus.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
1. Fizionomija. Sezoniškai užliejamų augimviečių pievų bendrijos, kuriuose vyrauja Filipendula
ulmaria. Bendrijų rūšių sudėtyje apygausės ir kitos rūšys: Festuca rubra, Juncus effusus,
Persicaria amphibia.

2. Užkrūmijimas. Bendrijos menkai užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės. Jų rūšių sudėtis nevienalytė. Bendrijos veikiausiai
susiformavo iš Deschampsietum cespitosae, jas nustojus ganyti ar šienauti, nes Deschampsia
cespitosa ir dabar likęs gausus šių fitocenozių rūšių sudėties komponentas. Kada įvyko šie
pokyčiai nėra aišku, tačiau Liepakojų pelkėje jos buvo aprašytos ir 1997 metais
(BALSEVIČIUS, 1997).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo iš Deschampsietum cespitosae, jas
nustojus ganyti ar šienauti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ganymo ir šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Pokyčiai nežymūs. Pagausėjo Deschampsia cespitosa, sumažėjo Filipendula
ulmaria, Persicaria amphibia cenopopuliacijos.
Caricetum appropinquatae
1. Fizionomija. Carex appropinquata bendrijose vyrauja, tačiau skirtingai nuo kitų didžiųjų
viksvų bendrijų, jose gana gausiai auga ir kitos rūšys: Carex lasiocarpa, Iris pseudacorus,
Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Epipactis palustris, Potentilla palustris,
Peucedanum palustre, Lythrum salicaria. Be to, jos turtingesnės rūšių. Bendrijų edifikatorius
Carex appropinquata formuoja būdingą kupstuotą mikroreljefą, todėl vienų ekologinių
grupių augalai įsikuria ant kupstų, kitų – tarpkupstėse.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos vietomis užkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex appropinquata.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios, tačiau
nepakenčia šienavimo. Šienaujant suardomi kupstai, Carex appropinquata cenopopuliacijos
nusilpsta ir bendrijos išnyksta.
5. Rūšių sudėties variacijos. Vietomis gausi Carex lasiocarpa ar C. disticha.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo periodiškai užliejamose
augimvietėse, panašiose, kaip ir Caricetum distichae, Carex lasiocarpa bendrija (Caricion
davallianae), Carex disticha bendrija (Caricion davallianae) su kuriomis sudaro mozaiką.
Tarp šių bendrijų užimtų plotų susiformavusios ekotonų juostos arba jų kontūrai dažnai
persipina, todėl nėra aišku kokia linkme vyksta sukcesija. Nešienaujamos bendrijos ilgainiui
užželia Salix genties krūmais.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. 2013 metais pradėta šienauti.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Periodiškas augimviečių užliejimas ir, iš dalies –
šienavimas.
9. Pokyčiai. Bendrijas pradėjus šienauti, 2015 metais šių fitocenozių jau neužfiksuota. Jas
pakeitė Caricetum distichae, Carex lasiocarpa bendrijos (Caricion davallianae ir
Magnocaricion).

4 pav. Caricetum appropinquatae bendrija (Caricion davallianae) plotų dinamika (ha, %) Liepakojų
pelkėje, 2011–2015 m.
Caricetum diandrae
1. Fizionomija. Žemapelkės pakraščio šaltiniuotų augimviečių daugiarūšės helofitų bendrijos,
kuriuose vyrauja Carex diandra, Potentilla palustris, Equisetum fluviatile, Carex lasiocarpa,
Carex appropinquata, Lysimachia thyrsiflora, Peucedanum palustre, Equisetum palustre,
Deschampsia cespitosa, Carex nigra. Nors ši daugiarūšė fitocenozė Lietuvoje tradiciškai
priskiriama Scheuchzerio-Caricetea fuscae klasei, tačiau joje vyrauja PhragmitoMagnocaricetea klasės būdingos rūšys, todėl kaip ir čekų fitocenologai (HÁJKOVÁ, 2011)
priskiriame ją Phragmito-Magnocaricetea klasei.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stabilios. Rūšių sudėtis mažai pakito nuo 1997 metų (BALSEVIČIUS,
1997).
5. Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo šaltiniuotose, užlietose
žemapelkės periferijos augimvietėse. Tyrimų duomenimis paskutinįjį dešimtmetį rūšių
sudėtis nepakito. Tai, ko gero, nulėmė augimviečių ypatumai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Bendrijos kito nežymiai. Sumažėjo Carex diandra, Potentilla palustris, Poa
pratensis, Epilobium palustre gausumas. Labai pagausėjo Festuca rubra, Lythrum salicaria,
mažiau – Agrostis stolonifera. Išnyko Carex nigra, Eriophorum angustifolium, Lychnis floscuculi, Caltha palustris, Carex hirta. Naujai įsikūrė Calamagrostis stricta, Carex vesicaria,
Cirsium palustre, Filipendula ulmaria.
Caricetum distichae
1. Fizionomija. Monodominantiniai Carex disticha sąžalynai.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos buvo užkrūmijančios, tačiau projekto metu krūmai iškirsti.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.

4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms ir ūkininkavimo sąlygoms, bendrijos stabilios,
tačiau nešienaujamos užželia krūmais arba kai kur apauga nendrėmis. Šienaujant gali
transformuotis į Carex lasiocarpa bendrijas (Caricion davallianae).
5. Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visuose plotuose panaši, tačiau paskutiniais metais
labiau apsemtoje pietinėje pelkės dalyje susiformavo šios asociacijos Typha latifolia facija.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Liepakojų pelkėje šios bendrijos yra vyraujančios. Jos
sudaro mozaiką su panašaus drėgnumo augimvietėse susiformavusiomis Caricetum
appropinquatae ir Carex lasiocarpa bendrijomis (Caricion davallianae), todėl sunku
numanyti kurių bendrijų plotai padidėjo, o kurių – sumažėjo. Augimvietėms užmirkus šias
bendrijas gali pakeisti Typhetum latifoliae arba Carici-Menyanthetum trifoliatae. Nevykdant
ūkinės veiklos bendrijos užželia krūmais.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Bendrijos šienaujamos. Iškirsti krūmai.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo svyravimai, šienavimas.
9. Pokyčiai. Kai kur šienaujamas bendrijas pakeitė Carex lasiocarpa bendrijos
(Magnocaricion), tačiau daugelyje plotų Caricetum distichae mažai kito, tik akivaizdžiai
padidėjo samanų padengimas (nuo 10% nešienaujant iki 30% šienaujant). Pradėjus šienauti
pagausėjo Carex disticha, Equisetum palustre ir Iris pseudacorus cenopopuliacijos, o Galium
palustre – sumažėjo. Naujai įsikūrė Cirsium palustre, Lysimachia vulgaris. Išnyko
Eriophorum latifolium.

5 pav. Caricetum distichae plotų dinamika (ha, %) Liepakojų pelkėje, 2011–2015 m.
Caricetum elatae
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizionomija. Monodominantinės kupstuotos Carex elata formuojamos fitocenozės.
Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios dėl per aukšto vandens lygio.
Kupstuotumas. Kupstus formuoja Carex elata.
Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms sąlygoms, bendrijos gana stabilios.
Rūšių sudėties variacijos. Rūšių sudėtis visur panaši.
Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo nuolat užlietose augimvietėse,
todėl kitos Liepakojų pelkėje aptinkamos viksvų bendrijos teoriškai jų negalėtų pakeisti,
nebent Caricetum elatae plotai apželtų nendrėmis.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Didžioji dalis bendrijų buvo šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nuolatinis augimviečių užliejimas ir šienavimas.

9. Pokyčiai. Tiek šienaujamos, tiek nešienaujamos Caricetum etatae fitocenozės beveik nekito,
tik akivaizdžiai sumažėjo Menyanthes trifoliata cenopopuliacijos.
Carici-Menyanthetum trifoliatae
1. Fizionomija. Nuolat vandeniu užlietos žemaūgės mažarūšės žemapelkių bendrijos, kurių
žolyne vyrauja Menyanthes trifoliata.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavusios pietinėje užlietoje pelkės dalyje vietoje
Caricetum distichae, joms numirkus.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Viksvynų numirkimas, pakilus vandens lygiui.
9. Pokyčiai. 2015 metais bendrijas pakeitė Typhetum latifoliae (veikiausiai dėl paskutinius 2
metus užsitęsusių sausrų).
Thelypteridi-Phragmitetum
1. Fizionomija. Monodominantiniai Phragmites australis sąžalynai su gana gausia ar 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 nevykdant jokios ūkinės veiklos. Greitai
plinta į viksvynų plotus. Pastoviai šienaujant viksvynai turėtų atsikurti.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos nekito.
Acoretum calami
1. Fizionomija. Monodominantiniai Acorus calamus sąžalynai, aptikti pietinėje užlietoje pelkės
dalyje.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Esant pastovioms hidrologinėms, bendrijos stabilios.
5. Rūšių sudėties variacijos. Variacijų nenustatyta.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Susiformavo dėl nuolatinio užliejimo palei griovius
žemapelkėje.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma, nes bendrijos susiformavusios
neprivažiuojamose griovių pakraščiuose.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Hidrologinio režimo pokyčiai (didesnis
augimviečių užliejimas).
9. Pokyčiai. Esminių pokyčių neužfiksuota.

Phragmitetum australis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizionomija. Monodominantiniai tankūs Phragmites australis sąžalynai.
Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
Kupstuotumas. Kupstų nėra.
Stabilumas. Esant pastovioms sąlygoms, bendrijos stabilios ir labai greitai plinta.
Rūšių sudėties variacijos. Nėra.
Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo užliejamose augimvietėse,
nevykdant jokios ūkinės veiklos. Pastoviai šienaujant turėtų atsikurti viksvynai.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Šienavimo nutraukimas, dalinai – augimviečių
užliejimas.
9. Pokyčiai. Bendrijos mažai kito. Dėl sausros išnyko gausi Lemna trisulca, L. minor ir
Ranunculus lingua. Pagausėjo Typha latifolia.
Typhetum latifoliae
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizionomija. Monodominantiniai Typha latifolia sąžalynai.
Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
Kupstuotumas. Kupstų nėra.
Stabilumas. Tikėtina, kad bendrijos stabilios.
Rūšių sudėties variacijos. Nenustatyti.
Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Bendrijos susiformavo šlapiose augimvietėse,
pakeisdamos Carici-Menyanthemum trifoliatae.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Nevykdoma.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Nežinomi.
9. Pokyčiai. Nenustatyti, nes bendrijos užfiksuotos tik 2015 m.
Anthriscetum sylvetris
1. Fizionomija. Nitrofilinės aukštų žolių bendrijos, kuriuose vyrauja Anthriscus sylvestris ir
Urtica dioica, susiformavusios vietoje nešienaujamų pievų bendrijų.
2. Užkrūmijimas. Bendrijos neužkrūmijusios.
3. Kupstuotumas. Kupstų nėra.
4. Stabilumas. Bendrijos stadijinės.
5. Rūšių sudėties variacijos. Nenustatytos.
6. Sukcesijos, jų priežastys ir kryptys. Sukcesijos kryptys neaiškios.
7. Ūkinė veikla ir jos intensyvumas. Šienaujama.
8. Esminiai bendriją formuojantys faktoriai. Ūkinės veiklos nevykdymas.
9. Pokyčiai. Labai sumažėjo Cirsium rivulare, Urtica dioica, Veronica chamaedrys
cenopopuliacijos. Naujai ir gana gausiai įsikūrė Poa trivialis ir Deschampsia cespitosa.

6 pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-1). Caricetum appropinquatae Liepakojų pelkėje, 2011 m. (kairėje)
transformavosi į Carex lasiocarpa bendriją (Caricion davallianae), 2015 m. (dešinėje).

7. pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-4) Carex lasiocarpa bendrija (Caricion davallianae) Liepakojų
pelkėje 2011–2015 m.

8 pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-5) Salicetum pentandro-cinerea Liepakojų pelkėje 2011 m. prieš
kirtimą (kairėje). Caricetum rostratae įsikūrė iškirtus krūmynus 2015 m. (dešinėje).

9 pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-9). Caricetum appropinquatae Liepakojų pelkėje, 2011 m. (kairėje)
transformavosi į Carex lasiocarpa bendriją (Caricion davallianae), 2015 m. (dešinėje).

10 pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-10). Caricetum elatae Liepakojų pelkėje 2011 m. (kairėje) ir 2015
m. (dešinėje).

11. pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-12A). Caricetum appropinquatae Liepakojų pelkėje, 2011 m.
(kairėje) transformavosi į Carex lasiocarpa bendriją (Magnocaricion), 2015 m. (dešinėje).

12 pav. Tyrimų laukelis (LT08/5-30). Carici-Menyanthemum trifoliatae Liepakojų pelkėje, 2011 m.
(kairėje) transformavosi į Typhetum latifoliae, 2015 m. (dešinėje).

6. Meldinei nendrinukei tinkamos augalų bendrijos
Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) Liepakojų pelkėje nerasta.
Dambavaragio pievose meldinė nendrinukė rasta Caricetum elatae bendrijose, tad ir
Liepakojų pelkėje šiose bendrijose galėtų įsikurti, tuo labiau, kad Liepakojų pelkėje Caricetum
elatae bendrijos užima net 11,07 ha plotą (10 kontūras), kuris galėtų būti pakankamas meldinei
nendrinukei įsikurti (Dambavaragio pievose šios bendrijos kontūro užimtas plotas – tik 3,09 ha).
Šyšos polderyje meldinė nendrinukė randama Caricetum gracilis, Caricetum distichae ir
Phalaridetum arundinaceae bendrijose, tačiau Liepakojų pelkėje Caricetum gracilis ir Phalaridetum
arundinaceae bendrijos neaptiktos.
Caricetum distichae Liepakojų pelkėje 2011 m. užėmė didelius ištisinius plotus (10 kontūras
– 13,84 ha, 45 kontūras – 7,96 ha) arba sudaro mozaiką su Caricetum appropinquatae ir Carex
lasiocarpa bendrija (Caricion davallianae). Liepakojų pelkėje inventorizuotos ir Carex disticha
(Caricion davallianae) bendrijos (2 kontūras – 4,11 ha), kurios fizionomiškai panašios į Caricetum
distichae. Teoriškai šios bendrijos taip pat turėtų būti tinkamos meldinei nendrinukei veistis.
Baltarusijoje meldinė nendrinukė randama ir Caricetum appropinquatae ir Carex lasiocarpa
formuojamose bendrijose (KOZULIN & FLADE, 1999).

7. Teritorijos dalys, tinkamos meldinei nendrinukei veistis
Vadovaujantis nuostata, kad meldinei nendrinukei teoriškai tinkami veistis plotai, kuriuose
vyrauja Carex disticha, C. elata, C. appropinquata, C. lasiocarpa formuojamos bendrijos arba jų
mozaika, šiam paukščiui įsikurti būtų tinkamiausia centrinė ir šiaurinė nendrėmis ir karklais
neapaugusi Liepakojų pelkės dalis. Čia mozaikiškai išplitusios Caricetum elatae, Caricetum
distichae, Carex disticha (Caricion davallianae), Carex lasiocarpa (Caricion davallianae) ir
Caricetum appropinquatae bendrijos (2, 7, 10, 14, 15, 45 kontūrai).
Dėl užžėlimo nendrėmis ir apaugimo krūmais Liepakojų pelkės viksvynai 2011 m. buvo
fragmentuoti į tris dalis (šiaurinėje, centrinėje ir pietinėje pelkės dalyse). Be to, šie viksvynų plotai
užželia krūmais (ypač šiaurinėje ir pietinėje dalyse). Ši fragmentacija mažino pelkėje susiformavusių
viksvynų tinkamumą meldinei nendrinukei. Projekto metu karklynus iškirtus ir besiformuojančias
žolines bendrijas pradėjus šienauti, teritorijos fragmentacija buvo panaikinta.

8. Netinkamos meldinei nendrinukei (arba dar tinkamos, bet turinčios nepageidaujamų
sukcesinių požymių) bendrijos, nepageidaujamų sukcesijų priežastys
Meldinei nendrinukei visai netinkamos visos Molinio-Arrhenatheretea ir Galio-Urticetea bei
žemažolės Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Campylio stellati-Caricetum paniceae) klasių bendrijos.
Molinio-Arrhenatheretea ir žemažolės Scheuchzerio-Caricetea fuscae klasių bendrijos
susiformavusios mažai užliejamose vidutinio drėgnumo augimvietėse. Antrosios – tokiose pat
augimvietėse, jų neganant ir nešienaujant. Taigi, šių bendrijų užimtų plotų tvarkymas meldinės
nendrinukės išsaugojimui nėra pirmaeilis.
Dėl didelio užliejimo netinkamos ir Phragmition sąjungos bendrijos. Tačiau intensyviai
šienaujant Phragmitetum australis sąžalynus, tikėtina, kad jų vietoje galbūt atsikurs viksvynai
(veikiausiai – Caricetum elatae).
Vykdant gamtotvarkos darbus ir tikintis, kad atsikurs tinkamos meldinei nendrinukei veistis
viksvynų bendrijos, reikėtų nedelsiant kirsti Salicetum pentandro-cinereae krūmynus ir šienauti
Thelypterido-Phragmitetum nendrynus. Abi šios bendrijos susiformavo viksvynų vietoje.
Nepageidaujamų požymių 2011 m. turėjo turi ir Magnocaricion sąjungos Caricetum
distichae, Caricetum appropinquatae bei Caricion davallianae sąjungos Carex lasiocarpa ir Carex
disticha bendrijos, nes jos užkrūmija.

9. Rekomendacijos teritorijos tvarkymui, formuojant meldinei nendrinukei tinkamas
bendrijas.
Liepakojų pelkėje augalija susiformavo ir dėl gamtinių, ir dėl antropogeninių faktorių.
Svarbiausi gamtiniai faktoriai, nulėmę augalijos pasiskirstymą, yra dirvožemio savybės (ypač pH) ir
drėgmės režimas. Atkreipiant dėmesį į tai, kad pavasario potvynių ir po jų ar po liūčių trunkančio
augimviečių užliejimo trukmė iš dalies priklauso ir nuo Žuvinto ežero vandens lygio reguliavimo,
užliejimo faktorių iš dalies galima laikyti antropogeniniu. Kiti svarbūs antropogeniniai faktoriai –
šienavimas ir ganymas. Šienavimas svarbus kaip bendrijas palaikantis faktorius, o intensyvus
ganymas – daugiau kaip bendrijas keičiantis faktorius. Visa ši teritorija ištisus dešimtmečius nebuvo
naudojama ūkinėms reikmėms, todėl pakito augalijos išsidėstymas, bendrijos užkrūmijo arba užžėlė
nendrėmis ir pasikeitė jų rūšių sudėtis.
Todėl norint formuoti meldinei nendrinukei tinkams augalų bendrijas Liepakojų pelkėje,
reikia atsižvelgti šienavimo intensyvumą, ir tinkamą teritorijos užliejimo trukmę bei jo intensyvumą.
Teritorijoje 1, 3, 6, 9, 13, 16, 24–31 kontūruose 2011 metais buvo rekomenduojama 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. Iškirstus
plotus būtina kasmet šienauti, žolę iš teritorijos išvežant.
Buvo rekomenduota pradėti intensyviai šienauti Thelypterido-Phragmitetum, Phragmitetum
australis ir Caricetum distichae Typha latifolia facijos bendrijas, tikintis tinkamų meldinei
nendrinukei viksvynų atsikūrimo. Tikintis efektyvaus rezultato, reikėtų šienauti du kartus metuose,
kol Phragmites australis cenopopuliacija nusilps. Atsižvelgiant, kad dalis augimviečių yra užlietos
vandeniu – tai sudėtingas uždavinys, nes nendrynų šienavimas žiemą duoda tik sausos žolyno masės
pašalinimo ir dalinio bendrijų žolyno praretėjimo efektą.
Intensyviai šienauti buvo rekomenduota 5, 8, 17, 19, 20, 36, 38, 41 kontūrus.
Kituose viksvynų plotuose rekomenduota iškirsti krūmus ir šienauti kasmet, ar bent kas antri
metai. Tačiau tie plotai, kuriuose buvo iškirsti krūmai, šienautini kasmet, kol krūmai nustos atželti.
Žemapelkės pakraščio Molinio-Arrhenatheretea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Campylio
stellati-Caricetum paniceae) ir Galio-Urticetea klasės bendrijas galima ekstensyviai šienauti arba
ekstensyviai ganyti.

Pietinėje pelkės dalyje siūlyta sureguliuoti hidrologinį režimą, siekiant užkirsti kelią Typha
latifolia invazijai. Tyrimų metu nustatyta, kad šis augalas sparčiai plinta, užkariaudamas Caricetum
distichae bendrijas.

10. Augalijos pokyčiai
Liepakojų pelkėje ūkinė veikla nuo 2011 iki 2013 metų, atliekant pakartotinius augalijos
tyrimus, nebuvo vykdoma. Taigi, nepakitus hidrologinėms sąlygoms, augalija 2 per metus iš esmės
nesikeitė. Dėl šios priežasties atliktas tik vizualus bendrijų įvertinimas.
Žiemos pradžioje buvo iškirsta dalis Salicetum pentandro-cinereae krūmynų plotų. Į tai buvo
atsižvelgta sudarant 2013 metų augalijos žemėlapį. Tokius atžėlusius sąžalynus vis tiek tenka
klasifikuoti kaip Salicetum pentandro-cinereae bendrijas, tol kol, Salix krūmai nusilps ir nebeleis
atžalų.
Taigi, teritorijoje vyraujančiomis 2013 metais išliko Phragmito-Magnocaricetea klasės
bendrijos (68,20 ha), iš kurių didžiausius plotus užėmė Caricetum distichae (28,88 ha). Iškirsta
4,99 ha Salicetum pentandro-cinereae krūmynų, tačiau dėl augalų bendrijų klasifikavimo ypatumų,
šios bendrijos plotas kol kas išlieka toks pats (12,33 ha).
Nuo 2013 metų Liepakojų pelkėje buvo iškirsti nauji karklynų plotai, šienaujant tiek žolinės,
tiek atželiančių krūmynų bendrijas. Šienavimas, krūmynų iškirtimas ir jų atžalų šienavimas lėmė
augalų bendrijų ir pelkės augalinės dangos mozaikos pokyčius.

13 pav. Vyraujančių augalijos klasių užimamų plotų dinamika (ha, %) 2011–2015 m. Liepakojų
pelėje.
Per augalijos tyrimų laiką (2011–2015 m.) nepakito Galio-Urtocetea, Querco-Fagetea ir
Molinio-Arrhenatheretea bendrijų plotai. Sumažėjo Alnetea glutinosae (nuo 21,33 ha, 19,7% iki
9,6 ha, 8,86%) ir Phragmito-Magnocaricetea (nuo 68,2 ha, 62,98% iki 63,89 ha, 59,01%).
Scheuchzerio-Czaricetea fuscae klasės užimti plotai išaugo (nuo 13,65 ha, 12,61% iki 29,7 ha,
27,42%).
Iškirtus Alnetea glutinosae klasei priskiriamus Salicetum pentandro-cinerea krūmynus, vėliau
šalinant karklų atžalas ir reguliariai šienaujant jų vietoje įsikūrė inicialinės Magnocaricion sąjungos
bendrijos su vyraujančiomis Carex lasiocarpa, C. disticha ir C. elata. Drėgnesnėse augimvietėse
susiformavo Caricetum distichae.

Dėl savaiminės antrinės sukcesijos, sukeltos augimviečių nusausėjimo per 2 paskutines vasaras
Carici-Menyanthemum trifoliatae bendrijas pakeitė Typhetum latifoliae.
Žolinių žemapelkės bendrijų kasmetinis šienavimas buvo nepalankus Caricetum
appropinquatae fitocenozėms. Šienaujant pažeidus bendrijų kupstus, Carex appropinquata
cenopopuliacijos greitai nusilpo ir jas nustelbė kitos viksvos. Šių bendrijų vietoje susiformavo Carex
lasiocarpa ir Carex disticha bendrijos (Caricion davallianae). Kitoms kupstus formuojančios
bendrijos – Caricetum elatae, šienavimas jokios neigiamos įtakos neturėjo. Į reguliarų šienavimą
reagavo ir Caricetum distichae. Dalis šių bendrijų užimtų plotų virto Carex lasiocarpa bendrijomis
(Magnocaricion).

14 pav. Vyraujančių augalų bendrijų užimtų plotų dinamika (ha, %) 2011–2015 m. Liepakojų pelėje.

11. Išvados
1. Liepakojų pelkėje iškirstus Salicetum pentandro-cinerea krūmynus ir reguliariai pjaunant jų
atžalas bei šienaujant, jų vietoje susiformavo Magnocaricion sąjungos bendrijos.
2. Šienavimas didžiausią įtaką turėjo Magnocaricion bendrijų formavimuisi, iškirtus krūmynus.
3. Kupstus formuojančių Caricetum appropinquatae bendrijų tvarkymui įprastas šienavimas pasirodė
netinkamas – bendrijos išnyko, jų vietą pakeitė kitų viksvų (Carex lasiocarpa ir C. disticha)
fitocenozės. Caricetum appropinquatae bendrijos turi būti šienaujamos nepažeidžiant kupstų.
4. Šienavimas sumažino Caricetum distichae bendrijų stabilumą – dalis jų pakito į Carex lasiocarpa
formuojamas fitocenozes.
5. Kitoms didžiųjų viksvų bendrijoms (ypač Caricetum elatae) šienavimas įtakos neturėjo.
6. Atlikti gamtotvarkos darbai sumažino Liepakojų pelkės fragmentaciją. Tvarkyta teritorija tapo
vientisa, būdinga žoline augalija apžėlusia žemapelke.
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