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1. PRAtARmĖ Pastaruoju metu ekologijos mokslams skiriama vis daugiau dėmesio. 
Ekologijos moks- las tapo aplinkos apsaugos teoriniu pagrindu. Padidėjus ekologijos 
svarbai, prieš 15 metų Lietuvoje buvo pradėti rengti ekologijos specialistai. Lietuvos 

žemės ūkio universitete eko- logai pradėti rengti 1994 metais. Pagrindinių studijų metu 
ekologai studijuoja bendruosius mokslus, ekosistemų pažinimo, ekologijos, 

aplinkotyros bei aplinkosaugos dalykus. Ma- 
gistrantūros studijų metu studentai gilina žinias ir gebėjimus specialiose srityse. 

Šis vadovėlis skirtas Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos studijų programos 
magistrantūros studijų studentams, besispecializuojantiems gamtos apsaugos srityje. Jis pa- 
rengtas pagal Lietuvos žemės ūkio universitete dėstomo dalyko „Sausumos ekosistemos ir 
jų apsauga“ programą. Vadovėlyje pateikta medžiaga bus naudinga ir kitų studijų programų 
studentams, taip pat gamtos apsaugos, saugomų teritorijų darbuotojams. 

Šiame vadovėlyje pirmoje dalyje nagrinėjama sausumos ekosistemos, jų sudėtis, san- 
dara, komponentai, sausumos ekosistemos ir aplinka, sausumos ekosistemų populiacijos, 
ekosistemų raida ir klasifikavimas bei pasaulio ir Lietuvos sausumos ekosistemų įvairo- 
vė. Antroje vadovėlio dalyje pateikiami sausumos ekosistemų apsaugos sistema ir būdai: 
saugomos teritorijos, Augalų bendrijų raudonoji knyga, saugomos europinės buveinės ir 
kertinės miškų buveinės. 

Kiekvieno skyriaus pradžioje trumpai išdėstomas skyriaus turinys, o kiekvienos sky- 
riaus pabaigoje pateikiami klausimai savarankiškam darbui, nurodoma papildoma literatū- 
ra, skirta studentų savarankiškam darbui. Tai padės lengviau suprasti vadovėlio medžiagą, 
skatins gilinti žinias, studijuoti papildomą literatūrą. 
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2. SAUSUmOS ekOSIStemOS, bIOlOGInĖ 

ĮVAIROVĖ IR jOS APSAUGA 
 

Šiame  skyriuje  apibrėšime  sausumos  ekosistemos  sąvoką. Toliau  nagrinėsime  biolo- 
ginės įvairovės koncepciją, jos formas ir reikšmę, aptarsime biologinės įvairovės nykimo 
priežastis, jos išsaugojimo konvenciją bei Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo stra- 
tegiją bei principus. 

 
2.1. Sausumos ekosistemos samprata 

 

Ekosistemas nagrinėja ekologijos mokslas. Ekologija (gr. oikos – namas, logos – moks- 
las) – tai mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio ir aplinkos santykius. Pagal tiria- 
mus objektus ekologijos mokslas skirstomas į įvairias šakas. Autekologija tiria individų, 
rūšių santykius su aplinka; populiacijų ekologija tiria tam tikros rūšies populiacijų raidą, 
savybes, struktūrą, dinamiką; sinekologija tiria organizmų bendrijų, ekosistemų savybes, 
struktūrą, santykius su aplinka, organizaciją, medžiagų ir energijos apytaką bei produkty- 
vumą. Pagal tiriamas organizmų grupes skiriama augalų ekologija (tiria augalų tarpusavio 
santykius ir santykius su aplinka), gyvūnų ekologija (tiria gyvūnų tarpusavio santykius 
ir santykius su aplinka), žmogaus ekologija (tiria žmogaus santykius su aplinka). Pagal 
tiriamas konkrečias ekosistemas susiformavo miško ekologija (tiria miško ekosistemas), 

agroekologija (tiria agroekosistemas), vandenų ekologija (tiria vandenų ekosistemas). 
Dažnai yra skiriami du pagrindiniai ekosistemų tipai – sausumos ir vandenų ekosiste- 

mos. Vandenų ekosistemas dar įprasta skirstyti į gėlųjų vandenų ir jūrų ekosistemas. Sausu- 
mos ekosistemos apima natūralias – miškų, pievų, pelkių, smėlynų ekosistemas bei dirbti- 
nes – agrarines, urbanizuotas ekosistemas. 

Sausumos ekosistema – tai sausumos paviršiaus dalis, kurioje gyvena įvairūs augalai, 
gyvūnai ir mikroorganizmai, kartu su abiotine aplinka sudarantys vientisą kompleksą, ku- 
riame nuolat vyksta medžiagų ir energijos apytaka. 

 
2.2. biologinės įvairovės samprata Biologinę įvairovę sudaro visų gyvų organizmų 

rūšių, gyvenančių sausumos, paviršinių vandenų bei kitose ekosistemose, buveinių, 
taip pat genetinė įvairovė. Biologinė įvairovė susiformavo Žemėje per milijonus 

metų, o jos komponentai yra svarbūs tiek ekologiniu, tiek moksliniu-pažintiniu, tiek 
rekreaciniu, ekonominiu, estetiniu, etiniu bei kitais požiū- 

riais. 
Žmogui gyventi tinkamas sąlygas Žemės planetoje suformavo ir palaiko dauguma au- 

galų, grybų bei gyvūnų. Biologinė įvairovė skatina funkcinę įvairovę gamtinėje aplinkoje 
ir palaiko jos atsparumą, prisitaikymą bei sugebėjimą atsistatyti, gamtinių sistemų produk- 
tyvumą. Biologinė įvairovė yra pagrindas žmonijos bei kitų gyvybės formų išgyvenimo, 
biosferos sistemų evoliucijos. 

Išskiriami šie biologinės įvairovės lygiai: 
1) genetinė įvairovė; 
2) rūšinė; 
3) ekosistemų. 
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Genetinė įvairovė. Dažniausiai tos pačios rūšies individai genetiškai daugiau ar mažiau 

skiriasi. Skirtumai tarp genų ir alelių bei įvairios jų kombinacijos lemia populiacinius skir- 
tumus, t.y. individų grupės skiriasi pagal atsparumą ligoms, sausrai, ekstremalioms tempe- 
ratūroms ir t.t. Genetinė rūšies įvairovė leidžia jai prisitaikyti prie naujų aplinkos sąlygų. 
Rūšinė  įvairovė.  Dažnai  rūšinė  įvairovė  siaurąja  prasme  sutapatinama  su  biologine. 

Dabar Žemėje yra nuo 8 iki 80 mln. rūšių, o aprašytos tik 1,4 mln. Iš jų apie 750000 yra 
vabzdžiai; 40000 – stuburiniai; 250000 – induočiai augalai ir samanos; likusios – bestubu- 
riai, grybai, dumbliai ir mikroorganizmai. Europoje yra 215 000 rūšių, iš kurių per 90% yra 
bestuburiai gyvūnai. 

Ekosistemų įvairovė. Ekosistemos skiriasi klimato, edafinėmis, topografinėmis bei bi- 
otinėmis savybėmis. Ekosistemų įvairovė užtikrina buveinę daugeliui rūšių. Ją daug sun- 
kiau įvertinti nei genetinę ar rūšinę įvairovę, daugiausia dėl to, kad ekosistemos ribos yra 
santykinės, t.y. neryškios. Be to, kiekvienos ekosistemos gyvi ir negyvi komponentai (au- 
galų ir gyvūnų rūšys, bendrijų tipai, dirvožemis, klimatas ir kt.) labai kinta erdvėje ir laike. 
Europoje yra apie 25000 ekosistemų tipų (pagal CORINE augaviečių klasifikaciją). 

 
2.3. biologinės įvairovės praradimas 

Paprastai žmogaus veikla skurdina biologinius išteklius ir sumažina biologinę įvairovę. 
Nuo 1600 metų išnyko 484 gyvūnų rūšys. Prognozuojama, kad iki 2015 metų išnyks 2-8% visų 
faunos rūšių. Manoma, kad pagrindiniai veiksniai, mažinantys biologinę įvairovę, yra šie: 

•   buveinių praradimas ir jų fragmentacija. Dėl neplaningo naudojimo natūralios eko- 
sistemos pernelyg suskaldomos į smulkesnes dalis, netenka savo biologinio vienti- 
sumo, dėl to mažėja jų biologinė įvairovė; 

•   per didelis naudojimas. Intensyvus žmonių gausėjimas ir tobulesnės technologijos 
leidžia intensyviai eksploatuoti biologinius išteklius, dėl to išnyksta kai kurios auga- 
lų ir gyvūnų rūšys; 

•   dirvožemio, vandens ir atmosferos tarša. Teršalai pažeidžia įprastas gyvenimo sąly- 
gas bei pačias rūšis, dėl to ilgainiui ne tik sumažėja rūšies gausumas, bet išnyksta ir 
pačios rūšys; 

•   naujų rūšių introdukcija. Naujos augalų, gyvūnų, patogeninių organizmų ir kt. rūšys, 
būdamos labiau prisitaikančios, gali „nukonkuruoti“ arba asimiliuoti vietines; 

•   globaliniai klimato pokyčiai. Dėl oro taršos staiga šiltėjantis klimatas gali tarsi pa- 
stūmėti rūšies optimumą link šiaurės, tuomet kai kurios rūšys nespėtų prisitaikyti 
prie pakitusių aplinkos sąlygų ir išnyktų; 

•   žemės ir miškų ūkio industrializacija. Naujai sukurti augalų ir gyvūnų varietetai gali 
pakeisti natūralias vietines rūšis. 

 
2.4. biologinės įvairovės konvencija 

 

Prielaidas pasaulio biologinei įvairovei išsaugoti sudaro Biologinės įvairovės konven- 
cija,  pasirašyta  Rio  de  Žaneire  1992  metų  birželio  5  d.  Konvencijoje  numatyta,  kad  ją 
pasirašiusios šalys išskiria svarbiausius biologinės įvairovės komponentus, atlieka jų mo- 
nitoringą bei apskaitą ir reguliuoja jiems neigiamą poveikį galinčią turėti veiklą. Ypatingas 
dėmesys skiriamas biologinės įvairovės išsaugojimui in situ, t.y. natūraliomis sąlygomis. 
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Rekomenduojama kurti specialių saugomų teritorijų sistemą, remti natūralių ekosistemų 
bei  gyvybingų  populiacijų  išsaugojimą,  reguliuoti  biologinių  išteklių  naudojimą,  atkurti 
degraduotas ekosistemas bei nykstančias rūšis, kontroliuoti biotechnologijas bei rūšių in- 
trodukciją, rengti biologinės gamtonaudos teisinius pagrindus, strategiją bei planus. 

Lietuva, 1995 07 03 ratifikavusi Biologinės įvairovės konvenciją, įsipareigojo įgyven- 
dinti jos reikalavimus – parengti šalies biologinės įvairovės studiją, strategiją ir veiksmų 
planą. Šio darbo tikslas – sudaryti prielaidas svarbiausioms ekosistemoms ir rūšims išsau- 
goti ateities kartoms, prisidedant prie globalinės apsaugos, panaudojant visas įmanomas ir 
žinomas žmonijai priemones, padėti pagrindus, kad būtų subalansuotai naudojima ir valdy- 
ma biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė, jos apsaugos priemones integruojant į ūkio šakų 
vystymo programas. Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas pareng- 
tas dvidešimčiai metų, nors dauguma veiksmų yra numatyti atlikti per 5 metus. 

 
2.5. biologinės įvairovės išsaugojimo bendrieji ir specialieji principai 

Biologinės  įvairovės  apsauga  reikalauja  racionalaus  biotos  išteklių  naudojimo  ir  su- 
balansuotos plėtros ideologijos įgyvendinimo kraštotvarkoje. Todėl pasirinkto strategijos 
varianto realizavimas neįmanomas be atitinkamų principinių gamtonaudos nuostatų įtvirti- 
nimo (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

 
2.1.1. bendrieji biologinės įvairovės apsaugos principai 

Generacijų lygybės. Dabartinė gyventojų karta neturi teisės palikti kitoms generaci- 
joms nuniokotos gamtinės aplinkos bei nuskurdinto gyvojo pasaulio. 

Ekologinės lygybės. Visi dabar gyvenantys žmonės turi vienodą teisę į visavertę gam- 
tinę aplinką ir biologinius jos išteklius. 

Valstybės pareigos. Šalies ekologinė gerovė ir biologinės įvairovės išsaugojimas yra 
prigimtinė valstybės pareiga ir rūpestis. 

Prevencijos. Siekiama išvengti neigiamų pasekmių gamtinei aplinkai ir biologinei įvai- 
rovei, iš anksto užkertant kelią galimiems drastiškiems gamtonaudos veiksniams. 

Kaltojo baudimo. Žalą, padarytą gamtinei aplinkai ir biologinei įvairovei, atlygina ją 
padarę fiziniai bei juridiniai subjektai. 

 
2.1.2. Specialieji biologinės įvairovės išsaugojimo principai 

Atsargumo. Kiekvienas sprendimas, galintis turėti įtakos biologinei įvairovei turi būti 
priimamas kiek įmanoma atsargiau, numatant visas galimas pasekmes. 

Pagrįstumo. Visi sprendimai, turintys įtakos biologinei įvairovei, privalo būti pagrįsti, 
priimti įvertinus galimą poveikį aplinkai. 

Pakeitimo. Bet kokia galinti pakenkti biologiniai įvairovei veikla, metodai ar medžia- 
gos turi būti keičiami į mažiau kenksmingas. 

Perkėlimo. Biologinei įvairovei pavojų keliančios veiklos rūšys, nesant galimybių jas 
pakeisti arba neutralizuoti, privalo būti perkeltos į kitas mažiau vertingas biologiniu požiū- 
riu teritorijas. 

Sistemiškumo. Biologinės įvairovės išsaugojimas turi remtis ekosistemine samprata, 
buveinių ir santykių tarp rūšių analize. 
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In-situ prioriteto. Visų rūšių apsaugoje turi absoliučiai dominuoti in situ priemonės, 
ex-situ apsaugą laikant tik pastarųjų priedu. 

Regionalumo. Lietuva turi prisiimti atsakomybę už biologinės įvairovės apsaugą šaly- 
je, net jei tie patys biologiniai objektai egzistuoja ir kitose šalyse. Šis principas taikomas ir 
šalies regionams 

 
klausimai 

 
•   Kaip skirstomas ekologijos mokslas pagal tiriamus objektus? 
•   Kokie yra biologinės įvairovės lygiai? 
•   Kokios priežastys lėmė biologinės įvairovės mažėjimą? 
•   Kuo svarbi biologinės įvairovės konvencija? 
•   Pakomentuokite biologinės įvairovės išsaugojimo principus. 
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3. SAUSUmOS ekOSIStemų SUDĖtIS IR kOmPOnentAI 
Šiame  skyriuje  aptarsime  sausumos  ekosistemų  pagrindinius  komponentus,  taip  pat 

apibrėšime  sausumos  ekosistemų  energetinius  srautus,  produktyvumą,  jo  formas.  
Toliau charakterizuosime sausumos ekosistemų struktūrą (ardiškumą ir mozaikiškumą) 

bei jos se- zoninius ir metinius kitimus. Susipažinsime su ekosistemų formavimosi 
etapais, daugiau dėmesio skirdami miško ekosistemoms bei sąveikai tarp ekosistemos 

komponentų. Skyriaus 
pabaigoje aptarsime ekologinių veiksnių skirstymą. 

 

 
Sausumos ekosistema (gr. oikos – būstas, systema – sandara, junginys) – tai sausumos 

paviršiaus dalis, kurioje gyvena įvairūs augalai, gyvūnai ir mikroorganizmai, kartu su abi- 
otine aplinka sudarantys vieningą kompleksą, kuriame nuolat vyksta medžiagų ir energijos 
apytaka (3.1, 3.2 pav.). 

 

 
 

3.1 pav. Ekosistemos schema (pagal R. Riklefsą, 1979) 
 

Biocenozė kartu su biotopu sudaro ekosistemą. Pirmasis biocenozės terminą pavartojo 
vokiečių biologas K. Mėbijus (Möbus) 1877 metais. Biocenozė (gr. bios – gyvybė, gr. koi- 
nos – bendras) – tai sausumoje ar vandens baseino plote gyvenančių augalų, gyvūnų 
ir mikroorganizmų  visuma,  tarp  kurių  nuolat  vyksta  medžiagų  ir energijos  apyta- 
ka ir yra susiformavę palyginti pastovūs tarpusavio santykiai ir ryšiai. Biotopas (gr. 
bios – gyvenimas, topos – vieta) – tai sausumos ar vandens baseino dalis, turinti panašias 
aplinkos sąlygas, sudaranti abiotinę (negyvąją) ekosistemos dalį. 
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3.2 pav. Sausumos ekosistemos schema (pagal A. Molčanovą ir N. Dylį, 1973) 
 

Kartais greta ekosistemos sąvokos vartojama biogeocenozės sąvoka, kurią pavartojo 
V. Sukačiovas. Kai kurie mokslininkai biogeocenozės sąvoką laiko siauresne ir siūlo taip 
vadinti tokią ekosistemą, kurios pagrindą sudaro fitocenozė ir pagal ją išskiriamos ben- 
drijos ribos. Fizinėje geografijoje vartojama facijos sąvoka. Facija (lot. facies – išvaizda, 
pavidalas) – tai žemės paviršiaus plotas su panašiomis fizinėmis geografinėmis sąlygomis, 
flora ir fauna. 

Paprastai pateikiama tokia sausumos ekosistemų struktūra. Sausumos ekosistemą suda- 
ro šie struktūriniai komponentai: ekotopas (klimatopas ir edatopas) ir biocenozė (fitoceno- 
zė, zoocenozė ir mikrobocenozė) (3.3 pav.). 

Ekotopas – tai organizmų gyvenamoji vieta, kuriai būdingi saviti dirvožemio, drėgmės, 
mikroklimato ir kiti aplinkos veiksniai. 

Biocenozė – tai tam tikrame plote gyvenančių augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų vi- 
suma, tarp kurių vyksta medžiagų ir energijos apytaka ir yra susiformavę saviti tarpusavio 
ryšiai. 

Fitocenozė – tai tam tikros vietovės augalų rūšių visuma, kuriai būdinga savita sandara 
ir rūšinė sudėtis. 

Zoocenozė – tai tam tikrame plote gyvenančių gyvūnų visuma, kuriai būdinga savita 
sandara ir rūšinė sudėtis. 

Mikrobocenozė  –  tai  tam  tikrame  plote  gyvenančių  mikroorganizmų  visuma,  kuriai 
budinga savita rūšinė sudėtis bei sandara. 
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3.3 pav. Ekosistemos struktūra 
 

3.1. Sausumos ekosistemų energijos apykaita, 
produktyvumas, biogeninių medžiagų ciklai 

Sausumos ekosistemose tarp gyvų organizmų (augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų) ir 
išorinės aplinkos vyksta nenutrūkstama medžiagų ir energijos apytaka. Į Žemės paviršių 
patenka apie 5*1020  cal/per metus Saulės energijos. Augalai, panaudodami Saulės energiją, 
mineralines maisto medžiagas bei CO 

2, 
sukuria organines medžiagas. Augalai panaudoja tik 

nedidelę Saulės energijos dalį. Pavyzdžiui, miškai panaudoja tik apie 1-1,5% jos energijos. 
Augaluose sukaupta energija yra visos gyvybės Žemėje egzistavimo pagrindas. Gyvūnai 
ir kiti heterotrofiniai organizmai vartoja fotosintezės metu sukauptą organinių medžiagų 
energiją, o mikroorganizmai – reducentai organines medžiagas suskaido į mineralines, taip 
panaudodami cheminių reakcijų energiją. Visi gyvybiniai reiškiniai Žemėje vyksta energi- 
jai pereinant iš vieno būvio į kitą. Gyvybiniuose procesuose energija iš naujo nesusidaro 
ir niekur neišnyksta. Ji gaunama Saulės šviesos pavidalo ir Žemės paviršiuje paverčiama 
šilumine energija (3.4 pav.). 
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3.4 pav. Ekosistemos energijos srautų schema (pagal E. Odumą, 1986) 
 

 
E. Odumas išskiria dvi iš esmės skirtingas Saulės energijos naudojimo grandis – bio- 

tropinę ir detritinę. Pirmu atveju autotrofų sukauptos organinės medžiagos sunaudojamos 
fitofagų, o antru atveju negyvoji organika naudojama saprofitų – detritofagų. 

Ekosistemoje dalis energijos yra kaupiama organinės medžiagos pavidalo. Toks proce- 
sas vadinamas produktyvumu. Produktyvumas (lot. produco – gaminu) – tai suminis gy- 
vos biomasės kiekis, susidaręs per atitinkamą laiko periodą (valandą, parą, metus), arba jos 
susidarymo greitis. Skiriama bendroji pirminė, grynoji pirminė ir antroji produkcija. Ben- 
droji pirminė produkcija – visos energijos kiekis, fitocenozės asimiliuotas tam tikrame 
ploto vienete per tam tikrą laiką. Grynoji pirminė produkcija – tai energijos kiekis, likęs 
iš visos asimiliuotos energijos atėmus kvėpavimo sąnaudas. Grynoji pirminė produkcija 
parodo biomasės prieaugį. Antrinė produkcija – tai konsumentų per tam tikrą laiką su- 
kaupta biomasė (zoomasė) arba energija. Bendrosios pirminės produkcijos kiekiai įvairiose 
ekosistemose parodyti 3.1 lentelėje. 
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3.1 lentelė. Biosferos bendroji pirminė produkcija kcal/m2 per metus (pagal E. Odumą, 1986) 
 
 
 
 
 

Jūrų: 

 
 
Ekosistemos Plotas, 106 km2 

 
 

 
Bendroji pirmi- 
nė produkcija, 

kcal/m2 

 

 
Visa bendroji 

produkcija 1016 

kcal per metus 
 

atviras vandenynas 326,0  1000 32,6 
priekrančių vandenynas  34,0  2000  6,8 
apvelingo zona   0.4  6000  0,2 
estuarijos ir rifai   2,0 20000  4,0 

Iš viso: 362,4 - 43,6 
Sausumos: 

dykumos ir tundros 40,0  200  0,8 
miškai ir ganyklos 42,0 2500 10,5 
sausi miškai  9,4 2500  2,4 
borealiniai spygliuočių miškai 10,0 3000  3,0 
dirbamos žemės (be pridedamos 
energijos išlaidų) 10,0  3000 3,0 
vidutinės zonos drėgnieji miškai  4,9  8000 3,9 
modernizuotas žemės ūkis  4,0 12000 4,8 
drėgnieji tropikų ir subtropikų 
miškai 

14,7 20000 29,8 
 

Iš viso: 135,0 - 57,4 
Visa biosfera (be ledynų) 500,0 2000 100,0 

 

 
Sausumos ekosistemų grynoji pirminė produkcija pateikta 3.5 paveiksle. 

 

 
 

3.5 pav. Svarbiausių sausumos ekosistemų grynoji pirminė produkcija (pagal Ramadą, 1981) 
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Kitas svarbus ekosistemos aspektas – biogeninių medžiagų apytaka (ciklai). Cheminiai 
elementai, cirkuliuojantys žemės paviršiuje ar atmosferoje, iš negyvosios gamtinės aplin- 
kos, panaudodami Saulės energiją, patenka į gyvus organizmus, po to vėl grįžta į aplinką. 
Biogeniniai elementai, skirtingai nuo energijos, išlieka toje pačioje ekosistemoje, kurioje 
nuolat vyksta jų apytaka. Biogeninių medžiagų apytakoje dalyvauja tiek gyvi organizmai, 
tiek aplinka, o kiekvienas biogeninis elementas juda tam tikru apytakos ratu. Svarbiausi yra 
vandens, anglies, deguonies, azoto, fosforo, sieros ciklai. 

Toliau pateikiamas miško ekosistemos maisto medžiagų ir energijos balansas 1 t sausos 
fitomasės pagaminti (3.2 lentelė). Našūs spygliuočių medynai sukuria 5-8 t fitomasės 1 ha 
per metus. Tam sunaudojama 9-14,7 t CO , 2250-3610 t vandens, 0,15-0,24 t maisto me- 

2 
džiagų ir 56,5-90,5 *108 kJ Saulės energijos. 

 

 
3.2 lentelė. Medžiagų ir energijos balansas 1 t sausos fitomasės pagaminti spygliuočių medyne 
(pagal S. Belovą, 1983) 

 
Miškas sunaudoja Miškas sukuria 

CO  iš oro 1,84 t Fitomasės 1,0 t 
2 

Vandens iš dirvos fitomasei 
pagaminti 
Mineralinių medžiagų iš dir- 
vožemio 

0,55 t Išskiria deguonies 1,42 t 
 
0,03 t Mineralinės medžiagos fitomasėje 0,03 
 

Iš viso  2,42 t Iš viso  2,42 t 
Vandens transpiracijai   450 t Išskiria vandens garų   450 t 
Vandens audiniams drėkinti  1,15 t Vanduo, esantis audiniuose  1,15 t 
Saulės energijos fotosintezei 21*106 kJ Sukaupia energijos fitomasėje 21*106 kJ 
Saulės energijos transpiracijai 11,1*108 kJ Sukaupia energijos vandens ga- 

ruose 
11,1*108 kJ 
 

 
3.2. Sausumos ekosistemų struktūra 

 
 

3.2.1. Ardiškumas ir mozaikiškumas 

Sausumos ekosistemų struktūrą lemia augalų bendrijų struktūra. Struktūrą sudaro er- 
dvinis jos elementų išsidėstymas. Struktūrą lemia augalų rūšinė sudėtis, rūšių kiekybinis 
santykis, augimo sąlygos. Ji būdinga tiek antžeminei, tiek požeminei dalims. Skiriama ver- 
tikalioji ir horizontalioji struktūros (3.6 pav.). 

Vertikaliajai struktūrai būdingas ardiškumas. Augdamos augalų rūšys užima skirtingo 
aukštumo erdves. Vertikalioji bendrijos diferenciacija dar vadinama stratifikacija. Augalų 
diferenciacija į ardus ypač išryškėja vidutinio klimato miškuose. Pagal R. Hultą, išskiriami 
tokie augalijos aukštai (ardai): 

•   aukšti medžiai (daugiau kaip 6 m aukščio) (M1); 
•   žemi medžiai (iki 6 m aukščio) (M2); 
•   krūmai (apie 2 m aukščio) (K); 
•   žolės bei krūmokšniai (Ž); 
•   samanos ir kerpės (S). 
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•   žolės kartais dar skirstomos į tris aukštus: 
•   aukštos žolės (iki 80 cm) ( Ž1); 
•   vidutinio aukščio žolės (iki 30 cm) (Ž2); 
•   žemos žolės (iki 10 cm) (Ž3). 

 

 
 

3.6 pav. Mišraus miško vertikalioji ir horizontalioji struktūra (pagal H. Valterį, 1982) 
 

 
Pievų bendrijose gali būti išskiriami penki aukštai (3.7 pav.): 
•   aukštos žolės (iki 100 cm ir daugiau); 
•   vidutinio aukštumo žolės (iki 60 cm); 
•   žemos žolės (iki 45 cm); 
•   labai žemos, pažeme šliaužiančios žolės (iki 25); 
•   samanos. 
Žolių aukštai galutinai susiformuoja vegetacijos metu. 
Lietingų atogrąžų miškuose, žolinių augalų turtingose stepėse augalų diferenciacija pa- 

gal aukštį nėra aiški, todėl sunku išskirti aukštus. Augalų pasiskirstymą aukštais lemia švie- 
sos poreikis. Bendrijoje nuo viršutinio aukšto žemyn šviesos intensyvumas silpnėja. Dalį 
šviesos, patenkančios į viršutinius aukštus, sugeria bei atspindi viršutinio aukšto augalai ir 
tik nedidelė dalis patenka į žemesniuosius sluoksnius. Krūmų aukštą dažniausiai pasiekia 
tik 10% Saulės šviesos, o žolių – vos 1-1,5%. Įvairių rūšių augalų šaknys išsidėsto nevieno- 
dame gylyje. Vienų augalų rūšių šaknys būna giliai, kitų – prie pat žemės. Tai joms padeda 
išvengti konkurencijos. 
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3.7 pav. Pievinio eraičinyno bendrijos vertikalioji projekcija 
(B. Dilytės piešinys iš M. Natkevičaitės-Ivanauskienės, 1983) 

 
Horizontalioji  struktūra  pasireiškia  mozaikiškumu.  Paprastai  išskiriami  struktūriniai 

dariniai – mikrogrupės. Mikrogrupės – tai ekosistemos dalis, kuri nuo kitų skiriasi rū- 
šine  sudėtimi,  tankiu,  tarpusavio  ryšių  specifika.  Mikrogrupių  susidarymą  lemia  šios 
priežastys: 

•   aplinkos veiksnių (šviesos, drėgmės, vėjo ir kt.) poveikio skirtingumas; 
•   reljefo ir dirvožemio nevienodumas; 
•   sąveikos tarp augalų įvairovė; 
•   gyvūnų, mikroorganizmų poveikis. 
Mozaikiškumą  gerai  iliustruoja  pelkinis  juodalksnynas.  Prie  medžių,  kur  dažniausiai 

yra pakilimų, auga sausesnėms vietoms būdingi žoliniai augalai, formuojantys vienokias 
mikrogrupes. Tarp medžių, kur paprastai būna labai drėgna, auga žemapelkių augalai, ir 
formuojasi visai kitokios mikrogrupės. 

Struktūrinių elementų kategorijai priklauso sinuzijos (gr. sinuzija – bendrija). Pirmasis 
šį terminą 1917 metais pavartojo šveicarų geobotanikas E. Riūbelis (Rübel). Sinuzija lai- 
koma struktūriniu augalų bendrijos elementu, ją sudaro cenopopuliacijos, priklau- 
sančios tai pačiai gyvenimo formai arba tai pačiai gyvenimo formų grupei. Jos arba 
užima tam tikrą erdvę ekosistemoje, arba išryškėja tam tikru vegetacijos laikotarpiu (sezo- 
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ninė sinuzija). Atskirų aukštų augalai priklauso skirtingoms sinuzijoms, tačiau tame pačia- 
me aukšte gali būti kelios sinuzijos. Pavyzdžiui, miškų bendrijose – krūmokšnių ir žolinių 
augalų sinuzijos; pavasarinių efemeroidų (plukių, rūtenių) ir vasarą suvešančių ir žydinčių 
žolinių augalų; samanų ir kerpių sinuzijos. 

 
3.2.2. Sausumos ekosistemų struktūros sezoniniai ir metiniai kitimai (fliuktuacijos) 

Ekosistemos nėra statiškos. Jos kinta sezono metu, tam tikrais metais. Taip ekosistema 
prisitaiko prie kintančių aplinkos sąlygų. 

Augalai priklauso nuo sezoninių aplinkos temperatūros, drėgmės, dienos ilgumo kitimų. 
Kartu  su  augalais  vyksta  ir  gyvūnų,  ypač  vabzdžių,  sezoninis  prisitaikymas.  Sezoniniai 
ritmai ypač aiškūs plačialapių medžių rūšių miškuose. Pavyzdžiui, ąžuolynuose prieš sula- 
pojant medžiams pražysta ankstyvieji pavasariniai žoliniai augalai (paprastoji vištapienė, 
rūteniai, plukės), krūmai (žalčialunkis, lazdynas), medžiai (drebulė, ąžuolas, uosis). Vėlai 
vasarą sužysta jau kiti ūksminiai augalai (garšva, katilėliai). 

Augalų bendrijos bendro vaizdo sezoninius skirtingumus vaizdžiai atspindi fenologinis 
spektras. Jį sudarant vegetacijos metu kas 2-3 dienos tam tikrame barelyje registruojamos 
atskirų rūšių fenologinės fazės. Bendrų stebėjimų metu paprastai nurodomos tokios feno- 
loginės fazės: 

•   vegetacija prieš žydėjimą; 
•   butonizacija (žiedpumpurių išauginimas); 
•   žydėjimas; 
•   vaisių išauginimas; 
•   vaisių subrendimas ir sėklų sklaidymas; 
•   vegetacija po žydėjimo. Kiekvienos rūšies Fenologinės fazės pažymimos skirtingais 
ženklais ar spalvomis. Taip 

gaunamas bendrijos fenologinis spektras ( 3.8 pav.). 
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3.8 pav. Pievinio pašiaušėlyno bendrijos Nevėžio salpoje ties Bivyliais (Kauno r.) 1953 m. 

fenologinio spektro dalis. Augalų fenologinės fazės: 1 – vegetacija prieš žydėjimą, 
2 – butonizacija, 3 – žydėjimas, 4 – vaisių išaugimas, 5 – vaisių subrendimas ir 

sėklų barstymas, 6 – vegetacija po žydėjimo (pagal E. Rutkauskaitę iš 
M. Natkevičaitės-Ivanauskienės, 1983) Pirmasis fenologinį spektrą sudarė ir paskelbė H. 

Gamsas 1918 metais. Iš spektrų galime nustatyti bendrijos sezoninio vystymosi atskirus 
etapus – aspektus. Savitus aspektus turi pie- 
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vų bendrijos. Pavyzdžiui, žemame normalaus drėgnumo sausuminės pievos žolyne pavasarį 
pražysta kiaulpienės; jas keičia dobilai; po to – aitrieji vėdrynai, kmynai, raudonieji dobilai, 
paprastosios veronikos, vienažiedės snaudalės; vėliau baltagalvės, paprastieji lipikai, pievi- 
niai pelėžirniai; vėliausiai – rudeninės snaudalės, raudonieji skėstukai (Rimkus, 2003). 

Ekosistemoje vyksta ir metiniai grįžtamieji kitimai – vadinamosios fliuktuacijos. Jų 
priežastys yra išorinių aplinkos veiksnių metiniai kitimai. T. Rabotnovas skiria šiuos fliuk- 
tuacijų tipus: 

•   ekotopinės  fliuktuacijos  yra  labiausiai  paplitusios.  Jas  sąlygoja  klimato  veiksnių 
(temperatūros,  drėgmės  ir  kt.)  cikliški  kitimai.  Šio  tipo  fliuktuacijos  būdingesnės 
pievoms; 

•   antropogeninės fliuktuacijos susijusios su žmogaus veikla, pasireiškiančia cikliniais 
pokyčiais. Jos dažnai atsiranda pievose, periodiškai ganant gyvulius; 

•   zoogeninės fliuktuacijos susijusios su gyvūnų veikla. Labai pagausėjus kokiai nors 
gyvūnų rūšiai, kuri maitinasi tam tikrais augalais, tie augalai yra beveik sunaikina- 
mi, todėl pasikeičia fitocenozės struktūra. Gyvūnų skaičiui sumažėjus, ekosistemos 
atsistato. Tokias fliuktuacijas gali sukelti elniai, vabzdžiai – kenkėjai; 

•   fitociklinės fliuktuacijos labiau būdingos pievoms. Jos susijusios su kai kurių žolinių 
augalų periodišku dauginimusi ir plitimu; 

•   fitoparazitinės fliuktuacijos susijusios su parazitų, daugiausia grybų, veikla. Fliuktuacijos 
ryškesnės pievų ekosistemose. Kai kurios pievų žolių rūšys, negalėdamos kasmet 

išauginti sėklų ir sulaukti gyvybingų daigų, gali dominuoti tik periodiškai ir tik 
trumpą laiką. Šiai grupei priklauso neilgaamžės, tik sėklomis besidauginančios 

monokar- pinės  žolės,  pavyzdžiui,  raudonieji  dobilai,  kai  kurios  skėtinės  žolės.  
Raudonųjų  dobilų dominavimo periodas tęsiasi 1-2 metus. Po kelerių metų iš dirvoje 

susikaupusių sėklų vėl formuojasi nauja populiacija. Dobilų ciklų pasikartojimas 
priklauso nuo dobilų ir varpinių 

žolių konkurencijos dėl kalio ir fosforo (Rimkus, 2003). 
 

3.3. Sausumos ekosistemų formavimasis 
Sausumos ekosistemų atsiradimo ir plėtojimosi pobūdis priklauso nuo substrato. Eko- 

sistemai formuojantis pirminiuose substratuose, t. y. tokiuose, kuriuose niekada anksčiau 
neaugo augalai, diasporos (sėklos ir kt. dauginimosi organai) patenka tik iš aplinkinių eko- 
sistemų, pernešant jas vėjui, vandeniui, gyvūnams ar žmogui. Ekosistemos formavimosi 
greitis labai priklauso nuo substrato ir diasporų patekimo galimybių. Antriniuose substra- 
tuose, t. y. tokiuose, kuriuose anksčiau augo augalai ir buvo dėl kokių nors priežasčių sunai- 
kinti, išlieka augalų vegetatyvinių organų, sėklų, iš kurių po to vėl formuojasi ekosistema. 

Pagal vyraujantį procesą F. Klemensas (Clements, 1938) išskiria šešias ekosistemų (fi- 
tocenozių) formavimosi stadijas: 

•   migracija (diasporų užnešimas); 
•   agregacija (dauginimasis); 
•   ecezis (augalų prigijimas toje vietoje); 
•   reakcija (tarpusavio sąveikos atsiradimas); 
•   konkurencija (reakcijos pasekmė); 
•   stabilizacija (stabilių struktūrų atsiradimas). 
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Ekosistemų formavimosi dėsningumų pažinimas yra būtinas kuriant dirbtines ganyklų, 
pievų bendrijas, atkuriant augaliją karjeruose ir kitose suardytose vietose. 

Toliau pateikiame miško ekosistemos formavimosi ypatumus. Išskiriami šie vienaamžių 
medynų amžiaus periodai: jaunuolynai, pusamžiai, bręstantys, brandūs ir perbrendę 
medynai. Jaunuolynams būdingos dvi skirtingos fazės – susidarymo, kai medžių skaičius 
didėja ir sparčiai užimama erdvė ir formavimosi, kai medžių skaičius pradeda mažėti, o 
erdvė, visiškai užimta. Pusamžiams medynams būdingas augimo kulminacijos lūžis ir de- 
rėjimo pradžia. Bręstančių medynų sulėtėja prieaugis į aukštį, jie gausiai dera. Brandžių 
medynų aukščio prieaugis mažas, o skersmens sulėtėjęs. Jie gausiai dera, natūraliai želia 
ir yra vertingiausi ūkiniu požiūriu. Perbrendę medynai beveik nustoja augti, atsiranda dau- 
giau džiūstančių medžių. 

Formuojantis miško bendrijai, iki kritinės lajų suartėjimo ribos ( 3.9 pav.) medžiai vie- 
nas kito neveikia. Lajoms pasiekus kritinę ribą, prasideda intensyvus medžių tarpusavio 
stelbimas, sumažėja prieaugis. Medžių diferenciacija šiuo metu nevyksta. Kuo jaunesni ir 
mažesni medeliai pasiekia kritinę lajų suartėjimo ribą, tuo tarpusavio stelbimas būna in- 
tensyvesnis. Vėliau, lajoms susisiekiant ir toliau persipinant, medžių stelbimas susilpnėja, 
susiformuoja miško bendrija (cenozė). Miško susidarymo, formavimosi ir irimo fazės ir tuo 
metu vykstantys procesai vaizduojami 3.9 paveiksle. 

 

 
 

3.9 pav. Apibendrinta miško susidarymo ir vystymosi schema (pagal L. Kairiūkštį, 1979). 
0-10 medžių individualaus formavimosi fazė; 10-20 – cenozės (miško) susidarymo fazė; 
20-120 – cenozės gyvavimo fazė; 120 – cenozės irimo ir naujo miško formavimosi fazė 

Atstumus tarp lajų metrais rodo paveiksle pateikti skaičiai (+1,0…-1,2) 
 

Formuojantis įvairiamžiams miškams (3.10 pav.) pirmos kartos medyne susidaro nauja 
medelių karta, palaipsniui pakeičianti buvusį medyną. 
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3.10 pav. Įvairiaamžių eglynų formavimasis 
 

Po to formuojasi kitos medyno kartos, kurios nuolat palaipsniui keičia buvusį medyną. 
Susiformuoja įvairiaamžis medynas, kuris gyvuoja šimtus ir tūkstančius metų, kol kokie 
nors išoriniai veiksniai (kirtimai, vėjovartos, gaisrai) suardo jį, ir vėl formuojasi pirma vie- 
naamžė medyno karta. 

 
3.4. Sausumos ekosistemų komponentų sąveika 

Kiekvienas organizmas, įeinantis į ekosistemos sudėtį, priklausomai nuo biologinių sa- 
vybių veikia aplinką. G. Klarkas pateikė organizmų sąveikos klasifikaciją pagal poveikio 
efektą ( 3.3 lentelė). Panašią klasifikaciją taip pat pasiūlė E. Odumas. 

Neutralizmas (lot. neutralis – nešališkas) – būna tada, kai dvi rūšys nedaro viena kitai 
jokio poveikio. Mutualizmas (gr. mutulus – abipusis) – tai tokia biotinių santykių forma, 
kai tarp dviejų rūšių yra glaudus nuolatinis ar laikinas tarpusavio ryšys, naudingas abiem 
rūšims. Tai būdinga azotą fiksuojančioms bakterijoms ir ankštiniams augalams, baltalks- 
niams ir aktinomicetams. Šiam tipui priklauso mikorizė, entomofilija (kai augalų žiedadul- 
kes perneša vabzdžiai), endozoochorija (augalų vaisių bei sėklų platinimas per gyvūnus). 
Komensalizmas (lot. com – su, mensa – stalas; commensalis – bendrastalis) – tai pastovūs 
ar laikini santykiai tarp rūšių, kai viena rūšis gyvena šalia kitos rūšies-šeimininko jam ne- 
kenkdama. Ši sąveikos forma daugiausia paplitusi tarp gyvūnų. Iš augalų šiam tipui galima 
priskirti epifitus (kerpes, papartinius, orchidinius ir kt.), kurie gyvena ant kitų augalų jiems 
nekenkdami. Antibiozė pasireiškia tada, kai viena rūšis, išskirdama chemines medžiagas, 
stelbia,  naikina  kitą  rūšį. Tai  įvairūs  alelopatijos  atvejai.  Iš  antagonistinių  santykių  tarp 
augalų labai paplitusi konkurencija. Konkurencijos atveju rūšys viena kitą veikia neigia- 
mai – stengiasi nustelbti ir išstumti. Augalai konkuruoja dėl šviesos, drėgmės, mineralinių 
maisto medžiagų ir kt. 
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3.3 lentelė. Organizmų sąveika pagal poveikio efektą (pagal G. Klarką iš A. Voronovo,1973) 
 

Rūšis A Rūšis B Santykis 
0 0 Neutralizmas 

Simbiozė 
+ + Mutualizmas 
+ 0 Komensalizmas 
- 0 Antibiozė 

Antagonizmas 
+ - Parazitizmas, plėšrumas 
- - Konkurencija 

 
Augalų tarpusavio sąveika taip pat gali būti labai įvairi. Pagal poveikio pobūdį skiria- 

mos tiesioginė (kontaktinė), netiesioginė ir transbiotinė sąveikos ( 3.11 pav.). 
 

 
3.11 pav. Augalų tarpusavio sąveika pagal poveikio pobūdį (pagal B. Mirkiną, 1978) 

ntaktinė (mechaninė) sąveika neturi didesnės reikšmės. Fiziologinė sąveika labiau 
paplitusi ir pasireiškia simbiozės, parazitizmo formomis. Didžiausią reikšmę turi 

nė sąveika. Tai drėgmės režimo, dirvos derlingumo, reakcijos, ap

Ko

netiesio- gi švietimo, 
 dėl augalų poveikio. Transbiotinė sąveika dar 

naikina kitus žemesniuosius organizmus. 
Abiotinių  ir  biotinių  veiksnių,  nuo  kurių  priklauso  rūšies  padėtis  bendrijoje,  visuma 

vadinama ekologine niša. R. Makintošas (McIntoch, 1974) ekologinės nišos sąvoką lai- 
ko teorinės ekologijos pagrindu. Tai abstrakti sąvoka, apibūdinanti rūšies poreikių visumą 
aplinkos  sąlygoms.  Pirmasis  nišos  terminą  pavartojo  K.  Džonsonas  (Jonson,  1910),  na- 
grinėdamas  gyvūnų  paplitimo  priklausomybę  nuo  abiotinės  aplinkos  ir  mitybos.  Naujas 
ekologinės nišos teorijos vystymosi etapas siejasi su G. Hatčinsono (Hutchinson, 1957) 
vardu. Jis pasiūlė daugiamatės (hipererdvinės) nišos sąvoką. Daugiausia buvo tiriamos gy- 

oro drėgnumo pasikeitimai fitocenozėje
nėra gerai ištirta. Tarpinio poveikio agentu gali būti tiek augalas, tiek gyvūnas, 
pavyzdžiui, plačialapių la- puočių miškuose medžiai turi ne tik tiesioginę įtaką 

pavasariniams efemeroidams, bet ir per vasarinius augalus, ypač garšvą. Praėjusio 
amžiaus penktajame dešimtmetyje ypač daug dėmesio buvo skiriama alelopatiniams 

santykiams, t. y. augalų poveikiui vienas kitam per chemines eterines medžiagas. 
Pavyzdžiui, pušynas išskiria cheminių medžiagų – fitoncidų, naikinančių  bakterijas  bei  

kitus  mikrobus.  Žemesnieji  augalai  išskiria  antibiotikų,  kurie 
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vūnų ekologinės nišos. Augalams nišos sąvoką pritaikė ir išplėtojo R. Vitekeris (Wittaker, 
1975). 

Plėtojantis ekosistemai, vyksta nišų diferenciacijos procesas, kurį nusako trys H. Gau- 
sės principai (Gause, 1934): 

1) dvi rūšys negali užimti tų pačių nišų; 
2) ekologinių nišų diferenciacija sumažina konkurenciją tarp rūšių; 

sudaro diferencijavusių pagal nišas rūšių visuma. Skiriama fundamentalioji, arba potencinė, niša 
(hipererdvė, kurią rūšis užimtų nesant konkurencijos)  ir  realioji,  arba  faktinė,  niša  

(hipererdvė,  kurią  rūšis  užima  konkuruo- dama su kitomis rūšimis). Pavyzdžiui, 
paprastoji pušis be konkurencijos geriausiai auga pakankamai drėgnose, derlingose 

dirvose. Natūraliomis sąlygomis šiose augavietėse pušis neatsilaiko prieš kitas medžių 
rūšis, kurios greitai nustelbia ir išstumia ją į sausus, smėlio 

dirvožemius arba į rūgščias pelkes, kur mažai konkuruojančių rūšių. 
 

3.5. ekologiniai veiksniai 
Medžiagų ir energijos apykaitą veikia aplinkos veiksniai, vadinami ekologiniais veiks- 

niais. Pagal poveikio pobūdį jie galį būti tiesioginiai (veikiantys tiesiogiai organizmą) ar 
netiesioginiai  (veikiantys  per  kitus  veiksnius),  pirminiai  bei  antriniai. Taip  pat  gali  būti 
išskiriami kompleksiniai veiksniai ( 3.12 pav.). 

 

 
 

3.12 pav. Ekologinių veiksnių klasifikacija (pagal Valterį, 1960) 
 

 
Paprastai išskiriamos 4 ekologinių veiksnių grupės: 
•   klimatiniai – šviesa, šiluma, drėgmė, atmosfera, vėjas ir kt.; 
•   edafiniai  –  dirvožemio  derlingumas,  drėgmė,  granuliometrinė  sudėtis,  fizinės  bei 

cheminės savybės, reljefas, jo nuolydis, ekspozicija; 
•   biotiniai – sąveika tarp augalų, gyvūnų, mikroorganizmų poveikis; 
•   antropogeniniai – kirtimai, gaisrai, melioracija, oro, dirvožemio ir vandens teršalai, 

ištrypimas, šienavimas, ganymas ir kt. 
Klimatiniai ir edafiniai veiksniai yra abiotiniai, t.y. negyvosios gamtos elementai, tiesio- 

giai ar netiesiogiai veikiantys organizmus. Biotiniai veiksniai – tai sąveika tarp aplinkoje 
esančių gyvųjų organizmų. Kiekvienas ekologinis veiksnys apibūdinamas tam tikru požy- 
mių kiekiu, konkrečia veikla ir jos diapazonu. Palankiausias organizmo gyvybinei veiklai 
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ekologinis veiksnys vadinamas optimaliu. Ekologinio veiksnio maksimumas ir minimumas 
stelbia organizmo gyvybinę veiką. Abiotinių ir biotinių veiksnių visuma, nuo kurių priklau- 
so organizmo padėtis ekosistemoje apibūdinama ekologinės nišos sąvoka. Ekologinė niša 
lemia rūšies vietą mitybos grandinėje ir ekosistemos trofinį lygį, taip pat apibūdina konkre- 
čios rūšies tarpusavio santykius su kitomis rūšimis. 

 
klausimai 

 
•   Apibūdinkite sausumos ekosistemų komponentus. 
•   Kaip vyksta medžiagų ir energijos apytaka sausumos ekosistemose? 
•   Kokios sausumos ekosistemos yra produktyviausios? 
•   Kaip skirstomos miškų ekosistemos pagal ardiškumą? 
•   Kas tai yra fenologinis spektras? 
•   Kokios yra fliuktuacijų priežastys? 
•   Kokie ekosistemų formavimosi etapai? 
•   Paaiškinkite miško ekosistemų formavimosi schemą? 
•   Apibūdinkite sąveikos tarp organizmų formas. 
•   Kaip skirstomi ekologiniai veiksniai? 
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4. SAUSUmOS ekOSIStemOS IR APlInkA 
 

Šiame skyriuje nagrinėsime pagrindinius ekosistemą veikiančius abiotinius veiksnius: 
šviesą, temperatūrą, drėgmę, atmosferą bei dirvožemį. Kiekvieno skyrelio pradžioje apibū- 
dinsime konkretaus ekologinio veiksnio savybes, jo reikšmę ir įtaką gyviesiems organiz- 
mams, ekosistemą sudarančių organizmų prisitaikymą prie konkretaus ekologinio veiksnio 
poveikioir tai kokią įtaką daro ekosistemos ekologinio veiksnio kitimui. 

 
4.1. Šviesa 

Šviesa – vienas iš svarbiausių ekologinių veiksnių, be kurio negalima fotosintezė, orga- 
ninių medžiagų sintezė. Pagrindines ekologines šviesos savybes nulemia jos bangų ilgis. 

Tiesioginė Saulės radiacija – tai elektromagnetiniai spinduliai nuo 0,1 iki 30000 nm 
bangos ilgio. Pagal poveikį organizmams Saulės spinduliuotė skirstoma į ultravioletinę, 
matomąją ir infraraudonąją šviesą. Ultravioletinė šviesa sudaro, nuo 1 iki 5%, matomo- 
ji – 16-45%, infraraudonoji – 49-84% nuo radiacijos srauto patenkančio į Žemę. 

Į Žemę kasmet patenka 15,3*1020  kJ Saulės energijos. 19-20% Saulės energijos suge- 
ria atmosfera, 33-34% – atsispindi ir išsisklaido, ir tik 44-47% pasiekia Žemės paviršių 
(4.1 pav.). 

Žemės paviršių pasiekia ilgabangiai ultravioletiniai spinduliai (290-380 nm), o trum- 
pabangiai (žalingi visiems gyviems organizmams) praktiškai sugeriami 20-35 km aukšty- 

je – ozonosferoje. Infraraudonieji spinduliai (750 nm ir ilgesni) sukelia šiluminį efektą. 
Matomoji šviesa sudaro apie 50% suminės energijos. Išskiriamos šios jos zonos: ultra- 

violetinė (apie 400 nm), mėlynoji-violetinė (400-500 nm), geltonoji-žalioji (500-600 nm), 
oranžinė-raudonoji (600-700 nm) ir raudonoji (daugiau kaip 700 nm). 

Fotosintezės metu augalai naudoja raudonuosius, oranžinius ir mėlynuosius-violetinius 
spindulius, kurių bangos ilgis – nuo 320 iki 750 nm. Tai fiziologiškai aktyvioji radiacija 
(FAR). Jos kiekis tiesioginiuose Saulės spinduliuose priklauso nuo geografinės platumos, 
Saulės aukščio virš horizonto, apšvietimo pobūdžio. Po medžių lajomis FAR būna mažiau, 
vyrauja  žalieji  spinduliai,  kurių  augalai  nepanaudoja  fotosintezei.  L.  Kairiūkščio  (1973) 
duomenimis, fiziologiškai aktyvi radiacija tiesioginiuose Saulės spinduliuose vidurdienio 
valandomis sudaro 38%, o rytinėmis ir vakarinėmis – 45-50%. Išsklaidytoje šviesoje fizio- 
logiškai aktyvios radiacijos dalis yra beveik pastovi per visą dieną ir sudaro apie 46%. 
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4.1 pav. Saulės radiacijos pasiskirstymas (pagal Geigerį, 1950) Fotosintezė (gr. photos – 

šviesa, synthesis – sujungimas) – tai organinių junginių sinte- zė iš anglies dioksido ir 
vandens. Ji vyksta šviesoje, chlorofilo turinčiuose augalų audiniuo- 

se pagal suminę lygtį: 
 

 
6CO +12H 

2 
 

 
šviesa 

2O ———► C6H12O6+6H2O+6O2 
chlorofilas 
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Vykstant fotosintezei pasigamina organinės medžiagos, sudarančios 90-95% žaliųjų au- 

galų masės. Žemės rutulio augalija per metus pagamina 172,5 109  t organinių medžiagų. 
Produktyviausi yra tropikų miškai. Fotosintezė yra vienintelis gamtoje vykstantis procesas, 
kurio metu naudojamas anglies dioksidas. Augalai per metus sunaudoja 253*109   t CO . 

2 
Tai sudaro 8% atmosferoje ir 0,5% hidrosferoje esančių CO 

2 
išteklių. Vykstant fotosintezei 

išskiriamas ir deguonis. Augalai kasmet į atmosferą išskiria 1*1015 t deguonies. Fotosintezės 
intensyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių: šviesos intensyvumo ir jos spektrinės  

sudėties,  oro  temperatūros,  anglies  dvideginio  koncentracijos  ore,  drėgnumo, 
lapų ar spyglių būklės, amžiaus bei struktūros. Fotosintezės reakcijos prasideda, kai 

apšviestumas būna vos 15-20 liuksų. Jam didėjant, 
fotosintezės intensyvumas taip pat didėja. Tačiau apšviestumui didėjant toliau, fotosintezės 
intensyvumas didėja lėčiau, kol pasiekiama riba, kai, didėjant apšviestumui, fotosintezės 
intensyvumas nedidėja. Įvairių augalų ši riba skiriasi. 

Nuo apšvietimo priklauso ne tik fotosintezės intensyvumas, bet ir augalų anatominiai ir 
morfologiniai požymiai. Apšvietimas pirmiausia lemia lapų dydį, formą ir struktūrą. Švie- 
soje augę lapai būna mažesni, juose vyrauja statinė parenchima, jų ląstelės mažesnės, lapų 
ploto vienete daugiau žiotelių. Ūksmėje augusiuose lapuose vyrauja purioji parenchima, 
jie būna didesni. Nuo apšvietimo priklauso ir medžių stiebų bei lajų forma, šaknų išsivys- 
tymas, žydėjimas, derėjimas, pumpurų susidarymas, ūglių medėjimas, sėklų dygimas ir kt. 
Saulėtomis dienomis medžiai sukrauna daugiau žiedinių pumpurų. Kankorėžiai ir sėklos 
telkiasi apšviestose lajos dalyse. Kuo apatinės medžio šakos bus mažiau apšviestos, tuo 
greičiau jos nudžius ir nukris. 

Pagal poreikį šviesai augalai skirstomi į šviesinius ir ūksminius (pakenčiančius apšvie- 
timo trūkumą). Šviesinių augalų fotosintezė yra intensyviausia tiesioginėje Saulės šviesoje, 
o ūksminių fotosintezė būna intensyviausia, kai šviesa yra 3-10 kartų silpnesnė negu tiesio- 
ginė Saulės šviesa. Šviesiniai augalai nuo ūksminių skiriasi ir kompensavimo tašku. Taip 
vadinamas apšviestumas, kai fotosintezės intensyvumas yra lygus kvėpavimo intensyvu- 
mui. Šviesinių augalų kompensavimo taškas būna 500-900 liuksų, o ūksminių – 50-100. 
Šviesinių medžių lajos būna ažūrinės, stiebai be šakų; medžiai jaunystėje auga greičiau, 

medynas labiau ir greičiau išretėja. Ūksminių medžių lajos būna tankios, šakos išsidėstę 
žemai, medynai tankesni. Ūksminės medžių rūšys ilgiau išsilaiko pomiškyje. Pvz., eglės 
pomiškis po tankia viršutinio ardo danga gali išgyventi iki 60-70 metų, kai pušies pomiškis 
po medyno danga žūsta nesulaukęs 25-30 metų. 

Augalai nevienodai reiklūs apšvietimui, pavyzdžiui, ąžuolai yra šviesą mėgstantys me- 
džiai. Geriausiai ąžuolai auga tada, kai jie apšviesti iš viršaus ir temdomi iš šonų, t.y. tartum 
apgaubti. Ąžuolų aukščio prieaugis būna didžiausias, kai medžiai visiškai apšviesti. Ap- 
švietimui intensyvėjant ąžuolų reakcija į šviesą palaipsniui mažėja. Intensyviausias aukščio 
prieaugis yra tol, kol apšvietimas pasiekia 75% atviros vietos apšvietimo. Kai apšvietimo 
intensyvumas mažesnis kaip 15%, ąžuolai auga ir vystosi silpnai. Gerai vystosi tada, kai 
apšvietimas būna didesnis negu 50%. Antrojo ardo ąžuolų optimalus apšvietimas yra 35%. 
Ąžuolai auga ir vystosi gerai, kai jų viršutinės lajos dalies apšvietimas vidutiniškai 38%, o 
vidurinės lajos dalies – 22% atviros vietos apšvietimo. 
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Eglės yra vienos iš labiausiai ūksmę pakenčiančių medžių. Šviesos minimumas, rei- 
kalingas teigiamai eglių asimiliacijai, yra 1-3% atviros vietos apšvietimo. Eglių aukščio 
prieaugis didėja, apšvietimui didėjant iki 60%, o intensyviausias didėjimas būna, kai ap- 
švietimas  sudaro  25-30%  atviros  vietos  apšvietimo. Apšvietimui  didėjant  daugiau  kaip 
60%, eglių aukščio prieaugis ne tik nedidėja, bet net pradeda mažėti. Taigi optimalus eglių 
apšvietimas yra 60% atviros vietos apšvietimo. Optimalus antro ardo eglių apšvietimas yra 
25-30% visiško apšvietimo. 

Medžių rūšys pagal poreikį šviesai mažėjimo tvarka išsidėsto taip (pagal M. Turskį): 
europinis maumedis, karpotasis beržas, paprastoji pušis, drebulė, paprastasis ąžuolas, pa- 
prastasis uosis, guobiniai, juodalksnis, paprastasis klevas, baltalksnis, mažalapė liepa, pa- 
prastasis skroblas, paprastoji eglė, paprastasis bukas, pilkasis kėnis. 

H. Ellenbergas (1979) medžių rūšis (pomiškio medelius) pagal jų poreikį šviesai skirsto 
taip (pateikiamos tik tos, kurios auga Lietuvoje): 

•   ūksminės rūšys – paprastasis klevas, paprastasis skroblas, paprastasis bukas, papras- 
tasis uosis, kalninė guoba, paprastoji vinkšna; 

•   pusiau  ūksminės  rūšys  –  juodalksnis,  baltalksnis,  paprastasis  lazdynas,  paprastoji 
eglė, drebulė, miškinė kriaušė, paprastoji ieva, baltasis gluosnis, mažalapė liepa, pa- 
prastasis skirpstas; 

•   pusiau šviesinės rūšys: karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, paprastasis kadagys, 
europinis  maumedis,  miškinė  obelis,  paprastoji  pušis,  kalninė  pušis,  paprastasis 
ąžuolas, blindė, gluosnis virbis. 

Žoliniai augalai pagal pakantumą pavėsiui skirstomi į 3 grupes (Rimkus, 2003): 
•   pakenčiantys pavėsį (gojinės ir paprastosios miglės, šunažolės, patvoriniai vikiai); 
•   silpnai pakenčiantys pavėsį (pieviniai pašiaušėliai, tikrieji eraičinai, baltosios smil- 

gos, rausvieji ir raudonieji dobilai, mėlynžiedžiai vikiai ir kt.); 
•   bijantys pavėsio (baltieji dobilai, daugiametės svidrės, aukštosios avižuolės). 
Augalų poreikis šviesai priklauso nuo geografinės platumos, dirvožemio derlingumo, 

medyno amžiaus. Iš šiaurės pietų kryptimi tų pačių rūšių šviesamėgiškumas mažėja, o di- 
dėjant aukščiui virš jūros lygio – didėja. Didėjant dirvožemio derlingumui, rūšių šviesamė- 
giškumas mažėja. 

Apšvietimo kitimas ypač ryškus miško ekosistemose. Apšvietimas miške priklauso nuo 
daugelio veiksnių: debesuotumo, fenologinės medžių fazės, medynų rūšinės sudėties, am- 
žiaus, struktūros, glaudumo ir kt. 

Dalis šviesos atsispindi nuo medyno paviršiaus, didžiąją dalį sugeria medžių lajos ir tik 
nedaug šviesos patenka į žemutinius medyno ardus ( 4.2 pav.). 
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4.2 pav. Apšvietimo kitimas lapuočių miške (pagal Heigerį, 1960) 
 

Labiausiai apšvietimas sumažėja viršutinėje lajos dalyje. Nutolus nuo viršutinės medy- 
no dalies atstumu, lygiu 10% medžio aukščio, apšvietimas beržynuose sudaro tik 28%, o 
juodalksnynuose – 20% visiško apšvietimo. Tolstant toliau nuo viršutinės medyno dalies 
apšvietimas mažėja nedaug. 

Kuo medyno struktūra sudėtingesnė, tuo mažiau šviesos patenka po medžių lajomis. 
Nuo  medyno  paviršiaus  atsispindėjusios  šviesos  kiekis  (albedas)  priklauso  nuo  medyno 
rūšinės  sudėties,  amžiaus,  paviršiaus  nelygumo,  paros  ir  metų  laiko  ir  kt.  Nuo  medyno 
paviršiaus atsispindi nuo 5 iki 30% Saulės radiacijos. Spygliuočių medynai atspindi truputį 
daugiau radiacijos negu lapuočių medynai. Žiemą atsispindi mažiau saulės radiacijos negu 
vasarą, taip pat mažiau atsispindi didėjant medyno paviršiaus nelygumui. Tai reiškia, kad 
įvairiaamžiai ir mažesnio glaudumo medynai atspindi mažiau radiacijos, negu vienaamžiai 
ir tankūs medynai. 

Po medžių lajų danga, atsižvelgiant į įvairias sąlygas, patenka 1-30% Saulės radiacijos. 
Pagal L. Kairiūkštį, A. Juodvalkį ir A. Barkauską, po eglynų lajų danga patenka 1-2%, bal- 
talksnynų – 3-7%, juodalksnynų – 10-14%, beržynų – 15-20%, drebulynų – 18-24% švie- 
sos. Kuo medžių rūšis ūksmingesnė, tuo mažiau šviesos patenka po jos laja. Patenkančios 
po medynų danga šviesos kiekis priklauso ir nuo medynų amžiaus. Mažiausiai šviesos po 
medyno danga patenka pusamžiuose medynuose. Pvz., 100 metų pušynas šviesos pralei- 
džia apie du kartus daugiau negu 30 metų. 

Lajų absorbuojamas šviesos kiekis kinta tiek paros metu, tiek per metus (4.3 pav.). 
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4.3 pav. Apšvietimo kitimas dienos metu atviroje vietoje (1) ir po ąžuolyno laja (2), 

a – pavasarį, b – vasarą (pagal T. Goryšiną, 1969) 
 

Vidurdienį, kai saulė pakyla aukščiausiai, po medžių lajomis šviesos prasiskverbia be- 
veik dvigubai daugiau, negu vakare ar ryte. 

Apšvietimas po medžių lajų danga per metus labiausiai kinta lapuočių medynuose, o spy- 
gliuočių išlieka beveik pastovus ( 4.4 pav.). Suprantama, kad lapuočiai, būdami be lapų, švie- 
sos praleidžia kelis kartus daugiau negu su lapais. Vasaros mėnesiais pro lajas pereina beveik 
vienodas šviesos kiekis. Tai vyksta todėl, kad iš vienos pusės palaipsniui mažėja Saulės spin- 
dulių kritimo kampas, o iš kitos pusės palaipsniui gelsta ir krinta pavieniai lapai. 

 

 
 

4.4 pav. Saulės radiacijos kitimas metuose po lapuočių medyno danga 
(užbrūkšniuotas periodas, kai medžiai būna sulapoję) (pagal T. Goryšiną, 1969) 

 

 
Apšvietimas po medžių lajomis labiausiai priklauso nuo medyno tankumo ar glaudumo 

(4.5 pav.). 
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4.5 pav. Lajų glaudumo įtaka žemutinių ardų apšvietimui spygliuočių medyne 

(apšvietimas procentais nuo apšvietimo atviroje vietoje) Apšvietimo po medžių lajomis 
intensyvumas didėja netolygiai, priklausomai nuo medy- no glaudumo mažėjimo. 

Labiausiai apšvietimas pradeda didėti, sumažėjus lajų glaudumui 
iki 60% ir mažiau. 

 

 

bai svarbus 
gyviems organizmams. Nuo temperatūros priklauso daugelio fiziologinių procesų intensy- 
vumas. Tai fermentų aktyvumas, anglies dioksido ir deguonies tirpumas ląstelėse, transpi- 
racija, kvėpavimas, sėklų dygimas, šaknų galimybė absorbuoti vandenį ir mineralines me- 
džiagas, ląstelių membranų pralaidumas ir kt. Augalai sugeba reguliuoti savo temperatūrą, 
išsklaidydami energiją antrinio išspinduliavimo, transpiracijos ir konvekcijos būdu. Taip jie 
išsaugo šilumos balansą su aplinka. 

Daugumos augalų fotosintezė prasideda truputį aukštesnėje kaip 0oC temperatūroje. Ky- 
lant temperatūrai, fotosintezės intensyvumas didėja tol, kol temperatūra pasiekia 25-30oC 
šilumos. Toliau kylant temperatūrai, fotosintezės intensyvumas pradeda mažėti. Įvairių rū- 
šių augalai į temperatūrą reaguoja nevienodai, pvz., pušies ir eglės fotosintezė vyksta net 
15oC temperatūroje. Arktinės zonos augalai fotosintezę pradeda šiek tiek žemesnėje negu 
0oC temperatūroje, o tropikų augalai – 4-8oC. Vidutinės klimato zonos augalai intensyviau- 
siai atlieka fotosintezę 25-30oC, šiaurės kraštų augalai – 8-18oC temperatūroje. 

4.2. temperatūra 
Žemė beveik visą šilumą gauna iš Saulės radiacijos kinetinės energijos pavidalo. Įvai- 

rioms Žemės rutulio vietoms tenka nevienodas šilumos kiekis. Žemės radiacijos balansą 
sudaro tik 28% tos radiacijos, kuri patenka iki viršutinių atmosferos sluoksnių. Žemei tenka 
apie 300 kJ/cm2  per metus (žemynams 175 kJ/cm2, o vandenynams 340 kJ/cm2  per metus). 
Lietuvoje radiacinis balansas iki 155 kJ/cm2 per metus. 

Temperatūra yra periodiškas, pirminis, limituojantis ekologinis veiksnys, la
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Daugumos augalų kvėpavimas prasideda nuo 0oC temperatūros, tačiau sumedėjusių au- 
galų pumpurai ir spygliai dar gana intensyviai kvėpuoja, kai temperatūra 25oC. Daugumos 
augalų optimali kvėpavimo temperatūra 30-40oC, o maksimali 45-55oC. Augalai gali augti 
svyruojant temperatūrai net nuo 30 iki 75oC. Optimalios sąlygos medžiagų asimiliacijai yra 
esant 20-30oC temperatūrai. Medžių prieaugis Lietuvos klimato sąlygomis labai priklauso 
nuo temperatūros (ypač gegužės ir birželio mėn.). 

Įvairios augalų rūšys yra nevienodai reiklios šilumai. Tai rodo konkrečių rūšių geografi- 
nis paplitimas, vegetacijos periodo pradžia ir pabaiga, atsparumas šalčiams ir kiti požymiai. 
Augalų rūšys nevienodai jautrios žiemos šalčiams, pavasarinėms ir rudeninėms šalnoms, 
saulėkaitai. Kai kurios rūšys neiššąla net 50-60oC šaltyje, nes yra tam prisitaikiusios. Tos 
pačios rūšies augalai gali pakelti gana didelius šalčius žiemą, bet būti jautrūs šalnoms ir 
apšalti pavasarį ir rudenį, nukritus oro temperatūrai iki minus 1-2oC. Staigiai nukritusi tem- 
peratūra užklumpa ūglius, nespėjusius pasiruošti žiemai. 

Miško ekosistemoje po medyno danga susidaro savitas, labai nuo atviros vietos besiski- 
riantis temperatūros režimas ( 4.6 pav.). 

Ypač ryškūs pokyčiai stebimi eglynuose ar medynuose su didesne eglių priemaiša. Įvai- 
rūs autoriai nurodo, kad šiltuoju metų laiku eglynuose temperatūra 0,5-0,9oC žemesnė negu 
atvirose vietose, o šaltuoju – 0,1-0,2oC aukštesnė. Pušynuose terminis režimas labai artimas 
atviros vietos, kartais oro temperatūra gali ir aukštesnė už atviros vietos. 

Po medžių lajomis oro temperatūros režimas pasižymi mažesnėmis amplitudėmis, ly- 
ginant su atvira vieta. Vasarą miške yra vėsiau, o žiemą gerokai (iki 4-5oC) šilčiau negu 
lauke. Vidutinė metinė oro temperatūra miške yra 0,7oC žemesnė negu lauke. Analogiškai 
oro temperatūra kinta ir paros metu ( 4.7 pav.). Vasarą dieną miške šalčiau, negu lauke, o 
naktį – miške šilčiau. 
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4.6 pav. Oro temperatūros kitimas per metus (pagal G. Pauliukevičių, 1995). 
 I – maksimali temperatūra, II – vidutinė temperatūra, III – minimali temperatūra; 

1 – atvira vieta, 2 – eglės-lapuočių miškas viršutinėje šlaito dalyje, 
3 – eglės-lapuočių miškas apatinėje šlaito dalyje 
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4.7 pav. Oro temperatūros kitimas per parą po įvairios sudėties medynais 
(pagal G. Pauliukevičių, 1995). 1 – laukas, 2 – eglynas, 3 – beržynas, 4 – drebulynas, 

5 – ąžuolynas, 6 – juodalksnynas, 8 pušynas; A – birželio mėn., B – liepos mėn. 
 

Miške šalčių, pavasarinių ir rudeninių šalnų, aukštų vasaros temperatūrų poveikis me- 
džiams būna švelnesnis negu atviroje vietoje. Pavyzdžiui, Lietuvoje gegužės-birželio mėn. 
lauke vidutiniškai būna 32 dienos su šalnomis, o miške – tik 17 dienų; rugsėjo-spalio mėn. 
lauke vidutiniškai būna 43 dienos su šalnomis, o miške – tik 25 dienos. 

Temperatūros  režimui  turi  įtakos  ir  teritorijos  miškingumas.  Vietovės  miškingumui 
kintant nuo 30 iki 50%, oro temperatūra šaltuoju metų laiku pakyla 0,8-1,2oC, o šiltuo- 
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ju – nukrinta 0,7-1,2oC. Šie pakitimai juntami 25 km spinduliu nuo miškingų vietovių (G. 
Pauliukevičius, 1982). 

 
4.3. Drėgmė 

Vandens reikšmė augalų gyvenime yra didžiulė ir įvairiopa. Vanduo intensyviai augan- 
čiose medžio dalyse sudaro apie 80-90% jų masės ir apie 40-55% bendrosios medžių stiebų 
masės. T. Kapustinskaitės duomenimis 1 ha augantys medžiai turi sukaupę savyje 130-200 t 
vandens. Kad augalai normaliai augtų, reikia labai daug vandens, nes daug jo išgarinama. 1 
g sausos organinės masės pagaminti transpiruojama nuo 200 iki 1000 g vandens. Tiesiogiai 
produkcijai gaminti sunaudojama apie 0,15-0,25% ištranspiruoto vandens. Likusioji dalis 
išgarinama  į  aplinką.  Pagal  G. Visockį  (1951),  miško  paplitimo  riba  susijusi  su  kritulių 
kiekio ir išgarinimo santykiu. Miškų paplitimo riba pasiekiama, kai santykis tarp kirtulių 
kiekio ir išgarinimo – 1. 

Trūkstant drėgmės mažėja augalų prieaugis, lėtėja visi fiziologiniai ir biocheminiai pro- 
cesai. Medžių prieaugis Lietuvos sąlygomis liepos-rugpjūčio mėn. labiausiai priklauso nuo 
kritulių kiekio, nors Lietuva yra pakankamo drėgnumo zonoje. Tačiau nepageidautinas ir 
drėgmės perteklius. Jei dirvoje drėgmės per daug, augalų šaknims pradeda trūkti deguonies, 
dėl to jie pradeda silpniau augti, formuojasi paviršinė šaknų sistema. 

Ne visos augalų rūšys vienodai reiklios drėgmei. Vienos gali gerai augti, esant nedaug 
drėgmės, kitos – tik drėgnuose dirvožemiuose. 

Paprastai sausumos augalai pagal vandens režimą skirstomi į tris tipus: kserofitus, me- 
zofitus bei higrofitus. Kserofitai – tai augalai, pakeliantys nuolatinę arba periodiškai pa- 
sikartojančias  ilgalaikes  sausras.  Daugelis  Lietuvoje  augančių  augalų  yra  vidutinio  drė- 
gnumo augaviečių augalai – mezofitai, drėgnose vietose augantys augalai priskiriami prie 
higrofitų. 

Labai svarbus rodiklis – transpiracijos intensyvumas. Vandens išgarinimas, kuris vyksta 
per augalą, vadinamas transpiracija. Bendras garavimas iš dirvožemio ir nuo augalų pavir- 
šiaus kartu su transpiracija vadinamas evapotranspiracija, arba suminiu garavimu. Mūsų 
zonoje eglynai vidutiniškai per metus iš 1ha transpiruoja apie 350-400 mm, pušynai – 250 
mm, ąžuolynai, uosynai, drebulynai – 330-360 mm, beržynai iki 300 mm drėgmės. Miš- 
rūs eglės lapuočių medynai transpiruoja 240-310 mm drėgmės per metus iš 1 ha. Atskiros 
medžių rūšys drėgmės transpiruoja skirtingai vienam organinės medžiagos vienetui sukur- 
ti. Santykis tarp išgarinto vandens kiekio ir per tą patį laiką susidariusio sausų medžiagų 
kiekio vadinamas transpiracijos koeficientu. Jis įvairių medžių rūšių svyruoja nuo 145 
iki  344  (pagal  Polsterio  duomenis,  transpiracijos  koeficientai:  paprastosios  eglės  –  231; 
karpotojo beržo – 317; paprastojo ąžuolo – 344; europinio maumedžio – 257; paprastosios 
pušies – 300; paprastajo buko – 169). Taupiausiai organinės medžiagai kurti drėgmę nau- 
doja eglė, o išlaidžiausiai – beržas. 

Svarbi augalams prieinama drėgmė (produktyvioji drėgmė) yra maksimalus vandens 
kiekis, kuris gali būti augalų šaknų išsiurbtas iš dirvožemio. Augalams prieinamos drėgmės 
kiekis dirvožemyje labiausiai priklauso nuo dirvožemio porų dydžio ir konfigūracijos, dir- 
vožemio struktūros, humusingumo, dirvožemio rizosferos zonos storio. 
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Žemutinė  augalams  prieinamo  vandens  kiekio  dirvožemyje  riba  yra  vytimo  drėgmė. 
Vytimo drėgmė skiriasi ne tik priklausomai nuo augalų rūšių, bet priklauso ir nuo augalų 
fiziologinės būklės bei meteorologinių sąlygų. Pvz., durpiniuose dirvožemiuose augančių 
eglės ir pušies vytimo drėgmė siekė 12-16%, juodalksnio – 15-17% dirvožemio tūrio (J. 
Ruseckas, 2002). 

Augalai  gali  pasiekti  maksimalų  produktyvumą  tik  esant  optimaliai  dirvožemio  drė- 
gmei, kuri užtikrina maksimalią transpiraciją ir fotosintezę. Net nedidelis lapų vytimas dėl 
drėgmės trūkumo dirvožemyje yra ženklas, kad augalo augimas sustojo. Vandens paėmimas 
iš dirvožemio yra dinaminė sistema, apimanti dirvožemį – augalą – atmosferą. Dirvožemio 
vanduo ne tik dalyvauja kuriant organinę medžiagą, bet yra kaip tirpalas maisto medžiagas 
pernešant į šaknis. Kuo medis turi didesnį asimiliacinį paviršių, kuo yra didesnė potenciali 
transpiracija, priklausanti nuo meteorologinių sąlygų, tuo didesnis augalų dirvožemio drė- 
gmės poreikis. 

Drėgmė intervale tarp kapiliarumo nutrūkimo drėgmės ir mažiausio lauko dirvožemio 
drėgnumo yra lengvai augalams prieinama drėgmė, o drėgmė tarp vytimo ir kapiliarumo 
nutrūkimo drėgmės yra vidutiniškai augalams prieinama drėgmė. Drėgmė, esanti žemiau 
vytimo taško ir didesnė už mažiausią lauko dirvožemio drėgnumą, yra sunkiai prieinama 
drėgmė, nes pirmuoju atveju dirvožemio drėgmės slėgio potencialas yra aukštesnis už ša- 
knų šakniaplaukių siurbiamąją galią, o antruoju atveju gravitacinis vanduo dėl deguonies 
trūkumo jame yra kenksmingas augalams. 

Optimali drėgmė įvairių rūšių medžiams augti sudaro 70-120% mažiausio lauko dir- 
vožemio drėgnumo. Iš visų medžių rūšių patį mažiausią optimalios drėgmės intervalą turi 
eglė (70-120%). Pušis ir karpotasis beržas užima tarpinę padėtį. Labiausiai drėgmę mėgsta 
juodalksnis (72-120%). Nuokrypis nuo optimalios dirvožemių drėgmės sausėjimo linkme 
apie 20% medžių augimą sumažina 16%. 

Augalų bendrijos turi įtakos oro drėgnumui. Oro drėgnumas – tai vandens garų kiekis 
ore. Oras yra prisotintas vandens garais, kai esant tam tikrai temperatūrai yra maksima- 
lus kiekis vandens garų. Kai vandens garais prisotintas oras vėsta, jame atsiranda vandens 
garų perteklius, kuris virsta vandens lašeliais (rasa, rūku, debesimi). Skiriama absoliutinė 
ir santykinė oro drėgmė. Absoliutine oro drėgme vadinama vandens garų, esančių 1 m3, 
oro masė. Santykine oro drėgme vadinama ore esančių vandens garų kiekio santykis su 
sočiųjų garų toje pačioje temperatūroje kiekiu. Oro drėgmė turi didelę reikšmę garavimui 
ir transpiracijai. Miške, palyginus su lauku, skiriasi ir oro drėgmės režimas. Po medyno 
danga oras visada drėgnesnis, negu atvirame plote. Vasarą santykinė oro drėgmė eglynuose 
vidutiniškai didesnė 6,6%, juodalksnynuose – 10,3%, baltalksnynuose – 7,8%, ąžuolynuo- 
se 5,8%, drebulynuose – 5,4%, beržynuose – 3,7%, negu atviroje vietoje, tik pušynuose, 
augančiuose ant smėlio, 2,7% žemesnė negu atviros vietos santykinė oro drėgmė (G. Pau- 
liukevičius, 1995). Didžiausias santykinio oro drėgnumo skirtumas miške ir lauke būna 
birželio – liepos mėnesiais ( 4.8 pav.). 

Žiemą esminio skirtumo nėra. Santykinis oro drėgnumas miške vegetacijos metu yra 
didesnis, nes oro temperatūra miške yra žemesnė, mažesnis vėjo greitis ir didesnis vandenį 
garinantis paviršius. 
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4.8 pav. Santykinės oro drėgmės kitimas per parą po įvairios sudėties medynais 
(pagal G. Pauliukevičių, 1995) (1 – laukas, 2 – eglynas, 3 – beržynas, 4 – drebulynas, 

5 – ąžuolynas, 6 – juodalksnynas, 7 – baltalksnynas, 8 – pušynas; 
A – birželio mėn., B- liepos mėn. 

 
Svarbus rodiklis yra vandens balansas. Vandens balansą sudaro į tam tikrą teritoriją 

patenkančių kirtulių kiekis ir jo pasiskirstymas – garavimas, nuotėkis, sunaudojimas foto- 
sintezei, transpiracija. Skaičiuojamas metų, vegetacijos sezono ar vidutinis balansas per 10 
metų. 
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K=Kl+T+Igd+Np+Ng+F±G mm 
 

čia 
K – metiniai krituliai, mm; 
Kl – kritulių kiekis, sulaikomas lajų; 
T – transpiruojamas vandens kiekis; 
Igd – išgarinamas vandens kiekis iš dirvožemio bei gyvosios dirvožemio dangos; 
N  – vandens kiekis, nutekantis dirvožemio paviršiumi; 

p 
N  – vandens kiekis, susigeriantis į gruntą ir nutekantis; 

g 
F- vandens kiekis, sunaudojamas fitomasei pagaminti ir jai sudrėkinti; 
G – vandens kiekis, papildantis gruntinius vandenis ar paimamas iš gruntinių vandenų. 

 

 
4.1 lentelėje pateiktas vandens balansas miške ir pievoje. 

 

 
4.1 lentelė. Vandens balansas miške ir pievoje (pagal S. Belovą, 1983) 

 
Vandens balanso elementas Sankt Peterburgo sritis 

Miškas Pieva 
Metiniai krituliai, mm 640 640 
Krituliai po lajomis, mm 510 640 
Kritulių kiekis, sulaikomas lajų K , mm 130 0 

l 
Vandens kiekis, nutekantis dirvožemio paviršiumi N , mm 30 135 

p 
Vandens kiekis, susigeriantis į gruntą ir nutekantis N , mm 130 75 

g 
Išgarinamas vandens kiekis iš dirvožemio bei gyvosios dirvožemio 70 220 
dangos I ,, mm 

 
m
m 

gd 
Vandens kiekis, išgarinamas iš lajų K , mm 130 0 

l 
Transpiracija T, mm 280 210 
Vandens kiekis, papildantis gruntinius vandenis ar paimamas iš grun- 
tinių vandenų G, mm 

±20 ±20 
 

Bendras išgarinamas vandens kiekis per metus, mm 480 430 
Bendras išgarinamas vandens kiekis per vegetacijos sezoną, mm 405 360 
Radiacijos balansas per vegetacijos sezoną, kJ/cm2 113 113 
Radiacijos balansas per metus, kai t>0oC, kJ/cm2 145 145 
Metinis sausos fitomasės prieaugis, t/ha 6,5 2,0 

 
Miškas turi įtaką kritulių kiekiui virš miško (4.9 pav.). A. Molčanovo duomenimis, virš 

miškų iškrinta 10% daugiau kritulių. Tai įvyksta dėl daugelio priežasčių: miške oras drė- 
gnesnis, oro temperatūra ir oro slėgis žemesni, vasarą vyrauja žemyn slenkančios oro sro- 
vės, todėl miške ir virš miško susikaupia daug šaltesnės negu lauke oro srovės, susidaro 
papildoma vandens garų kondensacija, matyt, todėl virš miško ir iškrenta daugiau kritulių. 
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4.9 pav. Metinio kritulių kiekio priklausomybė nuo vietovės miškingumo 
(pagal G. Pauliukevičių, 1995): 1 – Vidurio Lietuva, 2 – Rytų Lietuvos dalis, 

a – Vidurio Lietuvos punktai, b – rytinės dalies punktai 
 

Vietovės  miškingumui  padidėjus  10%,  joje  kritulių  iškrenta  8-25  mm  daugiau,  negu 
bemiškėse vietovėse (G. Pauliukevičius, 1995). Pagal G. Pauliukevičių (1995), Lietuvoje, 
mažėjant vietovės miškingumui (5 km spindulių), mažėja ir daugiametė kritulių norma. 
Vakarinėje Lietuvoje 1 ha miško lemia papildomų 0,5 m3  kritulių iškritimą aplinkiniuose 
laukuose. Vidurio Lietuvoje šis kiekis – 0,2 m3, rytinėje kalvotoje Lietuvos dalyje – 0,8 m3. 
Pagal S. Karaziją (2000), ištisinis ar gana didelis miškingumas (didesnis nei 30%) kritulių 
kiekio nebedidina, todėl Lietuvos sąlygomis miškingumo didinimas tik nedaugelyje rajonų 
gali padidinti kritulių kiekį. 
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Miškas daro didelę įtaką ir kritulių pasiskirstymui medyne. Dalį kritulių sulaiko medžių 
lajos, iš kur po kurio laiko vėl išgaruoja. Kita dalis prasiskverbia pro lajas, patenka tiesiog 
į dirvą, o trečia – nuteka stiebais. Medžių lajose susilaikiusių kritulių kiekis priklauso nuo 
jų intensyvumo, medyno amžiaus, rūšinės sudėties, tankumo. Kuo mažiau iškrenta kritulių, 
tuo didesnis jų kiekis susilaiko lajose ( 4.10 pav.). 

 

 
 

4.10 pav. Kritulių prasiskverbimas pro medžių lajas priklausomai nuo kritulių intensyvumo 
(% nuo jų kiekio atviroje vietoje) (pagal G. Pauliukevičių, 1995): 1- kritulių sulaikymas ant 

lajų, 2 – kritulių nutekėjimas kamienais, 3 – kritulių prasiskverbimas pro medžių lajas 
 

A. Molčanovo duomenimis, pusamžiame eglyne iškritus 8 mm kritulių, pro lajas pra- 
siskverbia 37%, o iškritus 24 mm kritulių – 55% visų kritulių. Eglynai sulaiko 40-60%, 
pušynai 25-35% kritulių. Lapuočių medynai sulaiko mažiau kritulių: beržynai – 25-30%, 
drebulynai – 20-25%, ąžuolynai – 15-25%, baltalksnynai – 10-20%, uosynai 5-20%, juo- 
dalksnynai – 3-15% (4.2 lentelė). Mažesnio skalsumo medynuose pro lajas prasiskverbia 
daugiau kritulių. Daugiausia kritulių sulaiko pusamžiai medynai. Lapuočiai vasarą sulaiko 
daugiau kritulių negu žiemą, o spygliuočiai žiemą sulaiko daugiau kritulių negu vasarą. 
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4.2 lentelė. Lietaus kritulių, prasiskverbusių pro medžių lajas, kiekis po įvairios sudėties medy- 
nais (vidutinės 8 stebėjimo metų reikšmės) (pagal G. Pauliukevičių, 1995) 

 
Mėnuo Iš viso per 

Medynas 
 

V VI VII VIII IX X XI 
 

stebėjimų 
laikotarpį 

Eglynas 21,2 43,8 53,5 31,5 36,3 43,8 43,8 273,9 
Pušynas 28,1 58,7 56,0 42,5 45,3 49,3 56,0 335,9 
Drebulynas 27,6 59,1 59,7 40,9 42,9 54,1 56,0 340,3 
Beržynas 25,2 60,0 59,8 43,6 45,1 56,1 59,4 349,2 
Ąžuolynas 34,6 57,3 65,8 41,7 48,7 64,1 62,7 374,9 
Baltalksnynas 28,1 58,7 56,0 42,5 45,3 49,3 56,0 335,9 
Uosynas 32,6 71,7 68,1 32,8 60,4 60,4 68,3 394,3 
Juodalksnynas 33,3 73,8 71,9 48,7 57,1 61,2 69,1 415,1 
Laukas 46,5 80,2 79,4 55,5 61,9 82,7 76,9 483,1 

 
Miškas turi didelę įtaką sniego dangos storiui bei jo pasiskirstymui. Miškuose susikau- 

pia daugiau sniego, negu bemiškėse vietovėse. S. Fedorovo (1970) duomenimis, sniego 
miškuose susikaupia 6% daugiau negu lauke. Miške sniegas pasiskirsto tolygiau negu lau- 
ke. G. Fitingeno duomenimis, sniego danga beržynuose 20%, pušynuose 10% storesnė, o 
eglynuose 17% plonesnė negu laukuose. Storiausia sniego danga būna (net 40% storesnė 
negu lauke) miško aikštelėse ar plynose kirtavietėse, nes sniegas čia pasiskirsto vienodai ir 
nenupustomas. Mažėjant medyno skalsumui, sniego danga storėja. Daugiausia sniego su- 
laiko pusamžiai ir brandūs medynai. Lapuočių medynai sukaupia per žiemą daugiau sniego 
negu spygliuočiai. Eglynuose ir mišriuose eglių-lapuočių miškuose sniegas tirpsta lėčiau. 
Tačiau  eglynuose  būna  mažesnės  sniego  atsargos,  todėl  sniegas  nutirpsta  per  trumpesnį 
laikotarpį ( 4.3 lentelė), nors tirpsmo intensyvumas mažesnis. 

 

 
4.3 lentelė. Sniego susikaupimas ir tirpimas įvairiuose medynuose (G. Pauliukevičius, 1995) 

 
Augavietė, medynas Vandens atsargos 

sniege prieš pra- 
dedant tirpti mm 

 
Sniego tirpsmo 

trukmė dienomis 
 

 
Sniego tirpsmo 
intensyvumas 
mm/per parą 

Eglynas 46,8 15,0 3,6 
Beržynas 92,0 26,6 3,6 
Drebulynas 32,0 20,2 3,9 
Ąžuolynas 82,8 22,2 3,8 
Pušynas 57,8 18,0 3,7 
Baltaksnynas 90,0 26,2 3,6 
Juodalksnynas 98,6 28,4 3,7 
Uosynas 98,8 26,8 3,9 
Miško aikštė 120,6 32,4 3,9 
Laukas, viršutinė šlaito dalis 20,6 5,2 3,1 
Laukas, apatinė šlaito dalis 97,8 14,8 7,3 
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Ilgiausiai  sniegas  tirpsta  nedidelėse  miško  aikštelėse,  juodalksnynuose,  uosynuose  ir 
baltaksnynuose – juose susikaupia didžiausios sniego atsargos. Sniego tirpsmo trukmė vi- 
suose miškuose ilgesnė lyginant su atviromis vietomis. 

Dirvožemio vandens režimas miške priklauso nuo augalijos pobūdžio, dirvožemio ypa- 
tybių, klimato. A. Molčanovo duomenimis, drėgmės atsargos miške ir lauke 0,5-1,0 m sto- 
rio dirvožemio sluoksnyje yra beveik vienodos. Medyno intensyviausio augimo laikotarpiu 
dirvožemis miške būna sausesnis negu lauke. Bręstantys medynai vandens iš dirvožemio 
naudoja mažiau, ir brandžiuose medynuose dirvožemis dažniausiai būna drėgnesnis negu 
lauke. Smėlio dirvožemiai po miško augalija geriau pasipildo drėgme pavasarį ir išsaugo 
didesnius jos kiekius iki birželio, o pats viršutinis sluoksnis išlieka drėgnesnis iki rugpjū- 
čio. 

Paviršinis nuotėkis miške daug mažesnis negu lauke, nes miške sniegas tirpsta daug 
lėčiau ir spėja susigerti į dirvą. Medynuose daugelis veiksnių: Saulės radiacijos sulaiky- 
mas, nedidelis vėjo greitis ir kt. skatina lėtą sniego tirpsmą. Viena iš lėto sniego tirpsmo 
priežasčių miške yra skirtingas garavimas iš sniego paviršiaus po medžių lajomis ir lauke. 
Stora, puri sniego danga po medžių lajomis pasižymi nedideliu šilumos laidumu, apsaugo 
dirvožemius nuo atšalimo. Miške dirvožemis mažiau įšąla. Įšalo gylis priklauso nuo me- 
dyno sudėties. 

Nuotėkį sumažina medžiai, miško paklotė. Miško paklotė iš esmės sąlygoja gerą van- 
dens laidumą miškuose. Stora paklotė sugeria ir išlaiko daug drėgmės. Visiškai drėgme 
prisotinta  eglynų  paklotė  gali  išlaikyti  iki  20-30  mm  drėgmės,  pušyno  paklotė  –  iki  25 
mm drėgmės, beržyno – iki 15 mm (Pismerov, 1980). Miško dirvožemiuose vanduo geriau 
įsigeria. Miške paviršiumi nuteka apie 1% visų kritulių, o lauke iki 26-65%. Miškuose nuo 
dirvos paviršiaus išgaruoja 2-4 kartus mažiau drėgmės negu lauke. Transpiracijos intensy- 
vumas miške didesnis negu laukuose. 

Miško,  kaip  drėgmės  režimo  reguliuotojo,  vaidmuo  didžiulis.  Tirpstant  sniegui  miš- 
ke būna mažas paviršinis nuotėkis, todėl daugiau drėgmės patenka į gilesnius dirvožemio 
sluoksnius  ir  pasiekia  gruntinius  vandenis.  Miškas  reguliuoja  upių,  ežerų  vandens  lygį, 
apsaugo šiuos telkinius nuo pavasarinio išsiliejimo, papildo vandens atsargas vasarą, gerina 
vandens kokybę. Vasarą miškingų baseinų upės vandeningesnės nei bemiškių. Vasaros ir 
rudens nuotėkis iš miškingų baseinų sudaro daugiau kaip 40%, o iš mažai miškingų ba- 
seinų – mažiau kaip 30% metinio nuotėkio. Panašiai esti ir žiemą. Pavasarį atvirkščiai: iš 
bemiškių baseinų nuteka apie pusė, o iš miškingų – tik kiek daugiau kaip trečdalis metinio 
nuotėkio. Miškai reguliuoja nuotėkį ne tik miško teritorijoje, bet ir gretimose bemiškėse 
vietovėse. 

 
4.4. Atmosfera 

 

Atmosfera  –  svarbus  veiksnys,  turintis  įtakos  miškui.  Žemės  rutulį  gaubiantis  oro 
sluoksnis vadinamas atmosfera (gr. atmos – garai, sphaira – rutulys). Atmosfera skirsto- 
ma į keletą sluoksnių: troposferą, stratosferą, mezosferą ir termosferą. 

Troposfera – tai apatinis tankiausias atmosferos sluoksnis, kurio viršutinė riba yra apie 
8-16 km nuo Žemės paviršiaus. Troposferoje yra apie 80-90% viso atmosferos oro. Šiame 
sluoksnyje vyksta pagrindiniai meteorologiniai reiškiniai, susidaro debesys, formuojasi ci- 
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klonai, anticiklonai, perkūnija ir žaibai, garuoja ir kondensuojasi oro drėgmė. Joje maišantis 
oro masėms formuojasi vėjas. Troposferoje oras įšyla nuo saulės įšildyto Žemės paviršiaus, 
todėl prie jo būna šilčiausia. Kylant aukštyn, temperatūra žemėja kas 100 km apie 0,6 oC. 
Stratosfera siekia iki 25-55 km aukščio. Šiame sluoksnyje veikiant Saulės ultraviole- 

tiniam spinduliavimui, susidaro ozonas. Ozonas sugeria gyviesiems organizmams žalingus 
ultravioletinius spindulius. Didžiausia ozono koncentracija yra 20-25 km aukštyje, todėl šis 
sluoksnis dar vadinamas ozonosfera. 

Mezosfera – tai atmosferos sluoksnis, nutolęs nuo žemės paviršiaus 90 km. Joje tempe- 
ratūra tesiekia 70-100 oC. Čia formuojasi ploni, melsvi debesys. 

Termosfera – tai viršutinis 90-1000 km aukštyje nuo Žemės paviršiaus esantis atmosfe- 
ros sluoksnis. Joje kylant aukštyn temperatūra nuolat didėja: 150 km aukštyje temperatūra 
siekia 220-240oC, o ties viršutines termosferos riba – 2000oC. Per parą ši temperatūra labai 
svyruoja. Virš termosferos apie 1000 km aukštyje plyti viršutinis Žemės sluoksnis – egzos- 
fera, kuri pereina į kosminę erdvę. 

Atmosfera susidarė prieš 3 mlrd. metų. Tai buvo viena iš pagrindinių sąlygų gyvybei 
Žemėje atsirasti. Veikiant gyviesiems organizmams pakito, jos cheminė sudėtis. Dabartiniu 
metu jos apatinių sluoksnių sudėtis yra gana pastovi, ir ją sudaro šie komponentai: 

azotas (N ) – 78, 8%; 
2 

deguonis (O ) – 20,95%; 
2 

argonas (Ar) – 0,93%; 
anglies dioksidas (CO ) – 0,03%; 

2 

neonas (Ne) – 0,0018%; 
helis (He) – 0,0005%; 
kriptonas (Kr) – 0,000108%; 
vandenilis (H ) – 0,00005%; 

2 
ksenonas (Xe) – 0,000008%; 
ozonas (O ) – 0,000002%. 

3 

Be minėtų elementų, atmosferoje dar yra vandens garų, žemės ir kosmoso dulkių, auga- 
lų dalių, mikroorganizmų bei pramonės ir transporto išmetamų dujų (NH , H S, Cl , SO , 
HF ir kt.). 

Didžiausią reikšmę augalams turi O 
2 

23 2 2 

 
ir CO . Deguonis reikalingas gyvūnams ir auga- 

2 

lams kvėpuoti. Deguonis yra biogeninės kilmės. Prieš milijardus metų jo kiekis atmosferoje 
buvo  tik  1%,  dėl  žaliųjų  augalų  veiklos  deguonies  kiekis  atmosferoje  pasiekė  dabartinį 
lygį. 

CO  yra vienas iš pagrindinių komponentų organinės medžiagos sintezėje. Pagal R. Ri- 
2 

klefsą, augalai kasmet asimiliuoja apie 105*1021g CO . Anglies dvideginio kiekis atmos- 
2 

feroje  pamažu  didėja  ir  nuo  1900  m.  išaugo  nuo  0,0292%  iki  0,0322%.  CO 
2 

didėjimas 
-nepageidaujamas reiškinys, nes gali sukelti šiltnamio efektą (4.1 intarpas). Viena iš prie- 
žasčių gali būti ir miškų naikinimas. Palankią dieną 1ha miško sukuria 120-150 kg sausos 
fitomasės, absorbuoja 220-275 kg anglies dvideginio ir išskiria 180-215 kg deguonies. 
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4.1 intarpas. Lietuvos miškų svarba CO 

 
 
2 balansui 

Prasidedant sparčiai krašto industrializacijai (apie 1955 m.) į atmosferą kasmet Lietu- 
voje buvo išmetama apie 12 mln. t CO . Vėliau šis kiekis eksponentiškai augo, kol 1985- 

2 
1990 m. pasiekė 42 mln. t. Šiuo laikotarpiu Lietuvos indėlis į „šiltnamio“ efektą sudarė 
apie 900 mln. t CO . Šiuo metu (1999 m.) CO 

2 2 
išmetami kiekiai sumažėję ir sudaro 18 

mln. t kasmet. 
Panagrinėkime, kiek CO 

2 
dinių kirtimų apimtys. Taip pat labai padidėjo želdinių plotai ir fitomasė miškuose. Per 

 
asimiliavo miškai. Nuo 1955 m. labai sumažėjo pagrin- 

1958-1993 m. vidutinis fitomasės kiekis 1 ha padidėjo apie 40%, o bendras fitomasės 
kiekis Lietuvos miškuose padidėjo 65%. 1 kg absoliučiai sausos fitomasės sukurti ab- 
sorbuojama 1,84 kg CO , minėtu laikotarpiu visi Lietuvos miškai vidutiniškai absorbavo 

2 
apie 30 mln. t CO 

2 2 
miškai asimiliavo apie 1050 mln. t CO , t.y. kiek daugiau nei laikotarpio emisijos. Taigi, 

kasmet, arba 16,6 t CO 1 ha. Taigi per minėtus 35 m. visi Lietuvos 

2 
balanso požiūriu vien miškų dėka yra arti nulinės ribos Lietuvos teritorinė sistema CO 

2 
(R. Ozolinčius, 1999).  

 

 
Įvairūs augalai išskiria lakiąsias fiziologiškai aktyvias medžiagas – fitoncidus. Šių me- 

džiagų cheminė sudėtis yra labai įvairi. Fitoncidai cheminiu požiūriu – tai įvairūs eteriniai 
aliejai, alkaloidai, daugiausia susidarantys iš angliavandenių. Fitoncidai gali teigiamai ar 
neigiamai veikti augalų augimą. Vieni iš jų yra toksiški įvairiems vabzdžiams, kiti naikina 
mikroorganizmus,  todėl  oras  miške  būna  sveikesnis  žmogui.  Fitoncidus  išskiria  įvairios 
augalų dalys: lapai, žiedai, stiebai, šaknys. 

Sparčiai vystantis pramonei, vis daugiau naudojama cheminių medžiagų, daugėja au- 
tomobilių.  Įvairūs  pramonės  objektai,  transportas  išmeta  įvairių  kenksmingų  medžiagų. 
Kenksmingiausi yra SO , H S, CO, NO, NO , dulkės, suodžiai. Dėl oro užterštumo kinta 

22 2 

medžių spyglių bei lapų spalva, jų dydis, sumažėja medžių prieaugis, medynai pažeidžiami 
ir greičiau sensta. 

SO2 absorbuojamas pro žioteles. Drėgni lapai absorbuoja geriau nei sausi. Absorbavimas 
priklauso nuo oro drėgmės, apšvietimo, temperatūros. SO  oksiduojamas iki sulfatų, kurie 

2 

mažai toksiški. Sieros junginiai juda iki šaknų, iš kurių pašalinami su išskyromis. Įvairios 
medžių rūšys skirtingai sorbuoja sieros dvideginį. 10 kg lapų vegetacijos metu gali absor- 
buoti SO : balzaminės tuopos – 180 kg; paprastojo uosio – 140 kg; mažalapės liepos – 100 

2 
kg; karpotieji beržai – 100 kg; paprastieji klevai – 30 kg. Paprastieji klevai sorbuoja nedaug 
teršalų, tačiau yra labai atsparūs jų poveikiui. SO 

2 
labai toksiškas junginys augalams. Lapai 

pagelsta, susisuka ir žūsta, sumažėja augalų atsparumas ligoms ir kenkėjams. Anglies oksido daug 
išskiria autotransportas. Augalai sugeba jį oksiduoti iki angliarūgš- tės ir po to 
pasisavinti fotosintezės metu. Dauguma medžių (paprastasis klevas, drebulė, 

baltalksnis, juodalksnis, paprastoji eglė) intensyviai pasisavina CO. Bet kai CO kiekis 
vir- 

šija 1%, jis tampa kenksmingas. 
Azoto oksidų pagrindinis šaltinis yra autotransportas. Nuo azoto oksidų labiausiai nu- 

kenčia augalų lapai, sutrinka azoto apytaka, sumažėja fotosintezė. 
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Atmosferos taršos lygį Lietuvoje apie 2000 m. lėmė tolimosios pernašos ir priemaišų 

transformacija  pernašų  metu.  Vyraujantys  pietvakarių  vėjai  daugiausia  teršalų  į  Lietuvą 
atneša iš centrinės ir Vakarų Europos. Lietuvoje miškų būklei didžiausią grėsmę kelia pra- 
monės bei energetikos įmonės, transporto teršalai. Dėl jų išmetamų kenksmingų junginių 
1990 m. buvo pažeista apie 15% visų miškų. Didžiausią nuostolį miškams padarė Jonavos 
azotinių trąšų gamykla (4.2 intarpas). 1992 m. Duomenimis, dėl šios gamyklos teršalų buvo 
pažeista 4542 ha miškų, iš jų daugiau kaip 900 ha žuvo. Mažesniais kiekiais pažeistų miškų 
yra Akmenės cemento, Kėdainių chemijos, Mažeikių naftos gamyklų veiklos zonose. 

 
 

4.2 intarpas. AB „Achema“ teršalų poveikis miškui 
 

Jonavos „Azotas“ (nuo 1994 m. – AB „Achema“ pirmąją savo produkciją (amonia- 
kinį vandenį) pagamino 1965 m. Vėliau ši gamykla pradėjo gaminti metanolį, karbami- 
dą, amonio salietrą, nitrofoską ir kitus produktus. Šių trąšų gamybos pradžia faktiškai 
sutapo su pavienių spygliuočių medynų žuvimu, šalia gamyklos žuvusių medynų plotas 
nuo 1,5 ha (1972 m.) padidėjo iki 6 ha (1976 m.). 1977 m. nitrofoskos cecho našumas 
padidėjo dvigubai, o 1978 m. pradėjo veikti trečiasis amoniako cechas. Dėl to 1979 m. 
prasidėjo masiškas miškų džiūvimas. Tais metais žuvo 488 ha pušynų ir eglynų, o gamy- 
kla į atmosferą išmetė daugiau kaip 40 tūkst. t teršalų. Daugiausia tai buvo CO (9874 t 
per metus), SO 

2 x 
trąšų dulkės (13860 t per metus). 

(4630 t), NO (3862 t), NH 
3 

(3734 t), metanolis (923 t), bei mineralinių 

Prasidėjus masiškam miškų džiūvimui, gamykla į atmosferą išmetamų teršalų kiekį 
pradėjo mažinti. Nors per 1981-1988 m. laikotarpį emisijų apimtys sumažėjo nuo beveik 
40 iki 22-23 tūkst. t per metus, pažeistų miškų plotai toliau didėjo. Žuvusių ir pažeistų 
spygliuočių medynų zona vyraujančių vėjų kryptimi išsiplėtė iki 20-25 km į šiaurės rytus 
nuo gamyklos. 1988 m. žuvę ir pažeisti miškai užėmė beveik 4000 ha. 1989 m. kovo 
20 d. gamykloje įvyko didelė avarija. Po avarijos nitrofoskos cechas, kuris gamykloje į 
atmosferą išmesdavo daugiausia teršalų, buvo uždarytas. Po to metiniai gamyklos emi- 
sijų kiekiai 1991-1992 m. sumažėjo iki 11-12 tūkst. t, o 1993-1997 m. sudarė tik 4,9-6,7 
tūkst. t. Beveik 200 kartų sumažėjo SO 

2 
emisija, nes nuo 1988 m. gamykloje vietoje 

mazuto pradėtos deginti dujos. Po 1989 m. spygliuočių medynų būklė stabilizavosi ir 
pradėjo gerėti (R. Ozolinčius, 1999). 

 

 
Pažemio  ore  esantis  ozonas  taip  pat  gali  pakenkti  augalams.  Ozonas  –  tai  bespalvės 

dujos, esant didelėms koncentracijoms, turi specifinį kvapą, kuris geriausiai jaučiamas po 
audrų su žaibais, taip pat prie aukštos įtampos laidynų. Ozonas sudarytas iš trijų deguonies 
atomų (O ). Jis lengvai skyla, atiduodamas vieną atomą, ir sudaro stabilesnį junginį – de- 

3 
guonies  molekulę (O ). Tokia  nestabili  struktūra  lemia,  kad  ozonas  dalyvauja  daugelyje 

2 

cheminių reakcijų. Nustatyta, kad miškams grėsmę kelia ozono sluoksnio plonėjimas 
stratosferoje ir jo kon- 

centracijų didėjimas pažeminiame oro sluoksnyje. Virš Lietuvos ozono sluoksnis plonėja 
jau ketvirtį amžiaus. Ilgamečiai stebėjimai rodo (Lujanas ir kt., 1998), kad ozono sezoninis 
maksimumas sumažėja 0,36% per metus, minimumas – 0,74%, o metų vidurkis – 0,56% 
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per metus. Ozono sluoksnio plonėjimas lemia ultravioletinės spinduliuotės intensyvumą 
prie Žemės paviršiaus. Jei šis procesas išlaikys dabartines tendencijas, pražūtingi ultravio- 
letiniai spinduliai galėtų sukelti neprognozuojamus reiškinius ne tik miškams, bet ir žmogui 
(R. Ozolinčius, 1999). Miškams pavojingas ir ozono koncentracijos didėjimas pažemio oro 

sluoksnyje. Ozonas 
yra antrinis teršalas, kuris susidaro fotocheminių reakcijų metu iš savo pirmtakų – daugiau- 
sia iš azoto dioksido ir gamtinės bei antropogeninės kilmės angliavandenių. Ozonas ir jo 
junginiai į Lietuvą patenka ne tik tolimųjų pernašų metu iš Vakarų ir Pietų Europos, bet 
nemažą įtaką ozono kiekiui turi ir autotransporto tarša Lietuvoje. Autotransporto teršaluose 
yra visi komponentai, reikalingi ozonui susidaryti. Reikalingos tik palankios sąlygos. Nu- 
statyta, kad didžiausios ozono koncentracijos Lietuvoje susidaro pavasarį, nors maksima- 
lūs pažemio ozono koncentracijų epizodai paprastai fiksuojami vasarą vidurdieniais. Pagal 
atmosferos  fizikų  duomenis,  1980-1996  metais  pažemio  ozono  vidutinės  koncentracijos 
Lietuvoje kasmet didėjo 2,5%. 

65 mikrogramų (µg) riba 1 m3  oro laikoma ribine koncentracija, kurią viršijus pažei- 
džiama jautri augalija. Lietuvoje tokios dienos, kai vidutinė ozono koncentracija viršija 65 

lį vegetacinio periodo trukmės. Neigiamas ozono poveikis didžiausias, kai intensyviai vyksta fotosintezė. 
Manoma, kad į lapus pro žioteles patenkąs ozonas lapo viduje transformuojasi, 
produkuodamas ląsteles ir audinius pažeidžiančius junginius, kurie ne tik stabdo 
fotosintezės procesus, didina jau- trumą aplinkos veiksniams – sausrai, šalnoms, 
mažina atsparumą ligoms ir kenkėjams, bet, esant didesnėms jo koncentracijoms, 
sukelia ir matomų pažeidimų. Skirtingos augalų rūšys nevienodai jautrios ozono 

poveikiui. Jautrūs ozonui medžiai ir krūmai: gluosniai, baltalks- nis, paprastasis uosis, 
paprastasis klevas, mažalapė liepa, paprastasis lazdynas, paprastasis 

šaltekšnis, sedula, paprastasis putinas (Ozolinčius, Serafinavičiūtė, 2004). 
Per pastaruosius dešimtmečius didele ekologine problema tapo rūgštūs krituliai, susi- 

darantys iš nuolat į atmosferą patenkančių sieros ir azoto junginių. Atmosferoje, veikiant 
Saulės radiacijai, įvairioms cheminėms priemaišoms ir drėgmei, iš sieros ir azoto oksidų 
susidaro praskiestos sieros ar azoto rūgštys, kurios iškrenta ant žemės paviršiaus. 

Rūgščių kritulių poveikis miškui yra tiesioginis ir netiesioginis. Tiesiogiai rūgštys ardo 
lapų (spyglių) apsauginę vaškinę plėvelę, o patekusios per poras į vidų išplauna maisto 
medžiagas, labai pakenkia ląstelėje vykstantiems biocheminiams procesams, dėl to lapai 
(spygliai) paruduoja, sudžiūsta. 

Netiesioginiam rūgščių kritulių poveikiui būdinga: 
•   rūgštėjant gruntiniam vandeniui, didėja sunkiųjų metalų koncentracijos; 
•   rūgštėjant dirvožemiui, pradeda migruoti sunkieji metalai, jie patenka į augalus, gy- 

vūnus ir kaupiasi; 
•   iš rūgštaus dirvožemio lengvai išsiplauna augalų mitybai reikalingi elementai – ka- 

lis, kalcis, magnis. 
Sausumos ekosistemos, ypač miškas, mažina aplinkos užterštumą, nes jis sulaiko ir su- 

kaupia nemažą kiekį kenksmingų medžiagų, dalį jų neutralizuodamas. Miškai sulėtina oro 
srautus, sumažindami vėjo greitį, pagreitindami dalelių nusėdimą. Nustatyta, kad 1 ha pu- 
šyno per metus sulaiko apie 35 t dulkių. Miške medžių lapai bei spygliai sulaiko dalį radi- 
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oaktyvių junginių ir apsaugo aplinkines teritorijas nuo užterštumo. Medžiai, augantys kelių 
apsauginiuose želdiniuose, absorbuoja anglies monoksidą, sukaupia sunkiuosius metalus, 
esančius automobilių išmetamosiose dujose. Apskaičiuota, kad 1 km2  pakelių miško juostų 
„surenka“ 10-120 kg kenksmingų junginių per metus ir sumažina užterštas zonas pakelėse. 
1 ha miško per metus absorbuoja 7-25 t anglies dvideginio, gali absorbuoti iki 230 kg sieros 
dioksido, 200 kg chloro, iki 100 kg fluoro, sulaikyti iki 30-70 t dulkių. Šis poveikis būdin- 
giausias miškams, išsidėsčiusiems pavėjinėje nuo teršalų šaltinio pusėje. 

Svarbūs želdiniai šalia pramonės centrų, miestų, gyvenviečių, tiek priešvėjinėje, tiek 
pavėjinėje pusėje: pirmuoju atveju tiekia švarų jonizuotą orą, antruoju atveju – išvalo už- 
terštą. 

 
4.5. Gaisrai 

Gana svarbus abiotinis veiksnys yra ugnis. Ugnis kartu ir sunaikina, ir formuoja eko- 
sistemas. Gaisrai labai pakeičia aplinką. Šiuo metu gaisrai dažniausiai kyla dėl žmogaus 
veiklos, tačiau augmenija gali užsidegti ir savaime, esant sausroms ar dėl žaibo. Gaisrai 
didelę įtaką daro stepių, savanų bei miškų ekosistemoms. Mūsų zonoje dažniausiai kyla 
miškų gaisrai. 

Natūralių miškų formavimasis dažnai būna susijęs su gaisrais. Ugnis sunaikina sama- 
nų ir žolių dangą, paklotę, sudarydamas sąlygas sėkloms sudygti bei naujai miško kartai 
formuotis. Ypač palankios sąlygos po gaisrų susidaro pušynams atželti. Miško gaisrai gali 
nulemti miško kaitos kryptį, turėti įtakos ne ik medyno sudėčiai, bet ir amžiaus struktūrai. 

Dažnai kartojantis gaisrams augalai prisitaiko: formuojasi stora izoliuojanti žievė, gebė- 
jimas išleisti ataugas, greitas jaunų medžių augimas, ankstyvas žydėjimas. 

Miško gaisrai turi įtakos miško faunos rūšinei sudėčiai. Daugumos dirvožemio bestu- 
burių (sliekų, vorų, erkių, kolembolų) kiekis sumažėja gaisro metu ir padidėja po gaisro. 
Daugiausia nukenčia sliekai, mažiausiai – skruzdės. 

Antra vertus, ugnis sunaikina vertingus miškus, padaro daug žalos žmonėms. Žemėje 
miško gaisrai kasmet sunaikina daugiau kaip 10-15 mln. ha miškų, o kai kuriais metais ir 
dvigubai daugiau. Pagal FAO duomenis, 1983-1994 m. užfiksuota 902330 miško gaisrų, 
kurie apėmė apie 20 mln. ha. 90% gaisrų apėmė santykinai mažus plotus – 1 gaisro metu 
išdegė mažiau nei 0,5 ha miško. Europoje gaisrai kasmet pažeidžia iki 10000 km2  miškų. 
Lietuvoje miško gaisrai dažniausiai kyla dėl žmonių veiklos. Miško gaisrų skaičius pri- 
klauso nuo daugelio veiksnių, todėl per metus kilusių gaisrų skaičius labai svyruoja (4.11 
pav.). Miško gaisrų kiekis siejasi su lietingų-vėsių bei sausų laikotarpių ciklais. Lietingais 
1945-1962 m. bei 1975-1989 m. kilo atitinkamai 282 ir 107 miško gaisrai. Daug miško 
gaisrų buvo 1947 ir 1992 m. 
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4.11 pav. Miško gaisrų skaičius Lietuvoje 1990-2005 m. (Lietuvos miško ūkio statistika, 2006) 

je vasaros pusėje, kai po sausrų pažemėja požeminių 
van ožemiai. Ugnis plinta 7 m per parą greičiu ir yra 
lab

 priklauso nuo medynų rūšinės sudėties, amžiaus, 
str nkiausios sąlygos gaisrui kilti susidaro pu- 
šyn edy- 
nu tėse. 
Pagal gaisro kilimo ir plitimo galimybę medynai skirstomi į 3 degumo klases (4.4 lentelė). 

Miško gaisrai kyla tik esant atitinkamoms meteorologinėms sąlygoms, todėl pagal su- 
sidariusias meteorologines sąlygas (oro temperatūrą, kritulių kiekį, vėjo greitį) išskiriamos 
5 gaisringumo klasės: 

I – pavojaus gaisrams kilti nėra; 
II – nedidelis gaisrų kilimo pavojus; 
III – vidutinis gaisrų kilimo pavojus; 
IV – didelis gaisrų kilimo pavojus; 
V– ypač didelis gaisrų kilimo pavojus. 
Pagal gaisringumo klases organizuojamos miško apsaugos nuo gaisrų priemonės. 

Miško gaisras – tai nekontroliuojamas degimas medynuose ar mišku neapaugu- 
siuose  plotuose  (kirtavietėse,  aikštėse),  kurio  metu  sunaikinamas  ar  

pažeidžiamas miškas. Atsižvelgiant į ugnies plitimo pobūdį, išskiriamos trys gaisrų 
rūšys: žemutiniai, 

viršutiniai ir požeminiai. 
Žemutinių gaisrų metu dega pakritos, paklotė, kerpės, samanos, žolinė augmenija, tra- 

kas, pomiškis, virtuoliai, kelmai. Šių gaisrų metu apdega medžių kamienų žievė bei dir- 
vožemio paviršiuje išsidėsčiusios medžių šaknys. Ugnis slenka 3-5 m per min. greičiu ir 
palyginti mažai pažeidžia medyną. 

Lajinių gaisrų metu dega tie patys miško komponentai, kaip ir žemutinių, ir papildo- 
mai dar dega medžių kamienai ir lajos. Ugnies slinkimo greitis iki 40 m per min. 

etu dega organinė dirvožemio dalis, apdega medžių šaknys. Pože- Požeminių gaisrų m
miniai gaisrai dažniausiai kyla antro

denų lygis ir pradžiūsta durpiniai dirv
ai sunkiai gesinama. 
Miško gaisrų kilimo ir plitimo sąlygos

uktūros, skalsumo bei augavietės sąlygų. Pala
uose, mažiau palankios – eglynuose ir nepalankiausios – lapuočių medžių rūšių m

ose. Gaisrams kilti palankesnės sąlygos susidaro sausose ir nederlingose augavie
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4.4 lentelė. Miškų degumo klasės (Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės) 
 

Degumo klasė Medynų charakteristika Vyraujantys gaisrai 
I (didelio gamtinio 
degumo miškai) 

 
 

II (vidutinio 
gamtinio degumo 
miškai 

 
 
 

III (mažo gamtinio 
degumo miškai) 

 
 

Spygliuočių jaunuolynai iki 40 m. (Š, 
N ir L augavietės) ir pušynai bei egly- 
nai (Š, N, L hidrotopų ir a, b trofotopų 
augavietėse) 
Spygliuočių jaunuolynai iki 40 m. (U, 
P augavietėse) ir pušynai bei eglynai 
(Š, N, L hidrotopų ir c, d, f trofotopų 
augavietėse), lapuočių medynai (Š, N 
hidrotopų ir a, b trofotopų augavietėse) 
ir nusausintų augaviečių medynai 
Lapuočių medynai (Š, N hidrotopų ir c, 
d, f trofotopų bei L hidrotopo auga- 
vietėse) ir visų rūšių medynai (U ir P 
hidrotopų augavietėse) 

Per visą gaisrams kilti palankų 
laikotarpį galimi žemutiniai ir 
viršutiniai gaisrai 
 
Ilgiau užsitęsus sausringam lai- 
kotarpiui galimi žemutiniai, spy- 
gliuočių medynuose ir viršutiniai 
gaisrai; nusausintų augaviečių 
medynuose – durpiniai-požemi- 
niai gaisrai 
Stichinės nelaimės atveju dėl užsi- 
tęsusios sausros galimi žemutiniai 
ir durpiniai-požeminiai gaisrai 
 

 
 

4.6. Dirvožemis 
Dirvožemis – tai viršutinis žemės paviršiaus sluoksnis, susiformavęs ilgainiui veikiant 

klimatui, augalijai, dirvodarinėms uolienoms, reljefui bei žmogaus ūkinei veiklai. Dirvo- 
žemis yra labai svarbus augalams, jis aprūpina augalus vandeniu ir mineralinėmis maisto 
medžiagomis, užtikrina medžiagų apykaitą. 

Dirvožemio tinkamumas augalams priklauso nuo jo sudėties, struktūros, rūgštingumo, 
jame esančių mineralinių elementų ir vykstančios mikroorganizmų veiklos, fizikinių bei 
cheminių dirvožemio savybių, drėgmės bei šilumos režimo. 

Granuliometrinę dirvožemio sudėtį nusako santykinis įvairaus dydžio dalelių kiekis. 
Ji yra viena iš pagrindinių dirvožemio savybių. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis lemia 
dirvodaros kryptį, organinių ir mineralinių junginių kaupimąsi ir pasiskirstymą, drėgmės ir 
oro režimą dirvožemyje. Lengvi priesmėlio ir smėlio dirvožemiai gerai praleidžia drėgmę. 
Oras juose greitai įšyla, bet mažiau sukaupia drėgmės, nedaug yra humuso ir maisto me- 
džiagų. Sunkūs – sunkaus priemolio ir molio – dirvožemiai mažai praleidžia drėgmę, lėtai 
įšyla, tačiau juose daug humuso ir maisto medžiagų. Augalams augti palankiausi yra lengvo 
ir vidutinio sunkumo priemolio dirvožemiai. 

Dirvožemyje  randami  beveik  visi  gamtoje  žinomi  įvairių  junginių  formos  cheminiai 
elementai. Jame daugiausia yra deguonies, po to – silicio, aliuminio, geležies ir kitų ele- 
mentų. 

Deguonis  yra  vienas  iš  pagrindinių  dirvožemio  organinių  junginių,  humuso,  vandens, 
daugumos pirminių ir antrinių mineralų cheminės sudėties elementų. Vidutinis jo kiekis dir- 
vožemiuose – 55%. Silicio dirvožemyje yra vidutiniškai 25%. Aliuminio vidutiniškai dirvo- 
žemyje būna 7%. Geležies dirvožemiuose būna apie 2%. Ji yra būtina chlorofilui augaluose 
susidaryti. Anglies yra visų organinių liekanų, humuso, angliarūgštės druskų sudėtyje. Vidu- 
tinis jos kiekis dirvožemiuose – 5%. Kalcio dirvožemiuose būna – 2%, magnio – 0,6%. 

Kalcis ir magnis yra svarbūs ne tik augalų mitybai. Karbonatai neutralizuoja organines 
ir mineralines dirvožemio rūgštis, gerina dirvožemio struktūrą, apsaugo nuo dispersijos, 
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levisažo, uždumblėjimo, pagerina hidroterminį režimą. Karbonatai iš viršutinių dirvožemio 
horizontų paprastai būna išplaunami. Kur karbonatai arčiau žemės paviršiaus, ten dirvo- 
žemiai  mažiau  rūgštūs.  Lietuvoje  arčiausiai  žemės  paviršiaus  karbonatai  slūgso Vidurio 
Žemumoje, o giliausiai – pietrytinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyje. 

Kalis ir natris yra  labai svarbūs  augalų maisto elementai. Sunkios  granuliometrinės 
sudėties dirvožemiuose kalio yra daugiau. Šių elementų dirvožemiuose jo vidutiniškai būna 
2%. Didelis natrio kiekis dirvožemyje daugeliui augalų yra kenksmingas. Azotas – labai 
svarbus biogeninis elementas, daugiausia esantis organinėje dirvožemio dalyje. Kuo dau- 
giau dirvožemyje humuso, tuo jame gausiau azoto. Jo vidutinis kiekis dirvožemyje – 0,1- 
0,2%. Svarbus elementas yra fosforas. Jo dirvožemyje būna 0,08%. Daug fosforo būna 
ne tik viršutiniuose dirvožemio horizontuose, šį maisto elementą lengviausiai augalai pa- 
sisavina  mažo  rūgštumo  reakcijos  terpėje  (pH  6-6,5).  Sieros  augalams  dirvožemyje  yra 
pakankamai – apie 0,04%. 

Augalams  svarbūs  ir  būtini  yra  mikroelementai:  manganas,  varis,  cinkas,  kobaltas, 
boras, molibdenas, jodas ir kt. Jų trūkumas arba perteklius daro neigiamą poveikį auga- 
lų  vystymuisi.  Dirvožemio  mikroelementų  randama  jo  organinėje  dalyje,  pirminiuose  ir 
antriniuose mineraluose. Daugumą jų, išskyrus kobaltą, augalai lengviau pasisavina rūgš- 
čios  reakcijos  terpėje.  Dirvožemio  cheminėje  sudėtyje  mikroelementų  būna  nuo  0,0003 
iki  0,05%.  Daugiausia  dirvožemiuose  yra  mangano,  mažiausiai  –  kobalto  ir  molibdeno. 
Sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose daugumos mikroelementų yra daugiau 
negu lengvesnės. 

Iš organinių liekanų irimo produktų susidaro humusas – biocheminės kilmės organi- 
nis-mineralinis dirvožemio naujadaras. Humusas susidaro daugiausia iš augalinių liekanų 
dalyvaujant mikroorganizmams, gyvūnams, oro deguoniui ir vandeniui. Humusas dirvože- 
myje yra mineralinių maisto elementų „sandėlis“. Paprastai laikoma, kad kuo humusinges- 
nis dirvožemis, tuo jis derlingesnis. Didėjant užmirkimui, dirvožemiuose kaupiasi daugiau 
organinių medžiagų, kartu ir humuso. Azoto kiekis taip pat priklauso nuo humuso. Kuo 
daugiau dirvožemyje humuso, tuo daugiau ir azoto. 

Humusingiausi yra karbonatingieji glėjiškieji rudžemiai. Dirvožemiai pagal humuso kiekį 
(%) skirstomi: <1 – labai mažai humusingi; 1-2 – mažai humusingi; 3-4 – vidutiniškai hu- 
musingi; 5-6 – humusingi; >6 – labai humusingi. Kaupiantis humusui, dirvožemyje vyksta ir 
priešingi procesai – humuso skaidymas ir mineralizavimas veikiant bakterijoms ir mikroorga- 
nizmams. Tik todėl augalai gali pasisavinti humuse sukauptas maisto medžiagas. Sparčiausiai 
mineralizacija vyksta esant optimaliam oro, drėgmės ir temperatūros režimui. Nuo drėgmės 
pertekliaus humusas nustoja mineralizuotis. Lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių 
humusas mineralizuojasi greičiausiai, todėl čia jo atsargos būna mažiausios. 

Dirvožemio tirpalo rūgštingumas ar šarmingumas vadinamas dirvožemio pH. Ji labai 
svarbi  mineralų  dūlėjimui,  mikroorganizmų  veiklai,  augalų  gebėjimui  pasisavinti  mais- 
to medžiagas. Dirvožemių pH yra įvairus – nuo 2,5 iki 8-9 ir daugiau. Z. Prusinkevičius 
(1975) dirvožemius pagal pH  KCl klasifikuoja taip: <3,5 – labai rūgštūs; 3,6-4,5 – rūgštūs; 
4,6-5,5 – vidutiniškai rūgštūs; 5,6-6,5 – mažo rūgštumo; 6,6-7,2 – neutralūs; >7,2 – šarmi- 
niai. Rūgščiausios reakcijos yra aukštapelkių durpiniai dirvožemiai; velėninių karbonati- 
nių – mažo rūgštumo ir neutralūs. 



4 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 

 
Esant neutraliai ar šarminei reakcijai, augalai sunkiau pasisavina fosfatus, kalį, manga- 

ną, geležį ir mikroelementus (išskyrus molibdeną) (4.5 lentelė). 
 

 
4.5 lentelė. Makroelementų ir mikroelementų pasisavinimas pagal pH (pagal E. Russel, 1959) 

 
pH Elementų pasisavinimas 

7,5-7,0 Mažas fosfatų, K, Mn, Fe ir mikroelementų (išskyrus Mo) pasisavinimas 
6,5-6,0 Maksimalus makroelementų ir mikroelementų pasisavinimas 
5,5 Ribotas fosfatų pasisavinimas, kiti elementai (K, Ca, Mg) ir mikroelementai išsiplauna 

iš dirvožemio. Vyksta denitrifikacija. Vyrauja bakterijos, o ne grybai 
5,0-4,0 Fosfatai augalų nepasisavinami 
<4,0 Dauguma augalams prieinamų elementų lengvai tirpsta ir išsiplauna. Atsiranda nemažai 

augalams žalingo aliuminio. Slopinama bakterijų ir kitų dirvožemio mikroorganizmų 
veikla 

 
Augalams palankiausias pH yra 5,8-6,8, tada jie geriausiai pasisavina makroelementus 

ir mikroelementus. Kai pH 5,3-5,7, augalai fosfatų beveik nepaima, K, Ca, Mg ir mikroele- 
mentai išsiplauna iš dirvožemio, prasideda denitrifikacijos procesas, dominuoja bakterijos. 
Kai pH <4,5 dauguma elementų lengvai tirpsta ir išsiplauna, atsiranda nemažai augalams 
žalingo aliuminio, prislopinama mikroorganizmų veikla. 

Augalų vystymuisi, ypač šaknų sistemos formavimuisi, didelę reikšmę turi dirvožemio 
fizikinės savybės. Pagrindinės dirvožemio fizikinės savybės yra dirvožemio tankis, po- 
ringumas, plastiškumas, lipnumas, brinkimas, rišlumas ir kt. Kuo dirvožemiai gilesni, 
mažiau humusingi, sunkesnės granuliometrinės sudėties, tuo jie tankesni ir nepalankesni 
augalų šaknims vystytis. Svarbus ir dirvožemio poringumas. Dirvožemiui išdžiūvus, aera- 
cijos poringumas didėja, o kai jis prisotintas drėgmės, aeracijos poringumas mažėja. Viršu- 
tiniai dirvožemio horizontai būna poringesni. Su poringumu susijęs dirvožemio laidumas 
vandeniui, – kuo jis poringesnis, tuo laidesnis vandeniui. 

Dirvožemio derlingumas – esmingiausia kokybinė dirvožemio savybė, skirianti jį nuo 
uolienos. Dirvožemio derlingumas – tai dirvožemio geba aprūpinti augalus maisto me- 
džiagomis, drėgme, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir šilumos bei sudaryti palan- 
kią fizikinę-cheminę aplinką normaliai jiems plisti, augti ir vystytis. 

Dirvožemio derlingumas priklauso nuo veiksnių komplekso, todėl apie jį vertinti rei- 
kia pagal daugelį požymių: granuliometrinę sudėtį, paklotės formą, humusinio horizonto 
storį ir struktūrą, uolienų karbonatingumą, peleningumą, požeminio vandens slūgsojimo 
gylį ir kt. Dirvožemio derlingumą pagal jo morfologinius požymius nustatyti gana sunku. 
Derlinguose dirvožemiuose paklotė būna plona, švelni, humusinis horizontas gana storas, 
struktūringas. Derlingi dirvožemiai paprastai susiformuoja priesmėliuose, lengvuose, kar- 
tais vidutinio sunkumo priemoliuose. Miškai geriausiai auga, kai gruntinis vanduo slūgso 
1,5-3 m gylyje. 
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Augalai sukuria biomasę. Dalis šios biomasės žuvusių šaknų ir nuokritų pavidalu grįžta 

į  dirvožemį,  todėl  dirvožemio  paviršiniame  sluoksnyje  kaupiasi  azotas  ir  kiti  peleniniai 
augalų mitybos elementai, nulemiantys tolesnį dirvožemio profilio vystymąsi ir dirvožemio 
derlingumą. Be to, augalai tiesiogiai veikia ir dirvožemio mineralinę dalį, sąlygoja vienų 
mineralų skaidymąsi ir kitų sintezę, formuoja dirvožemio struktūrą. 

Miško ekosistemose miško pakritos, patekusios ant dirvožemio paviršiaus kartu su pus- 
krūmių, krūmokšnių, žolių, samanų ir kerpių suirusiomis liekanomis, suformuoja paklotės 
sluoksnį.  Paklotės  storis  priklauso  nuo  pakritų  kiekio,  drėgnumo,  apšvietimo,  cheminės 
organinių liekanų sudėties, temperatūros režimo. Didėjant dirvožemio drėgnumui, paklotės 
masė taip pat didėja. Kuo derlingesnis dirvožemis, tuo plonesnis paklotės sluoksnis, nes 
ji greičiau mineralizuojasi. Plona paklotė būna ir labai nederlinguose dirvožemiuose, nes 
juose būna nedaug pakritų. Miško paklotė yra didžiulis maisto elementų rezervas. Nuolat 
ją nugrėbiant, mažėja miško dirvožemių derlingumas ir medynų bonitetas. Be to, paklotė 
reguliuoja dirvožemio hidroterminį režimą, padidina viršutinių dirvožemio horizontų van- 
dens laidumą. Storėjant paklotės sluoksniui, išlaikomi dideli maisto elementų kiekiai. 

Paklotės būna trijų tipų: šiurkščiosios, tarpinio tipo ir švelniosios (4.6 lentelė). 
 

4.6 lentelė. Skirtingų tipų pakločių cheminė sudėtis (M. Vaičys ir kt., 1996) 
 

Paklotės 
tipas 

 
Pelenų 

kiekis % 

 
% nuo absoliučiai sausos masės N 

Si Ca Mg Fe Al P K Mn % 
Šiurkščioji 3,4 0,37 0,20 0,06 0,12 0,11 0,04 0,08 0,04 1,50 
Tarpinė 5,3 0,33 1,51 0,09 0,15 0,11 0,05 0,12 0,06 1,72 
Švelnioji 7,0 0,24 1,53 0,14 0,16 0,10 0,07 0,15 0,08 1,90 

 
Šiurkščiojoje paklotėje paprastai būna labai nedaug maisto medžiagų, jos rūgščios, sun- 

kiai mineralizuojasi, jas sudaro daugiausia spygliai, o švelnioji paklotė būna mažo rūgštu- 
mo arba neutrali, turi daug azoto ir maisto medžiagų, greitai skaidosi, ją sudaro daugiausia 
lapai. Tarpinio tipo paklotė užima tarpinę padėtį. 

Dirvožemiui didelę įtaką turi augalų šaknys. Augdamos jos mechaniškai spaudžia dir- 
vožemį į šonus. Dažnai perpuvusių šaknų takus užpildo naujos šaknys. Tarp šaknų ir dirvo- 
žemio vyksta medžiagų apykaita. Šaknys išskiria medžiagas, kurios reaguoja su mineraline 
dirvožemio  dalimi.  Galinga  medžių  šaknų  sistema  dažnai  iš  gilių  dirvožemio  sluoksnių 
iškelia į paviršių tokius maisto elementus, kurių ten nebuvo ar buvo labai mažai. Pagrindinė 
šaknų masė koncentruojasi viršutiniame dirvožemio sluoksnyje. Ąžuolo, pušies, maume- 
džio šaknys prasiskverbia iki 5-10 m gylio. Dirvožemis turi įtakos ir medžio šaknų siste- 
mos formavimuisi (4.12 pav.). Sunkios granuliometrinės sudėties ir užmirkusiuose dirvo- 
žemiuose augančių medžių šaknų sistema būna seklesnė. 
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4.12 pav. Medžių šaknų formos atsižvelgiant į augavietės sąlygas 
 
klausimai 

 
•   Kas nulemia šviesos savybes? 
•   Kaip augalai prisitaiko prie šviesos režimo? 
•   Kaip kinta šviesos režimas miške? 
•   Kokius fiziologinius procesus veikia temperatūra? 
•   Kaip kinta temperatūros režimas miške? 
•   Kaip augalai prisitaiko prie drėgmės režimo? 
•   Apibūdinkite vandens balansą. 
•   Koks miško poveikis kritulių pasiskirstymui? 
•   Kokią yra atmosferos struktūra? 
•   Kokia įtaką augalams turi teršalai? 
•   Koks gaisrų poveikis ekosistemoms? 
•   Kokie elementai svarbiausi augalams? 
•   Kaip apibūdintumėte dirvožemio derlingumą? 



SauSumoS ekoSiStemoS ir aplinka 
 
 

Papildoma literatūra 
 

1.   Begon M., Townsend C.R., Harper J.L. 2005. Ecology: From Individuals to Ecosystems, Blackwell 
Publishng, 738 p. 

2.   Bukantis A., 1994. Lietuvos klimatas. Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 187 p. 
3.   Burton V. Barnes, Donald R. Zak, Shirley R. Denton, Stephen H. Spurr. 1998. Forest ecology. John 

Wiley&sons, 774 p. 
4.   Dagys J. 1980. Augalų ekologija. Vilnius: Mokslas, 238p. 
5.   Juknys R. 2005. Aplinkotyra. Kaunas: VDU leidykla, 334p. 
6.   Karazija S., Vaičiūnas V. 2000. Ekologinis miškų vaidmuo Lietuvoje. Kaunas: „Lututė“, 152p. 
7.   Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai (red. R. Ozolinčius). 1999. Kaunas: Lututė, 312 p. 
8.   Motuzas A. J., Buivydaitė V., Danilevičius V., Šleinys R. 1996. Dirvotyra, V.: Mokslas, 375 p. 
9.   Pauliukevičius G., J. Kenstavičius. 1995. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai, 290 psl. 
10. Račkauskas V. 1991. Bendroji ekologija. V., 239p. 
11. Rimkus K. 2003. Pievotyra. Kaunas: Smaltijos leidykla, 192p. 
12. Ruseckas J. 2002. Miško ir drėgmės sąveika. Kaunas: Lututė, 200p. 
13. Stravinskienė V. 2003. Bendroji ekologija. Kaunas: Šviesa, 232 p. 



SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 
 

5. POPUlIAcIjOS Šiame skyriuje apžvelgsime populiacijas, jų kategorijas, 
apibūdinimo rodiklius. Išsiaiš- kinsime gyvūnų bei augalų populiacijų ypatumus, 

augalų gyvenimo strategijas ir formas. 
 

Elementari rūšies egzistavimo forma yra populiacija. Populiacija – tai vienos rūšies 
individų grupė, užimanti tam tikrą teritoriją, kurioje jie keičiasi genetine informacija, 
palaiko atitinkamą gausumą ir turi tik tai grupei būdingus požymius. 

Skiriamos geografinės, ekologinės ir elementariosios populiacijos. Rūšies užimtą are- 
alą sudaro geografinės populiacijos, išplitusios vienodose geografinės aplinkos sąlygose. 
Geografines populiacijas sudaro ekologinės populiacijos, gyvenančios panašiose gyvena- 
mosios aplinkos sąlygose ir įeinančios į tam tikrų gamtinių bendrijų sudėtį. Ekologines po- 
puliacijas sudaro elementarios populiacijos, kurios ištisus metus gyvena vienoje teritorijoje 
ir toliau yra nebedalomos. 

 
5.1. Populiacijas apbūdinantys rodikliai 

Svarbūs  populiacijų  rodikliai  yra  gausumas,  tankumas,  biomasė,  struktūra  pagal 
lytį,  amžių.  Populiacijos  gausumas  yra  individų  skaičius  jų  užimamoje  teritorijoje.  Po- 
puliacijos tankumas yra individų skaičius, tenkantis jų užimamų teritorijų ploto vienetui 
(paprastai 1000 ha). Biomasė – tai rūšies individų svoris tam tikros jų užimamos teritorijos 
ploto vienete (1000 ha). 

Gyvūnų biomasė taigos miškuose pateikta 5.1 lentelėje. Matome, kad kanopiniai žvėrys 
sudaro 35,2%, graužikai – 42,5%, plėšrieji – 7,7%. 

 

 
5.1 lentelė. Gyvūnų biomasė taigos miškuose (pagal P. Jurgensoną, 1973) 

 
Gyvūnų rūšis Tankumas 

1000 ha vnt 

 
Biomasė % 

1000 ha kg 
Briedis 1 300 35,2 
Voverė 60 14 1,6 
Baltasis kiškis 12 36 4,2 
Lūšis 0,3 5 0,5 
Miškinė kiaunė 1 0,6 0,06 
Šermuonėlis 3 0,45 0,55 
Žebenkštis 0,15 0,22 0,02 
Lapė 1 6 0,7 
Kurtinis 20 84 9,6 
Peliniai graužikai 16000 320 37,7 

 
Kiekvienos gyvūnų populiacijos gausumą lemia gimstamumas, mirtingumas ir migraci- 

ja. Didėjant populiacijos gausumui ir gyvūnų tankumui, blogėja jų gyvenimo bei mitybos 
sąlygos.  Gyvūnų  populiacijų  gausumo  kitimą  sukelia  veiksniai,  kurie  gali  nepriklausyti 
arba priklausyti nuo tankumo. Pirmiesiems priklauso klimatiniai veiksniai, o antriesiems – 
maisto ištekliai, parazitai ir grobuonys. Gyvūnų tankumas ir poveikis gyvenamąjai aplin- 
kai grįžtamaisiais ryšiais veikia jų populiacinę būklę. Sąveikaudamos su aplinka, gyvūnų 



populiacijoS 

 
populiacijos pereina šias gausumo stadijas: intensyvaus gausėjimo, gausėjimo sulėtėjimo, 
maksimalaus gausumo ir smukimo, arba depresijos. Elninių žvėrių gausumo kitimas apra- 
šytas 5.1 intarpe. 

 
 

Elninių žvėrių gausumo kitimas Elninių žvėrių gausumo kitimas priklauso nuo teritorijos talpumo ir 
gyvūnų tankumo. Esant mažam gyvūnų tankumui, mitybos sąlygos geros, 
populiacijos gausumas intensy- viai auga, o gyvūnai mažai būna apsikrėtę 

parazitinėmis ligomis. Šioje stadijoje žiemą žvėrys,  ypač  jaunikliai,  negaišta,  
nemigruoja.  Gyvūnų  poveikis  gyvenamajai  aplinkai 

nežymus, o miškų ir žemės ūkiui daromi nuostoliai nedideli. 
Toliau didėjant elninių žvėrių tankumui, jų populiacijų gausumo augimas sulėtėja, 

tačiau gyvūnai palyginti dar mažai būna užsikrėtę parazitinėmis ligomis, mažai jų gaišta 
žiemą. Pašarų ištekliai žiemos ganyklose dar kasmet atauga, o miškų ir žemės ūkiui da- 
romi nuostoliai neperžengia leistinųjų ribų. 

Dar toliau didėjant žvėrių tankumui, jų populiacijos pasiekia maksimalų gausumą. 
Gyvūnų natūralių žiemos pašarų poreikiai susilygina su pastarųjų ištekliais miškuose. 
Pašarų ištekliai žiemos ganyklose atauga lėčiau ir mažėja, o elninių žvėrių daromi nuos- 
toliai gyvenamajai aplinkai, miškų ir žemės ūkiui peržengia leistinąsias ribas. Gilesnę 
žiemą, kai būna daug sniego, žvėrys miškuose stokoja natūralių pašarų, ganyklos degra- 
duoja, gyvenamajai aplinkai ir miškų ūkiui daromi nuostoliai viršija leistinąsias ribas. 
Labai padidėja žvėrių sergamumas parazitinėmis ligomis. Mirtingumas, ypač jauniklių, 
viršija gimstamumą. Žvėrys stengiasi iškeliauti, o jų elgesys nukrypsta nuo normos. Dėl 
šių reiškinių prasideda elninių žvėrių populiacijų gausumo smukimas, arba depresija. 
Aprašytas elninių žvėrių populiacijų gausumo kitimo ir jų sąveikos su gyvenamąja 

aplinka stadijas gerai atspindi Lietuvos stirnų populiacijos gausumo kitimas (5.1 pav.). 
Populiacija, pasiekusi gausumo maksimumą (71 tūkst.) 1968 m., 1971 m. sumažėjo 1,6 
karto (iki 44 tūkst.). 1960-1970 m. kasmet buvo sumedžiojama nuo 1,0% iki 7,5% stirnų 
populiacijos, esant realiam metiniam jos prieaugliui 20%. 

 

 
 

5.1 pav. Lietuvos stirnų populiacijos gausumo kitimas (pagal V. Padaigą, 1996) 
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5.2. Gyvūnai kaip sausumos ekosistemos komponentas 
 

Vienas iš miško ekosistemos komponentų yra gyvūnų bendrija. Augalais minta auga- 
lėdžiai gyvūnai (fitofagai), augalėdžiais gyvūnais – grobuonys arba plėšrūnai (zoofagai). 
Smulkesniaisiais grobuonimis minta stambesnieji. 

Pagal  mitybos  tipus  gyvūnai  skirstomi  į  pirmos  ir  antros  eilės  konsumentus.  Pirmos 
eilės konsumentams priskiriami visi augalėdžiai gyvūnai – fitofagai, o antros eilės kon- 
sumentams mėsėdžiai gyvūnai – zoofagai. Ekosistemos komponentus sieja trofiniai arba 
mitybos ryšiai. Miško ekosistemoje galima išskirti keletą mitybos lygių. 

Pirmą mitybos lygį sudaro autotrofiniai žalieji augalai, producentai. 
Antrą mitybos lygį sudaro autotrofiniais augalais mintantys augalėdžiai gyvūnai. Tai 

dauguma vabzdžių (amarai, skydamariai, lapgraužiai, straubliukai ir kt.), vištiniai paukš- 
čiai, balandžiai, antiniai, graužikai, kiškiažvėriai, kanopiniai. 

Trečią  mitybos  lygį  sudaro  augalėdžiais  gyvūnais  mintantys  mėsėdžiai  (antros  eilės 
konsumentai). Tai grobuoniški vabzdžiai (žygiai, šokliai, auksaakių lervos, vyčiai ir kt.), 
vabzdžialesiai paukščiai, žebenkštis, šermuonėlis, kiaunė, šeškas, lapė, ektoparazitai (uo- 
dai, erkės, blakės), endoparazitai (įvairios parazitinės kirmėlės arba helmintai). 

Ketvirtą mitybos lygį sudaro mėsėdžiai arba antros eilės plėšrūnai (trečios eilės konsu- 
mentai). Tai erelis, vilkas, lūšis ir kt. 

Galima išskirti dar vieną mitybos lygį (nulinį), kurį sudaro heterotrofiniai organizmai, 
mintantys negyvąja ar mirusia organine medžiaga. Tai daugiausia bestuburiai gyvūnai des- 
truktoriai – skruzdėlės, vabalai, kaprofagai ir nekrofagai, mintantys ekskrementais ir mai- 
tomis, bakterijos ir grybai, aktinomicetai. Čia mineralizuojamos organinės medžiagos ir vėl 
grąžinamos į medžiagų apykaitą. 

Mityba yra pagrindinis ryšys tarp įvairių rūšių augalų ir augalėdžių bei mėsėdžių gyvū- 
nų. Organizmų mitybos ryšiai formuoja mitybos grandines, kuriose kiekviena grandis yra 
mitybos šaltinis paskesnei. Skiriamos ganyklinė (ėdimo) ir detritinė (irimo grandinės). 
Kartais dar išskiriama parazitinė mitybos grandinė. Ganyklinės mitybos grandinės pavyz- 
džiai miško ekosistemoje gali būti tokie: 

medžiai ir krūmai > briedis > vilkas, 
įvairūs augalai > kiškis > lapė > vilkas, 
įvairūs augalai > peliniai graužikai > lapė > vilkas, 
pušies spygliai > pušinio verpiko vikšrai > zylė > paukštvanagis, 
Detritinės mitybos grandinės pavyzdžiai gali būti tokie: 
nukritę lapai, šakelės, ekskrementai > saprofitiniai grybai, 
ekskrementai > mėšvabaliai > vabzdžiaėdžiai, 
fitomasė > sliekai > bakterijos. 
Parazitinė grandinė: pušis > vikšras > mažieji vyčiai. 
Visos  mitybos  grandinių  grandys  priklauso  viena  nuo  kitos.  Sunaikinus  ar  pašalinus 

kurią nors mitybos grandinės grandį, sutrinka ekosistemos pusiausvyra. Pavyzdžiui, dauge- 
lyje šalių išnaikinus stambius grobuonis (vilkus), labai pagausėjo kanopinių žvėrių, kurie 
nuėdė savaiminius miško žėlinius bei želdinius. Po to išplito ligos, dėl jų daugelis individų 
krito ir labai sumažėjo šių žvėrių populiacija (1979-1980 metų žiemą stirnų gausumas Lie- 
tuvos miškuose sumažėjo perpus). 
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Mitybos struktūrą galima pateikti kaip ekologinę piramidę ( 5.2 pav.). 
 

 
 

5.2 pav. Miško ekologinė piramidė 
 

5.3. Augalų populiacijų savitumai 
 

Augalų populiacijos turi tik joms būdingų savitumų: 
1) augalai beveik nejuda, todėl juos lengva matuoti, stebėti jų sezoninius pokyčius; 
2)  augalai  kur  kas  plastiškesni  negu  gyvūnai.  Pasikeitus  aplinkos  sąlygoms,  gyvūnų 

habitas (išorinė išvaizda) nekinta, keičiasi tik jų fiziologiniai procesai. Augalai į pakitusias 
aplinkos sąlygas reaguoja augimo greičiu ir kt.; 

3) daugelis botaninių objektų geba, o kai kurie dažniausiai dauginasi tik vegetatyviškai. 
Tokių augalų populiacijose didėja ne individų skaičius, o tik genetiškai vientiso sąžalyno 
užimamas plotas. Be to, augalai kur kas ilgaamžiškesni už gyvūnus. Kartais augalų amžių 
nustatyti būna labai sudėtinga; 

4) augalai daugiausia yra dvilyčiai; 
5) augalai turi beveik neriboto augimo galimybes. Jie meristemas išsaugo visą gyveni- 

mą. Vieno amžiaus gyvūnai mažai skiriasi savo matmenimis, o augalų dydis gali būti kuo 
įvairiausias. 

1945 metais T. Rabotnovas populiacija pavadino tam tikros rūšies ar žemesnio taksono 
individų santalką konkrečioje augalų bendrijoje. Tokias dalines, gana siaurai traktuojamas 
populiacijas A. Korčiaginas 1964 metais pasiūlė vadinti cenopopuliacijomis arba fitoceno- 
populiacijomis. Fitocenotinių populiacijų ribos nustatomos pagal augalų bendrijų ribas. 
Paprastai augalų populiacijų tyrimai pradedami nuo jų elementų nustatymo ir apibū- 

dinimo. Tačiau dažnai nėra lengva nustatyti fitocenotinių populiacijų elementus. Augalai 
dauginasi ne tik sėklomis bet ir vegetatyviškai, todėl nustatyti ribas tarp atskirų augalų yra 
labai sunku, o kartais visai neįmanoma. Cenopopuliacijų elementais laikomas arba visas 
augalas, arba atskiros jo dalys ir netgi atskiri organai. Pagrindiniai elementai yra šie: 

1) genetai – tik iš sėklų arba sporų atsiradę individai. Genetai dažniausiai išskiriami 
medžių ar kitų vegetatyviškai nesidauginančių augalų populiacijose; 

2) rametai – tai bet kokie savarankiški šviesos ir mitybos atžvilgiu (nors ir turi ryšį po 
žeme) ūgliai. Vegetatyviškai besidauginantys augalai formuoja sudėtingos sandaros indivi- 
dus, kuriuos sudaro funkciškai lygiareikšmiai elementai – rametai; 
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3) funkciniai individai – tai bet kokios augalo dalys. Atskiru vienetu gali būti laikomi 
net atskiri lapai; 

4) idealūs individai išskiriami hierarchijos principu: pirmiausia nustatomi genetai, o 
tarp  jų  –  įvairaus  lygio  rametai. Teoriškai  tai  idealus  būdas,  kurį  praktiškai  labai  sunku 
realizuoti. 

Fitocenotinės populiacijos egzistuoja tik konkrečioje augalų bendrijoje. Kiekvienai fito- 
cenozei būdinga savita tos pačios rūšies fitocenopopuliacija. Pagrindiniai jų požymiai yra: 

1) fitocenopopuliaciją sudaro visi – maži ir dideli, jauni ir seni – vienos augalų rūšies 
individai konkrečioje fitocenozėje; 

2) augalų bendriją sudaro tiek fitocenopopuliacijų, kiek joje yra augalų rūšių; 
3) genetiniu požiūriu fitocenopopuliaciją sudaro nevienalyčiai individai – biotipai; 
4) stabiliose augalų bendrijose visų fitocenopopuliacijos individų biometrinių rodiklių 

duomenys paprastai sudaro vienaviršūnę normaliojo skirstimo tankio kreivę; 
5) kiekviena fitocenopopuliacija glaudžiai susijusi su aplinka. Analogiškose ekologinė- 

se situacijose paprastai susidaro tokios pat fitocenotinės populiacijos; 
6) tos pačios asociacijos bendrijų fitocenopopuliacijos artimos viena kitai; 
7) augalų bendrijose egzistuoja įvairiapusiški ryšiai tiek tarp vienos, tiek tarp skirtingų 

fitocenopopuliacijų individų; 
8) tos pačios augalų rūšies skirtingos fitocenopopuliacijos paprastai dėl izoliacijos sil- 

pnai veikia viena kitą; 
9) fitocenotinės populiacijos tolygiai keičia viena kitą, t. y. joms, kaip ir visai augalijai, 

būdingas nenutrūkstamumas; 
10) fitocenopopuliacijos dažnai būna nevienodos kilmės. Dauguma iš jų – natūralios, 

savaime atsinaujinančios. Kitos – dirbtinės, sukurtos žmogaus (dirbamų laukų, kultūrinių 
pievų cenopopuliacijos); 

11) fitocenopopuliacijos – fitocenozių posistemės. Jos ir pačios turi sistemoms būdingų 
savybių – yra sudėtingos, įvairios, vientisos ir pastovios. 

Kiekvienai fitocenopopuliacijai būdingas savitas plėtotės arba gyvenimo ciklas. Jį suda- 
ro keletas viena kitą keičiančių fazių (5.3 pav.). 
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5.3 pav. Hipotetinės augalų populiacijos idealus gyvenimo ciklas 
(pagal J. Harper, J. White, 1971, iš J. Naujalio, 1992). 

 

 
I fazė – sėklų dispersijos. Subrendusios sėklos vienokiu ar kitokiu būdu pasklinda po 

aplinką. Sėklų plitimo būdai yra be galo įvairūs ir turi didelės reikšmės populiacijoms funk- 
cionuoti. Dauguma sėklų patenka į dirvožemį, kur naujos sėklos kartu su ten jau esančiomis 
sudaro sėklų fondą arba banką. 

II fazė – sėklų sudygimo. Dalis naujų ir senų dirvožemyje esančių sėklų palankiomis 
sąlygomis sudygsta ir iš jų išauga nauji populiacijos komponentai – daigai. Šį procesą kon- 
troliuoja įvairūs aplinkos faktoriai, veikiantys filtro arba sieto principu. 

III fazė – augalų augimo ir plėtotės. Augalai auga, nuolat patirdami aplinkos veiksnių 
poveikį. Atitinkamai kinta populiacijos individų skaičius, jų sudėtis ir svarba biocenozėje. 
Keičiasi ir ryšių su aplinka bei kitomis populiacijomis ir apskritai visos gamtinės sistemos 
komponentais formos. 

IV fazė – sėklų produkcijos. Atskirų subrendusių individų produkuojamas sėklų kiekis 
labai skiriasi, nevienodas ir jų indėlis į būsimą sėklų fondą. 

Šių populiacijos gyvenimo ciklo fazių analizė ir palyginimas leidžia atskleisti įvairių 
gyvenimo formų augalų (medžių, krūmų, krūmokšnių, daugiamečių ir vienamečių žolių) 
plėtotės biologinius mechanizmus ir ypatumus. 

Fitocenopopuliacija yra rūšies egzistavimo forma konkrečioje aplinkoje, todėl patikimų 
duomenų apie kiekvieną rūšį ir jos vietą augalų bendrijoje galima gauti tik tiriant fitoceno- 
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populiacijas. Svarbiausi jų parametrai: fitomasė, gausumas, lytinė sudėtis (dvinamių au- 
galų), gyvybingumas, genetinė ir fenetinė įvairovė, individų išsidėstymas. Integraliniu 
fitocenopopuliacijos padėties bendrijoje rodikliu laikoma gyvenimo strategija. Fitomasė, 
gausumas, gyvybingumas yra gana aiškūs parametrai. Populiacijų sudėtį pagal amžių ir 
gyvenimo strategijas aptarsime detaliau. 

Augalo amžių apibūdina kalendorinis (absoliutus) ir biologinis amžius. Kalendorinis 
amžius – tai laiko tarpas nuo individo atsiradimo iki konkretaus momento. Jį galima nusta- 
tyti tik ilgai stebint augalus stacionaruose arba pagal specifinius anatominius ir morfologi- 
nius požymius. Nesunkiai galima nustatyti medžių, kai kurių krūmų kalendorinį amžių. Kai 
kurių žolinių augalų kalendorinio amžiaus nustatyti neįmanoma, todėl, remiantis organiz- 
mo individualia raida (ontogeneze), skiriamas biologinis amžius. Bet kuriam organizmui 
tam tikrame ontogenezės etape būdingi specifiniai morfologiniai, anatominiai, fiziologiniai 
ir kt. požymiai. Jų visuma ir apibūdina biologinį amžių. Pagal tai skiriami brandos amžiaus 
būklės etapai. T. Rabotnovas skiria šiuos brandos amžiaus būklės etapus: 

1) sėklos (sm); 
2) daigai (pl) – ką tik arba neseniai iš sėklų atsiradę augalai. Jie maitinasi atsarginėmis 

sėklų medžiagomis, turi morfologinį ryšį su sėklomis. Jiems būdingos sėklaskiltės, gema- 
liniai stiebeliai, pirminės šaknys; 

3) juvelininiai (j) augalai yra labai paprastos sandaros, jų lapai, stiebai kitokios – pa- 
prastesnės sandaros nei suaugėlių; 

4) virgininiai (v) – tai suaugusių individų savybių turintys augalai. Jų vegetatyviniai 
organai nesiskiria nuo suaugusių formų, bet dar neturi generatyvinių organų; 

5) generatyviniai (g) – tai suaugę individai, turintys generatyvinių organų; 
6) seniliniai (s) – tai supaprastėjusios sandaros augalai. Jų stiebai nešakoti, neturi gene- 

ratyvinių organų. 
Konkretūs kokybiniai kiekvieno brandos amžiaus būklės etapo morfologiniai požymiai 

kiekvienos rūšies yra individualūs ir specifiniai. Yra sudarinėjami vadovai augalų brandos 
amžiaus būklės etapams nustatyti. 

 
5.4. Augalų gyvenimo strategijos tipai Augalų gyvenimo strategija – rūšies 

prisitaikymų (savybių, bruožų), leidžiančių jai kartu augti su kitomis rūšimis tam 
tikrose bendrijose ir užimti jose atitinkamą vietą ir padėtį, visuma. Augalų 

gyvenimo strategijos tipą galima apibūdinti pagal konkurenci- nį pajėgumą, 
tolerantiškumą, dinamiškumą, pionierines ir ruderalines savybes. Strategijos tipas 

nustatomas pagal tai, kokios integralinės savybės būdingos vienai ar kitai rūšiai. Po- 
žymiai, pagal kuriuos galima įvertinti strategijos tipą, yra šie: gyvenimo forma, augalų 
dy- dis, biomasė, gyvenimo trukmė, dauginimosi intensyvumas ir būdas ir kt. Pirmasis 

augalų 
gyvenimo strategijos tipus – violentus, patentus, eksplerentus – išskyrė L. Ramenskis. 

Violentai turi ryškių konkurentų – edifikatorių savybių. Smarkiai augdami, jie užgožia 
kitus augalus ir vyrauja bendrijoje. Būdingiausia patientų savybė – ištvermingumas. 

Eks- plerentai – didelio reaktyvumo, greitai sėklomis ar vegetatyviškai besidauginantys 
ir taip kompensuojantys savo menkas konkurencines galimybes augalai. Violentai 

maksimaliai ir visapusiškai naudoja aplinkos resursus, išstumia kitas rūšis iš palankių 
augaviečių. Patientai 
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sugeba atlaikyti violentų konkurencinį spaudimą arba išvengti konkurencijos, augdami kitose 
blogesnėse augavietėse. Eksplerentai geba greitai užimti laikinai laisvas teritorijas. Papras- 
tai tokios rūšys pasižymi dideliu diasporų produktyvumu, gali ilgai išbūti ramybės būklės. 
Tipiški violentai – eglė, kiminai, nendrė; patientai – pušis (dauguma augalų patientai). Tarp 
eksplerentų vyrauja vienamečiai augalai – šliaužiantysis vėdrynas, gaurometis ir kt. 

Panašius tris pirminius augalų gyvenimo strategijos tipus pasiūlė ir anglų botanikas Dž. 
Graimas (Grime, 1979). Dž Graimas savo pasiūlytus gyvenimo strategijos tipus pavadino 
konkurentais (C), strestolerantais (S) ir ruderalais (R). Pirmojo gyvenimo strategijos 
tipo rūšys yra itin atsparios konkurencijai ir būna labai našios tik optimaliomis sąlygomis. 
Antrojo tipo rūšys paprastai lėtai auga, būna menko našumo, bet gali neribotai ilgai egzis- 
tuoti ir prastesnėse augavietėse. Trečiojo tipo rūšys labai paplinta pažeistose, bet tinkamose 
augti augavietėse, nes svarbiausios jų savybės yra greitas augimas ir didelė diasporų pro- 
dukcija. Dž. Graimo konkurentai, sterstolerantai ir ruderalai labai panašūs į L. Ramenskio 
violentus, patientus ir eksplerentus. 

Gamtoje augalams būdingi įvairių požymių deriniai, todėl Dž. Graimas pasiūlė, be trijų 
pirminių, dar išskirti ir keturis antrinius (tarpinius) strategijos tipus: C-R – konkurentų- 
ruderalų, C-S – konkurentų-strestolerantų, S-R – strestolerantų-ruderalų ir C-S-R – kon- 
kurentų-strestolerantų-ruderalų.  Vienmečiams  augalams  būdinga  R,  dvimečiams  –  S-R, 
daugiametėms žolėms – C-S-R, medžiams arba krūmams – S, C-S ir C, samanoms – S-R, 
kerpėms – S gyvenimo strategijos. Visų gyvenimo strategijos tipų tarpusavio priklausomy- 
bei pavaizduoti Dž. Graimas pasiūlė trikampio formos, dar kartą į trikampius fragmentus 
suskirstytą ordinacinę sistemą, kurios kampai priklauso trims pirminiams, o kitos dalys – 
kitiems keturiems tarpiniams gyvenimo strategijos tipams (5.3 pav.). 

 

 
5.3 pav. Trijų pirminių ir keturių tarpinių augalų gyvenimo strategijų tipų ordinacinė 

schema (pagal Dž. Grime, 1972) Gyvenimo strategijos tipai: C – konkurentai, 
S – strestolerantai, R – ruderalai 
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Aštuntojo  dešimtmečio  viduryje  R.  Makarturas  (MacArtur)  ir  E.  Vilsonas  (Wilson) 
1967  m.  išskyrė  du  gyvenimo  strategijos  tipus  –  K-strategus  ir  r-strategus.  K-strategai 
vyrauja  stabiliose  augavietėse,  jų  populiacijų  padėtis  subalansuota,  individų  eliminacija 
tiesiog priklauso nuo tankio, dauginimuisi sunaudoja labai nedidelį atsarginių medžiagų 
kiekį. Nestabiliose augavietėse vyrauja r-strategai, jų populiacijų sudėtis nesubalansuota, 
individų eliminacija nedaug priklauso nuo tankio, daugiausia medžiagų sunaudoja daugini- 
muisi. Konkrečios rūšys išsidėsto tarp šių dviejų tipų. Strategijų tipus dar skyrė R. Vitekeris 
(Whittaker, 1975), B. Mirkinas (B. Mirkin,1985) ir kt. 

 
5.5. Augalų gyvenimo formos 

Augalai yra paplitę beveik visame Žemės rutulyje ir prisitaikę gyventi labai įvairiomis 
gyvenimo sąlygomis. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų augalai įgavo atitinkamas gyve- 
nimo formas. Pirmasis gyvenimo formos terminą pavartojo danų botanikas E. Varmingas 
(Warming) 1884m. Skirtingi autoriai siūlė įvairias gyvenimo formų klasifikacijas. Populia- 
riausia ir plačiausiai naudojama K. Raunkiero (Raunkiaer) 1905 metais pasiūlyta gyvenimo 
formų sistema. Jis į gyvenimo formas augalus grupuoja pagal jų prisitaikymą apsaugoti 
atsinaujinimo ūglius ir pumpurus nepalankiu laikotarpiu. K. Raunkieras išskyrė tokias pa- 
grindines augalų gyvenimo formas ( 5.4 pav.). 

 

 
 

5.4 pav. Augalų gyvenimo formų schema pagal K. Raunkierą: 
1 – fanerofitai; 2,3 – chamefitai; 4 – hemikriptofitai; 5, 6 – kriptofitai; 7 – terofitai 

 

 
1. Fanerofitai (gr. faneros – ryškus, phyton – augalas) – augalų atsinaujinimo pumpurai 

atviri, ant ūglių iškilę aukščiau kaip 25 cm virš žemės paviršiaus. Tai medžiai ir krūmai, 
retai žoliniai augalai (bananas). 

2. Chamefitai (gr. chamai – ant žemės) – atsinaujinimo pumpurai išsidėstę ant ūglių 
ne aukščiau kaip 25 cm virš žemės paviršiaus. Jiems priklauso krūmokšniai, pagalvėliniai, 



populiacijoS 

 
mediniai ir žoliniai augalai. Nepalankų žiemos periodą jie prisitaikę praleisti po gilesne 
sniego danga. 

3. Hemikriptofitai (gr. hemi – pusiau, kripto – slepiu) – atsinaujinimo pumpurai, pu- 
siau pasislėpę, glūdi žemės paviršiuje, žiemą pridengti pačių augalų liekanomis arba žemės 
grumsteliais. Dauguma mūsų daugiamečių žolių priklauso šiai grupei. 

4. Kriptofitai (gr. kripto – slepiu) – augalų atsinaujinimo pumpurai pasislėpę žemėje 
arba  pasinėrę  dumble. Tai  daugiamečiai  augalai,  kurių  gumbai,  šakniastiebiai,  svogūnai 
žiemoja žemėje. 

5. Terofitai (gr. teros – Žemė) – vienmečiai augalai, augantys tik palankiu egzistavimui 
periodu. Žiemoja tik jų sėklos. 

Skirtingų  gyvenimo  formų  augalai  įvairiose  klimatinėse  juostose  paplitę  nevienodai: 
tropikų zonoje paplitę fanerofitai; subtropikų – terofitai; vidutinėje juostoje – hemikriptofi- 
tai; poliarinėje – chamefitai ir hemikriptofitai. Gyvenimo formų klasifikacijas pasiūlė ir kiti 
mokslininkai: Dž. Braunas-Blankė, V. Aliochinas, J. Serebriakovas ir kt. Dažnai naudojama 
ir V. Aliochino (1944) pateikta augalų gyvenimo formų klasifikacija. Jis augalus klasifikavo 
pagal visų klimato veiksnių poveikį augalų gyvenimo formai. 

A. Gyvenimo formos sumedėjusiais stiebais 
1. Medžiai. Daugiamečiai augalai, turintys ryškų liemenį, kuris tam tikroje aukštumoje 

šakojasi ir sudaro lają. Paprastai aukštesni kaip 2 m: 
a) vasarą žaliuojantys medžiai, prieš žiemą numetantys lapus, 
b) visžaliai medžiai plačiais lapais, 
c) visžaliai augalai spygliškais lapais (spygliuočiai medžiai). 
2. Krūmai. Daugiamečiai augalai, šakojasi prie pat žemės, aukštis – 0,8-3 m: 
a) vasarą žaliuojantys, 
b) visžaliai plačialapiai, 
c) visžaliai spygliuočiai krūmai. 
3. Krūmokšniai. Kaip ir krūmai, bet žemaūgiai, ne aukštesni kaip 0,5 m: 
a) vasarą žaliuojantys, 
b) visžaliai lapuočiai gana plačiais lapais, 
c) visžaliai spygliškais arba žvyniškais lapeliais. 
B. Pereinamojo tipo gyvenimo formos 
1.  Puskrūmiai.  Stiebo  viršūninės  dalys  prieš  žiemą  apmiršta  ir  nudžiūsta,  o  apatinės 

dalys žiemoja. 
2. Pagalvėliniai augalai. Žemi, gausiai šakojasi. 
3. Sukulentai. 
4. Kriaušlapės. Žiemoja lapai ir stiebai, panašūs į žolinius augalus. 
5. Žiemžalės žolės. Lapai žaliuoja 2 sezonus, bet žydintys ūgliai prieš žiemą nuvysta. 
6. Lianos. Augalai laipiojančiais arba vijokliniais, sumedėjusiais arba žoliniais stiebais. 
C. Gyvenimo formos žoliniais stiebais 
Jų antžeminiai stiebai ir lapai prieš žiemą apmiršta. Žoliniai augalai skirstomi į daugia- 

mečius ir vienmečius. Tarpiniai yra dvimečiai, kuriems pirmaisiais metais išauga tik lapų 
skrotelė, o antraisiais – stiebas ir pradeda žydėti. Bet pagal substratą galima skirstyti taip: 

1. Sausažemio augalai. Tai labai gausi ir įvairi gyvenimo forma: 
a) aukštos, iki 2 m aukščio stiebais, dviskiltės žolės, 
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b) vidutinio aukštumo žolės iš dviskilčių klasės, 
c) varpinės ir viksvinės žolės siaurais lapais, 
d) vikšrinės žolės be lapų, asimiliuojančios stiebais, 
e) paparčiai, jų stiebas požeminis, lapai stambūs, smulkiai suskaldyti, 
f) skroteliniai augalai, 
g) vėjaričiai augalai, jų stiebai arba žiedynai gausiai šakoti, vaisiams subrendus, nulūžta 

ir vėjo ritinėjami, 
h) efemerai ir efemeroidai – trumpaamžiai augalai. 
2.  Epifitiniai  augalai.  Įsitvirtina  ant  kitų  augalų  žievės  arba  lapų.  Gausūs  drėgnuose 

tropikuose. 
3. Vandens augalai. Laisvai plauko arba įsitvirtinę vandens telkinių dugne: 
a) plaukiojantieji augalai, 
b) pasinėrusieji augalai, iš vandens kyšo tik žiedynai. 
D. Samanų ir žemesniųjų augalų gyvenimo formos: 
1. Gegužlinio tipo samanos. Stiebas aukštas, standus, daug siaurų lapų. Auga miškuose 

ir pelkėse. 
2. Žaliasamanių (Hypnaceae) tipas. Lapai smulkūs, žali, miškuose sudaro paklotę. 
3. Kiminų (Sphagnaceae) tipas. Baltos, rudos, rausvos spalvos, labai higroskopiškos 

aukštapelkių samanos. 
4. Krūminių kerpių tipas. 
5. Samanų, kerpių ir dumblių epifitinės formos. 

 
klausimai 

 
•   Kokios yra populiacijų kategorijos? 
•   Kokie rodikliai charakterizuoja populiacijas? 
•   Kokia yra gyvūnų populiacijų reikšmė sausumos ekosistemoje? 
•   Kokie bruožai būdingi augalų populiacijoms? 
•   Kokie yra augalų populiacijų elementai? 
•   Pagal kokius parametrus galima įvertinti augalų populiacijas? 
•   Ką parodo augalų gyvenimo strategijos? 
•   Pagal kokius požymius K. Raunkieras iškyrė augalų gyvenimo formas? 
•   Kokie V. Aliochino klasifikacijos ypatumai. 
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6. EKOSISTEMŲ rAIDA 
 

Šiame skyriuje susipažinsime su negrįžtamomis ekosistemų kaitomis, jų kategorijomis. 
Detaliau panagrinėsime pagrindinio ekosistemų komponento – augalijos kaitą holocene ir 
geologinėse epochose. 

 
Sezoniniai kitimai ir fliuktuacijos yra grįžtamojo pobūdžio ir vyksta palyginti trumpai. 

Jų  metu  daugiausia  keičiasi  kiekybiniai  rodikliai  –  vienos  rūšys  gausėja,  kitos  retėja  ar 
pereina į ramybės būseną. Egzistuoja ir negrįžtamos ekosistemų kaitos, kurios vyksta dėl 
vidinių ar išorinių priežasčių. Tokių kaitų metu keičiasi ne tik kiekybiniai rodikliai, bet ir 
visos bendrijos rūšinė sudėtis, ekotopo sąlygos. Sausumos ekosistemų – augalų bendrijų 
kaitas B. Mirkinas (B. Mirkin,1978) skirsto į kelias grupes (6.1 pav.). 

 

 
 

6.1 pav. Ekosistemų negrįžtamosios kaitos (pagal B. Mirkiną,1978) 
 
 

Augalų bendrijų evoliucija – tai tokios kaitos, dėl kurių formuojasi dar neegzista- 
vusios augalų bendrijos. Skiriama florogenezė (floros formavimasis) ir fitocenogenezė 
(naujų rūšių kombinacijų (bendrijų) susidarymas). R. Vitekeris ir G. Vudvelas (Whittaker, 
Woodwell, 1972) išskiria tokius augalų evoliucijos bruožus: 

•   didėja rūšių įvairovė; 
•   florogenezė vyksta diferencijuojantis rūšių ekologinėms ir biologinėms savybėms; 
•   rūšių ekologinių savybių divergencija (išsiskyrimas) atitinka bendrijų morfologijos 

konvergenciją (suartėjimą). Pavyzdžiui, Australijoje drėgnus lietaus miškus formuo- 
ja eukaliptų rūšys, o Amerikoje – spygliuočių medžių rūšys; 

•   florogenezė yra reikšmingesnė negu fitocenogenezė. Atranka visų pirma veikia rūšių 
populiacijų genetines savybes. 

Sukcesijos – tai palaipsninės kaitos, dėl kurių formuojasi bendrijos, jau egzistuo- 
jančios kitose teritorijose. Jei sukcesijos pokyčiai vyksta dėl vidinių bendrijos tarpusavio 
santykių (konkurencijos, plėšrumo, parazitizmo ir kt.) – tai tokia sukcesija vadinama au- 
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togenine. Kai bendrijos pokyčiai vyksta dėl išorinių veiksnių (audros, gaisro ir kt.), to- 
kia sukcesija vadinama alogenine. Sukcesijos vyksta per sąlyginius, neilgalaikius bendri- 
jų pasikeitimus, kurie vadinami serijinėmis stadijomis. Sąlyginai stabili galutinė stadija 
vadinama terminaline. Dėl autogeninių sukcesijų paprastesnės bendrijos ilgainiui kinta, 
tampa sudėtingesnė – vyksta progresyvi bendrijos raida. Autogeninės sukcesijos dar yra 
skirstomos  į  singenezes  ir  endoekogenezes.  Singenezė  daugiausia  vyksta  pirmuosiuose 
fitocenozės formavimosi etapuose. Endoekogenezė – tai augalijos kaita, vykstanti dėl fito- 
cenozės ir ekotopo sąveikos. R. Vitekeris nurodo šiuos autogeninių sukcesijų (endoekoge- 
nezės) būdingus požymius: 

•   didėja dominuojančių augalų aukštis; 
•   didėja augimo formų įvairovė, bendrija diferencijuojasi į ardus; 
•   gerėja dirvožemis; 
•   didėja bendrijų produktyvumas, biomasė; 
•   didėja bendrijų poveikis aplinkai; 
•   didėja rūšių populiacijų stabilumas. Geras autogeninės sukcesijos pavyzdys būtų 
miško užaugimas žemės ūkio plotuose (6.2 

pav.). Lapuočių medžių – beržo, drebulės ar juodalksnio – sėklas lengvai dideliu atstumu 
išnešioja vėjas, paukščiai, žinduoliai. Lapuočių medžių sėklos lengvai pasklinda, geriau su- 
dygsta ir auga įvairioje aplinkoje. Jauno beržyno (ar kitų minkštųjų lapuočių) susiformavu- 
sioje bendrijoje auga ir plinta smilgos, lendrūnai, kiškiagrikiai, žemuogės, medutės, žliūgės 
ir kt. žoliniai augalai; trake auga šermukšniai, lazdynai, sausmedžiai ir kt. Susivėrus beržų 
lajoms, pasidaro tamsiau, todėl pradeda nykti šviesamėgės varpinės žolės, pradeda įsikurti 
eglės. Iš pradžių eglės auga labai lėtai. Vėliau beržynas pradeda retėti, o eglės pasiekia pir- 
mą ardą ir susilieja su juo. Susidaro mišrus spygliuočių ir lapuočių miškas. Beržai sensta ir 
džiūsta, įsigali eglės, ir susiformuoja terminalinė stadija – eglynas. 
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6.2 pav. Sausumos antrinės sukcesijos schema (pagal J. Račkauską, 1991) 
 

Kitas autogeninės sukcesijos pavyzdys – pelkės formavimasis užpelkėjant ežerui (6.3 
pav.). Intensyviai kaupiantis organinėms medžiagoms seklėjančiame ežere nendrių ir mel- 
dų sąžalynus palaipsniui keičia viksvos ir asiūkliai. Susiformuoja žolinio tipo paežerinė 
pelkė. Dėl didelio mineralinių medžiagų kiekio ir nedidelio rūgštingumo ežero pakrantėse 
įsikuria žolinė augalija su krūmais ir medžiais. Vandens telkiniui apaugant augalais, susida- 
ro žemapelkė. Kaupiantis augalų liekanoms, pelkės paviršius pamažu aukštėja. Pasikeitus 
mitybos sąlygoms, viksvas pamažu išstumia krūmai ir medžiai – formuojasi tarpinio tipo 
pelkė. Mažėjant mineralinių medžiagų ir paviršiniam vandeniui nebepatenkant ant pelkės 
paviršiaus, žolinę ir krūmų augaliją pamažu keičia kiminai. Formuojantis kiminų dangai, 
pelkės paviršius išsigaubia, ilgainiui pelkę padengia ištisinė kiminų danga su mažaūgiais 
medžiais. Pelkė, susidarius išgaubtam paviršiui, vadinama aukštapelke. Tokią pelkę dau- 
giausiai maitina tik krituliai. 
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pav. Pelkės formavimasis užpelkėjant ežerui (A – pradedantis supelkėti ežeras, 
B – ežeras su paežerine žemapelke, C – tarpinio tipo pelkė, D – auganti aukštapelkė, 

E – brandi aukštapelkė; 1- aukštapelkinės durpės, 2 – žemapelkinės durpės, 
3 – sapropelingos durpės, 4 – ežerinės nuosėdos, 5 – vanduo, 6 – mineralinis gruntas 

(pagal P. Mierauską ir kt., 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alogeninės sukcesijos, sukeltos žmogaus veiklos ar gamtinių veiksnių, dažniausiai būna 
regresyvios, t. y. grįžtama prie paprastesnės bendrijos organizacijos, mažėja augalų aukš- 
tis, produktyvumas, formų įvairovė, biomasė ir kt. Alogeninės sukcesijos yra skirstomos į 
hologenezę ir heitogenezę. Hologenezė – tai augalijos kaita dėl išorinių veiksnių poveikio 
visame  geografinio  landšafto  vienete.  Heitogenezė  –  tai  lokalaus  masto  išorinės  kaitos. 
Alogeninės kaitos vyksta dėl nusausinimo, užterštumo ar kitokio poveikio. 

Kataklizmai – tai kokio nors išorinio poveikio sukeltas dalinis ar visiškas ekosistemos 
sunaikinimas. 

Ekosistema  prasideda  inicialine  (pradine)  stadija  ir  baigiasi  terminaline  (galutine),  t. 
y. sąlygiškai stabilia klimakso stadija. Klimakso sąvoką pirmasis pavartojo amerikietis F. 
Klemensas 1916 metais. Klimaksu laikoma aukščiausia, ilgalaikė ir palyginti pastovi 
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bendrijos raidos pakopa su didele rūšių įvairove ir biomase bei santykinai nusistovė- 
jusia produkcija. F. Klemensas klimakso sąvoką taikė tik vienu labiausiai paplitusiu ku- 
rios nors srities jo atveju, kur susiklosčiusi pastovi ir ilgalaikė biocenozių ir klimato sąlygų 
pusiausvyra. Tuo pagrįsta monoklimakso teorija. F. Klemensas klimaksine laikė sąlygišką 
pastovią bendriją, priklausančią nuo klimato ir nepriklausančią nuo substrato. Pagal mo- 
noklimakso  teoriją,  tam  tikros  srities  ar  zonos  sukcesijos,  vykstančios  skirtinguose  bio- 
topuose, terminalinės sukcesijos etape supanašėja, nors ir nebūna identiškos, pavyzdžiui, 
mišriųjų miškų zonoje miško kirtaviečių, degaviečių, pelkių ar kitų fitocenozių galutinė 
sukcesijų stadija yra miškas, t. y. klimatinis klimaksas. Be klimatinio klimakso bendrijų, 
kiekvienoje zonoje yra stabilių, nepriklausančių klimatiniam klimaksui bendrijų. Jos vadi- 
namos disklimaksu, preklimaksu, postklimaksu, subklimaksu. Disklimaksas susiformuoja 
pažeidus  fitocenozių  sukcesiją,  pavyzdžiui,  toje  vietoje,  kur  turėtų  susiformuoti  miškas, 
susiformuoja pieva. Preklimaksas būdingas bendrijoms, kurios priklauso nuo topografinės 
padėties ir vietos klimato sąlygų. Pavyzdžiui, tokia yra šlaitų sukcesija. Pietiniuose šlaituo- 
se būna šilčiau ir sausiau negu šiauriniuose, todėl formuojasi skirtingos bendrijos. Postkli- 
maksas būdingas išlikusioms reliktinėms bendrijoms, susijusioms su ankstesniu klimatu. 

A. Tenslis, Dž. Braunas-Blankė teigia, kad tam tikro klimato sąlygomis egzistuoja ke- 
letas įvairių klimaksų ir kad kiekvienas biotopas turi savo klimaksą. Kurios nors zonos ar 
srities augalija yra daugelio stabilių bendrijų tipų kompleksas. Tai poliklimakso teorija. 
Pagal šią teoriją įvairių biotopų esminiai skirtumai išlieka klimakso stadijoje. Tačiau kie- 
kvienoje zonoje galima išskirti labiausiai paplitusį vyraujantį tipą, kuris yra tos zonos kli- 
matinis klimaksas. Gamtoje klimaksinės bendrijos persipina su stadijinėmis ir sudaro vieną 
kitus keičiančius dinaminius bendrijų kompleksus. 

 
6.1. Augalijos kaita holocene Šiuolaikinė augalija Lietuvoje susiformavo po 
ledynmečio. Prieš 13 tūkst. metų pradėjo tirpti ir trauktis paskutinis ledynas. Šis 

laikotarpis vadinamas holocenu ir pagal klimatą skirstomas į 5 laikmečius: 
preborealį, borealį, atlantį, subborealį ir subatlantį (6.1 lentelė). Holocenas yra 

jauniausias, dabar tebesitęsiantis geologinis laikotarpis. Holoceno metu kito 
klimatinės sąlygos ir augalija. 

 

 
6.1 lentelė. Lietuvos augalijos bei klimato evoliucija viršutiniame pleistocene ir holocene 
(iš Bukantis, 1994) 

 
Absoliutus 

amžius 
(tūkst. m.) 

 
Laikmetis Augalija Vidutinė temperatūra 

(oC) 
Metų Sausio Liepos 

 
Metų 

krituliai 
(mm) 

0 
1 Subat- 
2 lantis 

 
Pušynai, beržynai 
 

6,0 -5,0 17,5 680 
7 -4,5 18 730 
6 -5 17,5 680 

3 Plinta eglynai 6 -6 17 680 



4 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 
 

4 Subbo- 

 
 
Eglynai nyksta 6 -6 17 580 
 

5 realis 
 

Nyksta plačialapiai miš- 
kai, plinta eglynai 

7 -4 18 650 
 

6 Klesti plačialapiai miškai 8 -3 20 800 
7 Atlantis 

 
8 

Klesti alksnynai, 
pasirodo 

Plačialapiai miškai 

6 -6 17 700 
 
 

Borealis Klesti lazdynynai, 
9 pušynai ir beržynai 

5 -8 16 650 
4 -9 15 580 

10  Prieš- 

borealis 
 

 
 
Klesti beržynai 2 -11 14 550 

11 Vėlyvasis 
driasas 

Miškatundrė 
 

12 Alerodas Pušynai, beržynai 
Vidurinysis 

driasas 
Miškatundrė 
 

 
Sausas, šaltas žemyninis klimatas 
 

Biolingas Beržo, pušies retmiškiai 

13 Ankstyvasis 
driasas 

Tundra, miškatundrė 
 

Vėlyvasis ledynmetis 
 

To meto augalija atkuriama pagal žiedadulkių ir sporų analizės duomenis (M. Kabailie- 
nė, 1990, 1979) (6.4 pav.). Pagal būdingą medžių, žolių žiedadulkių ir sporų kreivių kaitą 
išskiriamos holoceno sporų – žiedadulkių diagramų zonos arba augalijos plėtotės fazės. M. 
Kabailienė išskyrė 12 fazių. 

 

 
 

6.4 pav. Miškų ir klimato kaita Lietuvos teritorijoje holocene, (pagal M. Kabailienę, 1990) 
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Tundros ir miškatundrės fazė. Augalija pradėjo formuotis dar viršutinio pleistoceno 

laikotarpyje prieš 12,3 – 11,9 tūkst. m. Tuo metu vyravo tundra ir miškatundrė. Plito žoli- 
niai augalai (varpiniai, viksviniai, balandiniai, kiečiai, keružis ir liekninis beržai). Klimatui 
daugiau atšilus, bemiškių vietovių plotas sumažėjo, augalijos danga sutankėjo, vietomis 
augo beržai ir pušys. Šalto klimato ir retokos augalijos sąlygomis dirvodara buvo menka. 
Neilgo ir nedidelio atšilimo biolingo laikmetyje dirvožemiai buvo menkai išsivystę. Pavir- 
šiniai dirvožemio sluoksniai buvo visai nenukalkėję, jie turėjo būti neutralios ar šarminės 
reakcijos. Nuosėdose organinių medžiagų randama nedaug. Svarbiausia to priežastis gali 
būti menka augalijos danga. 

Beržų ir pušų retmiškių fazė. Vėliau alerode atšilus ėmė sparčiai plisti pušys, nors iš 
pradžių vyravo beržai. Tai beržų ir pušų retmiškių fazė. Miškai buvo reti ir šviesūs. Be pušų 
ir beržų, augo alksniai, eglės, o derlingesnėse ir šiltesnėse vietose įsikūrė ir guobos, liepos, 
ąžuolai,  lazdynai.  Šių  šilumamėgių  medžių  žiedadulkių  randama  Pietvakarių  Lietuvoje. 
Klimatui atšilus ir sunykus amžinajam įšalui, tirpstant palaidotiems ledo luitams, prasidėjo 
pelkėjimas. Pelkėse plito žaliosios samanos, kiminai, ežeruose – gausi vandens augalija. 
Alerode smarkiai atšilo, prasidėjo termokarstiniai reiškiniai, teritorijos pelkėjimas ir va- 

dinamųjų posapropelinių durpių sluoksnių formavimasis. Suintensyvėjo dirvodara. Ežeruo- 
se kaupėsi karbonatinės nuosėdos, kurios rodo dirvų nukalkėjimą. Vyko ir solifliukcija. 
Alerode įsikūrė pastovūs Lietuvos gyventojai. Žmonės kūrėsi prie upių, antroje viršsal- 

pinėje terasoje. Susiformavo paleolito kultūra. Pagrindinė veikla buvo medžioklė ir augalų 
rinkimas. 

Miškatundrės fazė. Vėlyvojo driaso laikmetyje (10,9-10 tūkst. m.) atšalo, sumažėjo 
miškų, ypač pušų. Išplito žolinių augalų bendrijos, pasitaiko daug kiečių, balandinių, varpi- 
nių šeimų augalų, liekninių ir keružių beržų, selaginėlių. Augo beržai. Klimatas buvo šaltas 
ir gana sausas. Kaupėsi tik žemapelkinės durpės. 

Vėlyvajame driase iš pietų ėmė plisti visoje Vidurio Europoje pasklidusi Azilinė kultūra. 
Beržynų fazė. Preborealio laikmetyje (10-9 tūkst. m.) išplito daug vešlesnė augalija. 
Augo šviesūs, netankūs beržynai. Tuomet beržai miškuose sudarė 80-90 %, pušys 9-16 

%. 
Matyt, augo ir drebulės, kurių žiedadulkės neišlieka. 

Preborealyje  atšilo,  klimatas  buvo  vidutiniškai  šiltas,  bet  nedrėgnas,  vidutinė  metinė 
temperatūra apie 4oC žemesnė negu dabartinė, taip pat mažiau buvo kritulių, gana šiltos 
žiemos ir vėsios vasaros. Dirvožemyje dar nedaug būta humuso. Klimatas buvo sausas, bet 
amžinajam įšalui nykstant, dirvožemis, matyt, buvo drėgnas. Dirvos dar buvo karbonatin- 
gos. Preoborealyje vis daugiau buvusių ežerų virto pelkėmis, itin paplitusios žaliasamanės 
durpės. 

Vyravo mezolito kultūra. Žmonės medžiojo, žvejojo, rinko augalus, todėl jų veikla di- 
delio poveikio aplinkai neturėjo. 

Pušynų ir beržynų fazė. Truko pirmojoje borealio pusėje (9-8,1 tūkst. m.). Buvo daug 
daugiau, palyginus su ankstesne faze, pušų, alksnių, guobų, lazdynų. Pirmoje borealio pu- 
sėje buvo šilčiau negu preborealyje, bet vis dar sausa. 

Lazdynų klestėjimo ir miškų diferencijavimosi pradžios fazė. Ji tęsėsi antroje borea- 
lio pusėje (8,1-7,8 tūkst. m.). Pušynų buvo apie 3-4 kartus mažiau negu ankstesnėje fazėje. 
Pušys klestėjo tik Pietryčių ir Vidurio Lietuvoje, kur buvo išplitę fliuvoglacialiniai smėly- 
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nai. Beržynų liko tiek pat, bet daugiau augo alksnynų. Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje jų 
buvo 8 kartus daugiau negu anksčiau. Visur buvo daugiau guobų, šiek tiek daugiau liepų ir 
daug daugiau lazdynų. Šioje fazėje skirtingose Lietuvos dalyse išplito nevienodos sudėties 
miškai. Vakarų Lietuvoje augo daugiausia alksnynai, Šiaurės vakarų – beržynai, nedaug 
pušynų ir alksnynų. Vidurio ir Pietryčių – pušynai ir beržynai, Pietvakarių – beržynai ir 
alksnynai. 

Antroje  borealio  pusėje  oras  palaipsniui  šilo  ir  drėgnėjo.  Sąlygos  dirvožemiams  for- 
muotis  palankios. To  meto  ežerinės  nuosėdos  jau  prisotintos  organinėmis  medžiagomis. 
Borealyje vyravo žemapelkės, tačiau dalis jų jau buvo aukštesnės raidos pakopos. Jau buvo 
ir aukštapelkių užuomazgų. Ežerai pelkėjo. Supelkėjusiuose sausumos plotuose ėmė klos- 
tytis alksninės durpės. 

Vyravo mezolito kultūra. 
Alksnynų klestėjimo ir guobynų išplitimo fazė. Tai pirmoji atlančio pusė (7,8-7 tūkst. 

m). Alksnynų buvo kelis kartus daugiau negu ankstesnėje fazėje. Derlinguose dirvožemiuo- 
se ėmė plisti guobos (vinkšna ir skirpstai taip pat), liepos, sumažėjo beržų, pušų, lazdynų. 
Vakarų Lietuvoje klestėjo alksnynai. Pietryčių – alksnynai ir beržynai, kitoje Lietuvos da- 
lyje – alksnynai, pušynai, kai kur plačialapių lapuočių miškai. 

Atlantis buvo drėgniausias ir šilčiausias holoceno laikmetis. Vešliuose plačialapių miš- 
kuose kaupėsi organinės medžiagos, ir dirvožemiai formavosi labai intensyviai. Dirvože- 
mis  tada  dar  buvo  karbonatingas.  Oras  šiltas  ir  drėgnas,  todėl  plačialapiams  augti  buvo 
ypač geros sąlygos. Atlantyje vis dar buvo paplitusios žemapelkės, tačiau labai padaugėjo 
aukštapelkių. Jos išplito po visą Lietuvą. 

Dar vyravo mezolito kultūra. 
Plačialapių miškų klestėjimo fazė. Antroji atlančio pusė (7-5,3 tūkst. m.). Plačialapių 

buvo 16-25 %, daugiausia liepų, mažiau guobų ir dar mažiau ąžuolų. Liepų daugiausia buvo 
Pietvakarių Lietuvoje, guobų – Šiaurės vakarų, ąžuolų – Vakarų Lietuvoje. Šiek tiek mažiau 
negu ankstyvesnėje fazėje augo alksnių, bet daugiau eglių. Vakarų Lietuvoje vyravo alksny- 
nai, buvo daug pušynų ir ąžuolynų, Šiaurės vakarų Lietuvoje – alksnynų, plačialapių miškų, 
beržynų ir spygliuočių, Vidurio ir Pietvakarių Lietuvoje plito alksnynai ir plačialapiai. 

Klimatas panašus kaip ir ankstesnėje fazėje. 
Prasidėjo neolitas. Žmonės pradeda auginti gyvulius, dirbti žemę. Randama siaurala- 

pių gysločių, rūgštynių, skėtinių, balandinių šeimų augalų ir kt. žiedadulkių, kurios rodo 
gyvulininkystės plėtrą. Šio laikotarpio nuosėdose randama kviečių žiedadulkių, tai rodo 
žemdirbystės plitimą. 

Plačialapių miškų sumažėjimo ir eglynų išplitimo fazė. Tai pirmoji subborealio pusė 
(5,3-4 tūkst.m.). Sumažėjo guobų, liepų ir lazdynų. Pirmoje fazės pusėje buvo šiek tiek 
daugiau alksnynų ir eglynų. Vidurio ir Šiaurės vakarų Lietuvoje plito ne tik alksnynai, bet 
ir pušynai bei beržynai. Eglynų daugiausia buvo antroje fazės pusėje. Atlančio pabaigoje 
pradėjo mažėti plačialapių, ypač guobynų. Tikriausiai tai buvo susiję su besivystančia gy- 
vulininkyste. Kad plito ganyklos, rodo siauralapių gysločių, rūgštynių, aitriųjų vėdrynų ir 
kt. žolių žiedadulkės. 

Subborealyje, palyginus su atlančiu, buvo mažiau kritulių, vidutinė metinė temperatū- 
ra panaši į šiuolaikinę. Subborealio pirmoje pusėje gamtinės sąlygos pasikeitė. Drėgname 
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atlantyje iš dirvožemių jau buvo išplauta daug karbonatų, geležies ir kitų junginių, kurie 
kaupėsi ežeruose, sudarydami klinčių, geležies hidroksidų telkinius. Ėmė plisti ne tokių 
derlingų augaviečių mišrūs eglės ir lapuočių miškai. Vyko dirvožemių jaurėjimas, pažliu- 
gusių vietų pelkėjimas. Subborealyje žemapelkių mažėjo, plito aukštapelkės. 

Tęsėsi neolitas. 
Eglynų sunykimo fazė. Tai antroji subborealio pusė (4-3,2 tūkst. m.). Buvo daug ma- 

žiau eglių (2-3 kartus), plačialapių ir lazdynų (1,5-3 kartus), o pušų ir beržų sumažėjo ne- 
daug (1,5 karto). Išplito beržynai, baltalksnynai ir, matyt. drebulynai. Aptinkama žmogaus 
ūkinės veiklos požymių, pasitaiko kviečių, miežių žiedadulkių. Pagausėjo augalų, būdingų 
miško kirtavietėms ir degavietėms (viržių, šakių, ožrožių ir kt.). 

Antroje subborealio pusėje oras pasausėjo, susidarė geros sąlygos dirvožemiams velė- 
nėti. 

Subborealio pabaigoje, prieš 3,6 tūkst. Metų, prasidėjo žalvario (bronzos) amžius. Žal- 
vario amžiuje sparčiai vystėsi žemdirbystė ir gyvulininkystė. Praktikuojama lydiminė žem- 
dirbystė, naikinami miškai. 

Kartotinio eglynų išplitimo fazė. Tai pirmoji subatlančio pusė (3,2-1 tūkst. m.). Šios 
fazės pradžioje vyravo beržynai ir alksnynai. Pietryčių, Pietvakarių ir Vakarų Lietuvoje su 
nemaža priemaiša pušų, Šiaurės vakarų Lietuvoje – eglių priemaiša. Vidurio ir Pietvakarių 
Lietuvos miškuose augo daug ąžuolų ir liepų. Antroje fazės pusėje dvigubai daugiau egly- 
nų, daugiau pušynų, bet mažiau alksnynų. Vis ryškesnės yra plintančios žemdirbystės ir 
miškų kirtimo žymės. 

Subatlantyje buvo šiek tiek šilčiau ir drėgniau negu dabar. Susidarė palankios sąlygos 
dirvodarai – velėnėjimui, jaurėjimui ir pelkėjimui. Šiuo laikmečiu galutinai susiformavo 
pagrindinės šiuolaikinių Lietuvos dirvožemių savybės. Toliau vystėsi žemdirbystė, daug 
miškų, ypač eglynų, buvo išnaikinta. Subatlantyje pelkėse labai padaugėjo obligatinių dur- 
pių. Formavosi aukštapelkių išgaubtumas. 

Maždaug prieš 2,5 tūkst. m. prasidėjo geležies amžius. 
Šiuolaikinių pušynų ir beržynų fazė. Antroji subatlančio pusė (1 tūkst. m.). Miškai 

šioje fazėje daugiausia kito dėl žmogaus ūkinės veiklos. Palyginus su ankstesne faze, egly- 
nų ir plačialapių miškų buvo mažiau, beržynų – daugiau. Pušynų, kurie auga ne tokiose 
derlingose augavietėse, buvo kertama mažiau, todėl jų daugiau ir yra. 

 
6.2. Augalijos kaita geologinėse epochose 

Žemė susiformavo prieš 5-7 milijardus metų. Primityvių žemaūgių augalų – psilofitų 
atsiranda  jau  silūro  periode  (6.2  lentelė).  Vėlyvajame  devone  augalija  įvairesnė  –  auga 
sumedėję pataisiniai, pirmieji sporiniai induočiai ir pirmieji plikasėkliai. Karbono periodo 
šiltas ir drėgnas klimatas buvo palankus sporiniams induočiams. Tuomet atsirado sėklinių 
paparčių, iš kurių vėliau kilo plikasėkliai augalai. Triaso periode plito plikasėkliai. Kreidos 
periodo viduryje plikasėkliai pradėjo nykti, o jų vietą užėmė gaubtasėkliai. Gaubtasėkliai 
greitai plito ir sausumoje, ir vandenyje. Iš jų kilo medžiai ir krūmai, daugiametės ir vien- 
metės žolės. 
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6.2 lentelė. Augalijos kaita praeityje 
 

Periodai (pradžia 
Eros prieš mln. m. Epochos Augalija 

Kainozojus Kvarteras (1) Holocenas Augalija panaši į dabartinę 
Pleistocenas 

Neogenas Pliocenas Augalija artima dabartinei 
Miocenas 
Oligocenas Sausumoje daugėjo gaubtasėklių, mažėjo 

Paleogenas 
 

Eocenas 
Paleocenas 

plikasėklių 
 

 
Mezozojus 

 
 
 
 
 
 

Paleozojus 
 
 
 
 
 
 

Kreida (140) Vyrauja paparčiai ir plikasėkliai. Atsirado ir 
suklestėjo pirmieji gaubtasėkliai 

Jūra (185) Klestėjo paparčiai ir plikasėkliai. Pabaigoje 
atsirado pirmieji gaubtasėkliai 

Triasas (230) Atsirado paparčiai, asiūkliai, sagainėčiai 
Permas (285) Augalija prisitaikė prie sausesnio klimato. 

Plito sagainėčiai, gingėčiai, samanos 
Karbonas (350) Drėgnas klimatas, klesti miškų ir pelkių 

augalija 
Devonas (410) Atsirado ir evoliucionavo papartiniai 
Silūras (440) Atsirado sausumos augalai (psilofitai) 
Ordovikas (500) 
Kambras (570) 

Proterozojus    (2700) 
Archėjus (3800) 

 
 

Kainozojaus eroje, terciaro periode, visame Šiaurės pusrutulyje vyravo miškai. Eoceno 
epochoje augo šilumamėgė augalija: Šiaurės Europoje – šilto vidutinio klimato, o Vidurio 
Europoje tropinė. Miocene klimatas šiek tiek atvėso. Terciaro periodo pabaigoje Vidurio 
Europos klimatas buvo panašus į dabartinį, tačiau augalija buvo daug įvairesnė negu da- 
bar. 

Kvartero periodo pleistoceno (ledynmečio) epochoje labai šaltus apledėjimus periodiš- 
kai keitė šilti tarpledynmečiai. Slenkant ledynams, Europoje vyravo šaltas kontinentinis 
klimatas, kai kurias sritis dengė stori ledynai, o kitose vietose buvo tundra, beržų ir pušų 
retmiškiai, toliau pietuose – subatlantiniai pušų ir beržų miškai, rytuose – miškastepė ir 
stepė. 

 
klausimai 

 
•   Kaip klasifikuojamos ekosistemų kaitos? 
•   Pateikite sukcesijos pavydžių. 
•   Kaip keitėsi augalija holocene? 
•   Kaip vystėsi augalija geologinėse epochose? 
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7. SAUSUMOS EKOSISTEMŲ KlASIfIKAVIMAS 
 

Šiame skyriuje nagrinėsime sausumos ekosistemų klasifikavimą. Pirmiausia išsiaiškin- 
sime, pagal kokius požymius galima klasifikuoti ekosistemas. Analizuosime klasifikavimo 
sistemų  grupes:  fizionominę,  dominantinę  ir  floristinę  klasifikacijas.  Detaliau  aptarsime 
miško ekosistemų klasifikavimą bei Europos Sąjungos buveinių klasifikaciją. 

 
Seniai  žinoma  didžiulė  sausumos  ekosistemų  įvairovė.  Sausumos  ekosistemos  klasi- 

fikuojamos pagal ryškiausią komponentą – augaliją. Augalų bendrijas klasifikuoti galima 
pagal įvairius požymius. A. Voronovas (Voronov, 1973) nurodo šiuos augalų bendrijų dia- 
gnostinius požymius: 

•   rūšinė sudėtis; 
•   rūšių skaičius bendrijoje; 
•   bendrijos komponentų gausumas; 
•   vyraujančios gyvenimo formos; 
•   augalų rūšių išsidėstymas; 
•   ardų sudėtis ir glaudumas; 
•   bendrijos sezoninio vystymosi pobūdis; 
•   bendrijos atsinaujinimo pobūdis; 
•   bendrijų kaitos pobūdis. 
Augalijos  vienetai  nepriklausomai  nuo  taksonominio  rango  vadinami  sintaksonais. 

Bendrijų klasifikavimo pagrindiniu vienetu laikoma asociacija. Tarptautinis Briuselio bo- 
tanikų kongresas (1910 m.) ją apibrėžė taip: asociacija – tai tam tikros rūšinės sudėties 
augalų bendrija, panaši fizionomiškai ir paplitusi vienodose augavietės sąlygose. 

Pagal tai, kokie diagnostiniai požymiai yra akcentuojami klasifikuojant augalų bendri- 
jas, skiriamos trys klasifikavimo sistemų grupės: 

1) fizionominė klasifikacija; 
2) dominantinė klasifikacija; 
3) floristinė klasifikacija. 

 
7.1. Fizionominė klasifikacija 

Seniausia yra fizionominė klasifikacija. Jos užuomazgų aptinkama A. Humbolto vei- 
kaluose. Klasifikuojant vadovaujamasi viršutinio aukšto, rečiau to aukšto, kuris pasižymi 
didžiausiu  padengtumu,  vyraujančia  gyvenimo  forma.  Tokius  fizionomiškai  atskiriamus 
augalijos vienetus A. Grizebachas pavadino augalijos formacijomis, pvz., vasaržalių miš- 
kų, spygliuočių miškų, lietingų atogrąžų miškų, stepių, savanų, užliejamų pievų formacijos. 
Fizionominė augalijos klasifikacija ypač naudinga aprašant viso Žemės rutulio arba kurio 
nors kontinento augaliją, sudarant augalijos žemėlapius. Identiškos formacijai, tačiau ne 
vien augalų, bet ir kartu gyvūnų bendrijos – biocenozės vadinamos biomu. Biomai papras- 
tai vadinami augalų formacijų vardu, nes augalų formacijos atspindi klimato sąlygas, lemia 
gyvūnų gyvenimo sąlygas. Bene dažniausiai naudojama H. Brokmano-Jerošo ir E. Riubelio 
1912 metais pasiūlyta augalijos fizionominė klasifikacija. Jie skiria keturis augalijos tipus 
(A.T.), kuriuose išskiria formacijų klases (F.K.) ir formacijų grupes (F.Gr.) 
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I. A.T. Lignosa (lignosus – medinis) – medynų ir krūmynų tipas. 
1. F.K. Pluviilignosa (pliuvium – lietūs) – lietingų tropikų miškai ir krūmynai. 

a. F.Gr. Pluviisilvae (silva – miškai) – miškai. 
b. F.Gr. Pluviifruticeta (frutices – krūmai) – krūmynai. 

2. F. K. Laurilignosa (laurus – lauras) – lauriniai (laurinių tipo) miškai ir krūmynai. 
a. F.Gr. Laurisilvae – lauriniai miškai. 
b. F.Gr. Laurifruticeta – lauriniai krūmynai. 
3. F.K. Durilignosa (durus – kietas) – kietalapių miškai ir krūmynai. 
a. F.Gr. Durisilvae – kietalapių miškai. 
b. F.Gr. Durifruticeta – kietalapių krūmynai. 

4. F.K. Ericilignosa (Erica – erikai, viržiui giminingi augalai) – viržinių bendrijos 
su viržių tipo lapais. 

a. F.Gr. Ericifruticeta – viržiniai krūmynai. 
5. F.K. Aestilignosa ( aestas – vasara) – vasaržaliai miškai ir krūmynai. 

a. F.Gr. Aestisilvae – vasaržaliai miškai. 
b. F.Gr. Aestifruticeta – vasaržaliai krūmynai. 

6. F.K. Hiemilignosa (hiems – žiema) – žiemžaliai miškai ir krūmynai. 
a. F.Gr. Hiemisilvae – žiemžaliai miškai. 
b. F.Gr. Hiemifruticeta – žiemžaliai krūmynai. 

7. F.K. Aciculilignosa (aciculum – spyglys) – spygliuočių miškai ir krūmynai. 
a. F.Gr. Aciculisilvae – spygliuočių miškai. 
b. F.Gr. Aciculifruticeta – spygliuočių krūmynai. 

II. A.T. Herbosa (herba – žolė) – žolinių augalų tipas. 
8. F.K. Terriherbosa (terra – žemė, sausuma) – sausumos žolinės bendrijos. 

a. F.Gr. Duriherbosa – žolinės bendrijos, kurių augalai turi kietus lapus, pavyz- 
džiui, stepių bendrijų varpinių žolių lapai. 
b. F.Gr. Sempervirentiherbosa (semper – visada, virens – žaliuojantis) – visžalės 
žolinės bendrijos. 
c. F.Gr. Altherbosa (altus – aukštas) – aukštažolės bendrijos, pavyzdžiui, subal- 
pinės užliejamos žolės. 

9. F.K. Aquiherbosa (aqua – vanduo) – vandenyje arba šlapiose vietose augančios 
žolinės bendrijos. 

a. F.Gr. Emersiherbosa (emersus – išeinantis, išplaukiantis į paviršių) virš van- 
dens augančios žolinės bendrijos. 
b. F.Gr. Submersiherbosa (submersus – pasinėręs) – vandenyje pasinėrusios žo- 
linės bendrijos. 
c. F.Gr. Sphagniherbosa (sphagnum – kiminas) – kiminų aukštapelkės. 

III. A.T. Deserta – dykumų tipas. 
10. F.K. Siccideserta (siccus – sausas) – sauso klimato sąlygojamos dykumos. 
11. F.K. Frigorideserta (frigus – šaltis) – šalto klimato sąlygojamos dykumos. 
12. F.K. Litorideserta (litus – krantas) – sūrios dykumos jūros pakrantėje. 
13. F.K. Mobilideserta (mobilis – judrus) – pustomų smėlynų „judriosios“ dykumos. 
14. F.K. Rupudeserta (rupes – akmuo) – akmeningos dykumos. 
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15. F.K. Saxideserta (saxum – uola) – uolų ir medžių kamienų augalija; dumblių, 
kerpių ir samanų bendrijos ant akmenų ir medžių kamienų. 

IV. A.T. Errantia (erranticus – klajojantis) – žemesniųjų, neprisitvirtinusių prie substra- 
to organizmų bendrijos. 

16. F.K. Aquerrantia – organizmų bendrijos vandens sluoksnyje (fitoplanktonas). 
17. F.K. Solerrantia (sol – dirva) – dirvos sluoksnyje esančios organizmų bendrijos 
(fitoedafonas). 
18.  F.K.  Aererrantia  (aer  –  oras)  –  oro  sluoksnyje  esančios  organizmų  bendrijos 
(fitoaeronas). 

 
7.2. Dominantinė klasifikacija 

Dominantinės klasifikacijos esmė ta, kad sintaksonai išskiriami pagal dominuojančius 
augalus – dominantus. Rusijoje plačiai naudojama V. Sukačiovo sudaryta fitocenozių tak- 
sonominių kategorijų sistema (7.1 lentelė). 

 
7.1 lentelė. Fitocenozių taksonominių kategorijų sistema (pagal V. Sukačiovą iš M. Natkevičai- 
tės-Ivanauskienės, 1983). 

 
Fitocenozių tak- 

sonominės 
kategorijos 

 
Augalų sintaksonai 

Lotyniškas pavadinimas Lietuviškas pavadinimas 
 

Augalijos tipas Lignosa Miškai ir krūmynai 
Formacijų klasė Aciculignosa Spygliuočių miškai ir krūmynai 
Formacijų grupė Acciculisivae Spygliuočių miškai 
Formacija Pineta sylvestris Pušynai 
Asociacijų grupė Pineta sylvestris hylocomiosa Gūžtviniai pušynai 
Asociacija Pinus sylvestris – Vaccinium vitis-ida- 

ea – as. (Pinetum vacciniosum) 
Sociacija Pinus sylvestris – Vaccinium vitis- ida- 

ea – Pleurozium schreberi – soc. 

Brukninis pušynas (bruknia- 
šilis) 
Brukninis pušynas su šilsamane 
(šilsamaninis brukniašilis) 

 
Ši sistema anksčiau buvo naudojama ir Lietuvoje, todėl literatūroje dažnai galima rasti 

duomenų,  pateiktų  pagal  šią  klasifikaciją.  Išskiriamos  šios  sintaksonominės  kategorijos: 
asociacija, asociacijų grupė, formacija, formacijų grupė, formacijų klasė, augalijos tipas. 
Į  asociaciją  jungiamos  fitocenozės,  labai  panašios  rūšine  sudėtimi,  struktūra,  augavietės 
sąlygomis. Asociacijos paprastai išskiriamos pagal atskirų ardų dominantus, pavyzdžiui, 
eglynai be trako, žolinėje dangoje vyrauja kiškiakopūstis, iš samanų – šilsamanė, atžalinė 
gūžtvė. 

Asociacijos jungiamos į asociacijų grupes. Į vieną grupę gali būti jungiami tokie au- 
galijos vienetai, kurie skiriasi vieno ardo sudėtimi, o kiti ardai, ypač pagrindinis (medyno), 
sudaryti iš tų pačių rūšių. Pavyzdžiui, į vieną asociacijų grupę galima jungti eglynus, ku- 
riuose nėra trako, vyrauja žaliosios samanos, o žolinėje dangoje vienose fitocenozėse gali 
vyrauti bruknė, kitose – mėlynė, trečiose – kiškiakopūstis. V. Sukačiovas išskiria Piceetea 
hylocomiosa (žaliasamanio eglyno) asociacijų grupę, kurią sudaro trys asociacijos: mėly- 
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ninis – žaliasamanis eglynas, brukninis – žaliasamaninis eglynas, kiškiakopūstinis – žalia- 
samaninis eglynas. 

Asociacijų grupės jungiamos į formacijas. Į vieną formaciją jungiamos tokios asoci- 
acijų  grupės,  kuriose  yra  bendri  edifikatoriai  (pagrindinės  medžių  rūšys),  pvz.,  eglynas, 
pušynas, juodalksnynas ir kt. Pagal edifikatorius, kurie priklauso vienodai gyvenimo for- 
mai, išskiriamos formacijų grupės, pvz., spygliuočių miškai, plačialapių lapuočių miškai. 
Formacijų grupės, kurių edifikatoriai priklauso panašioms gyvenimo formoms, yra jungia- 
mos į formacijų klases, pavyzdžiui, spygliuočių miškai ir krūmynai, vasaržalių lapuočių 
miškai ir krūmynai. Augalijos tipą sudaro formacijų klasės, panašios savo forma ir augimo 
sąlygomis, pvz., miškai ir krūmynai, žolinė augalija, dykumos. 

Lotyniški  pavadinimai  sudaromi  pagal  dominantų  genties  lotyniškus  pavadinimus, 
pridedant galūnę -etum (daugiskaitoje -etea), pvz., Pinetum, Pinetea, Piceetum. Piceetea. 
Asociacijų pavadinimuose dažnai nurodomi dviejų ardų dominantai. Tada pridedamas an- 
trojo pagal reikšmę dominanto pavadinimas su galūne -osum, pvz., Piccetum vacciniosum, 
Piceetum  mirtylosum,  Piceetum  oxalidosus.  Bendrijų  klasifikacija  pagal  dominantus  yra 
viena iš lengviausių, bet turi trūkumų. Bendrijose vyraujant labai plataus geografinio papli- 
timo rūšims, pagal dominantus išskirtas grupes gali sudaryti visiškai skirtingos struktūros 
fitocenozės. Be to, dažnai skirtingi autoriai tą pačią bendriją priskiria skirtingiems augalijos 
vienetams. Taip atsitinka, kai nėra aiškaus dominanto arba jų keletas, kai bendrija apra- 
šoma skirtingais metais. Pievų bendrijose dominantinė klasifikacija labai problemiška. Ji 
aiškesnė vidutinio klimato ir borealiniuose miškuose, kuriuose nedaug rūšių, aiški ardinė 
struktūra. 

 
7.3. Floristinė klasifikacija 

Dabar vis labiau populiarėja Dž. Brauno-Blankės mokyklos sukurta fitocenozių klasi- 
fikavimo sistema. Tai floristinė sistema, dar vadinama floristine sociologine. Pagrindinis 
augalijos vienetas – asociacija yra išskiriama remiantis būdingų rūšių buvimu. Jos gali visai 
nebūti dominantais ir nebūtinai turi būti didelio pastovumo. Šio metodo teorinį įvertinimą 
pateikė R. Vitekeris (Whittaker, 1973). Jis būdingas arba charakteringas rūšis pavadino 
„centruojančiomis“ diagnozuojamame taksone. „Centravimas“ pasireiškia didesniu pasto- 
vumu ir gausumu (7.1 paveikslas). Taksonai, kurių pasiskirstymas staigiai keičiasi mišriuo- 
se vienetuose, vadinami diferenciniais. Pagal juos išskiriamos asociacijos, subasociacijos, 
variantai. Rūšys, kurios yra pastovios ir gausios keliuose sintaksonuose, diferencinės tampa 
tik savo amplitudės kraštuose, o centre būna konstantinės. 

Į aukštesnio rango vienetus asociacijos grupuojamos taip pat pagal būdingas rūšis. Kuo 
sintaksonas aukštesnio rango, tuo platesnė jo būdingų rūšių amplitudė. 
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7.1 pav. Schema, iliustruojanti diagnostinių rūšių pagrindinius variantus, naudojamus 

Dž. Brauno-Blankės sistemoje (pagal R. Vitekerį iš V. Westhoff, E. van der Maarel, 1973): 1 
ir 

 
Žemesnio už asociaciją rango augalijos vienetai būdingų rūšių neturi. Jie skiriasi dife- 

rencinėmis rūšimis. Žemiausios kategorijos vienetas – facija – išskiriama pagal bet kurią 
vyraujančią fitocenozėje rūšį. Sintaksonominės kategorijos ir jų nomenklatūra, naudojamos 
Dž. Brauno-Blankės mokyklos, nurodytos 7.2 lentelėje. 

Šios  sistemos  aukščiausias  vienetas  yra  klasė,  jungianti  panašios  ekologijos  ir  fizio- 
nomijos bendrijas. Klasė subordinuoja eiles, sąjungas ir pagrindinius klasifikacinius vie- 
netus  –  asociacijas. Asociacija  jungia  panašios  floristinės  sudėties  ekologiškai  artimose 
augavietėse susiformavusias augalų bendrijas. Naudojami ir žemesnieji sintaksonominiai 
vienetai: subasociacijos, paprastai atspindinčios bendrijų augaviečių ekologinę amplitudę; 
variantai, kurie parodo geografinių, ekologinių (tipologinių, klimatinių ir kt.) ar kitų veiks- 
nių  nulemtus  bendrijų  floristinės  sudėties  skirtumus,  bei  facijos,  kurios  apibūdina  rūšių 
dominavimą bendrijoje. 

2 rūšys – ‘B’ asociacijos charakteringos rūšys, jų populiacijos visiškai arba dažniausiai išsi- 
dėsčiusios toje asociacijoje; 3 ir 4 rūšys – ‘A’ asociacijos charakteringos rūšys, o rūšis 

5 – ‘C’asociacijos. Rūšys 4 ir 6 – ‘a’ subasociacijos diferencinės rūšys ‘B’asociacijoje, o rūšys 
7 ir 8 – diferencinės ‘c’ subasociacijai. Visais atvejais diferencinių rūšių buvimas nurodo 

drėgnesnę arba sausesnę padėtį centrinės (tipinės) subasociacijos atžvilgiu. 9 rūšis yra 
platesnio diapazono negu kitos rūšys ir gali būti aukštesnių klasifikacinių vienetų 

charakteringa rūšimi, jungiančia ‘B’ ir ‘C’ asociacijas su kitomis 



SauSumoS ekoSiStemų klaSifikavimaS 
 
 

7.2 lentelė. Hierarchinė fitocenozių taksonominių vienetų sistema (pagal Dž. Brauną-Blankę iš 
M. Natkevičaitės-Ivanauskienės, 1983). 

 
Fitocenozių 

taksonominės 
kategorijos 

 
Sintaksonai (augalijos vienetai) 

Galūnė Lotyniškas pavadinimas Lietuviškas pavadinimas 
 

Klasė -etea Molinio-Arrhenatheretea Trąšios pievos 
Eilė -etalia Arrhenatherion Europinės trąšios pievos ir ganyklos 
Sąjunga -ion Arrhenatherion Vidurio Europos trąšios pievos 
Asociacija -etum Arrhenatheretum Avižuolynas 
Subasociacija -etosum    Arrhenatheretum brizetosum Avižuolyno su kiškio ašarėlėmis su- 

basociacija 
Variantas - Salvia – var. Arrhenathe-re- 

tum brizetosum 
Facija -osum Arrhenatheretum brize-tosum 

bromosum erecti 

Avižuolyno su kiškio ašarėlėmis su- 
basociacijos šalavijo variantas 
Avižuolyno su kiškio ašarėlėmis su- 
basociacijos stačiosios dirsės facija 

 
Nustatyti kurio nors klasifikacinio vieneto būdingąsias rūšis įmanoma tik remiantis pa- 

lyginti didelio teritorinio vieneto daugelio pagrindinių bendrijų tipų aprašymais. Būdingos 
rūšys pasižymi nevienodu prieraišumu prie atitinkamo klasifikacinio vieneto. Dž. Braunas- 
Blankė skiria tokias prieraišumo gradacijas ir laipsnius: 

A. Būdingosios rūšys. 
5 – ištikimosios rūšys – auga tiktai ar beveik tiktai tam tikro klasifikacinio vieneto fito- 

cenozėse; 
4  –  tvirtosios  rūšys  –  dažniausiai  auga  tam  tikro  klasifikacinio  vieneto  fitocenozėse, 

tačiau kartais pasitaiko ir kito vieneto fitocenozėse; 
3  –  palankiosios  rūšys  –  auga  keliuose  klasifikaciniuose  vienetuose,  bet  optimumas 

būna viename iš jų. 
B. Lydinčiosios rūšys. 
2 – indiferentinės – auga daugelyje skirtingų fitocenozių klasifikacinių vienetų. 
C. Atsitiktinės rūšys. 
1 – svetimosios rūšys – atsitiktinai patekusios į joms svetimą fitocenozę arba toje vietoje 

buvusios fitocenozės reliktai. 
Tos pačios rūšies prieraišumas prie skirtingų vienetų fitocenozių įvairiose geografinėse 

srityse gali būti nevienodas. Rūšies sąsaja su tam tikromis fitocenozėmis kinta rūšies are- 
ale. Pagal H. Valterį, rūšis, jos areale keičiantis klimato sąlygoms, keičia savo biotopą ir 
gali įsikurti kitokios sudėties bendrijose, kurių viduje mikroklimatas lieka beveik toks pat. 
Atsižvelgiant į tai, būdingosios rūšys skirstomos į tris kategorijas: 

•   lokalinės, būdingos tam tikriems ribotos teritorijos fitocenozių vienetams; 
•   teritorinės, būdingos stambesnės teritorijos (tam tikro regiono) tam tikriems fitoce- 

nozių vienetams; 
•   absoliutinės, būdingos tam tikram fitocenozės vienetui visame tos rūšies arealo plote. 
Absoliutines būdingąsias rūšis turi mažesnio arealo bendrijos. Plataus arealo bendrijos 

absoliutinių rūšių beveik neturi. 
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Ši klasifikavimo sistema nėra vien floristinė. Iš esmės ji yra ekologinė, nes būdingosios 

rūšys teikia esminę informaciją apie skirtingų bendrijų ekologinių sąlygų specifiką. Lietu- 
voje ši sistema buvo pradėta naudoti tarpukaryje. Tirdami augaliją, jos principais rėmėsi J. 
Dagys, K. Brunza, K. Regelis. Po Antrojo pasaulinio karo buvo pereita prie dominantinės 
klasifikacijos, bet vėliau vėl buvo grįžta prie Dž. Brauno-Blankės sistemos, ir jau 20 metų 
naudojama  pastaroji.  Ja  remiantis  sudaryta  Lietuvos  augalijos  klasifikacija  (7.3  lentelė), 
leidžiama Lietuvos augalija. 

 

 
7.3 lentelė. Lietuvos augalijos struktūra (Balevičienė, 1991) 

 
Klasė Skaičius Augalijos tipas 

eilių   sąjungų   asociacijų 
Lemnetea minoris. Smulkiųjų pleus- 
tofitų bendrijos 
Zosteretea marinae. 
Jūrų augalų bendrijos palei krantą 
Charetea fragilis. Maurabraginių 
dumblių bendrijos 
Honckenyo-Elymetea arenarii. Pa- 
krančių halofitinės bendrijos. 
Ammophiletea. Pakrančių smėlynų 
bendrijos. 
Isoėto-Nanojuncetea. Pionierinės, 
nereguliariai pasirodančios augim- 
viečių terofitų bendrijos 
Polygono-Poetea annuae. Pionieri- 
nės vienmečių augalų bendrijos. 
Cakiletea maritimae. Halofitinės 
bendrijos. 
Bidentetea tripartiti. Derlingų drė- 
gnų dirvožemių trumpaamžės ben- 
drijos 
Stellarietea mediae. Segetalinių ir 
trumpaamžių ruderalinių piktžolių 
bendrijos 
Corynephoretea canescentis. Nesu- 
tvirtintų smėlynų bendrijos 
Utricularietea intermediominoris. 
Silpnai pratekančių vandens telkinių 
bendrijos 
Potamogetonetea pectinati. Įsiša- 
knijančių ir stambių plūduriuojančių 
hidrofitų bendrijos 
Littorelletea uniflorae. Smulkiųjų 
helofitų bendrijos 
Onopordetea acanthii. Dirvonų ben- 
drijos. 

1 2 4 Vandenų ir pakrančių 
 
1 2 1 Vandenų ir pakrančių 
 
2 2 Vandenų ir pakrančių 
 
1 1 2 Smėlynai 
 
1 1 1 Smėlynai 
 
1 1 1 Vandenų ir pakrančių 
 
 

Segetalinės, ruderalinės ir eks- 
plerentinės bendrijos 

2 2 2 Smėlynai 
 
1 1 4 Segetalinės, ruderalinės ir eks- 

plerentinės bendrijos 
 
2 7 15 Segetalinės, ruderalinės ir eks- 

plerentinės bendrijos 
 
1 2 5 Smėlynai 
 
1 1 2 Vandenų ir pakrančių 
 

 
 
1 4 25 Vandenų ir pakrančių 
 

 
 
1 3 3 Vandenų ir pakrančių 
 
2 5 8 Segetalinės, ruderalinės ir eks- 

plerentinės bendrijos 
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Montio-Cardaminetea. Bendrijos 
prie upelių 
Phragmitetea australis . Stambiųjų 
helofitų ir viksvų bendrijos 

 
Asteretea tripolii . Druskingos pie- 
vos 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Me- 
zooligotrofiniai mažieji viksvynai 
Sedo-Scleranthetea. Psamofilinės 
kontinetinės bendrijos 
Artemisietea vulgaris. Paupių nitrofi- 
linės bendrijos 
Epilobietea angustifolii. Kirtaviečių 
bendrijos. 
Festuco-Brometea erecti. Stepinės 
pievos 
Molinio-Arrhenatheretea elatioris. 
Trąšios pievos 

 
 
1 1 1 Vandenų ir pakrančių 
 
2 4 34 Pelkės (Magnocaricetalia) 

Vandenų ir pakrančių (Phra- 
gmitetalia) 

1 1 2 Pievos 
 
3 4 16 Pelkės 
 
1 2 5 Smėlynai 
 
1 1 3 Segetalinės, ruderalinės ir eks- 

plerentinės bendrijos 
1 3 5 Miškai 
 
1 2 4 Pievos 
 
5 9 28 Pievos 
 

Nardetea strictae. Tyrulinės pievos 1 2 2 Pievos 
Trifolio-Geranietea sanguinei. 
Šlaitų, pamiškių ir miško aikštelių 
pievos 
Oxycocco-Sphagnetea. Žolinės ki- 
mininės oligotrofinių auštaplynių 
bendrijos 
Rhamno-Prunetea. Paupių šlaitų 
krūmynai 
Salicetea purpurea. Paupių gluos- 
nynai 
Alnetea glutinosae. Šlapieji juo- 
dalksnynai 
Vaccinietea uliginosi. Kimininių 
raistų bendrijos 
Vaccinio-Piceetea alietis. Spygliuo- 
čių miškai 
Querco-Fagetea sylvaticae. Plačiala- 
piai miškai 

1 2 5 Pievos 
 

 
 
1 1 3 Pelkės 
 

 
 
1 1 3 Miškai 
 
1 1 2 Miškai 
 
1 1 6 Miškai 
 
1 2 3 Pelkės 
 
1 2 13 Miškai 
 
2 4 12 Miškai 
 

 
7.4. miško tipologija 

 
Miškų  bendrijos  klasifikuojamos  savitai.  Miško  augalijos  klasifikavimas  vadinamas 

miško tipologija. 
Miško  tipologija  yra  mokslas  apie  miškų  klasifikavimą  pagal  jo  esminius  požymius 

ir augaviečių sąlygas. Miško tipologija yra labai svarbi miškininkystei, gamtos apsaugai, 
rekreacijai, medžioklės ūkiui. Kiekviena miško bendrija turi tik jai būdingų savybių. Ben- 
drijos, be joms vienoms būdingų savybių, turi ir bendrų savybių. Tai leidžia bendrijas klasi- 
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fikuoti, t. y. jungti jas į tam tikrus vienetus – tipus. Miškų skirstymas į tipus svarbus ūkiniu 
požiūriu. Tai palengvina ūkininkavimą miškuose. 

Miško tipologija susiformavo XX a. pradžioje. Miško tipologijos mokslo pradininkai 
buvo rusų miškininkas G. Morozovas ir suomių miškininkas A. K. Kajanderis. Nors kla- 
sifikuoti augaliją dar 1842 m. siūlė švedų mokslininkas H. Postas, o pirmieji miškų tipus 
išskyrė rusų miškotvarkininkai N. Genka (1889m.) ir I. Gutorovičius (1893m.), G. Moro- 
zovas moksliškai pagrindė miškų klasifikacijos reikmę. Medyną jis laikė vienu iš pagrindi- 
nių komponentų, nulemiančių miško tipą, ir didelę reikšmę teikė fitocenozės požymiams. 
Suomių miškininkas A. K. Kajanderis iškėlė biologiškai lygiaverčių augaviečių idėją, pagal 
kurią visose vienodų potencinių galimybių augavietėse formuojasi miško bendrijos, kurios 
medyno brandos amžiaus bus labai panašios pagal augalinės dangos sudėtį. Vėliau forma- 

vosi įvairios miško tipologijos kryptys: edafinė, fitocenotinė, biogeocenotinė, genetinė. 
Edafinės krypties atstovai (A. Kriudeneris, E. Aleksejevas, P. Pogrebniakas) skyrė miš- ko 

tipus pagal dirvožemio granuliometrinę sudėtį, drėgmę, humuso pobūdį. P. Pogrebnia- 
kas pasiūlė „edafinį tinklelį“, pagrįstą augaviečių sąlygomis (derlingumu ir drėgnumu) (7.2 
pav.). 

Išskiriami keturi derlingumo laipsniai (tropotopai) (A – nederlingos augavietės (šilai), 
B – sąlygiškai nederlingos augavietės (žaliašiliai), C – sąlygiškai derlingos augavietės (šila- 
giriai), D – derlingos augavietės (girios)) ir šeši drėgnumo laipsniai (hidrotopai) (0 – labai 
sausos augavietės, 1 – sausos augavietės, 2 – drėgnokos augavietės, 3 – drėgnos augavietės, 
4 – šlapokos augavietės, 5 – šlapios augavietės). Edafinės klasifikacijos naudojamos Vokie- 
tijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir kitur, kur vyrauja intensyvus miškų ūkis. 

 
 

Derlingumo eilė (tropotofai) 
Šilai Žaliašiliai Šilagiriai Girios 

 
A1 B1 C1 D1 

 

 
 

A2 B2 C2 D2 
 

 
 

A3 B3 C3 C4 

 
 

A4 B4 C4 D4 

 
 

A5 B5 C5 D5 

 
 

7.2 pav. P. Pogrebniako edafinis tinklelis 
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Fitocenotinę  miško  tipologijos  kryptį  plėtojo  V.  Sukačiovas  ankstyvuosiuose  savo 

darbuose.  Miško  tipas  buvo  tapatinamas  su  miško  fitocenoze.  Jis  pateikė  taigos  pušynų 
ir eglynų tipologines klasifikacijos schemas, kuriose miško tipai išdėstyti pagal 5 ekologi- 
nes-fitocenotines eiles ir pagal panašumą jungiami į grupes. Vėliau V. Sukačiovas (1938) 
pateikė apibendrintą miško tipų schemą, kurioje ant ekologinėmis eilėmis išdėstytų miško 
tipų serijų nubrėžtos atskirų rūšių medynų ekologinių arealų ribos ( 7.3 pav.). 

 
 

 
7.3 pav. Apibendrinta V. Sukačiovo miško tipų schema. Tipų serijos: Ox – kiškiakopūstinė, 
M – mėlyninė, Pl – gegužlininė, Til – liepinė, Q – ąžuolyninė, Sph – kimininė, V – brukninė, 

Cl – kerpinė, Ft – paupinė, Sph.p. – pušyninės pelkės, Cr – kalkaininė 
 

Biogeocenotinę miško tipologijos kryptį vystė V. Sukačiovas savo vėlesniuose darbuo- 
se. Miško tipas šiuo atveju suprantamas kaip biogeocenozės tipas. Pagrindinis miško tipo 
požymis  yra  medynas,  o  jo  nesant  gali  būti  nustatytas  tik  augavietės  tipas,  kuris  jungia 
ekologiškai panašias augavietes. 

Genetinę miško tipologijos kryptį plėtojo B. Kolesnikovas. Šios krypties atstovai atsi- 
žvelgia į miško formavimosi proceso dėsningumus, apima visas miško vystymosi stadijas. 
Su genetine miško tipologijos kryptimi glaudžiai siejasi dinaminė tipologija ir kirtaviečių 
tipologija, plėtojama I. Melechovo (1959,1968) ir jo pasekėjų. 

Pirmąją Lietuvos miškų tipologinę klasifikaciją dar 1919 m. pasiūlė P. Matulionis. Jis 
skyrė 10 augaviečių tipų, sujungdamas juos į 3 grupes: girias, šilus ir duburius. Augavie- 
čių tipams jis pritaikė liaudiškus pavadinimus. P. Matulionio tipologinėje klasifikacijoje 
augalija glaudžiai siejama su aplinka. Apibūdinant atskirus tipus, nurodoma medynų su- 
dėtis, našumas ir struktūra, trako sudėtis, dirvožemio ir hidrologinės sąlygos, reljefas. P. 
Matulionio tipologinis miškų skirstymas iškėlė tokios klasifikacijos reikšmę, skatino miško 
tipologinius tyrimus, tačiau dėl klasifikacijos nebaigtumo ji praktiškai pritaikyta nebuvo. 
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Nuo 1930 m. prasidėjo išsamesnė Lietuvos miškų, atskirų jų masyvų tipologiniai tyri- 

mai. M. Jankauskas aprašė padubysio pušynus ir eglynus, išskirdamas juose 7 tipų grupes, 
jungiančias 13 miško tipų. Šioje klasifikacijoje dar nesiremiama vienu principu – miško 
tipų grupės skiriamos arba pagal ekologines sąlygas, arba pagal medynų sudėtį. J. Vilčins- 
kas Kazlų Rūdos masyve aprašė svarbiausius pušynų, eglynų ir juodalksnynų tipus. 

Sistemingi miškų tyrimai pradėti įsikūrus miškų tyrimo institutui. Išskirti ir charakte- 
rizuoti 5 ąžuolynų tipai, papildyta juodalksnynų ir sudaryta uosynų klasifikacija, pateikta 
svarbiausių eglynų tipų charakteristika. 1962 m. pasirodžiusioje knygoje „Lietuvos TSR 
miškai“ suvesti iki tol atliktų tipologinių tyrimų rezultatai. 

Nuo  1958  m.  miškotvarkoje  naudota  P.  Pogriabniako  edafinė  klasifikacija  (tinklelis) 
B. Labanausko pritaikyta Lietuvos sąlygoms. Vėliau iš tinklelio išsirutuliojo dirvožemi- 
nė miško augaviečių klasifikacijos kryptis. Sukaupus daugiau duomenų apie dirvožemius, 
M. Vaičys ir B. Labanauskas (1972) pateikė dirvožeminių tipologinių grupių sistemą (7.4 
pav.). 

 

 
7.4 pav. Dirvožemio tipologinių grupių schema (pagal M. Vaičį ir B. Labanauską, 1972): 

Š – šlaitų (15-45o nuolydžio) dirvožemiai, N – normalaus atmosferinio drėkinimo, 
L – laikinai perteklingo drėkinimo, U – stipriai užmirkę, Pn – pelkiniai nusausinti, 

P – pelkiniai nenusausinti dirvožemiai; a – labai nederlingi, b – nederlingi, c – derlingi, 
d – labai derlingi, f- labai derlingi su uosiu 

 
Dirvožeminių tipologinių grupių schemoje iš kairės į dešinę didėja dirvožemio derlin- 

gumas (indeksai a, b, c, d, f), o iš viršaus į apačia didėja drėkinimo laipsnis (indeksai N, L, 
U, P). Dirvožemiai šlaituose žymimi indeksu – Š, o pelkiniai nusausinti dirvožemiai – Pn. 
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Vėliau pagal bendrą metodiką buvo atlikti išsamūs miškų tipologiniai tyrimai visuo- 
se Lietuvos gamtiniuose rajonuose, sudaryta miškų biogeocenotinė klasifikacija, detaliai 
charakterizuoti miško tipai (S. Karazija). Iš viso buvo išskirta 18 pagrindinių miško tipų 
serijų – augaviečių tipų. Nustatyti kiekvieno tipo diagnostiniai požymiai, taip pat pateikia- 
ma biologinė-ūkinė charakteristika, leidžianti nustatyti miško ūkinio panaudojimo kryptis. 
Rezultatai apibendrinti S. Karazijos monografijoje „Lietuvos miškų tipai“ (1988). 

Lietuvos miškų tipologinė klasifikacija sudaryta remiantis V. Sukačiovo biogeocenoti- 
niu principu. Pagrindinis miškų tipologinės klasifikacijos sistemos vienetas – miško tipas 
(7.5 pav., 7.4 lentelė). Miško tipas jungia tuos miško sklypus, kurių panaši medynų sudėtis 
ir produktyvumas, panašios augavietės sąlygos, žemutinių augalijos ardų sudėtis, vienoda 
miško  formavimosi  procesų  eiga  ir  kurie  panašiai  reaguoja  į  išorinius  veiksnius.  Miško 
tipas yra stambus vienetas, dalijamas į variantus: geografinius (vikariatus), edafinius (po- 
tipius), fitocenotinius (medynų sudėties variantus, fitocenotinius-pakaitinius ir digresinius 
žemutinių augalijos ardų sudėties variantus). Miško tipo ribos skiria amžiaus stadijas, kurių 
skirtinga fitocenozių ir kitų biogeocenozės komponentų sudėtis. 

Pagrindiniai (klimaksiniai) ir antriniai, natūralūs ir degradavę miškų, taip pat kirtavie- 
čių ir degaviečių tipai, besiformuojantys panašiose augavietėse ir esant atitinkamoms są- 
lygoms, taip pat natūralaus vystymosi proceso metu pakeičiantys vienas kitą, jungiami į 
miško tipų serijas. Kiekvieną miško tipų seriją atitinka tam tikras augavietės tipas. Pagal 
miško tipų seriją arba augavietės tipą atliekama ūkinė apskaita, planuojama miškų ūkinė 
veikla, todėl šis taksonominis vienetas svarbus ūkiniu požiūriu. Jis taip pat turi savo edafi- 
nius ir geografinius variantus. 

Panašios pagal augavietės sąlygas miško tipų serijos, kuriose pagrindinių miško tipų 
medynų sudėtį formuoja tos pačios medžių rūšys, sudaro miško tipų serijų grupę. Joje taip 
pat galima išskirti geografinius variantus. 

Landšaftinis miško tipų kompleksas jungia miško tipų serijų grupes, panašias pagal 
augavietės sąlygas, dirvodarą ir rūšinę medynų sudėtį, būdingas tam tikriems landšaftams. 

Visus vienos provincijos (srities, zonos) miško tipus jungia zoninis (provincinis) miš- 
ko tipų makrokompleksas. 
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7.5 pav. Lietuvos miškų tipologinės klasifikacijos taksonominių vienetų sistema 
(S. Karazija, 1988) 

Miško tipams pavadinti naudojami binariniai miško tipų pavadinimai. Pirmasis žodis 
nurodo medyno sudėtį, antrasis – žolinės bei samanų dangos dominantą ar kurį kitą požymį. 
Pavyzdžiui, kiškiakopūstinis eglynas, o lotyniškai – Oxalido-Piceetum. Augaviečių tipams 
pavadinti panaudoti liaudiški ar pagal jų pavyzdį sudaryti nauji arba iš literatūros žinomi 
pavadinimai. 

 

 
7.4 lentelė. Lietuvos miškų biogeocenotinė tipologinė klasifikacija (pagal S. Karaziją) 

 
Augavie- 
čių tipų 

 
Augaviečių tipai ir juos atitinkančios miš- 

ko tipų serijos 

 
Ati- 

tinka- 

 
 
Būdingiausi miško tipai 

grupės 
 

 
A. Šilai 

lietuviški 
pavadinimai 
 

lotyniški 
pavadinimai 
 

indeksai 
 
 

mos 
dtg 
 

I.Sausa- Kerpšilis, kerpinė Cladionosa kš/cl Nae Kerpšilio pušynas 
šiliai 

 
Brukniašilis, bru- 
kninė 

Vacciniosa brš/v Na Brukniašilio pušynas, ber- 
žynas 

II.Eglyn- 
šiliai 

Žaliašilis, brukni- 
nė-mėlyninė 

Vaccinio-myr- 
tillosa 

ž/v-m Nb Žaliašilio pušynas, eglynas, 
beržynas, drebulynas 

Mėlynšilis, mėly- 
ninė 

Myrtillosa mš/m Lb Mėlynšilio pušynas, egly- 
nas, beržynas, drebulynas 
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Augavie- 
čių tipų 

 
 
Augaviečių tipai ir juos atitinkančios miško 
tipų serijos 

 
 
Ati-tin- 
ka-mos 

 
 
 
Būdingiausi miško tipai 

grupės 
 

lietuviški pavadi- 
nimai 

lotyniški 
pavadinimai 

indek-sai 
 

dtg 
 

B. Pelkiašiliai 
III.Užpel- 
kėję šilai 
IV.Pelki- 
niai šilai 

 
 
 

C. Girios 

Balašilis, mėlyni- 
nė-kimininė 
Raistašilis, viksvi- 
nė-kimininė 
Tyrašilis, gailinė- 
kimininė 
 

Myrtillo-spha- 
gnosa 
Carico-spha- 
gnosa 
Ledo-spha- 
gnosa 
 

bš/ 
m-sph 
rš/ 
c-sph 
tš/ 
l-sph 
 

Ub Balašilio pušynas, beržynas 
 
Pb Raistašilio pušynas, ber- 

žynas 
Pa Tyrašilio pušynas 
 
 

V.Eglyn- 
giriai 

 

Žilagiris, kiškia- 
ko-pūstinė 
 

Oxalidosa šg/ox Nc Žilagirio eglynas, pušynas, 
beržynas, drebulynas, ąžuo- 
lynas 

 
 
 
 

VI.Lapuot- 
giriai 

 
 
 
 
 
 

Mėlingiris, mėly- 
ninė- kiš-kiako- 
pūstinė 
Sausgiris, žibuo- 
klinė-kiškiako- 
pūstinė 
 
Žaliagiris, kiškia- 
ko-pūstinė-pla- 
čialapė 

Myrtillo-oxali- 
dosa 
 
Hepatico-oxa- 
lidosa 
 
 
Oxalido-nemo- 
rosa 
 

mg/ 
m-ox 
 
sg/ 
h-ox 
 

 
 
žg/ 
ox-n 
 

Lc Mėlyngirio eglynas, beržy- 
nas, drebulynas 

 
Nd Sausgirio ąžuolynas, egly- 

nas, beržynas, drebulynas, 
skroblynas, liepynas, bal- 
talksnynas 

Ld Žaliagirio eglynas, beržy- 
nas, drebulynas, uosynas, 
ąžuolynas, baltalksnynas 

VII.Uos- 
giriai 

 
 

Baltmiškis, garš- 
vinė 
 
 

Aegopodiosa bm/ 
aeg 

 
 

Nf Baltmiškio ąžuolynas, 
uosynas, drebulynas, beržy- 
nas, baltalksnynas, skrobly- 
nas, liepynas 

Šlapgiris, viksvi- 
nė-įvairiažolė 

 
D. Pelkiagiriai 

Carico-mixto- 
herbosa 
 
 

šlg/ 
c-mh 
 
 

Lf Šlapgirio uosynas, beržy- 
nas, drebulynas ąžuolynas, 
baltalksnynas, eglynas 

 
VIII.Pa- 
baliai 

 

 
 
 

14.Paraistis, len- 
drūninė 
15.Palieknis, vin- 
gio-rykštinė-įvai- 
riažolė 

Calamagros- 
tidosa 
Filipendulo- 
mixtoherbosa 

pr/cal Uc Paraisčio beržynas, juo- 
dalksnynas, eglynas 

pl/fil Ud Palieknio juodalksnynas, 
eglynas, beržynas, uosynas, 
baltalksnynas  

IX.Juo- 
dymai 

16.Juodgiris, dil- 
gėlinė 

Urticosa jg/ur Uf Juodgirio juodalksnynas, 
uosynas, beržynas, eglynas 

17.Lieknas, viksvi- 
nė-vilkdalginė 

Carico-iri- 
diosa 

l/c-ir Pd Liekno juodalksnynas, 
beržynas 

X.Raistai 18.Raistas, viks- 
vinė 

Caricosa r/c Pc Raisto beržynas, juodalks- 
nynas, pušynas, eglynas 
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7.5. eS buveinių klasifikacija 
Buveinė – tai augalų ir gyvūnų bendrijos kaip būdingiausi biotinės aplinkos elementai, 

veikiantys kartu su abiotiniais veiksniais (dirvožemis, klimatas, aprūpinimas vandeniu bei 
jo kokybė ir kita) (EUNIS, 1999). ES pirmiausia buvo sudaryta CORINE biotopų klasifi- 
kacija. 

Jos iniciatorius – Europos bendrijos komisija. CORINE biotopų projektas buvo rengia- 
mas kaip priemonė aprašyti gamtosauginiu požiūriu vertingas teritorijas ir kaip instrumen- 
tas apibrėžti kriterijus, kuriais remiantis vietovės yra išskirtos. Pagal CORINE klasifikaciją 
buvo išskirta apie 6000 Europos bendrijai gamtosauginiu požiūriu svarbių teritorijų. 1992 
metais paskelbta klasifikacija vėliau buvo plečiama, 1993 metais pasirodė kaip viso Pale- 
arkties regiono buveinių sistema. 1995 metais sukurta išplėstinė duomenų bazė su teksti- 
niais aprašais, fitosociologiniais duomenimis ir literatūra. Kompiuterinis jos variantas žino- 
mas PHYSIS duomenų bazės pavadinimu. 

CORINE biotopų klasifikacijos naudotojai, taikydami šia sistemą, turėjo nemažai sun- 
kumų, pasirodė kritinių publikacijų. 

Kai kurie CORINE/Palearctic buveinių klasifikacijos kritiniai aspektai: 
•   nėra aiškaus ir nuoseklaus metodologijos bei ryšio su fitosociologine nomenklatūra 

išdėstymo; 
•   klasifikacija nebuvo nagrinėta ir patvirtinta platesniuose mokslininkų sluoksniuose, 
•   nepaisant jos hierarchinės struktūros, išlieka dideli skirtumai tarp buveinių, priskirtų 

tam pačiam lygmeniui; 
•   žemiausiame klasifikacijos lygmenyje pernelyg daug vienetų, neturinčių reikšmės 

europiniame kontekste; 
•   tuo pat metu klasifikacija nėra išsami, joje praleista daug jūrinių, gėlavandenių ir 

antropogeninių buveinių; 
•   klasifikacija sukurta kaip duomenų iš įvairių šaltinių kompiliacija, sukelianti sino- 

nimikos  laviną,  nes  tas  pats  buveinės  tipas  dažnai  paimtas  iš  daugiau  nei  vienos 
publikacijos; 

•   nėra aiškiai apibrėžtų ir nuoseklių kiekvieno skyriaus kriterijų; 
•   daug buveinių išskirta ne ekologiniu, bet geografiniu pagrindu; 
•   klasifikaciją labai sunku pritaikyti ekotoninėms buveinėms; 
•   kadangi klasifikacinių vienetų pagrindinis požymis yra augalija, jos panaudojimas 

be botaninės ekspertizės sunkiai įmanomas ir kt. 
Europos aplinkos agentūra duomenims suderinti inicijavo projektą, kurio tikslas – su- 

kurti  dar  vieną  visuotinę  Europos  buveinių  klasifikaciją.  EUNIS  buveinių  klasifikacijos 
autoriai turėjo išvengti minėtų CORINE/Palaearctic biotopų klasifikacijos trūkumų. 

Pagrindiniai EUNIS buveinių klasifikacijos bruožai: 
•   hierarchinė sistema turi tris lygmenis. Jiems išskirti naudojami lengvai atpažįstami 

fizionominiai, ekologiniai, topologiniai ir kiti fiziniai požymiai; 
•   smulkesniam dalinimui naudojami kitų buveinių klasifikacinių schemų vienetai: Bi- 

oMar, Barselonos konvencijos, HELCOM konvencijos, Palearkties buveinių klasi- 
fikacija. Tad EUNIS klasifikacija visiškai neatmeta ankstesnių darbų rezultatų, ypač 
žemesnių lygmenų. 



SauSumoS ekoSiStemų klaSifikavimaS 

 
Žinios apie Lietuvos buveines yra menkos, nes neįmanoma kalbėti apie konkrečių bu- 

veinių tyrimus neidentifikavus pačio objekto. Plačiąja prasme visi faunistiniai, floristiniai, 
fitosociologiniai ir kiti gamtinės įvairovės tyrimai yra vykdomi tam tikrose ekosistemose. 
Šių  darbų  duomenys  gali  būti  panaudoti  išskirtų  buveinių  charakteristikai.  Lengviausiai 
tam tikslui galima adaptuoti augalijos klasifikacinius vienetus. 

Remiantis bendraisiais Europoje taikomais buveinių klasifikavimo principais parengta 
Lietuvos buveinių klasifikacija. Ją sudaro šios pirmo lygio buveinės: 

A Jūros buveinės, 
B Pajūrio buveinės, 
C Vidaus (kontinentinių) paviršinių vandens telkinių buveinės, 
D Pelkių, aukštapelkių ir žemapelkių buveinės, 
E Pievos ir aukštųjų žolių buveinės, 
F Viržynai ir krūmynai, 
G Miškai ir kitos medžiais apaugusios teritorijos, 
H Kontinentinės buveinės, padengtos nesusivėrusios augalijos arba visai jos neturin- 

čios, 
I Žemės ir namų ūkyje bei sodininkystėje nuolatos naudojamos (arba neseniai naudotos) 

buveinės, 
J Statiniai, pramonės ir kitos dirbtinės buveinės. 
Anotuotas  Lietuvos  sausumos  buveinių  sąrašas  pateikiamas  priede  (www.am.lt/natu- 

ra2000/). 
 
klausimai 

 
•   Pagal kokius požymius galima klasifikuoti ekosistemas? 
•   Kokios skiriamos trys augalų bendrijų klasifikavimo sistemos? 
•   Apibūdinkite pagrindinius fizionominės klasifikacijos bruožus? 
•   Apibūdinkite pagrindinius dominantinės klasifikacijos bruožus? 
•   Apibūdinkite pagrindinius floristinės klasifikacijos bruožus? 
•   Kaip vystėsi miško tipologijos mokslas? 
•   Kokie yra pagrindiniai Lietuvos miško tipologinės klasifikacijos bruožai? 
•   Apibūdinkite ES buveinių klasifikaciją. 
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8. SAUSUmOS ekOSIStemų ĮVAIROVĖ 
 

Šiame skyriuje apžvelgsime pasaulio ir detaliau Lietuvos sausumos ekosistemų įvai- 
rovę.  Pirmiausia  apibūdinsime  veiksnius,  lemiančius  skirtingą  augalijos  pasiskirstymą 
Žemėje. Toliau apžvelgsime pagrindinius pasaulio biomus: lietinguosius tropikų miškus, 
liūčiažalius  tropikų  miškus,  savanas,  dykumas,  vasaržalius  miškus,  spygliuočių  miškus, 
stepes, tundrą ir alpines pievas. Apibūdinsime pagrindines Lietuvos sausumos ekosistemas: 
agrarines bei urbanizuotas ekosistemas, miško, pelkių, pievų ir smėlynų ekosistemas. 

 
8.1. Veiksniai, lemiantys skirtingą augalijos pasiskirstymą Žemėje 

Bet  kuriame  kontinente  galima  išskirti  pagrindinius  augalijos  tipus,  jungiančius  tam 
tikros fizionomijos bei struktūros bendrijas, kurios susijusios su joms būdingomis klima- 
to sąlygomis. Augalija kartu su egzistuojančiais gyvūnais vadinama biomu. Pavyzdžiui, 
Europoje galima išskirti tundros, spygliuočių miškų, vasaržalių miškų, stepių ir kt. bio- 
mus. Įvairių žemynų panašūs biomai jungiami į biomų tipus. Juos nulemia klimato sąlygos. 
Svarbiausias veiksnys yra nevienodas saulės spindulių energijos pasiskirstymas, priklau- 
santis nuo geografinės platumos. Link ašigalių temperatūra mažėja, didėja skirtumas tarp 
vasaros ir žiemos temperatūrų. Turi reikšmės ir padėtis kontinente (jūrinis ar kontinentinis 
klimatas), šiltos ir šaltos jūrų srovės, drėgmės pasiskirstymas per metuse kurį dar lemia 
musonų lietūs, vėjai, pučiantys rytinėje kontinento dalyje, ir etezinis klimatas vakarinėje 
dalyje. Šiaurės pusrutulio vakarinėje pusėje, kur veikia šiltos jūrų srovės (Golfo, Kurosijo), 
vasaržalių ir spygliuočių miškų šiaurinės ribos pasistumia toliau į šiaurę, o rytinėje pusė- 
je – priešingai, jos pasistumia piečiau, nes čia veikia šaltosios srovės. Dykumos ir pusdy- 
kumės išplitusios ne tik kontinento viduje, bet ir prie jo vakarinių krantų. Čia jų paplitimą 
lemia šaltosios jūrų srovės. 

Didėjant kritulių kiekiui, nuo atogrąžų sričių ašigalių kryptimi pusdykumių formacijas 
kontinento  vakarinėje  pusėje  keičia  mediteraninė  augalija.  Nuo  vidutinio  klimato  sričių 
link  atogrąžų  mažėja  kritulių  ir  didėja  Saulės  radiacija.  Dėl  to  viena  kitą  keičia  stepių, 
pusdykumių ir dykumų formacijos. Augalijos pasiskirstymas glaudžiai susijęs su klimato 
juostomis ir zonomis ( 8.1 pav.). 

1. Abipus ekvatoriaus nusitęsiančioje ekvatorinėje zonoje ištisus metus aukšta tempera- 
tūra ir gausu kritulių. Auga lietingi atogrąžų miškai. 

2. Subekvatorinėje zonoje temperatūra ištisus metus labai aukšta, bet ryškūs sausros ir 
lietaus periodai. 

3. Pasatų zonoje, plytinčioje abipus atogrąžų lygiagrečių, kritulių labai mažai, Saulės ra- 
diacija didelė, debesuotumas mažas, dideli paros temperatūros svyravimai. Plyti dykumos. 

4. Etezinėje pereinamojo klimato juostoje vasarą vyrauja anticiklonai, sąlygojantys ilgą 
sausrą, o žiemą praeina ciklonai, atnešantys trumpalaikį stiprų lietų. Auga kietalapiai krū- 
mynai (mediteraninė augalija). 

5. Vidutinio klimato juostoje, kurioje gana gausūs krituliai per metus pasiskirstę vie- 
nodai, augalija diferencijuojasi į vėsią borealinę spygliuočių miškų zoną, apyvėsę jūrinio 
klimato bei drėgnų vakarų vėjų veikiamą vasaržalių miškų zoną ir kontinentinę apyšiltę 
stepių zoną. 



SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 

 
6. Subpoliarinėje ir poliarinėje juostose, kurias veikia arktinės šaltos oro masės, kritulių 

nedaug, temperatūra žema, plyti tundros augalija, o už jos link ašigalio – šaltosios dyku- 
mos. 

 

 
 

8.1 pav. Biomų tipų pasiskirstymas priklausomai nuo kritulių ir temperatūros (Whitaker, 1975) 
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8.2. Žemės rutulio biomų tipai 
Biomas – tai stambi organizmų bendrija, susidariusi dėl klimatinių ir biotinių veiksnių 

tarpusavio veikimo. Yra pateikta įvairių pasaulio biomų klasifikacijų. Vienos biomų išsky- 
rimo sistemos nėra. Plačiai juos aprašė ir klasifikavo H. Valteris (Walter) (8.2. pav.). Toliau 
pateiksime pagrindinių biomų aprašymus. 

 

 
 

8.2 pav. Žemės augalijos zonų schema (pagal H. Valterį, 1974). Tropinės ir subtropinės 
zonos: 1 – žemumų ir kalnų šlaitų (miglų juostos) visžaliai lietingi tropikų miškai, 

2 – liūčiažaliai miškai, 2a – sausmiškiai, natūralios savanos ir dygliakrūmių brūzgynai, iš da- 
lies dar ir tropikų ir subtropikų varpotynai, 3 – tropinės ir subtropinės pusdykumės ir 
dykumos. Vidutinė ir arktinė zonos: 4 – kietalapių augalijos pereinama sritis (su žiemos 
lietumis), 5 – visžaliai lapuočių miškai vidutiniškai šiltos zonos ar nuolat drėgno vėsaus 
klimato zonos, 6 – vasaržaliai lapuočių miškai vidutinės zonos su žiemos ramybės periodu 

(nemoralinė zona), 7 – vidutinės zonos varpotynai (stepės, prerijos, pampa), 
7a – pusdykumės ir dykumos, kur žiema šalta, 8 – Šiaurės pusrutulio spygliuočių miškų 

borealinė zona, 9 – Šiaurės pusrutulio tundros arktinė zona, 10 – kalnai su įvairiomis 
augalijos juostomis 

 

8.2.1. lietingieji tropikų miškai Lietingieji tropikų miškai – tai visžaliai miškai, plytintys 
ekvatorinės juostos žemynuo- se ir salose: Centrinėje ir Pietų Amerikoje, Afrikoje ir 
Pietryčių Azijoje, Šiaurryčių Austra- lijoje. Čia vidutinė metų temperatūra 25o-30oC, 
kritulių iškrinta daugiau kaip 2000 mm per metus, jie maždaug vienodai pasiskirstę. 

Oro drėgmė iki 90%, šviesos intensyvumą mažina 
didelis garų kiekis atmosferoje. Sezoniniai temperatūros svyravimai nežymūs. 
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Tokiomis sąlygomis auga vešlūs visžaliai miškai, kuriuose didelė rūšių įvairovė. Daug 

įvairaus aukštumo medžių, kurių viršutinis aukštas turi palankias šviesos sąlygas. Viename 
hektare paprastai būna daugiau kaip 40 medžių rūšių. Bendrijų struktūrą lemia medžių rūšių 
gausumas ir jų nevienodas aukštis. Gali susidaryti net 4 – 5 medžių aukštai, kuriuos sunku 
atskirti, nes ant medžių auga epifitai ir lianos. Augalų dalinis lapų keitimas ir žydėjimas ne- 
susijęs su tam tikrais sezonais. Žolių įvairovė nedidelė. Dėl šviesos stokos (dirvos paviršių 
pasiekia tik 0,1-1% dienos šviesos) gausiau būna tik sporinių induočių. Būdingi ajerinių 
šeimos  augalai,  įvairios  figmedžio  rūšys,  orchidiniai,  pipiriniai,  bromeliniai.  Kai  kurios 
samanos, kerpės, dumbliai apsigyvena net ant medžių lapų. Lietinguose tropikų miškuose 
auga kaučiukmedis, kokospalmės, alyvpalmė, kakavmedis, arbatmedis, pipiras, cinamonas 
ir kt. Tropiniai miškai yra vieni iš produktyviausių sausumos ekosistemų. 

Daugeliui gyvūnų čia yra optimalios gyvenimo sąlygos. Būdinga didelė rūšių įvairovė, 
nors gausumas gali būti ir ne didelis. Dauguma stuburinių gyvūnų prisitaikę laipioti po 
medžius ir gyvena aukštai medžių lajose. Nemažai yra reliktinių rūšių. 

 
8.2.2. liūčiažaliai tropikų miškai 

Liūčiažaliai tropikų (musoniniai) miškai per sausąjį sezoną numeta lapus. Šie miškai 
paplitę atitinkamo klimato srityse Pietryčių Azijoje, Javos rytinėje dalyje, Afrikoje, Pietų 
Amerikoje, Kuboje, Šiaurės Australijoje. Jiems būdingas ryškus sezoninis ritmas. Bendri- 
jų pobūdį ir įvairumą lemia lietingojo periodo trukmė ir kritulių gausumas. Drėgnesniuo- 
se musonų miškuose iškrinta 1500 mm kritulių per metus, sausros sezonas trunka apie 3 
mėnesius, temperatūros svyravimai iki 8oC. Ilgėjant sausros periodui ir mažėjant kritulių, 
miškai žemėja ir retėja, kol pagaliau juos keičia sausi neaukštų medžių tropiniai miškai. 
Liūčiažaliai tropikų miškai iš vienos pusės susiję su lietingais tropikų miškais, iš kitos – su 
sausais miškais ar dygiais retmiškiais. Vienas būdingiausių šių miškų medžių yra tikmedis. 
Australijoje šio tipo miškuose auga eukaliptai. 

 

8.2.3. Savanos Savanos – tai žolinis sezoninis tropikų biomų tipas, sužaliuojantis sezoninių 
liūčių metu. Savanose gausu varpinių augalų, retai auga medžiai ir krūmai. Šio tipo 

bendrijos labiausiai paplitusios Afrikoje, bet jų yra ir Pietų Amerikoje bei 
Australijoje. Čia kritulių per metus iškrenta vidutiniškai 1500-900 mm, sausros 

periodas trunka 4-6 mėnesius. Skiriamos drė- 
gnos savanos su trumpesniu sausros periodu ir sausosios su ilgesniu. 

Savanų žolynas gali būti susivėręs arba kiek išretėjęs, medžiai paprastai būna vienodai 
atokiai pasiskirstę. Žolyne vyrauja aukšti kietalapiai varpiniai augalai. Sausuoju laikotarpiu 
žolė išdžiūsta, dauguma medžių numeta lapus. Afrikos savanoms būdingi medžiai – baoba- 
bai, skėtinės akacijos, Australijos – eukaliptai. 

Savanose gausu įvairių laukinių kanopinių – antilopių, zebrų, žirafų, dramblių ragano- 
sių bei plėšriųjų – liūtų, hienų. Pasitaiko gaužikų ir bėgiojančių paukščių. 
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8.2.4. Dykumos 

Dykumos – tai aridinio klimato biomų tipas, kuriam būdinga atokiai vienas nuo kito 
drėgmės trūkumo sąlygomis augantys augalai. Dykumos labiausiai paplitusios subtropikų 
srityse, bet jų yra ir subekvatorinėje bei šilto ir vidutinio klimato srityse. Pagrindiniai jų 
plotai nusitęsia per Šiaurės Afriką (Sachara), Arabiją, pietvakarinę Centrinę Aziją (Gobio 
dykuma), Centrinę Ameriką (Arizonos, Sonoros dykumos). Svarbiausias savitą augalijos 
pobūdį  lemiantis  faktorius  yra  didelis  drėgmės  trūkumas.  Dykumose  kritulių  per  metus 
iškrenta ne daugiau kaip 300 mm, oras būna sausas, temperatūra aukšta. Dirvožemio pa- 
viršiaus temperatūra būna iki 74oC, oro – 50oC. Paros temperatūrų svyravimai nuo 40oC iki 
50oC. Tokiomis sąlygomis kritulių išgarinama gerokai daugiau negu iškrenta. 

Pagrindinis drėgmės šaltinis augalams – požeminis vanduo. Dėl drėgmės trūkumo dir- 
vožemiuose mažai organinių medžiagų, jie dažnai būna druskingi. Kraštovaizdį dykumo- 
se  lemia  pats  gruntas,  o  ne  augalija,  nes  augalai  auga  retai  išsidėstę  ir  nesukuria  savos 
fitocenotinės aplinkos. Skurdi yra ir dykumų flora. Tik pusdykumėse didesnė floristinė ir 
gyvenimo formų įvairovė. Būdingi daugiamečiai kserofitai, pasižymintys aukštu osmosiniu 
slėgiu, gausiomis šaknimis, kietais, plaukuotais lapais. Tai įvairios efedrų rūšys, kazuarina, 
saksaulas. Kai kurioms dykumoms būdingi sukulentai: stiebiniai sukulentai – amerikiniai 
kaktusai, amerikinės karpažolės; lapiniai sukulentai – agavos, alavijai. 

Dykumose, kuriose reguliariai tam tikru metų laiku iškrinta kritulių, išauga vienmečiai 
augalai (terofitai). Tokios dykumos vadinamos efemerinėmis. Iškritus kritulių, sužaliuoja 
sausrai neatsparūs mezofitai. Užėjus sausrai, jie žūva, bet lieka išbarstytos sėklos, kurios 
palankiu metu sudygsta. 

Dykumų gyvūnija negausi, tačiau gana įvairi. Dykumose daugiausia yra graužikų ir ka- 
nopinių, kiek mažiau roplių. Gana daug yra dvisparnių vabzdžių ir vabalų, taip pat nemažai 
vorų, skorpionų. 

 
8.2.5. Vasaržaliai miškai Vasaržaliai (nemoraliniai) miškai auga vidutinio klimato srityse, 

kur lietingos vasaros ir šaltos žiemos. Paplitę Vidurio Europoje, Rytų Azijoje ir 
prieatlantinėje Šiaurės Amerikoje. Europos vasaržalių miškų srityje bent keturis 
vasaros mėnesius vidutinė temperatūra yra aukštesnė kaip 10oC, kritulių metinis 

kiekis 450-600 mm, daugiausia jų iškrenta vasarą. Nemoraliniai miškai – tai 
mezofiliniai miškai, metantys lapus nepalankiu žiemos periodu. Medžių pumpurus 

apsaugo žvynai, stiebus ir šakas – žievė. Paprastai būna 1-2 medyno, krūmų,  žolių  
ir  samanų  aukštai.  Lianų  nedaug  (apynys,  gebenė,  vynmedžiai),  induočių epifitų 
visai nėra. Vegetacijos laikotarpiu šiuose miškuose būna du šviesos maksimumai 

– pavasarį prieš skleidžiantis medžių lapams ir rudenį – lapams nukritus. Pavasarį tuo metu 
sužysta pavasariniai efemeroidai ir dauguma medžių. 

Vidurio Europoje klimatinį klimaksą atitinka buko ir ąžuolo miškai. Buko miškai išplitę 
Vakarų Europoje. Jie vengia ne tik kontinentinio, bet ir okeaninio klimato. Ąžuolynams 
labiau tinka kontinentinis ir šaltesnis klimatas. Toliau į šiaurę ir į rytus auga skroblo miškai 
su ąžuolais. Dar toliau į rytus (iki Uralo) ir į šiaurę (iki pietinės Suomijos) tęsiasi ąžuolo 
miškai be skroblo. 
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Europos vasaržalių miškų faunai būdingi taurieji elniai, šernai, stirnos, pilkieji kiškiai, 

bebrai, ežiai ir kt. Tolimuosiuose Rytuose paplitę juodieji lokiai, dėmėtieji elniai, tigrai, 
leopardai, mangutai. Šiaurės Amerikoje – virgininis elnias, rudasis lokys, pilkoji ir juodoji 
voverės, pilkoji lapė, amerikinė lūšis ir kt. 

 
8.2.6. Spygliuočių miškai 

Spygliuočių miškai – tai vėsaus klimato su šaltuoju žiemos periodu miškai, kuriuose 
vyrauja visžaliai (eglės, kėniai, pušys) ar vasaržaliai (maumedžiai) spygliuočių miškai. Jie 
plyti Eurazijos ir Šiaurės Amerikos borealinėje juostoje, o pietuose pakyla į atitinkamas 
kalnų aukštumas. Vasarą čia vidutinė paros temperatūra 1-4 mėnesius būna aukštesnė kaip 
10oC. Šaltasis periodas trunka daugiau kaip 6 mėnesius. Spygliuočių miškai pakenčia labai 
didelius skirtumus tarp vasaros ir žiemos temperatūrų, o limituojantis veiksnys jiems yra 
šiltojo ir šaltojo periodų trukmė. Dirvožemiai jauriniai, turintys mažai maisto medžiagų. 
Spygliuočių miškuose maža medžių rūšių įvairovė, vyrauja keturių genčių (eglės, kėnio, 

pušies, maumedžio) rūšys. Pasitaiko nedidelė beržų, tuopų, alksnių, gluosnių priemaiša. 
Bendrijose paprastai išryškėja trys aukštai. Pirmąjį medžių aukštą dažniausiai sudaro kuri 
nors viena spygliuočių medžių rūšis, toliau – gana gerai išsivystęs krūmokšnių-žolių aukš- 
tas (auga mėlynė, bruknė, kriaušlapiniai, pataisai, kiškiakopūstis, medutė, septinykė, šiau- 
rinė linėja) ir labai suveša samanų danga, kurioje vyrauja šilsamanė, gūžtvė. Lengvesnėse 
dirvose eglę pakeičia pušis. Be to, pušis dažnai sudaro laikinus pakaitinius miškus eglynų 
degavietėse ir kirtavietėse. Spygliuočių miškuose nemažai stambių žolėdžių gyvūnų: 

briedžių, elnių, stirnų, kiškių, 
voverių; plėšrūnų – rudųjų lokių, ernių, lūšių, sabalų, rudųjų lapių ir kt. 

 
8.2.7. Stepės 

Stepės – tai kserofilinių tankiakerių varpinių žolynai, kuriems būdingi du ramybės pe- 
riodai – šaltasis žiemos ir sausasis vasaros. Medžiai šio tipo bendrijose neauga, pavieniui 
pasitaiko tik krūmų. Stepės paplitusios Šiaurės Amerikos ir Eurazijos kontinentinio, vidu- 
tiniškai  šilto  anticiklonų  veikiamo  klimato  srityse.  Stepėse  metinis  išgaravimas  gerokai 
viršija metinį kritulių kiekį (300-500 mm). Būdinga šilta vasara ir šalta žiema, stiprūs vėjai, 
dažni sausvėjai su dulkių debesimis. Dirvožemiai – juodžemiai ant lioso podirvio. Stepių 
bendrijų žolynas susideda iš keleto aukštų, pasižymi aspektų kaita vegetacijos laikotarpyje 
ir floristinės sudėties įvairove. Vyrauja tankiakeriai varpinai (ašuotės, eraičinai, kelerijos 
ir kt.). Stepėms būdingi vadinamieji „bėgikai“. Šie augalai išauga apvalaus kero ir rudenį, 
subrendus sėkloms, atitrūksta nuo substrato ir, vėjo ridenami, per stepę barsto sėklas. 

Stepėms būdingi gyvūnai, kurie gerai mato, geba greitai ir nepavargdami bėgioti – arkliai, 
antilopės – arba gali įsirengti slėptuves ir gyvena įsirausę žemėje – starai, švilpikai, akliai. 

 
8.2.8. tundra 

Tundra – tai arktinės lygumos, kurių mozaikinę augaliją iš esmės sudaro krūmokšny- 
nai, samanynai, kerpynai. Pereinamoji zona tarp miško ir tundros vadinama miškatundre. 
Tundros pietinė riba maždaug sutampa su liepos mėnesio 10oC izoterma. Dienų skaičius, 
kai vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė už nulį, nuo 55 iki 118. Kritulių per metus 



SauSumoS ekoSiStemų įvairovė 103 
 

iškrenta apie 300 mm. Sniego danga paprastai 10–50 cm. Amžinasis įšalas – 100 cm ir 
daugiau. Augalams daugiausia įtakos turi įšalo nutirpimo gylis vasarą. Žemaūgiai tundros 
augalai, prigludę prie žemės, atsiduria palankesnėse mikroklimatinėse sąlygose. Tundros 
dirvožemiai dėl menko garinimo, žemos temperatūros ir ištisus metus negiliai slūgsančio 
įšalo yra drėgni, vietomis pelkėti. Juose mažai suskaidytų organinių medžiagų, paviršiuje 
dažnai susidaro durpingo humuso sluoksnis. 

Tundros augalijos pobūdį nulemia žema vasaros temperatūra, trumpas vegetacijos laiko- 
tarpiu ir stiprūs vėjai. Pietinėje tundroje yra labiau išplitusios krūmokšnių bendrijos – auga 
bruknė, mėlynė, vaivoras, tekšė, varnauogė. Šiaurinėje dalyje vyrauja kerpynai ir samany- 
nai. Tundroje dar auga neaukšti varpiniai, viksvos, švyliai, žemų gluosnių rūšys. 

Gyvūnija  negausi.  Gyvena  šiaurinis  elnias,  šiaurinė  lapė,  poliarinis  kiškis,  lemingai, 
baltoji kurapka ir kt. 

 
8.2.9. Alpinės pievos 

Alpinės pievos – tai aukštikalnių augalija, plytinti aukščiau miškų juostos. Jos paplitu- 
sios Šiaurės pusrutulio vidutinio klimato zonos kalnuose. Čia augalija labai priklauso nuo 
vėjų,  sniego  dangos  ir  substrato  cheminių  savybių.  Dažniausiai  vyrauja  žemi  (10-15cm 
aukščio) varpiniai ir viksvos. Žolynas susivėręs, beveik ištisai padengia substratą. Būdinga 
pagalvėlinė viksva, mėlitas, violetinis eraičinas ir kt. Tarp montaninių miškų ir alpinių pievų 
plyti pereinama subalpinė juosta. Žemutinėje jos dalyje, aukščiau miško ribos, auga kreivi, 
žemi, nulinkusiomis, susiraizgiusiomis šakomis medžiai (kalninė pušis, žaliasis alksnis). 
Aukščiau auga vaivorai, alpinės varnauogės, krūmokšnynai. Aukščiau alpinės juostos kal- 
nuose plyti nivalinė (sniego) juosta, kurioje žiedinių augalų beveik nėra, auga tik kerpės, 
samanos. Alpinėse pievose ganosi kalnų avinai, kalnų ožiai, švilpikai, pelėnai ir kt. 

 
8.3. lietuvos sausumos ekosistemų įvairovė 

 
 

8.3.1. Agrarinės ekosistemos 

Agrarines ekosistemas sudaro žmogaus sukurtų dirbamų laukų ekosistemos. Agroeko- 
sitemą sudaro kultūriniai augalai, piktžolės, gyvūnija ir mikroorganizmai. Jos gamtoje gali 
egzistuoti tik nuolat prižiūrimos žmogaus. Agrarinės ekosistemos Lietuvoje užima didžiau- 
sią plotą (53,7%), tačiau biologinės įvairovės požiūriu jos yra labiausiai nuskurdintos. Šios 
ekosistemos  Lietuvoje  ištirtos  ypač  menkai.  Pastaraisiais  metais,  privatizuojant  žemę  ir 
mažėjant žemės ūkio intensyvumui, didėjant plotų susiskaidymui ir įvairovei, daliai buvu- 
sių armenų dirvonuojant, užaugant pievoms ir krūmynais, mažiau naudojant trąšų ir che- 
mikalų, taip pat nykstant melioracijos padariniams, agrarinėse ekosistemose didėja augalų, 
grybų ir gyvūnų skaičius (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

 
8.3.2. Urbanizuotos ekosistemos (parkai, ruderalinės bendrijos) 

Urbanizuotos aplinkos ekosistemos Lietuvoje užima beveik 5% visos teritorijos (2,7% 
pastatai ir 2,05% keliai). Urbanizuotose teritorijose yra didžiausias gyventojų tankis, pra- 
monės objektų ir transporto koncentracija, aukščiausias taršos lygis. Miestų aplinkoje nu- 
statytos didžiausios rekreacinės apkrovos. 
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Heterogeninė miestų aplinkos struktūra sąlygoja didelę biotopų įvairovę ir mozaikišku- 

mą. Didelė urbanizuoto kraštovaizdžio įvairovė, nulemiama ekstremalių sąlygų. Nevietinių 
faunos ir floros rūšių tiesioginis ir netiesioginis išplatinimas sąlygoja gana didelį biologinę 
įvairovę. Urbanizuotose ekosistemose yra 39 iš 70 žinomų žinduolių rūšių (24 iš jų įpras- 
tos). Vilniaus mieste užregistruota 185 paukščių rūšys (105 peri ir 66 žiemoja), 7 iš 13 
varliagyvių rūšys, daugiau kaip 400 rūšių grybų (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

Parkai. Parkai, sukurti gamtos ir žmogaus, yra tinkami ekotopai daugeliui augalų, gry- 
bų, gyvūnų rūšių. Lietuvoje inventorizuoti 239 parkai, iš jų vertingiausi 35. Parkų medy- 
nuose  vyrauja  vietinės  lapuočių  rūšys  su  nedidele  vietinių  bei  svetimžemių  spygliuočių 
rūšių priemaiša. Biotos buveinėms didelę reikšmę turi pavieniai seni šimtamečiai medžiai. 
Parkuose po medynų laja formuojasi pusiau natūralios daugiarūšės augalų bendrijos, auga 
retos grybų rūšys. Kai kuriuose parkuose auga retos, toli nuo savo arealo nutolusios sve- 
timžemės rūšys: ginkmedis – Švėkšnos parke, pilkasis kaštonas – Terespolio parke, sida- 
brinė liepa – Alančių parke, gelsvažiedis tulpmedis – Veliuonos parke. Švėkšnos ir Vilkėnų 
parkuose auga dideli europinio kukmedžio – Lietuvoje išnykusios rūšies medžiai (Lietuvos 
Respublikos ..., 1997). 

Ruderalinės bendrijos. Ruderalinės bendrijos formuojasi dykvietėse, netoksiškų buities 
atliekų sąvartynuose, senuose dirvonuose. Ruderalinė flora apima apie 200 augalų rūšių. 
Jos auga nuolat besikeičiančiose bendrijose. Ruderalų bendrijos yra nesusivėrusios, jų rū- 
šinė  sudėtis  nepastovi.  Jose  būna  įvairių  ekotopų  rūšių.  Užneštinės  rūšys  dažnai  sudaro 
30%. Bendrijų floristinė sudėtis labai priklauso nuo grunto, ant kurio jos auga. Skaldos 
sąvartynuose dažnai auga paprastasis poklius, šiukšlinė šungarstė. Dirvonuose dažni bar- 
kūnai, trūkažolė. Buitiniuose nitrofilizuotuose sąvartynuose plinta garšva, dilgėlė. Didėjant 
natūralių ekosistemų nestabilumui, pastebima ruderalinių (ypač užneštinių) rūšių migracija 
į natūralias žemynines pievas bei miško bendrijas (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

 
8.3.3. miškų ekosistemos 

Miškas – plačiausiai Europoje paplitusi pusiau natūrali ekosistema, jai reikia ypatingo 
dėmesio dėl atliekamų biologinių, ekonominių ir rekreacinių funkcijų. Miškai Lietuvoje 
užima 32,7% (pagal 2007 01 01 Lietuvos miškotvarkos tarnybos duomenis) teritorijos (8.3 
pav.). Miškingumas Lietuvoje pastaruoju metu nuolat didėjo (8.4 pav.). 

Pagal P. Matulionį, XI a. pradžioje Lietuvos miškingumas buvo apie 58%. Iki XVI a. 
palaipsniui  mažėjo,  nukrisdamas  iki  42%.  XVII  a.  pradžioje  dėl  karų  ir  epidemijų  kiek 
padidėjo, XIX a. pradžioje vėl sumažėjo ir XX a. pradžioje tesudarė 24%. Pokario metais 
atsiranda daug nedirbamų žemių, ir miškingumas ima didėti. 
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8.3 pav. Lietuvos miškai 
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8.4 pav. Lietuvos miškingumo kitimas Lietuvoje pagrindinės medžių rūšys miškuose yra 

šios: paprastoji eglė, paprastoji pušis, karpotasis ir plaukuotasis beržai, drebulė, 
juodalksnis, baltalksnis, paprastasis ąžuolas, pa- 

prastasis uosis, mažalapė liepa, kalninė guoba, papastoji vinkšna, paprastasis klevas. 
Mišriųjų miškų zonai būdingi paprastosios eglės medynai. Eglės natūralaus arealo pi- 

etinė riba yra ir mišriųjų miškų zonos riba. Pušynai ir juodalksnynai priklauso interzoni- 
neiaugalijai, nes jų paplitimą lemią edafinės sąlygos. Beržynai, drebulynai, baltalksnynai 
įsivyrauja iškirtus plačialapių lapuočių medynus ir eglynus. Lietuvos miškams būdinga pa- 
lyginti nemaža plačialapių medžių rūšių priemaiša kitų medynų sudėtyje. Pasitaiko ir grynų 
plačialapių medžių rūšių miškų, ypač ąžuolynų ir uosynų. Mažiau paplitę liepynai, klevy- 
nai,  ir  guobynai.  Pastarieji  būdingesni  salpiniams  miškams.  Upių  salpose  neretai  miško 
bendrijas formuoja ir keletas gluosnių rūšių (baltasis, trapusis, gluosniai, gluosnis virbis). 
Lietuvos teritorija eina paprastojo skroblo ir paprastojo skirpsto natūralaus arealo riba. 

Skroblas paplitęs Pietvakarių Lietuvoje. Panašiai kaip skroblas paplitęs ir skirpstas, tačiau 
miškuose pasitaiko kur kas rečiau ir dažnesnis šlaituose. Pietų Lietuvoje (Trako miške prie 
Seirijų) yra bekočio ąžuolo sala. Ištisinio jo arealo riba eina kiek labiau į vakarus. Vakari- 
nėje Rusijos Kaliningrado srities teritorijos dalyje natūraliai dar auga paprastasis bukas ir 
platanalapis klevas. Dar XIX a. Lietuvos vakarinės dalies miškuose pasitaikydavo europi- 
nis kukmedis, kuris šiuo metų Lietuvoje jau išnykęs. Šiaurinėje ir Vidurio Lietuvoje labiau 
paplitęs baltalksnis. 

Lietuvoje daugiausia pušynų – 35,8 %, eglynų – 21,4 %, beržynų – 21,1 %, baltalks- 
nynų – 6,4 %, juodalksnynų – 6,7 %, drebulynų – 3,3 %, uosynų – 2,5 %, ąžuolynų 2,0 %, 
kitų – 0,9 % (2007 01 01 apskaita). 

Didžiąją Lietuvos medynų dalį sudaro pusamžiai medynai, jaunuolynų ir brandžių medy- 
nų yra mažiau už normą, bręstančių – beveik normalus kiekis. Dėl nesaikingų kirtimų karo 
ir pokario metais brandžių medynų dalis 1950 m. sudarė tik 5 %, tačiau 1960-1990 m., kai 
miško išteklių buvo naudojama mažiau, šių medynų dalis nuolat didėjo. 2000 m. brandūs 
medynai sudarė 17,6%. Tarp minkštųjų lapuočių brandžių medynų dalis yra didžiausia. 
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Vidutinis medynų amžius – 53 m., vidutinis tūris – 199 m3/ha, brandžių medynų vid. 
tūris – 227 m3, bendrasis einamasis medienos prieaugis – 6,5 m3/ha. 

 

 
8.5 pav. Lietuvos miškų pasiskirstymas pagal rūšis 

 

 
8.3.4. Pelkių ekosistemos Pelkėmis vadinamos tarpinės tarp sausumos ir vandens plotų 

esančios teritorijos su nuo- lat įmirkusiu durpių sluoksniu, kurios gali būti 
užliejamose ir neužliejamose teritorijose 

(Mierauskas ir kt., 2005). 
Pagal hidrologines sąlygas ir augmeniją pelkės skirstomos į tris tipus: žemapelkes, tar- 

pinio tipo ir aukštapelkes. Žemapelkės susidaro žemesnėse vietose, dažniausiai sekliuose 
ežeruose, upių slėniuose ir deltose, paežerėse. Jų paviršius būna lygus arba įgaubtas. Že- 
mapelkėse auga eutrofiniai augalai: juodalksniai, gluosniai, viksvos, nendrės, meldai, asiū- 
kliai, žaliosios samanos. Aukštapelkės susidaro iš lėkštoje vandenskyroje besivystančios 
žemapelkės  arba  užpelkėjant  vandenskyrinėms  teritorijoms.  Jų  paviršius  esti  išgaubtas, 
durpės rūgščios, auga oligotrofiniai augalai: gailiai, viržiai, vaivorai, spanguolės, švyliai, 
bereiniai ir kiminai. Tarpinio tipo pelkės – tai pereinamoji tarp žemapelkės ir aukštapelkės 
pelkės stadija. Auga žemapelkėms ir aukštapelkėms būdingi augalai. Tarp jų vyrauja mezo- 
fitiniai augalai: beržai, pušys, kai kurios viksvų ir samanų rūšys (Mierauskas ir kt., 2005). 

Didžiausią reikšmę biologinės įvairovės išlaikymui miško ekosistemose turi kietieji la- 
puočiai bei brandūs ir perbrendę medynai. 

Vertingiausi yra didieji Lietuvos ąžuolynai. Ąžuolynų pasiskirstymas Lietuvoje labai 
netolygus, vertingiausi ąžuolynai išliko Vidurio Lietuvos lygumoje (Gustonių, Naudvario, 
Naujamiesčio, Šventybrasčio, Josvainių, Šėtos, Labūnavos), Dzūkų (Punios šilo, Dūkštų) 
ir Sūduvos aukštumose (Vištytgiris, Drausgiris) bei Kaune. Biologinės įvairovės požiūriu 
vertingi skroblynai. Skroblynai yra ties arealo riba, nestabilūs. Didesni – Vidzgiryje, Viš- 
tytgiryje, Virbalgiryje. 
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Lietuvoje žemapelkės sudaro 71 %, aukštapelkės – 22 %, tarpinio tipo pelkės – 7 % visų 
pelkių (Janukonis, 1998). 

Pelkių ekosistemos, kaupdamos atitekantį vandenį, reguliuoja potvynius, kaupia ir skai- 
do teršalus, palaiko medžiagų ir energijos apytaką, mitybos grandinių stabilumą ekosiste- 
moje. Pelkėse susikaupia didžiulis organinės medžiagos kiekis, taigi jos yra svarbios aku- 
muliuojant anglies dvideginį. Sukauptos durpių pavidalo organinės medžiagos yra svarbus 
išteklius. 

Lietuvoje pelkių itin sumažėjo XX a. pabaigoje. Dar šeštajame dešimtmetyje jos sudarė 
6-7 % viso Lietuvos ploto. Po dešimties metų jų jau buvo likę 5,1 %. Ir vėliau pelkių plotai 
mažėjo, kai kuriuose rajonuose jų visai neliko. Pastaraisiais metais Lietuvoje didesnių pelkių 
yra likę per 800, o dar šeštajame dešimtmetyje jų buvo per 1500 (Mierauskas ir kt., 2005). 

Jų mažėjimo priežastys gali būti natūralios ir susijusios su žmogaus veikla. Natūralios 
pelkių mažėjimo priežastys yra šios: 

•   mineralizuotesnio dirvožemio susidarymas; 
•   samanų bendrijų kaita daugėjant krūmų; 
•   miško augalijos įsigalėjimas; 
•   tipingų pelkinių biotopų mažėjimas; 
•   augalų ir gyvūnų rūšių tarpusavio konkurencija; 
•   naujų augalų ir gyvūnų rūšių skverbimasis. 
Pelkių mažėjimą lemiančios priežastys, susijusios su žmogaus veikla: 
•   aplinkinių vandens telkinių melioravimas; 
•   tiesioginis įvairių tipų pelkių sausinimas; 
•   vandens telkinių tarša; 
•   eutrofikacijos procesai; 
•   intensyvi ūkinė veikla; 
Pelkinių  ekosistemų  augalija  dėl  jų  savitumo  išliko  gana  natūrali,  nors  jų  plotai  per 

30 metų sumažėjo 70%. Pelkių būklė Lietuvoje labai priklauso nuo jų dydžio. Smulkios 
pelkutės, ypač įsiterpusios į žemės ūkio naudmenas, buvo sunaikintos melioracijos ir miš- 
ko sausinimo. Mažos pelkutės, didinančios kraštovaizdžio mozaiką bei turinčios ekotono 
efektą, yra vienos iš svarbiausių. Vertingiausios stambios pelkės – Čepkeliai, Kamanos, 
Artoji, Bežalotas, Mūšos Tyrelis, Svencelė (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

Didžiosios pelkės paprastai yra saugomos. Tarptautiniu mastu svarbiausia pelkių eko- 
sistemų  apsauga  yra  Ramsaro  konvencija  (pasirašyta  1971  m.  Irane,  Ramsaro  mieste): 
Konvencija dėl pelkių ir seklių vandenų, turinčių tarptautinę reikšmę, ypatingai vandens 
ir pelkių paukščių apsaugai. Lietuva prie jos prisijungė 1993 m. Pagrindiniai šios konven- 
cijos tikslai yra sustabdyti pelkių ir seklių vandenų ekosistemų teritorijų mažėjimą visame 
pasaulyje, užtikrinti šių vertingų gamtinių kompleksų tinkamą apsaugą. Konvencijoje rei- 
kalaujama, kad kiekviena šią konvenciją ratifikavusi šalis privalo bent vieną savo saugomą 
teritoriją įrašyti į specialų šios konvencijos „Tarptautinės svarbos pelkių ir seklių vandenų 
sąrašą“ ir užtikrinti šių teritorijų apsaugą. Lietuvoje tarptautinės svarbos Ramsaro terito- 
rijomis 1993 m. paskelbti Žuvinto, Kamanų, Čepkelių ir Viešvilės rezervatai bei Nemuno 
deltos regioninis parkas. Visas Ramsaro tipo teritorijų plotas Lietuvoje sudaro apie 40 000 
ha. Pelkių apsauga Lietuvoje įgyvendinama saugomose teritorijose. Lietuvos saugomose 
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teritorijose šiuo metu yra 821 pelkė, visas jų plotas – 78 357 ha, arba 18,9 % visų Lietuvos 
pelkių (Mierauskas ir kt., 2005). 

Pelkėse įvairovė yra unikali, tačiau nėra didelė, ypač aukštapelkėse. Šiuo metu pelkės ir 
šlapžemės yra vienos iš svarbiausių saugomų ir saugotinų ekosistemų. Jų tyrimai, saugoti- 
nų plotų išskyrimas yra vieni iš svarbiausių veiksmų pasaulyje, saugant biologinę įvairovę. 
Pelkės ir kitos šlapžemės yra nepaprastai svarbios vandens-pelkių komplekso paukščiams. 
Čia stebima pati didžiausia bestuburių, savita makromicetų ir kitų gyvūnų biologinė įvai- 
rovė. 

 
8.3.5. Pievų ekosistemos 

Pievos – tai nedirbamos žemės plotai, apaugę mezofitinėmis daugiametėmis žolėmis. 
Lietuva  priklauso  mišrių  miškų  zonai,  todėl  natūralios  pievos  egzistuoja  tik  ten,  kur 
gamtos veiksniai (upių potvyniai užliejamose pievose) ar žmonių veikla (šienavimas, 

ga- 
e užaugti krūmams ir medžiams. Pievos gali būti natūralios ir žmogaus sukurtos. Natūralios pievos gali 

būti atsiradusios kaip antrinis darinys buvusių miškų vietoje. Natūralios pievos gali 
atsirasti ir upių slėniuo- se, paežerėse, kur pievas suformuoja ilgalaikiai potvyniai, 

trukdantys įsigalėti krūmams ir 
medžiams. Žmogaus dirbtinai sukurtos pievos vadinamos sėtinėmis. Pagal fitotopologinę 

klasifika- 
ciją pievos skirstomos į salpines ir nesalpines – sausumines, žemumų ir pelkines. Salpinės 
pievos susiformuoja upių slėniuose, o nesalpinės – moreninių nuogulų zonoje. 

Sausuminės  pievos  formuojasi  iškilesnėse  vietose  ir  lygumose.  Jų  drėgmės  sąlygos 
nevienodos. Pagrindinis sausuminių pievų drėgmės šaltinis – krituliai. Gruntinis vanduo 
būna 2-3 ir daugiau metrų gylyje. Pagal drėgmės sąlygas išskiriamos absoliučiai sausos, 
normalaus drėgnumo ir laikinai per drėgnos sausuminės pievos. 

Žemumų pievos formuojasi žemesnėse vietose – daubose, slėniuose. Jas drėkina įvai- 
rūs vandenys: kritulių, atitekantis iš aplinkinių aukštumų, negiliai slūgstantis gruntinis van- 
duo. Šių pievų įvairovė didesnė nei sausuminių. Išskiriamos daubų, slėnių ir supelkėjusių 
žemumų pievos. 

Pelkinės pievos formuojasi žemiausiose vietose, žemapelkėse. Jose būna ne plonesnis 
kaip 30  cm storio durpių sluoksnis.  Būdingos  įvairios viksvos.  Pagal drėkinimo pobūdį 
išskiriamos slėnių ir šlaitų bei pašlaičių pievos. 

Salpinės pievos formuojasi plotuose tarp upių vagų ir jų slėnių pagrindinių krantų (te- 
rasų). Šių pievų egzistavimas priklauso nuo upių vandens, jo tėkmės, nešmenų, potvynių 

trukmės. Pagal užliejimo trukmę skiriamos ilgai ir trumpai užliejamos salpinės pievos. 
Natūralių pievų ekosistemos, ypač miškuose ir upių slėniuose, pasižymi didžiausia au- 

galų, kartu ir su jais susijusių bestuburių bei grybų rūšių įvairove. Per paskutinius 30 metų 
labai sumažėjo natūralių pievų plotai: 1956 metais pievos dengė 19,6% šalies teritorijos, o 
1980 metais jų liko 6,5%. Ypač mažai išliko natūralių žemyninių pievų, kurios buvo inten- 
syviai kultūrinamos ar apsodintos mišku. 

Išlikusių natūralių užliejamų ir žemyninių pievų būklė yra prasta. Pusiau natūralių pievų 
išsaugojimas yra susijęs su jų ekstensyviu naudojimu. Stipriuose ūkiuose derlingos pievos 
ir ganyklos yra per daug intensyviai naudojamos ir degraduoja. Kitur nebenaudojamos ne- 
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derlingos pievos ir ganyklos užauga krūmais arba užsodinamos mišku. Kai kuriuose regio- 
nuose, ypač Žemaitijoje, pievomis pradeda virsti nebenaudojamos ariamosios žemės. Ypač 
didelę reikšmę gyvūnijai turi pelkių-miškų-pievų ekotonai. Šiuose pereinamuose plotuose 
pati didžiausia bestuburių ir kitų gyvūnų biologinė įvairovė. 

Vertingiausios  yra  užliejamos  pievos  Nemuno,  Jūros,  Minijos  ir  Nevėžio,  Dubysos, 
Ventos, Nemunėlio slėniuose. Žemyninės pievos, ypač sauspievės Žemaičių, Dzūkų ir Sū- 
duvos aukštumose (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

 
8.3.6. Smėlynų ekosistemos 

Lietuvoje smėlynai, išskyrus pajūrio ir didžiųjų upių pakrančių, formuojasi daugiausia 
kaip antrinės kilmės, vietoj žmonių ūkinės veiklos iškirstų miškų. Išskiriami baltųjų kopų, 
pilkųjų kopų ir žemyniniai smėlynai. 

Baltųjų  kopų  bendrijos  Lietuvoje  formuojasi  tik  Baltijos  pajūryje,  ant  biraus,  mažai 
maisto medžiagų turinčio, nuolat pustomo smėlio. Pilkųjų kopų bendrijos nemažus plotus 
užima pajūryje – pilkosiose kopose ir palvėje. Žemyninių smėlynų bendrijos žemyninėje 
šalies dalyje mažais lopinėliais išsimėčiusios kariniuose poligonuose, kirtavietėse, pamiš- 
kėse, miško aikštelėse, šlaituose. 

Tai bene savičiausios ekosistemos su retomis, ribinėmis bendrijomis. Jų apsauga yra 
problemiška, nes tai nuolatos kintantys kompleksai. Daugiausia problemų kelia smėlynų 
užaugimas arba užsodinimas mišku, pasikeitus ūkinės veiklos pobūdžiui. Pakrantės kopas 
labiausiai neigiamai veikia intensyvi rekreacija – naikinamos, nutrypiamos retų augalų ir 
grybų augimvietės, vyksta smėlio nuošliaužos. 

Dauguma smėlynų buveinių yra vertingos biologinės įvairovės požiūriu ir saugomos. 
Net  9  tipų  Lietuvoje  aptinkamos  smėlynuose  įsikūrusios  buveinės,  pvz.,  užuomazginės 
pustomos kopos, nesusivėrusios žemyninės smiltpievės ir kitos, įrašytos į Europos Sąjun- 
gos  buveinių  direktyvos  saugomų  buveinių  sąrašą.  Joms  šalyje  steigiamos  specialiosios 
saugomos teritorijos. Itin vertingomis buveinėmis laikomos pilkosios kopos, todėl visos 
turėtų būti saugomos (Lietuvos Respublikos ..., 1997). 

 
klausimai 

 
•   Kokie veiksniai lemia augalijos skirtingą pasiskirstymą Žemėje? 
•   Kokie biomai išskiriami Žemėje? 
•   Kokie  pagrindiniai  bruožai  būdingi  lietingiesiems  ir  liūčiažaliams  tropikų  miš- 

kams? 
•   Kokie pagrindiniai bruožai būdingi savanoms ir dykumoms? 
•   Apibūdinkite vasaržalius ir spygliuočius miškus? 
•   Kokie pagrindiniai bruožai būdingi stepėms ir alpinėms pievoms? 
•   Apibūdinkite agrarines ir urbanizuotas ekosistemas. 
•   Apibūdinkite Lietuvos miškų ir pelkių ekosistemas. 
•   Apibūdinkite Lietuvos pievų ir smėlynų ekosistemas. 
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9. SAUGOmOS teRItORIjOS 
 

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos saugomų teritorijų raidą, sistemą, saugomų terito- 
rijų kategorijas. Išnagrinėsime skirtingų kategorijų – konservacinės apsaugos prioriteto, 
atkuriamosios apsaugos prioriteto, ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos, kompleksi- 
nės saugomos teritorijos saugomų teritorijų – paskirtį, tikslus, kategorijas. Išsiaiškinsime 
gamtinio karkaso sampratą bei jo sudėtines dalis, susipažinsime su Europos Sąjungos eko- 
loginio tinklo Natura 2000 elementais. 

 
Šame skyriuje pradėsime nagrinėti sausumos ekosistemų išsaugojimo sistemas bei prie- 

mones. Biologinės įvairovės konvencija, pasirašyta Rio de Žaneire 1992 metų birželio 5 
d., skiria ypatingą dėmesį biologinės įvairovės išsaugojimui in situ, t.y. natūraliomis są- 
lygomis.  Rekomenduojama  kurti  saugomų  teritorijų  sistemą,  remti  natūralių  ekosistemų 
bei  gyvybingų  populiacijų  išsaugojimą,  reguliuoti  biologinių  išteklių  naudojimą,  atkurti 
degraduotas ekosistemas bei nykstančias rūšis. 

Plėtojantis pramonei ir energetikai, miškų ir žemės ūkiui, augant miestams ir gyvenvie- 
tėms prarandamos natūralios gamtinės ekosistemos. Vienas iš svarbiausių būdų sausumos 
ekosistemoms išsaugoti yra saugomos teritorijos. Jos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos 
ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologi- 
nę įvairovę; užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą 
naudojimą  ir  atkūrimą;  sudaryti  sąlygas  pažintiniam  turizmui,  moksliniams  tyrimams  ir 
aplinkos būklės stebėjimams; propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius komplek- 
sus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio apsaugos idėjas. 

Lietuvos saugomų teritorijų tinklas siekia seniausius šalies laikus. Pirmoji saugomų te- 
ritorijų kūrimo tradicija buvo susijusi su religija. Tai kultinių šventgirių, šventųjų medžių, 
akmenų, vandens telkinių ir kitų gamtos objektų, kuriuos buvo draudžiama naikinti, tradi- 
cija. Feodalinio laikotarpio metu gamtos išteklių naudojimo reglamentavimo pradmenys 
randami Kazimiero teisyne (1468 m.) bei Pirmajame Lietuvos statute (1529 m.). Šiuose 

dokumentuose daugiausia dėmesio skiriama miškų ir medžiojamosios faunos apsaugai. 
Nepriklausomos  Lietuvos  laikotarpiu  šalį  pasiekė  naujos  aplinkosauginės  idėjos,  pa- 

remtos gamtinės ir kultūrinės įvairovės, retų objektų išsaugojimo būtinumu. Saugomų teri- 
torijų steigimo poreikį aiškino to meto šviesuoliai – T. Ivanauskas, P. Matulionis, J. Tumas- 
Vaižgantas. Buvo diskutuojama dėl gamtinių rezervatų įkūrimo, tačiau pirmasis Žuvinto 
rezervatas buvo įkurtas tik 1946 m. 

Ankstyvuoju  sovietiniu  laikotarpiu  (1946-1960  m.)  buvo  ieškoma  teritorinės  gamto- 
saugos organizavimo formų, kuriant pokarinį saugomų teritorijų tinklą. Tuomet buvo stei- 
giamos Lietuvos saugomos teritorijos, iš esmės skirtos medžioklės ištekliams išsaugoti ir 
atkurti. 

Dabartiniam Lietuvos saugomų teritorijų tinklo pradmenys siekia vėlyvąjį sovietmetį 
(1960-1990 m.). 1959 m. buvo priimtas pirmasis Gamtos apsaugos įstatymas, kuris numa- 
tė pagrindines saugomų teritorijų kategorijas, jų režimus. Buvo įsteigti pirmieji gamtiniai 
ir kompleksiniai draustiniai, išplėstas Žuvinto rezervatas, įkurti du nauji gamtiniai rezer- 
vatai – Čepkelių ir Kamanų. Kartu buvo formuojama kultūros paveldo objektų apsaugos 
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sistema. 1974 m. buvo įkurtas pirmasis nacionalinis parkas. Vėliau buvo plečiama saugo- 
mų teritorijų sistema, sukurti gamtinio karkaso teoriniai ir projektiniai pagrindai, įteisintas 
ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų tinklas. 

Dabartiniu laikotarpiu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990 m.), buvo baigtas kur- 
ti  Lietuvos  saugomų  teritorijų  tinklas  –  įkurti  nauji  nacionaliniai  bei  regioniniai  parkai, 
išplėstas valstybinių draustinių tinklas. 1993 m. buvo priimtas Saugomų teritorijų įstaty- 
mas, kuris iš esmės atvėrė naują saugomų teritorijų sistemos raidos etapą. Naujas saugomų 
teritorijų  plėtros  etapas  siejamas  su  Europos  Sąjungos  saugomų  teritorijų  tinklo  Natura 
2000 kūrimu. 

Pagal Saugomų teritorijų įstatymą, priimtą Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. gruo- 
džio 4 d., Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro šios kategorijos (9.1 lentelė): 

•   konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba ti- 
piški gamtinio ar kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvai- 
rovė. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: rezervatai, draustiniai 
ir paveldo objektai; 

•   atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos, kuriose saugomi, atkuriami, palai- 
komi, gausinami bei ribotai naudojami veiklai ir visuomenei svarbūs gamtos ište- 
kliai. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: atkuriamieji sklypai, 
genetiniai sklypai; 

•   ekologinės  apsaugos  prioriteto  teritorijos,  kuriose  palaikoma  ekologinė  krašto- 
vaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir 
kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) arba neigia- 
mo antropogeninių objektų ir veiklos poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos 
ekologinės apsaugos zonos; 

•   kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižy- 
minčios teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą 
sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos. 
Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: valstybiniai parkai – nacio- 
naliniai ir regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – bios- 
feros rezervatai ir biosferos poligonai. 
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9.1 lentelė. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys (šaltinis – Valsty- 

binė saugomų teritorijų tarnyba) 
Saugomų 

teritorijų ka- 
tegorijos 

 
 
 
 
 

Konservacinės 
apsaugos pri- 

 
 
 
Rezervatai 
 
 
 
 
Draustiniai 
 

 
 
gamtiniai 
kultūriniai 
 
 
gamtiniai 
 
 

Saugomų teritorijų tipai 
 
 
 
 

geologiniai, geomorfologiniai, pedologiniai, 
hidrografiniai, telmologiniai, talasologiniai, 
botaniniai, zoologiniai, botaniniai-zoologiniai, 
genetiniai 

 
oriteto terito- 
rijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologinės ap-
saugos priori-
teto teritorijos 

 
 
Ekologinės 
apsaugos 
zonos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atkuriamosios 
apsaugos pri- 
oriteto terito- 
rijos 

 
Kompleksinės 
saugomos teri- 
torijos 

 

 

 
 
 
Paveldo 
objektai/ 
paminklai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atkuriamieji 
plotai 
Genetiniai 
plotai 
Valstybiniai 
parkai 
Biosferos 
monitoringo 
teritorijos 

kultūriniai archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, ur- 

banistiniai/ architektūriniai 
kompleksiniai kraštovaizdžio, kartografiniai 

gamtos paveldo geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, 

hidrogeologiniai, botaniniai, zoologiniai 

kultūros paveldo archeologiniai, mitologiniai/istoriniai, memo- 

rialiniai, architektūriniai/inžineriniai, dailės 
• Bendrosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio ir 

laukų, požeminių vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens 
telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto apsaugos); 

• Buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų ir draustinių, 
paveldo objektų apsaugos); 

• Fizinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinio geodezinio pa- 
grindo punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių 
linijų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos); 

• Regimosios  (vizualinės)  apsaugos  (paveldo  objektų,  astrono- 
mijos observatorijų, aerodromų bei kitų infrastruktūros objektų 
apsaugos); 

• Sanitarinės apsaugos (gamybinių ir komunalinių objektų, že- 
mės  ūkio  įmonių  bei  kitų  ūkio  ir  infrastruktūros  objektų 
apsaugos); 

Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio 
vandens, kt. atsinaujinantiesiems ištekliams atkurti 
Sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems genetiniams ište- 
kliams išlaikyti 
nacionaliniai istoriniai nacionaliniai 
regioniniai istoriniai regioniniai 
biosferos rezervatai 
biosferos poligonai 
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9.1 pav. Lietuvos saugomos teritorijos (šaltinis – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) Šiuo 

metu saugomos teritorijos Lietuvoje užima 15,28 % teritorijos (9.2 lentelė): valsty- 
biniai rezervatai – 0,29 %; draustiniai – 2,66 %, atkuriamieji sklypai – 0,01 %; 

valstybiniai 
parkai – 9,24 %; biosferos rezervatai – 0,28 %; biosferos poligonai – 2,8 % (9.2pav.). 

 

 
 

9.2 pav. Lietuvos saugomų teritorijų pasiskirstymas pagal kategorijas 
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9.2 lentelė. Saugomų teritorijų kategorijos ir jų plotai (2007 05 09) 
(šaltinis – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) 

 
 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ KATEGORIJOS 
 

Kategorija Kiekis Plotas, ha Šalies teritorijos 
dalis, % 

Valstybiniai rezervatai 6 18769,14 0,29 
 Gamtiniai 3 18406,72 0,28 
 Kultūriniai 2 242,90 0,004 

Rezervatinės apyrubės 1 119,52 0,002 
Draustiniai 372 174014,71 2,66 

Valstybiniai draustiniai 260 161974,71 2,48 
 Kraštovaizdžio 47 49498,25 0,76 
 Geologiniai 10 629,95 0,01 
 Geomorfologiniai 40 22753,20 0,35 
 Hidrografiniai 34 12859,92 0,20 
 Pedologiniai 11 1271,97 0,02 
 Botaniniai 32 5207,04 0,08 
 Zoologiniai 30 14615,06 0,22 

ornitologiniai 10  2898,73 
ichtiologiniai 10 11110,36 
teriologiniai  1    7,60 
herpetologiniai  3  123,62 
entomologiniai  6  474,75 

 Botaniniai-zoologiniai 16 17254,15 0,26 
Telmologiniai 39 23858,07 0,37 
Talasologiniai 1 14027,10 0,21 

 Savivaldybių draustiniai 112 12040,00 0,18 
Atkuriamieji sklypai 3 875,42 0,01 
Valstybiniai parkai 35 603280,17 9,24 

 Nacionaliniai parkai 5 156945,35 2,40 
 Regioniniai parkai 30 446334,82 6,84 

Biosferos rezervatai 1 18489,69 0,28 
Biosferos poligonai 26 182587,30 2,80 
IŠ VISO: 998016,43 15,28 
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9.1. konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos 
 
 
rezervatai 

Rezervatai – saugomos teritorijos, įkurtos ypač vertingiems gamtiniams ar kultūriniams 
teritoriniams kompleksams išsaugoti ir tirti moksliniu požiūriu, natūraliai gamtinių procesų 
eigai užtikrinti arba kultūrinių vertybių autentiškumui palaikyti, gamtos ir kultūros paveldo 
teritorinių kompleksų apsaugai propaguoti. 

Rezervatų steigimo tikslai: 
•   užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros paveldo teritorinių komplek- 

sų ir objektų (vertybių) autentiškumo palaikymą; 
•   išsaugoti tipišką arba unikalų gamtinį arba kultūrinį kraštovaizdį ir jame esančius 

paveldo objektus; 
•   išsaugoti vertingas natūralias ekosistemas, buveines, laukinių augalų, grybų ir gyvū- 

nų rūšių genofondą; 
•   organizuoti nuolatinius mokslinius tyrimus ir stebėjimus bei muziejinį darbą; 
•   propaguoti gamtos ar kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (verty- 

bes). 
Pagal saugomų vertybių pobūdį rezervatai skirstomi į: 
•   gamtinius – ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti; 
•   kultūrinius (rezervatus-muziejus) – ypač vertingiems kultūrinio kraštovaizdžio kom- 

pleksams išsaugoti. 
Pagal steigimo ir organizavimo ypatumus skiriama: 
•   valstybiniai rezervatai; 
•   rezervatai, esantys valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose; 
•   rezervatinės apyrubės. 
Nedidelio  ploto  gamtinis  arba  kultūrinis  rezervatas,  kurio  apsaugai  ir  priežiūrai nėra 

įsteigta direkcija, vadinamas rezervatine apyrube. 
Lietuvoje yra 3 gamtiniai (Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės) ir du kultūriniai (Kernavės 

ir Vilniaus pilių) valstybiniai rezervatai, 36 gamtiniai ir 3 kultūriniai rezervatai, esantys 
kompleksinėse saugomose teritorijose, ir 1 rezervatinė apyrudė (9.3 pav.) 
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9.3 pav. Rezervatai 
 

 
Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik ši veikla: 
•   natūralių gamtinių procesų eigos tyrimai ir stebėjimai; 
•   priešgaisrinių priemonių vykdymas; 
•   epizootijų atvejais sanitarinių priemonių vykdymas; 
•   statinių, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti, statyba; 
•   gamtinio kraštovaizdžio, ekosistemų bei objektų, pažeistų veiklos, atkūrimas; 
•   kitų priemonių, atitinkančių rezervato steigimo tikslus, įgyvendinimas. 
Kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-muziejuose) leidžiama tik ši veikla: 
•   mokslinio tyrimo ir muziejinis darbas; 
•   veiklos pažeistų kultūrinio kraštovaizdžio teritorinių kompleksų bei objektų (verty- 

bių) atkūrimas; 
•   kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei objektų (vertybių) remontavimas, tyrinėji- 

mas, restauravimas ir konservavimas; 
•   kultūrinio  kraštovaizdžio  kompleksų  bei  objektų  (vertybių)  pritaikymas  lankyti  ir 

eksponavimas; 
•   statinių, kurių reikia rezervato steigimo tikslams įgyvendinti, statyba; 
•   kita  veikla,  atitinkanti  rezervato  steigimo  tikslus  ir  nurodyta  kultūrinių  rezervatų 

nuostatuose bei teritorijų planavimo dokumentuose. 
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Draustiniai 
Draustiniai – saugomos teritorijos, įkurtos moksliniu ir pažintiniu požiūriu vertingoms gam- 

tos ir kultūros vietovėms, jose esantiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams 
ir objektams, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei bei genetiniam fondui išsaugoti. 

Draustinių steigimo tikslai: 
•   išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves; 
•   užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą; 
•   išsaugoti  laukinių  augalų,  gyvūnų  bei  grybų  buveines  ir  rūšis,  genetiniu  požiūriu 

vertingas jų populiacijas; 
•   sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 
•   sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 
•   propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves. 
Pagal  saugomų  gamtos  ir  kultūros  paveldo  teritorinių  kompleksų  (vertybių)  pobūdį 

draustiniai skirstomi į: 
•   gamtinius; 
•   kultūrinius; 
•   kompleksinius. 
Gamtiniai draustiniai: 
•   geologiniai – žemės gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių atodangų, uolienų ar fosilijų 

kompleksams saugoti (9.4 pav.); 
•   geomorfologiniai – tipiškiems bei unikaliems reljefo formų kompleksams saugoti 

(9.5 pav.); 
•   hidrografiniai – tipiškiems bei unikaliems hidrografinio tinklo elementų (upių, ežerų, 

tvenkinių) pavyzdžiams saugoti (9.6 pav.); 
•   pedologiniai – natūraliems dirvožemiams saugoti (9.7 pav.); 
•   botaniniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų ir grybų rūšims bei jų bendri- 

joms ir buveinėms saugoti (9.8 pav.); 
•   zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ir bu- 

veinėms saugoti; šioje draustinių grupėje gali būti išskirtos teriologinių, ornitologinių, 
herpetologinių, ichtiologinių, entomologinių ir kitos draustinių rūšys (9.9 pav.); 

•   botaniniai-zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų, grybų ir gyvūnų 
rūšims, jų bendrijoms ar buveinėms saugoti (9.10 pav.); 

•   genetiniai – genetinę vertę turinčioms laukinių augalų ir gyvūnų rūšių populiacijoms 
saugoti; 

•   telmologiniai – tipiškiems bei unikaliems pelkių kompleksams saugoti (9.11 pav.); 
•   talasologiniai – vertingoms jūrų ekosistemoms saugoti. 
Kultūriniai draustiniai (9.12 pav.): 
•   archeologiniai – vietovėms, kurių teritorijos savitumą lemia archeologinių objektų 

sankaupos ar kompleksai, saugoti; 
•   istoriniai – vietovėms, susijusioms su istoriniais įvykiais, istoriškai reikšmingomis 

išlikusiomis ar sunykusiomis gyvenvietėmis, žymiais asmenimis ar jų veikla, taip 
pat tokių vietų sankaupa pasižyminčioms teritorijoms saugoti; 
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•   etnokultūriniai – vietovėms, kuriose yra tradicinės architektūros ar kitais etnokultū- 

riniais ypatumais išsiskiriančių gyvenviečių ar jų dalių, sakralinėms ir ritualinėms 
vietovėms, mitais, legendomis ir padavimais sureikšmintų objektų ar vietų sankaupa 
išsiskiriančioms vietovėms saugoti; 

•   urbanistiniai  /  architektūriniai  –  urbanistiniu  požiūriu  išsiskiriančioms  istorinėms 
miestų dalims, miesteliams, vietovėms, kuriose yra architektūriškai vertingų pastatų 
ir statinių ansamblių ar kompleksų, saugoti. 

Kompleksiniai draustiniai: 
•   kraštovaizdžio – vertingo gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms saugoti 

(9.13 pav.); 
•   kartografiniai – ypatingas geografines koordinates turinčioms vietovėms saugoti. 
Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus skiriami: 
•   valstybiniai draustiniai; 
•   savivaldybių draustiniai; 
•   draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) 

teritorijose. 
Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama: 
•   naikinti ar žaloti reljefo formas bei saugomus objektus; 
•   kasti durpes ir ežerų nuosėdas (sapropelį), išskyrus pradėtas kasti iki draustinio įstei- 

gimo; 
•   rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, taip pat naujus gręžinius naftos 

ir dujų žvalgybai bei gavybai, statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos 
integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimai,  aerodromus,  vėjo  jėgaines,  išskyrus 
atstatomus vėjo malūnus, rengti sąvartynus, kitus aplinką teršiančius, įskaitant vizu- 
aliai, statinius; 

•   rinkti, sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti didesnius kaip 0,5 kubinio metro natū- 
raliai juose esančius akmenis; 

•   tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį. 
Atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, tvirtinti krantus, valyti 
vagas, įrengti dirbtinius vandens telkinius, atlikti kitus darbus galima tik tais atve- 
jais, kai tai reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams (nekilnoja- 
mosioms kultūros vertybėms) atkurti bei tvarkyti ir vykdant prevencines priemones 
miestuose, miesteliuose ir kaimuose stichinėms nelaimėms išvengti; 

•   įrengti naujus su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 hektaro van- 
dens telkinius; 

•   sausinti ir keisti į kitas žemės naudmenas pelkes ir jų apypelkius; 
•   statyti su  draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus  pastatus esa- 

mose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba 
kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį 
faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir ben- 
drojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių 
nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršu- 
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tinės bei apatinės briaunos; 
•   sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panora- 

mas; 
•   įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su draus- 

tinyje saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis); 
•   atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams (ver- 

tybėms). 
Kultūriniuose draustiniuose draudžiama: 
•   naikinti ar žaloti kultūros paveldo kompleksus ir objektus (vertybes), naikinti jų au- 

tentiškumą; 
•   iš esmės pakeisti kultūros paveldo objektų aplinką, mažinant kultūros paveldo objek- 

tų vertę. 
 

 
 

9.4 pav. Geologiniai draustiniai 
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9.5 pav. Geomorfologiniai draustiniai 
 
 

 
 

9.6 pav. Hidrografiniai draustiniai 
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9.7 pav. Pedologiniai draustiniai 
 

 
 

9.8 pav. Botaniniai draustiniai 
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9.9 pav. Zoologiniai draustiniai 
 

 
 

9.10 pav. Botaniniai-zoologiniai draustiniai 
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9.11 pav. Telmologiniai draustiniai 
 

 
 

9.12 pav. Kultūriniai draustiniai 
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9.13 pav. Kraštovaizdžio draustiniai 
 

Paveldo objektai 
Paveldo objektai – tai atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo 

objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus 
apsaugos ir naudojimo režimas. Vertingiausi paveldo objektai skelbiami gamtos arba kul- 
tūros paminklais. 

Paveldo objektų skelbimo tikslai: 
•   išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus; 
•   išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę; 
•   sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 
•   sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 
•   propaguoti gamtos ir kultūros paveldo objektus. 
Paveldo objektai skirstomi į: 
•   gamtos paveldo objektus (saugomus gamtinio kraštovaizdžio objektus); 
•   kultūros paveldo objektus (nekilnojamąsias kultūros vertybes). 
Gamtos paveldo objektai: 
•   geologiniai – išskirtinių dydžių rieduliai, uolos, smegduobės ir olos, tipiškos arba 

unikalios, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, fosilijų ir mineralų radavietės; 
•   geomorfologiniai – išskirtinių dydžių ir išvaizdos reljefo formos: kalvos, gūbriai, 

atragiai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo formos; 
•   hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės; 
•   hidrografiniai – išskirtinių dydžių rėvos, senvagės, salos, kriokliai ir kiti hidrografi- 

nio tinklo elementai; 
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•   botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei estetiniu po- 
žiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių augavietės (buvei- 
nės), unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, dendrologiniai rinkiniai, dendrologi- 
nę vertę turintys parkai ir skverai; 

•   zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir maitinimosi vietos), 
gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos gyvūnų veiklos retenybės. 

Kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės): 
•   archeologiniai – piliakalniai, kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai ar jų liekanos, se- 

novės gyvenimo, gavybos, gamybos ir laidojimo vietos, žemgrindos, kūlgrindos ir 
kitos senovės kelių liekanos, hidrotechniniai įrenginiai, kiti archeologiniai objektai 
ar vietos; 

•   mitologiniai (sakraliniai) / istoriniai / memorialiniai – alkais vadinamos ir kitos se- 
novės kulto vietos, akmenys su senovės žmogaus veiklos žymėmis ar kiti žodinėje 
tautos kūryboje išgarsinti objektai bei vietos, taip pat dabartinių tikybų vertinamos 
vietos; vietos ir (ar) statiniai, susiję su svarbiais visuomenės, kultūros ir valstybės 
istorijos įvykiais ar asmenybėmis, taip pat išgarsinti literatūros ar kitais meno kūri- 
niais, neveikiančios kapinės ar jų dalys, karių kapinės, sukilėlių, partizanų, kitų pasi- 
priešinimo okupantams dalyvių (rezistentų), žymių visuomenės, kultūros, valstybės 
veikėjų kapai, laidojimo vietos; 

•   architektūriniai / inžineriniai – reikšmingais pripažinti gyvenamieji bei negyvena- 
mieji  pastatai,  jų  dalys  ir  priklausiniai,  pastatų  kompleksai  bei  ansambliai,  dvarų 
parkai, kitos vientisos architektūrinės kompozicijos ryšiais susietos statinių ir kitų 
kūrinių grupės bei vietos, taip pat reikšmingais pripažinti inžineriniai techniniai sta- 
tiniai: tiltai, tuneliai, užtvankos, malūnai, melioracijos įrenginiai, malūnų ar kitokia 
gamybinė ar technologinė įranga; 

•   dailės  –  reikšmingais  pripažinti  monumentaliosios  dailės  kūriniai,  koplytėlės,  ko- 
plytstulpiai, stogastulpiai, monumentalūs kryžiai, memorialiniai statiniai ir kiti dai- 
lės kūriniai, tiesiogiai susiję su jų užimama bei naudojimui reikalinga teritorija. 

Paveldo objektų teritorijose draudžiama: 
•   naikinti ir žaloti paveldo objektus ar jų vertės požymius; 
•   kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su 

paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu; 
•   statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu. 

 
 
 

Valstybiniai parkai 

 
9.2. kompleksinės saugomos teritorijos 
 

Valstybiniai parkai – tai didelio ploto saugomos teritorijos, įkurtos gamtiniu, kultūriniu 
ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarky- 
mas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. 

Valstybinių parkų steigimo tikslai: 
•   išsaugoti gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą kraštovaizdį; 
•   išsaugoti tipiškas arba unikalias ekosistemas; 
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•   atkurti  sunaikintus  ir  pažeistus  gamtinius  bei  kultūrinius  kompleksus  ir  objektus 
(vertybes); 

•   sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srity- 
se; 

•   propaguoti ir remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas; 
•   sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui; 
•   plėtoti aplinkosauginį švietimą, propaguoti ekologinę žemdirbystę; 
•   įgyvendinti kitus valstybinių parkų nuostatuose numatytus jų steigimo tikslus. 
Pagal reikšmę skiriami: 
•   nacionaliniai  parkai  –  saugomos  teritorijos,  įsteigtos  nacionalinės  svarbos  gamti- 

niam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam šalies etnokultūrinių sričių 
gamtos bei kultūros savitumus, saugoti ir tvarkyti. Istorinių Lietuvos valstybingumo 
centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istori- 
niai nacionaliniai parkai; 

•   regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu 
požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaci- 
niam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Istoriškai vertingiausiems regioniniams 
kultūriniams kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai re- 
gioniniai parkai. 

Lietuvoje yra 5 nacionaliniai parkai, vienas iš jų – istorinis. Tai Aukštaitijos, Dzūkijos, 
Kuršių nerijos, Trakų istorinis ir Žemaitijos nacionaliniai parkai. 

Lietuvoje yra 30 regioninių parkų, vienas iš jų – istorinis. Regioninius parkus pagal 
bendrą kraštovaizdžio pobūdį galima sugrupuoti į tokias grupes: 

•   pajūrio ir pamario regioniniai parkai: klifinio pajūrio (Pajūrio), slėninių marių (Kau- 
no marių); 

•   upių slėnių regioniniai parkai: gilių slėnių (Dubysos, Krekenavos, Pagramančio, Pa- 
nemunių, Salantų), lėkštų slėnių (Ventos, Dieveniškių istorinis), deltinių slėnių (Ne- 
muno deltos), didžiųjų kilpų (Nemuno kilpų, Nėries), paupių (Rambyno), paslėnio 
raguvynų (Pavilnių); 

•   miškingų ežerynų ir kalvynų regioniniai parkai: slėniuotų ežerynų (Labanoro), slė- 
niuotų ežeruotų kalvynų (Anykščių, Gražutės, Kurtuvėnų, Sirvėtos, Verkių), ežeruo- 
tų kalvynų (Aukštadvario, Varnių), paežerių kalvynų (Vištyčio), ežerynų (Asvejos, 
Metelių, Sartų, Veisiejų); 

•   plynaukščių ir lygumų regioniniai parkai: karstinių lygumų (Biržų), ežeruotų ply- 
naukščių (Tytuvėnų), upėtų lygumų (Žagarės). 

Valstybiniuose parkuose draudžiama: 
•   rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, taip pat naujus gręžinius naftos 

ir dujų žvalgybai bei gavybai, statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos 
integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimai,  aerodromus,  vėjo  jėgaines,  išskyrus 
atstatomus vėjo malūnus, tiesti tranzitinius inžinerinius tinklus, keisti reljefo formas, 
hidrografinio tinklo natūralius elementus, naikinti ir keisti istoriškai susiformavusio 
kultūrinio kraštovaizdžio pobūdžio, urbanistinių ir architektūrinių jo elementų bei 
kitų saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) vertės požymius; 
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•   mechaniškai ardyti natūralių pelkių augalinę dangą, kasti jose durpes, taip pat sau- 
sinti ir keisti į žemės ūkio naudmenas bei vandenis aukštapelkes, tarpinio tipo pelkes 
ir  jų  apypelkius  bei  žemapelkes,  kurių  plotas  didesnis  kaip  0,5  hektaro,  o  durpių 
sluoksnis didesnis kaip 1 metras, ir jų apypelkius; 

•   tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį. 
Atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, tvirtinti krantus, valyti 
vagas, įrengti dirbtinius vandens telkinius, atlikti kitus darbus galima tik tais atve- 
jais, kai tai reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams (nekilnoja- 
mosioms kultūros vertybėms) atkurti bei tvarkyti ir vykdant prevencines priemones 
miestuose, miesteliuose ir kaimuose stichinėms nelaimėms išvengti; 

•   statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir ben- 
drojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose; 

•   statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų 
tūrius  šlaituose,  kurių  nuolydis  didesnis  kaip  15  laipsnių,  taip  pat  arčiau  kaip  50 
metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius 
kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei 
estetinę vertę turinčias panoramas; 

•   įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su valsty- 
biniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis). 

 
biosferos stebėsenos teritorijos 

Biosferos stebėsenos (monitorinio) teritorijos – tai saugomos teritorijos, įsteigtos glo- 
balinei ir regioniniai biosferos stebėsenai (monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams 
vykdyti, taip pat jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. 

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų steigimo tikslai: 
•   sukurti reprezentatyvią kompleksinės ekologinės stebėsenos (monitoringo) sistemą 

– stebėti, kontroliuoti, prognozuoti gamtinių sistemų pokyčius; 
•   atlikti biosferos naudojimo eksperimentus bei tyrimus; 
•   plėtoti ekologinį švietimą bei propagandą; 
•   garantuoti gamtinių kompleksų apsaugą. 
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos yra (9.14 pav.): 
•   biosferos rezervatai – steigiami įgyvendinti tarptautinę biosferos pokyčių stebėsenos 

(monitoringo)  programą  ir  atlikti  gamtosaugos  eksperimentus  reprezentaciniuose 
natūraliuose gamtinių zonų kompleksuose bei juos supančiose teritorijose; 

•   biosferos poligonai – steigiami vykdyti nacionalinę ir regioninę aplinkos stebėseną 
(monitoringą) ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose. 

Veiklai  biosferos  rezervatuose  organizuoti  steigiamos  direkcijos.  Biosferos  poligonai 
direkcijų neturi. Lietuvoje yra vienintelis Žuvinto biosferos rezervatas ir 26 biosferos po- 
ligonai. 
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9.14 pav. Biosferos stebėsenos teritorijos 

Biosferos poligonai steigiami nuo 2004 m. Jų tinklas šiuo metu kuriamas kaip sud

 

 
ėtinė 

nacionalinės kompleksinės ir specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos siste- 
mos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalis. Biosferos poligonuose stebimi, kon- 
troliuojami ir prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai, rūšių būklė. Beveik visi biosferos 
poligonai steigiami Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšims išsaugoti įgyvendinant Eu- 
ropos Sąjungos Paukščių direktyvos reikalavimus. 

Šie biosferos poligonai skirti paukščių rūšims išsaugoti, užtikrinant palankią jų būklę, 
vykdyti saugomų rūšių stebėseną, mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvai- 
rovę, analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms, atlikti gamtosaugos 
eksperimentus, užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą. 

Kiekvienas biosferos poligonas turi ribų planą ir individualius nuostatus. Apsaugos ir 
naudojimo režimas juose nustatomas atsižvelgiant į saugotinų rūšių poreikius netaikant per 
griežtų reikalavimų. Paprastai ribojama, reglamentuojama miškų ūkio veikla. Miškų ūkio 
ir kita veikla biosferos poligone negali bloginti saugomų rūšių ir jų buveinių apsaugos bū- 
klės. Pagrindiniai ir einamieji kirtimai negali būti atliekami paukščiams perint. Nustatomi 
reikalavimai kitiems kirtimams. Skatinama reguliuoti plėšriųjų žvėrių skaičių. 

Biosferos poligonų žemę ir gamtos išteklius tvarko, saugo bei naudoja žemės savininkai, 
valdytojai, naudotojai. Saugomų rūšių būklę pagal Valstybinę aplinkos monitorinio progra- 
mą stebi, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas teikia saugomų teritorijų direkcijos. Jų 
veiklą koordinuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
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9.3. Atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos 
Atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos – tai teritorijos, kuriose saugomi, atkuriami, 

palaikomi, gausinami bei ribotai naudojami veiklai ir visuomenei svarbūs gamtos ištekliai. 
 

Atkuriamieji sklypai 
Atkuriamieji sklypai – tai saugomos teritorijos, skirtos veiklos nuskurdintoms gamtos 

išteklių rūšims arba jų kompleksams apsaugoti, atkurti, pagausinti bei ribotai naudoti gam- 
tos išteklius. 

Atkuriamųjų sklypų steigimo tikslai: 
•   atkurti veiklos nuskurdintas gamtos išteklių rūšis arba jų kompleksus; 
•   pagausinti bendrą gamtos išteklių fondą; 
•   užtikrinti atsinaujinančiųjų gamtos išteklių išsaugojimą ir racionalų naudojimą. 
Atkuriamieji sklypai steigiami valstybinėje žemėje uogynų, grybynų, vaistažolynų, gy- 

vūnijos, durpynų, požeminio vandens ir kitiems atsinaujinantiesiems ištekliams 
atkurti ir 

pagausinti. Jie steigiami gamtos ištekliams atkurti reikalingam laikotarpiui. 
 

Genetiniai sklypai 
Genetiniai sklypai – tai saugomos teritorijos, skirtos sėkliniams medynams ir kitų rūšių 

natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti 
Genetinių sklypų steigimo tikslas yra išsaugoti veiklai reikalingos genetinės medžiagos 

išteklius. Šie sklypai steigiami valstybinėje žemėje sėkliniams medynams ir kitų rūšių na- 
tūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti. 

Atkuriamuosiuose  ir  genetiniuose  sklypuose  ribojama  veikla,  mažinanti  gamtos  ište- 
klius, taip pat naudingųjų iškasenų eksploatavimas, žemės, miškų, vandenų, kito nekilnoja- 
mojo turto naudojimas bei nustatytų naudojimo būdų keitimas. 

 
9.4. ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos 

Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos – tai teritorijos, kuriose užtikrinama bendra 
ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio saugomiems 
gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams, izoliuoti juos nuo nei- 
giamo veiklos poveikio, sumažinti neigiamą ūkinių objektų poveikį žmogui ir aplinkai, taip 
pat užtikrinti ūkio objektų veiklą. 

Ekologinės apsaugos zonų nustatymo tikslai: 
•   užtikrinti bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą; 
•   išsaugoti saugomų bei geoekologiškai svarbių gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio 

kompleksų ar objektų (vertybių) aplinką, izoliuoti juos nuo neigiamo veiklos povei- 
kio; 

•   sumažinti  neigiamą  ūkinių  objektų  poveikį  žmogui  ir  aplinkai,  taip  pat  užtikrinti 
ūkio objektų veiklą. 

Pagal apsaugos pobūdį ekologinės apsaugos zonos yra: 
•   bendrosios ekologinės apsaugos – miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų apsaugos, pože- 

minių vandenų (vandenviečių), paviršinio vandens telkinių, agrarinių takoskyrų bei 
intensyvaus karsto apsaugos zonos; 
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•   buferinės apsaugos – valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir valstybinių drausti- 

nių, paveldo objektų buferinės apsaugos zonos; 
•   fizinės apsaugos – paveldo objektų, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elek- 

tros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų fizi- 
nės apsaugos zonos; 

•   vizualinės (regimosios) apsaugos – paveldo objektų, astronomijos observatorijų, ae- 
rodromų bei kitų infrastruktūros objektų vizualinės (regimosios) apsaugos zonos; tai 
plotai, kuriuose aplinkos keitimas gali pakenkti šių objektų aplinkai ar trukdyti juos 
apžvelgti; 

•   sanitarinės apsaugos – gamybinių ir komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei 
kitų ūkio ir infrastruktūros objektų sanitarinės apsaugos zonos; 

•   rezervuojančios apsaugos – perspektyvių naudingųjų iškasenų plotų apsaugos zo- 
nos. 

Ekologinės apsaugos zonos pagal išsidėstymo pobūdį gali būti nustatomos kaip sklypai, 
juostos arba žiedai. Bendrosios ekologinės ir buferinės apsaugos zonos gali būti skirstomos 
į skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pozonius. 

 
9.5. Gamtinis karkasas 

Gamtinio karkaso koncepciją pagrindė ir sistemą suformavo P. Kavaliauskas. Gamti- 
nis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis 
ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplin- 
kosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. 

Gamtinio karkaso nustatymo tikslai: 
•   sukurti  vientisą  gamtinio  ekologinio  kompensavimo  teritorijų  tinklą,  užtikrinantį 

kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, 
sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti; 

•   sujungti  didžiausią  ekologinę  svarbą  turinčias  buveines,  jų  aplinką  bei  gyvūnų  ir 
augalų migracijai reikalingas teritorijas; 

•   saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 
•   didinti šalies miškingumą; 
•   optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plė- 

trą. 
Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius par- 

kus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, 
gamtines rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. 

Gamtinį karkasą sudaro (9.15 pav.): 
•   geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba 

bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų eže- 
rynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo 
ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko ben- 
drąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 

•   geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti šoni- 
nį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvai- 
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rovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi 
stambiųjų  geosistemų  ekotopai.  Šios  teritorijos  kompensuoja  neigiamą  ekologinę 
įtaką gamtinėms geosistemoms; 

•   migraciniai koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis 
vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir au- 
galų bei gyvūnų rūšių migracija. 

 

 
9.15 pav. Lietuvos gamtinis karkasas (LR teritorijos bendrasis planas, 2002) Visos šios 
geoekologiškai aktyvios teritorijos yra sujungtos į vientisą sistemą – gamtinį karkasą, 

skirtą valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti jo struktūros 
stabilumą. 

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą gamti- 
nio karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės 
reikšmės. 

Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose išskiriamas ekologinis tin- 
klas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijos koridorius. Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvi- 
nė teritorinė struktūra ir gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė 
vertė. 
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žioji dalis saugomų teritorijų plotų patenka į gamtinį karkasą. Visose gamtinio karkaso teritorijose 

skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, palaikomas 
ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, vykdoma renatū- ralizacija ir ekosistemų 

atkūrimas bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma ir didinama biologi- nė įvairovė bei 
bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei plečiami želdynai ir želdiniai agrarinėse 

bei urbanizuotose teritorijose, vykdomi teritorijų ir akvatorijų rekultivacijos bei 
išvalymo darbai, neutralizuojamos, kitaip šalinamas kenksmingumas arba iškeliamos 

pra- 
monės įmonės ir mažinamas vizualiai agresyvių objektų poveikis. 

Siekiant stiprinti teritorijų ekokompensacines funkcijas, turi būti vykdomos aktyvios 
riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso struktūrų plėtojimo priemonės, 
teikiamas prioritetas šių teritorijų apželdinimui mišku, miško parkų ir kitų rekreacinės bei 
ekologinės paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui, ekologinei žemdirbystei. 

Ūkinė veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos 
poveikį,  atlikus  teritorijų  planavimo  dokumentų,  planų  ir  programų  strateginį  pasekmių 
vertinimą vadovaujantis Aplinkos apsaugos bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplin- 
kai vertinimo įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, numatant ir 
įgyvendinant įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam 
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti. 

Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramonės įmonių, kurioms reikalingi 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, statyba bei naujų gyvenamųjų pastatų 
ir gyvenamųjų kvartalų statyba konservacinės, miškų, kitos – rekreacinės, taip pat žemės 
ūkio paskirties teritorijose. 

Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros princi- 
pais. Teritorijose, turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, gamtinio 
karkso teritorijos tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, kultūrinius 
bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus. 

 
9.6. eS ekologinis tinklas natura 2000 

Europos ekologinis tinklas Natura 2000 – tai europinės svarbos saugomų teritorijų bendras 
tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaiky- 
ti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tirpus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos bendrijos terito- 
rijoje. Suintensyvėjus žemės naudojimui visoje Europoje, kilo grėsmė natūralioms buveinėms, 
sumažėjo daugelio rūšių populiacijos. Šiuo metu akivaizdžiai pastebima, kad natūralių buveinių 
lieka vis mažiau. Anksčiau buvusios gausios gyvūnų populiacijos šiandien sparčiai nyksta, o kai 
kurioms rūšims gresia visiškas išnykimas (pvz., eršketas, laibasnapė kuolinga, vėžliai ir kt.). Iš 
10 000 ES esančių augalų rūšių 3000 yra nykstančios, o 27 rūšims gresia išnykimas. 

Natura 2000 tinklui parinkta teritorija reiškia, kad šalis narė yra įpareigota užtikrinti 
palankų apsaugos statusą tam tikrai buveinei ar rūšiai, kurios yra išvardintos Paukščių ir 
Buveinių direktyvų prieduose. Numatytas lankstus teritorijos tvarkymas atsižvelgiant į kie- 
kvieną konkretų atvejį, priklausantį nuo buveinės ar rūšies ypatybių. 

Natura 2000 teritorijose gali būti vykdoma bet kokia veikla, kuri nekenkia saugomoms 
gamtos vertybėmis. Kai kuriais atvejais visa saugomoje teritorijoje vykdoma veikla gali 
būti vykdoma be apribojimų. Kai kuriais atvejais saugomose teritorijose vykdoma veikla 
gali būti apribojama ar net visai uždraudžiama. 
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Teisinį ekologinio tinklo Natura 2000 pagrindą sudaro dvi ES gamtos apsaugos direk- 
tyvos – Paukščių ir Buveinių. Šie teisiniai ES dokumentai yra susiję su natūralių buveinių, 
floros ir faunos apsauga, taip pat su jau minėtu Europos saugomų teritorijų tinklo sukūrimu. 
Remiantis Paukščių ir Buveinių direktyvomis, ES gamtos apsaugos politika užtikrina efek- 
tyvią unikalios biologinės įvairovės apsaugą visoje Europoje. 

1979 m. priimta ES Paukščių direktyva nustato visų Bendrijos teritorijoje gyvenančių 
laukinių paukščių rūšių bei jų buveinių apsaugą, reguliuoja retų paukščių rūšių medžioklę 
bei prekybą. Be to, ši direktyva draudžia kai kurias paukščių medžioklės bei gaudymo prie- 
mones, pvz., automatinius ginklus, tinklus, klijus, kilpas. 

Migruojantiems paukščiams neegzistuoja valstybių sienos. Tik vieningomis tarptautinė- 
mis pastangomis galima apsaugoti paukščius kelyje nuo jų gimtųjų vietų iki žiemaviečių. 
ES Paukščių direktyva kaip tik įpareigoja šalis nares atkreipti ypatingą dėmesį į migruojan- 
čių paukščių žiemavietes ir telkimosi vietas. 

Ši direktyva numato ypatingas šimtas aštuoniasdešimt vienos paukščių rūšies apsaugos 
priemones – paukščių apsaugai svarbių teritorijų steigimą. 

Dabar Europos Sąjungoje yra išskirta daugiau nei 1600 paukščių apsaugai skirtų terito- 
rijų, kurios apima daugiau nei 100 000 km2. Kiekvienais metais ES šalys narės steigia vis 
naujų paukščių apsaugai skirtų teritorijų. 

Kadangi Paukščių direktyvoje numatytos priemonės reglamentuoja tik paukščių apsaugą, 
jos nuostatų nepakako Europos buveinėms ir kitoms gyvūnų rūšims saugoti. Todėl 1992 m. Eu- 
ropos Komisija priėmė direktyvą „Dėl gamtinių buveinių ir gyvūnijos bei augalijos apsaugos“. 
Šioje direktyvoje apibrėžta 200 gamtinių buveinių tipų, 200 gyvūnų ir beveik 500 au- 

galų rūšių, kurioms išsaugoti turi būti steigiamos Europos mastu svarbios saugomos te- 
ritorijos.  Europos  Sąjunga  išsidėsčiusi  šešiuose  biogeografiniuose  regionuose  – Atlanto, 
Borealinio, Alpinio,  Žemyninio,  Viduržemio  jūros  rajono  ir  Makronezijos.  Kiekvienam 
biogeografiniam regionui dėl skirtingų gamtinių sąlygų būdinga savita gamta su skirtin- 
gomis buveinėmis ir rūšimis. Visuose biogeografiniuose regionuose yra išskiriamos rūšių 
apsaugai svarbios buveinės. Buveinių direktyva reikalauja išskirti vietas, kuriose būtų sau- 
gomos nykstančios gyvūnų rūšys. 

Ir Paukščių, ir Buveinių direktyvose išvardyta nemažai saugotinų rūšių, objektų, kurie 
mūsų krašte, skirtingai negu Vakarų Europoje, nėra reti ar nykstantys. Kiekvieną tokį atvejį 
Europos Komisija svarsto ir esant reikalui suteikia šaliai išimtį. 

Buveinių direktyvoje nurodoma, kokiais kriterijais vadovaujantis atrenkamos Europos 
mastu svarbios saugomos teritorijos. Reikalaujama, kad buveinės būtų pakankamai didelės, 
reprezentatyvios ir išsaugojusios būdingą struktūrą bei funkcijas, o gyvūnų populiacijos – 
pakankamai gausios ir gyvybingos. Buveinių direktyvoje reikalaujama, kad daug rūšių būtų 
saugomos ne tik specialiose saugomose teritorijose, bet visoje Europos Sąjungoje. 

Nykstančios gyvūnų ir augalų rūšys, kurios dėl ekonominės naudos seniai renkamos, 
gaudomos ar medžiojamos, taip pat įtrauktos į Buveinių direktyvą. 

Buveinių (kaip ir paukščių) direktyva draudžia ES šalyse naudoti kai kurias medžioklės 
priemones,  pavyzdžiui,  neselektyvius  spąstus,  dirbtinius  šviesos  šaltinius,  automatinius 
ginklus ir kt. 
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Turtinga Lietuvos biologinė įvairovė yra labai svarbi ekologiniam ES tinklui Natura 
2000. Kai kurios rūšys, aptinkamos mūsų šalyje, Vakarų Europos šalyse yra visai išnyku- 
sios arba labai retos. Įgyvendinant ES Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus, buvo 
steigiamos ekologinio tinklo Natura 2000 saugomos teritorijos. Šį tinklą sudaro paukščių 
(PAST) ir buveinių (BAST) apsaugai svarbios teritorijos (9.3 lentelė). 

 

 
9.3 lentelė. Natura 2000 teritorijos Lietuvoje (2006.01.01) 

 

 

Kategorija Skaičius  Plotas, 

tūkst. ha 
 

Paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos (PAST) 73 523,5 
Vietovės, atitinkančios buvei- 

 
Persiden- 

giantis plotas, 
tūkst. ha 

 
 
 

391,6 

 

 
% nuo šalies 

teritorijos 
 

8,02 
 
 

nių apsaugai svarbių teritorijų 
(BAST) atrankos kriterijus 

266 649,3 9,94 
 

 

Iš viso 339 781,2 11,96 
 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
 

Šiuo metu išskirtos 73 paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir 266 vietovės, atitinkan- 
čios buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus (9.16 pav.). 

 

 
 

9.16 pav. Natura 2000 tinklas Lietuvoje 
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klausimai 

 
•   Kokie pagrindiniai Lietuvos saugomų teritorijų sistemos raidos bruožai? 
•   Kokios kategorijos sudaro Lietuvos saugomų teritorijų sistemą? 
•   Apibūdinkite rezervatų tikslus ir veiklą juose? 
•   Apibūdinkite draustinių tikslus ir veiklą juose? 
•   Kokia yra saugomų paveldo objektų paskirtis? 
•   Kuo panašūs ir kuo skiriasi nacionaliniai ir regioniniai parkai? 
•   Apibūdinkite biosferos stebėsenos teritorijų paskirtį? 
•   Kam reikalingos ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos? 
•   Kas kai yra gamtinis karkasas? 
•   Kokia yra ES ekologinio tinklo paskirtis? 
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10. AUGAlų benDRIjOS IR eUROPInĖS SVARbOS 
SAUGOmOS bUVeInĖS Šiame skyrelyje pristatoma Lietuvos bendrijų 

raudonoji knyga, charakterizuojamos au- galų bendrijų retumo kategorijos, trumpai 
apibūdinamos miškų, pelkių, pievų ir smėlynų bendrijos. Toliau apžvelgsime pagrindines 

europinės svarbos saugomas sausumos ekosis- temų buveines: pajūrio ir žemyninių 
smėlynų, viržynų ir krūmynų, pievų, pelkių, atodangų 

ir olų, miškų. 
 

10.1. Augalų bendrijų raudonoji knyga 
2000 m. parengta Lietuvos augalų bendrijų raudonoji knyga, į kurią įrašytos 53 augalų 

bendrijos, arba 24,5% aptinkamų augalų bendrijų. Iš jų 4 – miškų, 14 – pievų, 10 – pelkių, 
20 – vandens telkinių, 3 – smėlynų ir 2 dirbamų laukų (segetalinės). Sudarant šią knygą, nu- 
statyta Lietuvoje augalų bendrijų sintaksonominė priklausomybė, atlikta visiška sintaksonų 
inventorizacija. Lietuvos augalų bendrijų sąvade pagrindiniu vienetu laikoma asociacija, 
jungianti floristine sudėtimi ir prieraišumu ekologinėms sąlygoms panašias bendrijas. At- 
renkant į Raudonąją knygą įrašytinas bendrijas, buvo kreipiamas dėmesys į bendrijų isto- 
riškumą, rūšinės sudėties vertę išsaugant genofondą, unikalumą areale, lokalitetų skaičių, 
užimamą plotą, augimvietės ekologinį stabilumą. 

Raudonojoje augalų bendrijų knygoje išskirtos 5 kategorijos: 
0 – išnykusios bendrijos, žinomos iš literatūros šaltinių. Apsaugos režimas – patikrinti 

literatūroje nurodytas radimvietes; 
I – nedidelio arealo ir visame areale retos bendrijos, jų diagnostinės rūšys įrašytos į 

Lietuvos ar gretimų šalių raudonąsias knygas. Apsaugos režimas – visose jų augavietėse 
būtina steigti saugomas teritorijas. Bendrijų apsaugos režimas parenkamas atsižvelgiant į 
bendrijų prigimtį; 

II – labai retos Lietuvoje bendrijos, jų užimami plotai maži, būdingos kokiam nors fi- 
ziniam geografiniam Lietuvos rajonui. Bendrijoms yra didelė grėsmė išnykti dėl ūkinės ir 
rekreacinės  veiklos. Apsaugos  režimas  –  tipiškiausios,  natūraliausios  ir  gyvybingiausios 
bendrijos, užimančios optimalias augavietes, turi būti saugomos draustinių režimą turin- 
čiose teritorijose; 

III – Lietuvoje retos arba etaloninės bendrijos. Apsaugos režimas – bendrijos saugomos 
esamose draustinių teritorijose; 

IV – neapibrėžto statuto (nepakankamai ištirtos, neaiškaus paplitimo) bendrijos. Apsaugos 
režimas – bendrijų apsauga nustatoma patikslinus jų struktūrą, paplitimą ir nykimo priežastis. 
Išsaugoti Lietuvos teritorijoje retų rūšių ir bendrijų įvairovę svarbu ne tik Lietuvai, bet ir 

visam Europos regionui. Pagal Europoje priimtą floristinę ekologinę klasifikaciją, Lietuvos 
augalija apima 230 asociacijų, priklausančių 30 klasių (44 eilėms, 75 sąjungoms). 

Miškuose aptinkama beveik pusė (713) floros rūšių, iš jų nemažai įrašyta į Lietuvos 
raudonąją  knygą.  Inventorizuotos  30  asociacijų  bendrijos,  kuriose  auga  siekiantys  area- 
lo paribį arba esantys už arealo ribos augalai, tokie kaip Alnus incana, Carpinus betulus, 
Hedera helix, Viscum album, Quercus petraea. Net keturios miškų bendrijos yra retos ir 
nykstančios. 
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Pelkių bendrijos dėl pelkių sistemos uždarumo išliko pačios natūraliausios, nors jų per 
30 metų sumažėjo net 70 %. Dabar jos užima vos 3 % teritorijos. Pelkių augalijai didelę 
grėsmę kelia intensyvios melioracijos sukelta kaita. Daugelyje išlikusių pelkių pastebimi 
aiškūs eutrofizacijos procesai, kurie augalijai turi neigiamų padarinių. Aukštapelkių ben- 
drijose matomi stagnacijos reiškiniai – sulėtėjęs augimo tempas, sumažėjęs biologinis prie- 
augis. Visose pelkėse, vykstant mineralizacijai, pradeda augti pelkėms nebūdingi pievų ar 
miškų augalai. Pelkių bendrijos priskiriamos 28 asociacijoms, iš jų 10 retos ir saugotinos. 

Natūralios pievos (ypač miškų aikštelių, pamiškių, upių slėnių) pasižymi didžiausia au- 
galų rūšių įvairove. Pievų ekotopus pavertus ūkio naudmenomis, beveik visiškai sunaikin- 
tos žemyninės pievos: išliko tik nedideli jų fragmentai tarp ariamų laukų, pamiškėse, kalvų 
pašlaitėse.  Šiuo  metu  natūralią  pievų  augalijai  reprezentuoja  tik  upių  slėnių  ir  paežerių 
užliejamos pievos. Pievų bendrijos priklauso 35 asociacijoms. Iš jų 14 asociacijų bendrijos 
įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Smėlynų ekosistemos Lietuvoje, išskyrus pajūrio ir 

didžiųjų upių paplūdimius, daugiau- 
sia yra antrinės kilmės, susidariusios dėl ūkinės veiklos (buvusių karinių poligonų teritori- 
jos, atviri Pietryčių Lietuvos kontinentiniai smėlynai buvusių miškų vietoje). Daugiausia 
problemų kelia atvirų smėlynų užaugimas arba užsodinimas mišku pasikeitus ūkinės veiklos 
pobūdžiui.  Pajūrio  kopų  augalijai  kenkia  intensyvi  rekreacija  (naikinamos,  nutrypiamos 
retų augalų augimvietės, prasideda kopų erozija). Smėlynuose auga 12 asociacijų bendrijos 
(iš jų 3 yra retos ir nykstančios) (Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos, 2000). 

 
10.2. europinės svarbos saugomos buveinės lietuvoje Buveinių direktyvoje 
numatoma saugoti beveik 200 retų ir sparčiai nykstančių Europos buveinių. Lietuvoje 

yra 52 saugotinos europinės svarbos buveines (Rašomavičius, 2001). 
 

10.2.1. Pajūrio ir žemyninių smėlynų buveinės 

Užuomazginės  pustomos  kopos.  Baltijos  jūros  pakrančių  pirmosios  kopų  kūrimosi 
stadijos. Šioms paplūdimio kopoms priskiriamos eolinės formos, natūraliai (be žmogaus 
įtakos) susidariusios jūros paplūdimio paviršiuje ir kopų ruožai įkrantinėje paplūdimio da- 
lyje. 

Baltosios  kopos.  Biraus,  maisto  medžiagų  negausaus,  nuolat  pustomo  balto  smėlio, 
kurį sutvirtinant svarbiausiais yra stambūs, retakeriai, užpustymą ir nupustymą pakeliantys 
varpiniai augalai (Ammophila arenaria, Leymus arenarius, Calamagrostis epigejos ir kt.) 
buveinės. 

Pilkosios  kopos.  Nuo  jūros  nutolusio  didžiojo  nerijos  kopagūbrio  buveinės,  kuriose 
vėjo ardomasis poveikis labai silpnas, todėl jose lengvai įsikuria psamofitai, formuojasi 
stabilios, gausios rūšių smėlynų bendrijos, ant smėlio paviršiaus kaupiasi žuvusios augalų 
dalys, stebimi dirvožemio humusingo sluoksnio požymiai. 

Kopų varnauogynai. Pajūrio smėlynų augalijos vystymosi stadija, kurios bendrijoms 
būdingi tankūs Empetrum nigrum sąžalynai, pilkųjų kopų ir miško rūšių deriniai. 

Kopų gluosnynai. Gluosnių guotai, sporadiškai pasibarstę už apsauginio paplūdimio 
kopagūbrio plytinčios palvės žemesnėse vietose. Guotus formuoja Salix rosmarinifolia, ku- 
ris paprastai užauga iki 1–1,5 m aukščio. 
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Medžiais  apaugusios  pajūrio  kopos.  Šiam  buveinių  tipui  priskiriamos  visos  miško 

vystymosi pajūrio smėlynuose stadijos. 
Drėgnos tarpkopės. Lomos pajūrio kopų sistemoje, kuriose gruntinis vanduo arti pa- 

viršiaus ir/arba pavasarį ir rudenį telkšo balos. 
Pajūrio smėlynų tyruliai. Krūmokšnių bendrijos, susiformavusios žemyninio pajūrio 

lygumos palvėje, kuri susidarė iš supustyto, išplauto smėlio, kelių metrų storio sluoksniu 
slūgstančio ant moreninio priemolio. 

Nesusivėrusios  žemyninės  smiltpievės.  Nesusivėrusios  žemyninių  nekarbonatingų 
smėlių  smiltpievės,  kuriomis  užauga  žemyninės  kopos,  fliuvioglacialiniai  ir  senoviniai 
aliuviniai smėlynai, nedideli akumuliacinio smėlio ploteliai dabartinių upių salpose. 

 
10.2.2. Viržynų ir krūmynų buveinės 

 
Sausieji tyruliai. Viržinių šeimos augalų dominuojamos bendrijos, kurios susiformuoja 

kontinentiniuose, paprastai rūgščiuose ir sausuose smėlynuose. 
Kadagynai. Bendrijos su dominuojančiais kadagiais formuojasi karbonatinguose dir- 

vožemiuose ir dažniausiai išsidėsto upių, ežerų šlaituose ir paežerėse (tuomet dirvožemiai 
susidarę  ant  ežerinės  kilmės  kalkinių  tufų)  arba  susijusios  su  istorinių  vandens  telkinių 
kalkingais dariniais. 

 
10.2.3. Pievų buveinės Karbonatinių smėlynų smiltpievės. Sausos, mažai susivėrusios 

smiltpievės iš Koeleri- on glaucae sąjungos, susiformavusios daugiau ar mažiau 
karbonatinguose kontinentiniuose 

smėlynuose. 
Stepinės pievos (svarbios gegužraibinių augalų buveinės). Sausų, bazinių, karbonatais 

stipriai prisotintų dirvožemių, šiltų ir atvirų augimviečių Festuco-Brometea ir Trifolio-Ge- 
ranietea klasių pievos. Šio tipo buveinės formuojasi sausų kalvų šlaituose, upių slėnių sau- 
sose terasose ir šlaituose, saulėtose pamiškėse. Prioritetiniam buveinės tipui priklauso ste- 
pinės pievos, kurios yra gegužraibinių šeimos augalų, dažniausiai Platanthera chlorantha, 
Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis ustulata, Herminium monorchis augavietės. 

Rūšių  gausūs  briedgaurynai.  Priklauso  rūgščių  dirvožemių,  sausų  arba  mezofilinių 
augimviečių Violion caninae susivėrę briedgaurynai, turintys visą būdingų rūšių sudėtį. 

Melvenynai. Melvenių pievos formuojasi daugiau ar mažiau drėgnuose, azoto ir fos- 
foro negausiuose (oligotrofiniuose), rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose. 
Augimvietėms paprastai būdingas įvairaus storio durpingas dirvožemio sluoksnis ir negi- 
liai slūgstantis užmirkęs horizontas. 

Eutrofiniai aukštieji žolynai. Skiriami du aukštųjų žolynų formavimosi atvejai: a) ni- 
trofilinės drėgnos vandens telkinių pakrančių bendrijos (Senecion fluviatilis sąjunga), ku- 
rias sudaro aukštos bei vijoklinės žolės ir nedideli krūmai, b) natūralios ir beveik natūralios 
pamiškių bendrijos (Aegopodion podagrariae sąjunga). 

Aliuvinės pievos. Priskiriamos pievos, kurios formuojasi upių slėnių salpose ir yra už- 
liejamos sezoninių potvynių vandens. Aliuvinėms pievoms būdingi pašiaušėlynai, dryžuty- 
nai, šluotsmilgynai, eraičinynai, didieji viksvynai, vingiorykštynai. 
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Šienaujamosios  mezofitų  pievos.  Šienaujamųjų  mezofilinių  pievų  tipui  priklauso 

žemyninės vidutinio drėgnumo trąšios Arrhenatherion elatioris sąjungos pievos. Galimi 
sausesni  ir  drėgnesni  šių  labai  gausios  floristiškos  pievų  variantai.  Čia  taip  pat  priskirti 
neaukšti Calthion žolynai, kurie vystosi santykinai sausesnėse augimvietėse ir turintys per- 
einamuosius mezofitų ir higrofitų derinius. 

Miškapievės. Augalijos  kompleksas,  kurį  sudaro  nedideli  lapuočių  medžių  guotai  ir 
krūmai bei atvirų pievų plotai. Dažniausiai šiose buveinėse pasitaikantys medžiai Alnus 
incana, Alnus glutinosa, Betula pubescens, Betula pendula, Tilia cordata, Fraxinus excel- 
sior, kartu su krūmais Corylus avellana, Frangula alnus, Padus avium, Sorbus aucuparia 
susiburia į nedideles grupes, tarp kurių netaisyklingos formos kontūrais įsiterpia šienauja- 
mųjų pievų plotai. 

 
10.2.4. Pelkių buveinės 

Aktyviosios aukštapelkės. Nepažeistos arba labai mažai pažeistos, labai rūgščios, ne- 
gausios mineralinių medžiagų, ombrotrofinės (maitinamos lietaus vandeniu) aukštapelkės. 
Aktyviosiomis vadinamos aukštapelkės, kurios vis dar užima didelius plotus, jose vyksta 
durpių kaupimasis arba aktyvus jų formavimasis tik laikinai nutrūkęs, pvz., dėl sausros arba 
po gaisro. 

Degradavusios aukštapelkės. Aukštapelkės, kuriose paprastai dėl antropogeninio po- 
veikio pažeistas natūralus hidrologinis režimas. Dėl to pelkės paviršius išdžiūva, pakinta 
rūšių sudėtis arba jos išnyksta. Atstačius šių plotų hidrologinį režimą, jų augalija vis dar 
gali natūraliai atsikurti. 

Tarpinės pelkės ir liūnai. Buveinės, kuriose vyrauja pelkių augalų bendrijos, susifor- 
mavusios  oligotrofinių  ar  mezotrofinių  vandenų,  dažniausiai  žymiai  pakilusių  aukščiau 
substrato, paviršiuje ir turinčios tarpinių požymių tarp lietaus vandenimis (ombrogeninių) 
ir gruntiniais bei apypelkio vandenimis (soligeninių ir topogeninių) maitinamų pelkių tipų. 
Jomsatstovauja labai įvairios augalų bendrijos. 

Plikų durpių saidrynai. Pionierinės drėgnų plikų durpių bendrijos su Rhynchospora 
alba,  Drosera  rotundifolia,  Drosera  anglica,  Lycopodiella  inundata,  susiformuojančios 
nukastuose (nuardytuose) aukštapelkių plotuose, taip pat natūraliai vandens arba šalčio pa- 
žeistose pelkių vietose, jų praplaišose, kartais – mažamaisčių vandens telkinių fliuktuacijos 
zonos smėlyje su labai plonu durpių sluoksniu. 

Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės. Nekalkingi arba mažo kalkingumo, rūgštūs 
arba neutralios reakcijos šaltiniai, su jiems būdinga arba dėl jų poveikio susiformuojančia 
pelkine augalija. Specifines šaltinių bendrijas sudaro samanos ir kerpsamanės su žiediniais 
augalais. Jų rūšių sudėtis įvairuoja priklausomai nuo šaltinių atsivėrimo vietos. 

Žemapelkės su šakotąja ratainyte. Šakotosios ratainytės (Cladium mariscus) sąžaly- 
nai ežerų pakraščių helofitų juostoje ir paežerių pelkių plotuose. 

Šaltiniai su besiformuojančiais tufais. Kieto vandens šaltiniai su intensyviai besifor- 
muojančiomis nuosėdomis arba tufais, aptinkami miškuose arba atvirose vietovėse. Šios 
buveinės su vyraujančiomis samanų bendrijomis beveik visada nedidelės, apima šaltinių 
išsiliejimo vietas ir šaltinių upelių pakraščius. 
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Šarmingos žemapelkės. Buveinės su smulkiųjų viksvų ir žaliųjų samanų bendrijomis, 

susiformavusiomis  įmirkusiose  dirvose,  nuolatos  maitinamose  soligeniniais  (gruntiniais) 
ir topogeniniais (iš apypelkio atitekančiais) gausiais bazių, dažniausiai kalkingais vande- 
nimis, kuriose vandens lygis laikosi substrato lygyje, kiek aukščiau arba žemiau jo. Vyrau- 
jančios bendrijos priskiriamos Caricion davallianae sąjungai. 

 
10.2.5. Atodangų ir olų buveinės 

Karbonatinių uolienų atodangos. Kietų, karbonatų turinčių uolienų (dolomito, gipso, 
klinčių) atodangos, atsiveriančios šiaurinių šalies upių krantuose. Šiam tipui taip pat pri- 
klauso apleistų karjerų atodangos ir labai retai pasitaikančios karstinių įgriuvų dolomito ir 
gipso atodangos. 

Silikatinių uolienų atodangos. Silikatinių uolienų (smėlio, smiltainio, konglomerato, 
molio, aleurito) atodangos dažniausiai upių krantuose. 

Olos. Karstinės kilmės požeminės tuštumos, atsiradusios požeminių vandenų tėkmėms 
išplovus tirpias uolienas, daugiausia gipsą. 

 
10.2.6. miškų buveinės 

Vakarų taiga. Natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai, taip pat gaisravietėse be- 
sivystantys  pakaitiniai  spygliuočių  ir  lapuočių  medžių  jaunuolynai.  Pagal  vyraujančias 
medžių  rūšis  ir  augimviečių  pobūdį  gali  būti  natūralūs  seni  eglynai  –  ūksmingi  miškai 
su negausia rūšių žolių danga; natūralūs seni pušynai – sausi ir vidutinio drėgnumo, kai 
kada  drėgnoki  miškai  ant  nederlingų,  dažnai  rūgščių  smėlio  dirvožemių;  natūralūs  seni 
mišrūs miškai – miškai, kuriuose dažniausiai vyrauja spygliuočiai medžiai, tačiau nuolat 
įvairiu santykiu įsiterpia lapuočių medžių; miško gaisravietės – šiam potipiui priskiriami 
tiek visiškai gaisro sunaikinti vakarų taigos plotai, tiek iš dalies ugnies pažeisti medynai 
su išlikusiais gyvais medžiais. Jaunuolynai, besiformuojantys išdegusiuose miško plotuose 
– šiam potipiui priskiriami miškai ir krūmynai, natūraliai atsikuriantys po gaisrų skurdžiose 
smėlingose augimvietėse. 

Plačialapių ir mišrūs miškai. Priskiriami plačialapiai ir mišrūs miškai derlingose vidu- 
tinio ar laikinai perteklingo drėgnumo, bet neužmirkusiose augimvietėse. Pagal vyraujan- 
čius medžius paprastai tai būna ąžuolynai ar liepynai, tačiau žymią priemaišą sudaro Picea 
abies, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, gali pasitaikyti Alnus incana. 
Gausūs  žolių  eglynai.  Mišrūs  miškai,  kurių  medynuose  vyrauja  eglės  (Picea  abies) 

dažnai su gausia plačialapių medžių, ypač Quercus robur priemaiša. Buveinėms būdingi 
ryškūs, gausūs rūšių krūmų bei žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapiams miškams bū- 
dingų augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi spygliuočių 
miškų elementai. 

Medžiais  apaugusios  ganyklos. Augalijos  kompleksas,  kuriame  įvairus  medžių  ar- 
das – nuo reto miško ir pavienių medžių iki nedidelių medžių ir krūmų guotų – išsidėsto 
tarp didesnių ar mažesnių atvirų ganyklų plotų. Medžių ardą dažniausiai sudaro lapuočiai 
(Quercus robur, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula), rečiau 
Pinus sylvestris. Dažniausiai pasitaiko ganyklų su pavieniais senais stambiais ąžuolais. 
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Pelkėti lapuočių miškai. Plačialapių medžių miškai perteklinio drėkinimo vietose ant 
nerūgščiųs ir rūgščių durpių. Pelkinius lapuočių miškus nuolat veikia paviršiuje telkšantis 
vanduo, ir juos kasmet užlieja polaidžio vandenys. Priklauso šlapi ąžuolynai ir juodalks- 
nynai. 

Skroblynai. Priskiriami plačialapiai ir mišrieji miškai su paprastaisiais skroblais ant vi- 
dutinio drėgnumo priesmėlio ir žvyro ar higromorfinių molio ir priemolio dirvožemių. Šios 
buveinės gali užimti įvairaus trofiškumo augimvietes: nuo mezotrofinių iki eutrofinių. 

Griovų ir šlaitų miškai. Priklauso upių, upelių gilių slėnių ir ežerų stačių šlaitų bei 
griovų rūšių gausūs plačialapiai Acer platanoides, Ulmus glabra, Tilia cordata, Fraxinus 
excelsior  miškai  vidutinio  drėgnumo  trąšiose  ir  vidutinio  derlingumo  augimvietėse,  ant 
priemolio ar molio, kartais žvyro karbonatingų gerai drenuojamų dirvožemių. Šie miškai 
pasižymi vešliu žolynu. 

Sausieji ąžuolynai. Priskiriami subkontinentiniai ir subborealiniai brandūs ąžuolų su 
pušų priemaiša miškai, susiformavę sausose ar gana drėgnose oligomezotrofinėse augim- 
vietėse ant smėlio, moreninio priesmėlio, rečiau žvyro, dažnai nujaurėjusių, kartais higro- 
morfinių dirvožemių. 

Pelkiniai miškai. Spygliuočių bei mišrūs spygliuočių ir lapuočių medžių miškai drė- 
gnuose ir šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose, kurių gruntinis vandens lygis nuolat aukš- 
tas. Vanduo visuomet labai negausus maisto medžiagų. Medžių ardus sudaro Picea abies, 
Pinus sylvestris, kai kur būna gana gausus Betula pubescens, retkarčiais pasitaiko Alnus 
glutinosa. 

Aliuviniai miškai. Upių slėnių uosių ir juodalksnių miškai, užliejami kasmetinių pa- 
vasario potvynių, tačiau įsikūrę laidžiuose vandeniui ir geros aeracijos dirvožemiuose ir 
negalintys išsilaikyti nuolat vandens apsemtose teritorijose. Medžių ardus formuoja Alnus 
glutinosa ir Fraxinus excelsior, tačiau vietomis pasitaiko Ulmus glabra, Alnus incana, Sa- 
lix fragilis. 

Paupių guobynai. Kietųjų lapuočių miškai, įsikuriantys upių slėniuose, periodiškai už- 
liejami  potvynių  arba  pakilus  gruntinio  vandens  lygiui.  Šie  miškai  dažniausiai  auga  ant 
aliuvinių ir deliuvinių sąnašų. Priklausomai nuo augimvietės drėkinimo sąlygų medžių arde 
dominuoja uosiai (Fraxinus excelsior), guobos, vinkšnos ir skirpstai (Ulmus glabra, Ulmus 
laevis, Ulmus minor) arba ąžuolai (Quercus robur). 

 
klausimai 

 
•   Kiek retų augalų bendrijų įrašyta į Lietuvos raudonąją bendrijų knygą? 
•   Kokios kategorijos išskirtos Raudonojoje augalų bendrijų knygoje? 
•   Kokie yra atskirų bendrijų nykimo ypatumai? 
•   Apibūdinkite pajūrio ir žemyninių smėlynų europinės svarbos buveines. 
•   Kokie bruožai būdingi retoms viržynų ir krūmynų buveinėms? 
•   Išvardinkite pagrindines europinės svarbos pievų buveines. 
•   Kas būdinga retoms pelkių buveinėms? 
•   Kokios yra retos atodangų ir olų buveinės? 
•   Apibūdinkite europinės svarbos miškų buveines. 
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11. keRtInĖS mIŠkO bUVeInĖS 
 

Šiame skyriuje susipažinsime su dar viena ekosistemų apsaugos koncepcija, kuri spe- 
cializuota  miško  ekosistemoms  –  kertinėmis  buveinėmis.  Pirmiausia  aptarsime  kertinių 
miško buveinių koncepciją, jos elementus, inventorizacijos ypatumus bei inventorizacijos 
rezultatus  Lietuvoje.  Toliau  pateikiama  miško  kertinių  buveinių  klasifikacija:  sausieji  ir 
vidutinio drėkinimo spygliuočių ir mišrieji miškai, sausieji ir vidutinio drėkinimo lapuočių 
miškai, šlapieji miškai, vandens telkinių pakrančių šlaitai, lėkšti vandens telkinių krantai, 
kitos vandens veikiamos kertinės miško buveinės, nedidelės salos ir pusiasaliai vandens 
telkiniuose bei šlapžemėse, statūs šlaitai, gaisravietės, medžiais apaugusios naudojamos 
arba apleistos pievos ir ganyklos, medis milžinas, senas parkas, miško sala dirbamuose 
laukuose. 

 
Saugomos teritorijos Lietuvoje sudaro apie 15% šalies ploto. Miškai užima 63% na- 

cionalinių parkų ir 48 % regioninių parkų teritorijos. Apie 30% Lietuvos miškų (I–III ka- 
tegorijų miškai) saugoma arba juose taikomi tam tikri ūkininkavimo apribojimai, tačiau 
daugumoje šių miškų leidžiami atrankiniai ir sanitariniai kirtimai, šalinami seni ir džiūstan- 
tys medžiai bei stambios medienos liekanos. Todėl gali išnykti dalis miškuose gyvenančių 
organizmų rūšių, nes nyksta joms reikalingos gyvenamosios vietos (12.1 pav.): 

•   seni ir džiūstantys įvairių rūšių medžiai; 
•   įvairaus stambumo, amžiaus, apšviestumo ir skirtingų rūšių medienos liekanos (sto- 

vintys nudžiūvę medžiai, virtuoliai, stuobriai ir kt.); 
•   ilgai tam tikroje vietoje išliekantys miško elementai, pavyzdžiui, ilgai toje pačioje 

vietoje augantys nuolat drėgni šlapieji eglynai. 
Sprendžiant šią problemą, Švedijoje buvo sukurta kertinių miško buveinių (KMB) kon- 

cepcija. 
Kertinė miško buveinė (KMB) – nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė 

tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų buveinių specializuotųjų rūšių. 
KMB koncepcija buvo sukurta Švedijoje ir vėliau pritaikyta kitose Europos šalyse. 

Potenciali kertinė miško buveinė (PKMB) – teritorija, kuri palyginti greitai (per kelis 
dešimtmečius) taps kertine miško buveine, jeigu ji bus tvarkoma siekiant palaikyti biologi- 
nes vertybes (Andersson ir kt., 2005). 

Specializuotosios buveinių rūšys – rūšys, priklausomos nuo tam tikros kokybės speci- 
finių (kertinių) miško buveinių; šioms rūšims gresia pavojus išnykti, jeigu tokios buveinės 
pažeidžiamos. 
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12.1 pav. Medyno raida (Andensson ir kt., 2005) 
 

Siekiant išsaugoti lėtai plintančias specializuotąsias buveinių rūšis, jas būtina saugoti 
tose vietose, kuriose dabar jos randamos, nes tinkamos šių rūšių buveinės retos ir viena 
nuo kitos nutolusios. Ateityje tikslinga suformuoti koridorius, kuriais tokios rūšys galėtų 
išplisti. 

Miško vystymosi ypatumai ir kitos priežastys lemia, kad ypač svarbios biologinės ver- 
tybės – fragmentiškuose, daugeliu atvejų labai nedideliuose miško plotuose arba buveinėse, 
kuriose  yra  palyginti  daug  biologinės  įvairovės  elementų,  ypač  retų  ar  nykstančių  rūšių 
(12.2 pav.). 

Kertinės miško buveinės – tarsi salos erdvėje, kurioje negali gyventi daugelio specia- 
lizuotųjų buveinių rūšių organizmai. Tai – „kertiniai pamatų akmenys“, jeigu miško bio- 
loginę įvairovę įsivaizduotume kaip „namą“; iš to yra kilęs ir šių buveinių pavadinimas, 
pabrėžiantis jų svarbą (Andersson ir kt., 2005). 

Kai kada miškuose aptinkama saugomų, retų ar nykstančių rūšių organizmų, kurie nėra 
buveinių specializuotosios rūšys, jos nepriklauso nuo ypatingų miško savybių ar jo raidos 
ypatumų, o tik atsitiktinai įsikuria toje vietoje (daugelio rūšių induočiai augalai arba kai 
kurie netoli rūšies arealo ribos paplitę organizmai). Tokia teritorija nėra kertinė miško bu- 
veinė. 
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12.2 pav. Grybų ir vabzdžių bendrijos, būdingos skirtingoms eglės virtuolio irimo 

stadijoms (pagal Nils Forshed iš Andersson ir kt., 2005) 
 

Išskiriant KMB, negalima remtis saugomomis, retomis ar nykstančiomis rūšimis, kurios 
priklausomos nuo ekologinių sąlygų, bet nesusijusios su vientisomis teritorijomis ar buvei- 
nėmis. Prie šios kategorijos priskiriami daugelio rūšių gyvūnai, turintys dideles gyvenamą- 
sias teritorijas. Pavyzdžiui, baltnugariams geniams (Dendrocopus leucotus) maitintis reikia 
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gana daug džiūstančių ar negyvų lapuočių medžių jų gyvenamoje teritorijoje. Lapuočiai 
nebūtinai turi telktis vienoje vietoje (kertinėje miško buveinėje), jie gali būti pasklidę visa- 
me miške. Tam tikroje teritorijoje gyvenantys baltnugariai ar kiti geniai dažniausiai parodo, 
kad kai kurie miško sklypai pasižymi kertinių miško buveinių savybėmis. Šiuos paukščius 
išsaugoti,  ko  gero,  įmanoma  ne  saugant  vien  tik  kertines  miško  buveines,  bet  paliekant 
visame miške pakankamai džiūstančių lapuočių medžių ir negyvos medienos (Andersson 
ir kt., 2005). 

Kertinės miško buveinės negali būti išskiriamos remiantis tam tikroje teritorijoje ap- 
tinkamais  saugomų  rūšių  organizmais,  užimančiais  dideles  gyvenamąsias  teritorijas. Tai 
daugelio rūšių paukščiai ir žinduoliai. 

Teritorija, kurioje aptinkama saugomų specializuotųjų rūšių organizmų, taip pat nėra 
KMB, jeigu: 

•   šių rūšių organizmų aptikta neseniai labai pažeistame (pavyzdžiui, sanitarinių kirti- 
mų) plote, kuriame saugomos rūšies populiacija nepajėgi išsilaikyti ilgą laiką; 

•   rūšies individų atsitiktinai aptikta vietoje, jokiu būdu neatitinkančioje kertinės miško 
buveinės kriterijų. 

KMB  dažniausiai  išskiriamos  kompleksiškai  vertinant  aptiktas  indikatorines  rūšis  ir 
specializuotąsias buveinių rūšis, kertinius kraštovaizdžio elementus, kertinius biologinius 
elementus, miško struktūros ir raidos ypatumus. Kertiniai kraštovaizdžio ir biologiniai ele- 
mentai sukuria palankias sąlygas retų rūšių organizmams ir palaiko jų gausumą. 

Kertiniai kraštovaizdžio elementai – vizualiai nustatomi objektai, rodantys tam tikrą 
gamtos arba kultūros raidą ir sukuriantys palankias sąlygas retų ir specializuotųjų buveinių 
rūšių organizmams įsikurti. 

Kertinis biologinis elementas – svarbi saugomoms specializuotosioms rūšims miško 
aplinkos dalis, nuolat kintanti natūraliai vystantis miškui, kai ūkinės veiklos nėra arba ji 
taikoma pasirinktinai ir retai. Kertinių biologinių elementų gausa skirtingų tipų kertinėse 
buveinėse labai skiriasi (Andersson ir kt., 2005). 

Indikatorinės rūšys yra reiklios gyvenamųjų sąlygų kokybei, tačiau ne tokios reiklios 
kaip specializuotosios buveinių rūšys. Tai gana retai aptinkamos rūšys, parodančios tam ti- 
krą miškų būklę. Jos dažniausiai aptinkamos kertinėse miško buveinėse, tačiau retkarčiais, 
nors  ne  taip  gausiai,  gali  pasitaikyti  ir  kitokiose  buveinėse.  Jeigu  teritorijoje  aptinkama 
indikatorinė  rūšis,  tai  yra  vienas  iš  požymių,  rodančių,  kad  ši  teritorija  gali  būti  KMB. 
Indikatorinės rūšys paprastai nėra nykstančios Lietuvoje. Tarp buveinių specializuotųjų ir 
indikatorinių rūšių, kurioms pavojus išnykti negresia, griežtos ribos nėra. Indikatorinėmis 
rūšimis remtis patogiau, kadangi jos nėra tokios retos arba sunkiai aptinkamos kaip specia- 
lizuotosios buveinių rūšys (Andersson ir kt., 2005). 

Viena iš tipiškų indikatorinių kerpių rūšių yra ąžuolinė spuogė (Phlyctis agelaea), au- 
ganti ant lapuočių medžių, turinčių lygią žievę, taip pat mėgstanti drėgnas buveines. Kuo 
ilgiau toje pačioje vietoje auga miškas, tuo gausiau aptinkama Phlyctis agelaea. Negausi 
jos populiacija negali būti pakankamas argumentas išskirti KMB. Tačiau jeigu šios rūšies 
kerpių gausu ir (arba) jų aptinkama kartu su kitomis indikatorinėmis rūšimis bei kertiniais 
elementais, tai rodo, kad miškas yra KMB, ir didelė tikimybė aptikti saugomų specializuo- 
tųjų rūšių. 
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Nustatant kertines miško buveines naudojama 29 induočių augalų, 18 kerpių, 35 grybų, 
27 samanų, 15 moliuskų ir 16 vabzdžių indikatorinių rūšių. 

Dauguma specializuotųjų buveinių rūšių įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą. Vienas iš 
tokių pavyzdžių – nuo drėgmės priklausanti lėtai plintanti žalioji kežytė. Šios kerpės auga 
ant medžių tik tokiuose miškuose, kuriuose labai ilgą laiką nebuvo gaisrų, o mikroklimatas 
nuolat drėgnas. Jeigu miškas iškertamas arba jame kyla gaisras, dėl per sauso mikroklimato 
šios rūšies kerpės išnyksta. Tokių kerpių populiacijoms atsikurti iš netoliese esančių drėgnų 
nepažeistų buveinių reikia nepaprastai daug laiko. Didelė tikimybė aptikti specializuotųjų 
buveinių rūšių yra pakankama sąlyga išskirti tam tikrą miško plotą kaip kertinę miško bu- 
veinę (Andersson ir kt., 2005). 

Nustatant  kertines  miško  buveines  naudojamos  7  specializuotosios  induočių  augalų, 
53 – kerpių, 98 – grybų, 28 – samanų, 5 – moliuskų ir 64 – vabzdžių rūšys. 

KMB inventorizacijos metu nustatyta daug naujų specializuotųjų buveinių rūšių, Rau- 
donosios knygos rūšių radimviečių, rasta naujų, Lietuvoje iki šiol neaptiktų rūšių. 

Geriausias būdas išsaugoti tam tikros kertinės miško buveinės biologines vertybes – ją tvar- 
kyti taip, kad būtų išlaikytos ir puoselėjamos tos savybės, pagal kurias ši buveinė buvo išskirta. 
Daugeliu atvejų geriausias būdas kertinių miško buveinių vertybėms išsaugoti – nevyk- 

dyti jose jokios ūkinės veiklos arba ūkininkauti tradiciškai neintensyviai. Ūkininkaudami, 
šalindami negyvą medieną ir džiūstančius medžius, mažintume KMB vertę. Kai kurios ker- 
tinės buveinės susidarė dėl žmogaus veiklos, todėl, siekiant jose palaikyti biologinę įvai- 
rovę ar tokias buveines atkurti, būtina imtis tam tikros ūkinės veiklos, pavyzdžiui, mišku 
apaugusiose ganyklose ganyti, miškapievėse – šienauti. Visais atvejais turi būti užtikrinta 
KMB biologinės įvairovės vertybių apsauga. 

Tinkamiausias tvarkymo priemones nurodo KMB inventorizaciją atliekantis specialis- 
tas, vėliau už KMB apsaugą ir tvarkymą atsakingų institucijų specialistai jas sukonkretina 
tvarkymo planuose, atsižvelgdami į prioritetus ir tvarkymo bei apsaugos priemonių įgyven- 
dinimo galimybes. Buveinių biologinėms vertybėms išsaugoti taikomos tokios priemonės 
(Andersson ir kt., 2005): 

•   nešalinti sausuolių ir medienos liekanų – tai būtina sąlyga beveik visose buveinėse; 
•   nesausinti – tai taikoma visiems šlapiesiems miškams; 
•   šviesinimas aplink pavienius medžius – taikoma tais atvejais, kai aplink pavienius 

didelius medžius, pavyzdžiui, medžius milžinus, reikia iškirsti mažesnius medžius ar 
krūmus; 

•   stambių lizdų apsauga – užtikrinama KMB teritorijoje aptiktų juodojo gandro, ma- 
žojo erelio rėksnio ir kitų plėšriųjų paukščių lizdų apsauga; 

•   eglių kirtimas – reikalingas tada, kai biologinės vertybės priklauso nuo kitų rūšių 
medžių, o eglių įsigalėjimas juos veikia neigiamai. Dažnai geriausia išeitis – iškirsti 
eglaičių pomiškį, kai kuriais atvejais – tam tikrą dalį pirmojo ir antrojo ardo eglių. 
Jeigu eglių kirtimas sukeltų didelių vėjovartų pavojų arba staigius mikroklimato po- 
kyčius, turi būti kertama dviem ar trimis etapai; 

•   trako kirtimas – reikalingas tuo atveju, kai visi krūmai turi būti iškirsti, pavyzdžiui, 
teritorijoje, kurioje gausu pavienių atviroje vietoje anksčiau augusių stambių me- 
džių, jeigu jiems reikia daug šviesos; 
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•   drebulių, alksnių, beržų pomiškio kirtimas – taikomas tada, kai jaunos drebulės, bal- 

talksniai, juodalksniai arba beržai užgožia anksčiau daug atviresnėse vietose augu- 
sius medynus, tokius kaip medžiais apaugusios pievos ir ganyklos; biologiškai seni 
medžiai paliekami; 

•   apsaugos  zonos  nustatymas  –  kai  reikalinga  tam  tikra  apsaugos  zona  už  kertinės 
miško buveinės ribų, pavyzdžiui, jeigu grėsmė kyla dėl galimų plynųjų kirtimų kai- 
mynystės. Apsaugos zona paprastai yra nedidelė ir ji įtraukiama į KMB teritoriją. 

Siekiant išsiaiškinti kertines buveines atliekama jų inventorizacija. KMB 
inventoriza- 

cija yra vienintelis dabar žinomas, didelių išlaidų nereikalingas metodas, leidžiantis per 
palyginti trumpą laiką įvertinti didžiulę teritoriją. Inventorizaciją gali atlikti KMB invento- 
rizuotojo kvalifikaciją turintys (baigę teorinio ir praktinio mokymo kursus ir gavę atitinka- 
mus kvalifikacijos pažymėjimus) asmenys. 

Iš viso Lietuvoje 2001-2004 metais buvo inventorizuota 8907 kertinės miško buveinės 
(12.1  lentelė).  Daugiausiai  KMB  vienetų  buvo  inventorizuota  Kėdainių  miškų  urėdijoje 
(675), Telšių – kartu su Žemaitijos NP (634), Ukmergės (443) ir Biržų (412) miškų urė- 
dijose. Pagal plotą KMB buvo nustatyta daugiausiai Biržų miškų urėdijoje (1767,4 ha), 
Kėdainių (1617,9 ha), Panevėžio (1521,2 ha) ir Telšių – kartu su Žemaitijos NP (1450 ha) 
miškų urėdijose. 

Daugiausia – tiek pagal skaičių (1627 vnt.), tiek ir pagal plotą (6249,4 ha) – buvo in- 
ventorizuota kertinių miško buveinių, priskirtų KMB tipui ,,Plačialapių miškai“; kiek ma- 
žiau inventorizuota KMB (1148 vnt.), priskirtų KMB tipui ,,Šlapieji juodalksnynai“. Šios 
buveinės užima 3214,8 ha plotą. Nustatytas panašus skaičius ir plotas KMB, priklausančių 
šiems trims KMB tipams: ,,Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis“ (879 vnt. ir 2530,5 ha), 
,,Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis“ (865 vnt. ir 2884,7 ha), bei ,,Kiti lapuočių miškai“ 
(863 vnt. ir 2327,7 ha). KMB inventorizacijos metu buvo aptikti net 626 biologiškai vertin- 
gi ,,Pavieniai medžiai milžinai“ bei inventorizuota 625 ha panašaus KMB tipo – ,,Medžių 
milžinų grupė“. 

 
12.1 lentelė. Lietuvos kertinių miško buveinių pasiskirstymas pagal KMB tipus (šaltinis: „Vals- 
tybinis miškotvarkos institutas“) 

 
 

KMB tipas KMB 
skaičius 

 
Pagrindiniai KMB tipai: 

 
Bendras 

KMB plo- 
tas, ha 
 

 
Vidutinis 
KMB plo- 
tas, ha 
 

Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 879 2530,549 2,879 
Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis 865 2884,694 3,335 
Plačialapių miškai 1627 6249,352 3,841 
Kiti lapuočių miškai 863 2327,679 2,697 
Šlapieji juodalksnynai ir beržynai 1148 3214,763 2,800 
Šlapieji eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 460 1389,619 3,021 
Pelkiniai pušynai ir beržynai 555 2530,957 4,560 
Šlapieji plačialapių miškai 88 274,226 3,116 



kertinėS miško buveinėS 1  3 
 
 

KMB, susiję su kraštovaizdžio elementais: 
Upės šlaitas 155 547,637 3,533 
Ežero arba šlapynės šlaitas 90 340,122 3,779 
Upelio šlaitas 240 950,644 3,961 
Upės salpa 20 99,686 4,984 
Upelio salpa 33 105,510 3,197 
Ežero krantas 19 39,085 2,057 
Išdžiūstančio vandens telkinio krantas 4 9,040 2,260 
Šaltiniuota vieta 32 78,735 2,460 
Karbonatingos žemapelkės arba drėgnos pievos pakraštys 2 1,744 0,872 
Bebravietė 36 140,656 3,907 
Nedidelės salos ir pusiasaliai vandens telkiniuose bei 
šlapžemėse 46 58,097 1,263 
Šlaitas 116 300,482 2,590 
Raguva 82 266,965 3,256 
KMB, susiję su pažaidomis ir miško sukcesija: 
Gaisravietė 8 380,379 47,547 

Seniai užžėlusi medžiais apaugusi pieva arba ganykla 271 595,542 2,198 
Neseniai užžėlusi medžiais apaugusi pieva arba ganykla 40 96,368 2,409 
Tebeganoma medžiais apaugusi ganykla 18 29,224 1,624 
Pavienis medis milžinas 626 92,205 0,147 
Medžių milžinų grupė 472 624,555 1,324 
Senas parkas 99 254,811 2,574 

Miško sala dirbamuose laukuose 13 16,252 1,250 
Iš viso 8907 26429,978 2,967 

 
Toliau  apžvelgsime  kertinių  buveinių  tipus  (Andersson  ir  kt.,  2005).  Kertinių  miško 

buveinių klasifikacija pateikta I priede. 
 

11.1. Sausieji ir vidutinio drėkinimo spygliuočių ir mišrūs miškai 
 
 

11.1.1. eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 

Natūraliai atsinaujinantys miškai, augantys daugiausia vidutinio drėkinimo arba apy- 
drėgnėse, rečiau sausose augimvietėse. Spygliuočiai sudaro ne mažiau kaip 50%, vyrau- 
ja – eglės. Tai daugiausia vėlyvųjų sukcesijos stadijų, seniai augantys toje vietoje miškai. 
Juose gausu stambių medienos liekanų ir biologiškai senų medžių. 

Eglės savaime atželia dėl vėjovartų susidarančiose miško retmėse, lapuočiai medžiai 
natūraliai atželia po miško gaisro. Eglynams būdingos gausios išvartos. Svarbūs sausų ir 
vidutinio  drėkinimo  eglynų  kertiniai  elementai  –  senos  storakamienės  eglės,  drebulės  ir 
drevėti lapuočiai medžiai, taip pat gausios stambios medienos liekanos, susidarančios dėl 
natūralių veiksnių ir vėjovartų. 
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Miškuose, kuriuose dauguma biologinės įvairovės vertybių susijusios su eglėmis, geriau- 

sias tvarkymo metodas – jokių ūkinių priemonių. Tuo atveju, kai pusiau natūralūs eglynai 
vystosi į pirmykščius miškus, galima iškirsti dalį jaunesnių beržų, siekiant suformuoti retmes. 
Miškuose, kuriuose dauguma biologinės įvairovės vertybių susijusios su lapuočiais ir yra 
pavojus, kad eglių įsigalėjimas pradės neigiamai veikti šias vertybes, geriausia būtų iškirsti 
dalį eglių pomiškio arba jaunesnių medžių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas lapuočiams 
(Andersson ir kt., 2005). Šios kertinės buveinės paplitimas pavaizduotas 12.3 paveiksle. 

 

 
 

12.3 pav. Eglynų ir mišrių miškų su eglėmis paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.1.2. Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis 

Natūraliai  atsinaujinantys  miškai,  daugiausia  augantys  sausose,  vidutinio  drėkinimo, 
rečiau apydrėgnėse augimvietėse. Spygliuočiai medynuose sudaro ne mažiau kaip 50%, 
vyrauja pušys. Šie miškai ilgai išlieka toje pačioje vietoje, juose palyginti daug stambių 
medienos nuokritų ir biologiškai senų medžių. 

Svarbiausi pušynų KMB biologiniai elementai – senos storakamienės pušys, kai kada 
beržai ir natūralūs įvairių irimo stadijų stuobriai bei virtuoliai. Pušynams būdinga daug sto- 
vinčių sausuolių, esančių sausose ir saulės apšviestose vietose. Taip pat svarbus elementas 
yra gruoblėta „krokodilo odos“ žievė ir stambios visiškai arba ir dalies nudžiūvusios pušų 
šakos. Ypač vertingi seni medžiai, stuobriai ir virtuoliai, esantys saulės atokaitoje. Retmės 
pušynuose labai svarbios, nes leidžia prasiskverbti saulės šviesai. Kiti būdingi šiems miš- 
kams požymiai – senos, lėtai augančios, kai kada išsikraipiusios pušys. 

Dėl gamtinių ypatumų sausuose pušynuose aptinkama gerokai mažiau rūšių indikatorių 
negu drėgnesniuose eglynuose, tačiau juose vis tiek galima rasti daugelio specializuotųjų bu- 
veinių rūšių organizmų, daugiausia vabzdžių. Šiuo metu daugeliui sausų ir vidutinio drėgnu- 
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mo pušynų būdinga gausi eglių priemaiša, atsiradusi dėl efektyvios ilgalaikės priešgaisrinės 
apsaugos. Ypač ilgai apsaugotuose nuo didelių gaisrų pušynuose netgi gali atsirasti gaisrams 
atsparių eglynų biologinės įvairovės vertybių. Toje pačioje augavietėje kai kada galima aptikti 
tiek gaisrų vengiančių, tiek nuo jų priklausomų miškų biologinės įvairovės vertybių. 

Geriausias  buveinės  tvarkymo  metodas  –  jokios  ūkinės  veiklos.  Miškuose,  kuriuose 
dauguma biologinės įvairovės vertybių susijusios su pušimis arba lapuočiais medžiais, ir 
yra pavojus, kad eglių įsigalėjimas pradės kenkti šioms vertybėms, geriausia būtų iškirsti 
dalį eglių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pušims ir lapuočiams. Kai kurios pažaidos 
(pavyzdžiui, gaisrai) biologinėms vertybėms nekenkia. Kai kada gali būti reikalingi valdo- 
mi miško gaisrai. Sausuoliai ir medienos nuokritos turi būti paliekami buveinėje (Anders- 
son ir kt., 2005). Šios kertinės buveinės paplitimas pavaizduotas 12.4 paveiksle. 

 

 
 

12.4 pav. Pušynų ir mišrių miškų su pušimis paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.2. Sausi ir vidutinio drėkinimo lapuočių miškai 
 
 

11.2.1. Plačialapių miškai 

Miškai, įsikuriantys sausose, vidutinio drėkinimo ir drėgnose augavietėse. Lapuočiai 
medynuose sudaro ne mažiau kaip 50%, vyrauja – plačialapiai medžiai (ąžuolai, liepos, 
klevai, skroblai, uosiai, guobos, skirpstai, vinkšnos). Tai daugiausia vėlyvųjų sukcesijos 
stadijų, ilgai augantys toje pačioje vietoje miškai, juose gausu stambių medienos nuokritų 
arba biologiškai senų medžių. 

Šiam tipui priskiriami seni plačialapių miškai arba susivėrusios medžiais apaugusios 
pievos ir ganyklos, kilusios senoviniuose kultūriniuose kraštovaizdžiuose. Medynuose gali 
įsiterpti eglės, beržai, drebulės, baltalksniai ir juodalksniai. Krūmų arde dažnai auga lazdy- 
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nai, kurie tinkamose augavietėse vyrauja. Medžiai savaime atželia daugiausia susidarančio- 
se dėl vėjovartų retmėse. 

Svarbiausi kertiniai elementai: 
•   biologiškai seni įvairių rūšių medžiai, augantys įvairaus apšviestumo vietose, seni 

lazdynų krūmai; 
•   drevėti medžiai, rąstai, stuobriai ir gausios įvairių medžių bei įvairų stadijų ir įvai- 

raus apšviestumo yrančios medienos liekanos; 
•   didžiuliai labai seni medžiai (daugiausia ąžuolai ir uosiai), taip pat seni plačialapiai 

su išpuvusia šerdimi bei seni vėjo išversti medžiai suteikia augimvietėms papildomą 
vertę. Svarbus požymis – gausiai epifitinėmis samanomis ir kerpėmis apaugę senų 
plačialapių  medžių  (kartais  drebulių)  kamienai.  Papildomą  vertę  taip  pat  suteikia 
didelė medienos (kempininių) grybų rūšių įvairovė. 

•   Senesniuose miškuose dėl vėjovartų susidaro retmės, kuriose gausu stambių medienos 
liekanų, susidaro netolygi medyno amžiaus struktūra. Retmėse susikuria didelės oro 
drėgmės ir gero apšviestumo sąlygos, svarbios daugeliui saugomų epifitinių kerpių. 

Šiuose miškuose dažniausiai aptinkama daugybė rūšių indikatorių. 
Daugeliu atvejų geriausias buveinės tvarkymo metodas – jokių ūkinių priemonių. Tuo 

atveju,  kai  miškai  kilę  iš  senovinio  kultūrinio  kraštovaizdžio,  juose  dažnai  plinta  eglės. 
Jeigu tai kelia pavojų su plačialapiais medžiais susijusioms biologinės įvairovės vertybėms, 
egles reikėtų iškirsti. Džiūstantys medžiai arba medienos liekanos neturėtų būti šalinamos, 
nebent tai reikalinga gyvuliams ganyti (Andersson ir kt., 2005). Šios kertinės buveinės pa- 
plitimas pavaizduotas 12.5 paveiksle. 

 

 
 

12.5 pav. Plačialapių miškų paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
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11.2.1. kiti lapuočių miškai 

Miškai, dažniausiai įsikuriantys ant sausų arba vidutinio drėkinimo dirvožemių. Me- 
dynuose lapuočiai medžiai sudaro ne mažiau kaip 50 %, tačiau mažiau kaip pusė jų yra 
plačialapiai medžiai. 

Šio tipo kertines miško buveines lengviausia atpažinti pagal gausius kertinius elementus 
ir rūšis indikatores, susijusias su lapuočių miškais. Medynuose dažniausiai vyrauja drebulės 
ir beržai, kiti lapuočiai medžiai gali sudaryti priemaišą. Taip pat pasitaiko mišrių lapuočių 
miškų, kuriuose sunku nustatyti vyraujančią medžių rūšį. 

Šie miškai buvo dažnai veikiami gamtinių pažeidžiančių veiksnių (vėjovartų, gaisrų), 
o dar dažniau – žmogaus ūkinės veiklos (plynieji ir kitokie kirtimai). Tai nulėmė gamtinę 
sukcesiją,  palankią  lapuočiams  medžiams.  Drebulynai  dažnai  savaime  įsikuria  anksčiau 
iškirstų mišrių spygliuočių, lapuočių ir plačialapių miškų vietoje. Tankiuose medynuose 
vyksta savaiminis išsiretinimas. Atvirose retmėse susidaro šiuo metu retos didelės oro drė- 
gmės ir gero apšviestumo sąlygos, svarbios daugeliui epifitinių kerpių. 

Saulės  atokaita  ir  šiluma  svarbios  daugelio  saugomų  rūšių  vabzdžiams,  susijusiems 
su drebulėmis ir beržais. Svarbūs kertiniai elementai – įvairūs biologiškai seni lapuočiai 
medžiai, taip pat lapuočių (kai kada spygliuočių) virtuoliai, stuobriai ir bendra medienos 
nuokritų gausa. Vertingas, ilgai toje pačioje vietoje augusio miško požymis – gausiai epifiti- 
nėmis samanomis ir kerpėmis apaugę senų drebulių (kartais plačialapių medžių) kamienai. 
Papildomą  vertę  buveinėms  taip  pat  suteikia  didelė  medienos  (kempininių)  grybų  rūšių 
įvairovė. Drebulėse paprastai gyvena daug kempininių grybų, jose gausu paukščių drevių. 

Tinkamiausios tvarkymo priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti tokios pa- 
čios kaip ir plačialapiuose miškuose. Šios kertinės buveinės paplitimas pavaizduotas 12.6 
paveiksle. 
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12.6 pav. Kitų lapuočių miškų paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 

11.3. Šlapieji miškai 

 

 

 
11.3.1. Šlapieji juodalksnynai ir beržynai Natūraliai atsinaujinantys juodalksnių ir 

plaukuotųjų beržų miškai, įsikuriantys ant dur- pinių arba šlapių mineralinių 
dirvožemių; gruntinis vanduo dažniausiai nejudrus. Daugiau kaip 50% medynų tūrio 

sudaro juodalksniai arba plaukuotieji beržai. Skirtingai nuo pelki- nių pušynų ir 
beržynų, šlapiesiems beržynams nebūdinga gausi kiminų danga, jie auga ant 

plonesnio durpių sluoksnio, jų augavietės ne tokios rūgščios. 
Tai dažniausiai vėlyvųjų sukcesijos stadijų miškai, ilgai augantys toje pačioje vietoje, 

gausūs  stambių  medienos  liekanų  arba  biologiškai  senų  medžių. Augavietės  dažniausiai 
nenusausintos arba melioracijos grioviai seni, negilūs ir nepažeidžia ekosistemos gamtinių 
vertybių. Bebrų užtvankos dažnai iš dalies atstato ankstesnįjį nusausintų miškų drėgmės 
režimą. 

Šlapieji juodalksnynai ir beržynai įsikuria lygaus reljefo augimvietėse su pastoviu aukš- 
tu beveik nejudraus gruntinio vandens lygiu. Aptinkami daubose ir reljefo pažemėjimuose, 
dažnai ribojasi su pelkėmis. Dirvožemiai nuolat persisunkę nejudraus, negausaus deguo- 
nies neturtingo vandens, todėl yra rūgštūs ir nederlingi. Tokiose augavietėse medynuose 
plaukuotieji beržai neretai sudaro gausią priemaišą arba vyrauja. Retkarčiais šlapieji juo- 
dalksnynai aptinkami lygiose vietose arba lėkštuose šlaituose, kur gruntinis vanduo nuolat 
sunkiasi. Tuomet susidaro daug derlingesnės augavietės su švaresne augalija. 
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Šiose buveinėse dažniausiai būna pasikeitusios bent kelios juodalksnių kartos arba jos 
vystosi sandūroje su miškais, kuriuose vyrauja juodalksniai. Medynuose įsiterpia beržai, 
eglės, rečiau uosiai. Būdingas šlapiųjų juodalksnynų požymis – mikroreljefas su aukštais, 
vandens  neužliejamais  aplink  medžių  kamienus  susiformavusiais  kupstais. Tarp  jų  plyti 
periodiškai užliejamos tarpkupstės, kuriose vanduo ilgą laiką telkšo netgi vegetacijos lai- 
kotarpiu. Toks mikroreljefas sukuria aiškią augalijos mozaiką, kurioje sunku išskirti vieną 
vyraujančių žolių ar samanų rūšį. Drėgmės ir apšviestumo mikrogradientai leidžia tose pa- 
čiose buveinėse įsikurti skirtingų ekologinių poreikių organizmams. Šiose buveinėse daž- 
niausi pažeidžiantys veiksniai – vėjovartos, virtuolių sukuriamas retmės ir gruntinio van- 
dens lygio svyravimai. Medžiai daugiausia atželia vėjovartų arba virtuolių retmėse. Vėjo 
nulaužti juodalksniai neretai ant kupstų išleidžia naujus ūglius. Vėjovartų pasitaiko daug 
rečiau, nes juodalksniai pasižymi stipria, tam atsparia šaknų sistema. 

Artimų natūralioms buveinių požymiai – netolygi medynų ir medžių amžiaus struktū- 
ra, padedanti išlikti drėgnam mikroklimatui ir rodanti, kad miške išlikęs beveik nesutrik- 
dytas pažaidų ir regeneracijos režimas. Atviri tarpai leidžia saulės šviesai prasiskverbti į 
šiuos drėgnus ūksmingus miškus; taip susidaro šiuo metu retai pasitaikantis didelės oro 
drėgmės ir didelio apšviestumo derinys. Ryškus ilgai toje pačioje vietoje augančio miško 
požymis – gausiai epifitinėmis kerpėmis ir samanomis apaugę senų juodalksnių kamienai. 
Kupstų dydis tam tikra dalimi taip pat parodo miško amžių. Kitas svarbus kertinis šių bu- 
veinių elementas – seni juodalksniai ir beržai, dažnai su išpuvusia šerdimi, bei jų virtuoliai. 
Svarbus bruožas yra medienos (kempininių) grybų rūšių įvairovė. Gausūs plaukuotieji ber- 
žai yra neseniai susiformavusio miško požymis. 

Rūšys  indikatorės  naudingos  išskiriant  kertines  šlapiųjų  juodalksnynų  buveines.  Šio 
tipo KMB gyvybiškai svarbios lėtai plintančioms ir nuolat drėgnos ūksmingos aplinkos 
poreikį turinčioms saugomoms specializuotosioms buveinių rūšims, kurios taip pat dažnai 
būna susijusios su specifiniais kertiniais elementais. 

Daugeliu atvejų geriausias buveinės tvarkymo būdas – jokių ūkinių priemonių. Siekiant 
išlaikyti šiose buveinėse drėgną mikroklimatą, būtina palikti 20–40 m apsauginę juostą, jei- 
gu šalia plynai kertamas miškas. Jeigu prieš kurį laiką nusausintose buveinėse plinta eglės 
ir tai kelia pavojų esančioms biologinėms vertybėms, geriausia būtų dalį eglių iškirsti. Šiuo 
atveju buveinėse turi būti nedaug su eglėmis susijusių biologinės įvairovės vertybių. Džiūs- 
tantys medžiai ir medienos liekanos neturėtų būti pašalinamos iš buveinių. KMB sausini- 
mas pražūtingas jų biologinės įvairovės vertybėms (Andersson ir kt., 2005). Šios kertinės 
buveinės paplitimas pavaizduotas 12.7 paveiksle. 
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12.7 pav. Šlapiųjų juodalksnynų ir beržynų paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.3.2. Šlapieji eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis Natūraliai susiformavę eglių, eglių ir 
pušų arba mišrūs miškai, įsikuriantys ant durpinių arba šlapių mineralinių dirvožemių. 

Daugeliu atvejų tai gaisrams atsparūs miškai. Eglės 
sudaro daugiau kaip 50 % medynų tūrio. 

Tai vėlyvųjų sukcesijos stadijų miškai, seniai augantys toje vietoje arba juose palygin- 
ti gausu stambių medienos liekanų ir biologiškai senų medžių. Augimvietės dažniausiai 
nenusausintos arba melioracijos grioviai seni arba negilūs, ir tai nepažeidžia ekosistemos 
gamtinių vertybių. 

Šiems miškams būdingas nuolat aukštas gruntinio vandens lygis, retais atvejais buvei- 
nės užliejamos. Šlapieji eglynai dažniausiai įsikuria lygiose vietose, rečiau labai lėkštuose 
šlaituose su pratekančiu gruntiniu vandeniu ir derlingais dirvožemiais. Medynuose įsiterpia 
pušys ir beržai, derlingesniuose dirvožemiuose – juodalksniai. Labai retai aptinkama uosių. 
Gamtiniai pažeidžiantys veiksniai – daugiausia retmių formavimasis ir vėjovartos. Eglės 
daugiausia atželia po vėjovartų atsirandančiose retmėse. 

Artimų natūralioms buveinių požymiai – netolygi medyno ir medžių amžiaus struktūra, 
padedanti palaikyti drėgną mikroklimatą, sudaranti sąlygas susiformuoti lėtai augantiems 
medžiams, taip pat parodanti, kad miške išlikęs beveik nesutrikdytas pažaidų ir regeneraci- 
jos režimas. Atviri tarpai leidžia saulės šviesai prasiskverbti į šiuos drėgnus ūksmingus miš- 
kus, taip susidaro šiuo metu retai pasitaikantis didelės oro drėgmės ir didelio apšviestumo 
sąlygų derinys, nuo kurio priklausomos daugelio saugomų rūšių epifitinės kerpės. Dažnai 
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pasitaiko medžių su išpuvusia šerdimi ir kitų grybinių susirgimų, todėl medžių kamienai 
dažnai lūžta per audras. Taip atsiranda rąstų ir stuobrių, kurie kartu su vėjo išrautais senais 
medžiais (dažniausiai eglėmis) yra svarbūs kertiniai elementai. Kitas svarbus bruožas – se- 
nos, įvairaus dydžio, dažnai lėtai augančios eglės. Lėtai augančių medžių sukuriamos me- 
dienos nuokritos, taip pat įvairių trūnijimo stadijų stambios yrančios medienos liekanos yra 
papildomi vertingi požymiai. Svarbi ir medienos (kempininių) grybų rūšių įvairovė. Retai 
pasitaikanti kai kurių pelkėtų eglynų ir mišriųjų miškų savybė – aukšti medžių kupstai. Di- 
delė beržų arba pušų priemaiša medyne rodo, kad buveinės yra susiformavusios neseniai. 
Šlapiųjų eglynų KMB padeda nustatyti rūšys indikatorės. Net jeigu visos stambios me- 

dienos liekanos ir biologiškai seni medžiai iš tokių miškų pašalinami, juose retkarčiais vis 
dėlto gali gyventi saugomos specializuotųjų KMB rūšių organizmai ir išlikti kertinė miško 
buveinė; tokiu atveju miškas turi būti labai senas. Gaisrams atsparūs miškai gyvybiškai 
svarbūs saugomų specializuotųjų rūšių organizmams, priklausomiems nuo lėtai augančių 
storų spygliuočių medžių ir rąstų, esančių pastovaus mikroklimato ir nuolatinio pavėsio 
sąlygose. Daugeliu atvejų geriausias tvarkymo būdas – jokių ūkinių priemonių. Jeigu šalia 

plynai 
kertamas miškas, reikėtų palikti 20 – 40 m apsaugos juostą, siekiant išlaikyti šiose KMB 
drėgną mikroklimatą. Džiūstantys medžiai ir medienos liekanos neturėtų būti pašalinamos 
iš buveinių. KMB sausinimas pražūtingas jų biologinės įvairovės vertybėms (Andersson ir 
kt., 2005). Šios kertinės buveinės paplitimas pavaizduotas 12.8 paveiksle. 

 

 
 

12.8 pav. Šlapiųjų eglynų ir mišrių miškų su eglėmis paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
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11.3.3. Pelkiniai pušynai ir beržynai Natūraliai susiformavę pušų ir beržų miškai, 

dažniausiai augantys maisto medžiagų ne- gausiuose, kai kada – vidutiniškai 
gausiuose durpiniuose dirvožemiuose. Daugeliu atveju tai gaisrams atsparios miškais 
apaugusių aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių buveinės. Jų medynuose pušys ir beržai 

sudaro daugiau kaip 70 % tūrio. Samanų dangoje dažniausiai 
vyrauja kiminai (Sphagnum). 

Šiems miškams būdingas palyginti didelis stambių medienos liekanų ir biologinių me- 
džių  kiekis. Augimvietės  dažniausiai  nenusausintos  arba  melioracijos  grioviai  seni  arba 
negilūs, ir tai nepažeidžia ekosistemos gamtinių vertybių. 

Pelkiniai pušų, pušų ir beržų arba beržų miškai būdingi nuolat šlapioms aukštapelkių ir 
tarpinio tipo pelkių buveinėms. Dažniausiai jie įsikuria reljefo pažemėjimuose arba aukšta- 
pelkių plynių pakraščiuose. Medynuose dažniausiai vyrauja pušys. Priemaišą sudaro beržai 
ir eglės, rečiau (tarpinio tipo pelkių augavietėse) pavieniai juodalksniai. Medynai dažnai 
įvairiaamžiai. Mikroreljefas dažniausiai lygus; buveinės su stambiais medžių kupstais re- 
tos, tačiau gausu įvairaus dydžio kupstų, apaugusių erikinių šeimos krūmokšniais (gailiais, 
viržiais, vaivorais ir kt.). Medienos (kempininių) grybų rūšių įvairovė nedidelė. 

Vienas iš būdingiausių požymių – lėtai augančios, senos, dažnai išsikraipiusios pušys. 
Tai svarbūs kertiniai elementai, kaip ir įvairių irimo stadijų lėtai augančių pušų liekanos, 
esančios įvairiose drėgmės sąlygose. Ypač vertingos senos pušys (ir beržai), jų stuobriai 
ir rąstai. Papildomas svarbus kriterijus yra gruoblėta „krokodilo odos“ žievė ir stambios 
visiškai arba iš dalies nudžiūvusios pušų šakos. 

Rūšių indikatorių negausu. Dėl gamtinių priežasčių šie gaisrams gana atsparūs pušų (ir 
beržų) miškai pasižymi daug mažesne rūšių indikatorių įvairove negu gaisrams atsparūs 
drėgni eglynai, tačiau juose vis tiek gali gyventi saugomų specializuotųjų rūšių organizmai, 
daugiausia vabzdžiai. Todėl šių buveinių biologinė vertė dažniausiai nustatoma ne pagal 
rūšis indikatores, o pagal aukščiau išvardintus kertinius elementus. 

Tinkamiausios priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti – jokių ūkinių prie- 
monių. Čia gana dažnai pasireiškia natūralūs pažeidžiantys veiksniai (gaisrai); jie šio tipo 
kertinėms miško buveinėms grėsmės nekelia. Kai kada tvarkant buveines gali būti reika- 
lingi kontroliuojami miško gaisrai. Džiūstantys medžiai ir medienos liekanos neturėtų būti 
šalinamos (Andersson ir kt., 2005). Šios kertinės buveinės paplitimas pavaizduotas 12.9 
paveiksle. 
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12.9 pav. Pelkinių pušynų ir beržynų paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.3.4. Šlapieji plačialapių miškai 

Natūraliai susiformavę plačialapių miškai, įsikuriantys sekliuose durpiniuose arba šla- 
piuose mineraliniuose (glėjiniuose) dirvožemiuose. Daugiau kaip 50% medyno tūrio suda- 
ro plačialapiai medžiai. 

Dažniausiai tai vėlyvųjų sukcesijos stadijų miškai, ilgą laiką augantys toje vietoje arba 
pasižymintys palyginti gausiomis stambiomis medienos liekanomis ir biologiškai senais 
medžiais. Augimvietės  nenusausintos  arba  melioracijos  grioviai  seni  arba  negilūs,  ir  tai 
nepažeidžia ekosistemos gamtinių vertybių. 

Buveinės paprastai užima nedidelį plotą arba sudaro ištįsusias juostas ir lopinius ant 
lėkštų  šlaitų,  šaltiniuotose vietose,  upių  ir  upokšnių  pakrantėse. Augavietės  pakankamai 
derlingos  dėl  judraus  gruntinio  vandens  ir/arba  potvynių.  Medynuose  paprastai  vyrauja 
uosiai, dažniausiai su didele juodalksnių arba baltalksnių, kartais beržų priemaiša. Retes- 
ni medžiai – ąžuolai, guobos, vinkšnos, skirpstai. Užliejamų uosių ir juodalksnių miškų 
mikroreljefe išsiskiria neužliejami medžių kupstai ir tarp jų esantys periodiškai užliejami 
tarpai. Toks mikroreljefas lemia aiškią augalijos mozaiką, kurioje sunku išskirti vyraujan- 
čias žoles ir samanas. Drėgmės ir šviesos mikrogradientai leidžia tose pačiose augimvietė- 
se įsikurti daugeliui skirtingoms aplinkos sąlygoms reikalaujančių rūšių. Gamtiniai pažei- 
džiantys veiksniai – daugiausiai audros, retmių formavimasis ir vandens lygio svyravimai. 
Medžiai  daugiausia  atželia  retmėse,  atsirandančiose  dėl  vėjovartų  arba  išvirtus  seniems 
medžiams. Nulaužti juodalksniai ant kupstų paprastai išleidžia naujas atžalas. Vėjo išverstų 
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medžių pasitaiko gerokai rečiau, kadangi uosiai ir juodalksniai turi vėtroms gana atsparią 
šaknų sistemą. 

Netolygi medynų ir medžių amžiaus struktūra yra teigiami požymiai, padedantys pa- 
laikyti drėgną mikroklimatą ir rodantys, kad miške išlikęs artimas natūraliam pažaidų ir 
regeneracijos režimas. Atviri tarpai leidžia saulės šviesai prasiskverbti į šiuos drėgnus ir 
ūksmingus miškus, taip susidaro šiuo metu retai pasitaikantis didelės oro drėgmės ir aukšto 
apšviestumo sąlygų derinys. Aiškus senų miškų požymis – gausiai epifitinėmis kerpėmis 
ir samanomis apaugę senų uosių ir juodalksnių kamienai. Kupstų dydis tam tikra dalimi 
taip pat parodo miško amžių. Kitas svarbus kertinis šių buveinių elementas – seni, dažnai 
su išpuvusia šerdimi uosiai ir juodalksniai bei iš jų susidarę virtuoliai ir stuobriai. Svarbus 
bruožas yra medienos (kempininių) grybų rūšių įvairovė. Didelė beržų priemaiša būdinga 
neseniai susiformavusiems miškams. 

Rūšys  indikatorės  naudingos  išskiriant  kertines  šlapiųjų  plačialapių  KMB.  Šio  tipo 
KMB gyvybiškai svarbios daugeliui saugomų specializuotųjų buveinių rūšių, pavyzdžiui, 
toms, kurios priklausomos nuo storos gruoblėtos senų plačialapių medžių žievės. Taip pat 
šiuose miškuose telkiasi lėtai plintančių ir nuolatinėje drėgnoje ūksmingoje aplinkoje reika- 
laujančių rūšių organizmai, dažnai susiję ir su specifiniais kertiniais elementais. 

Daugeliu atvejų geriausias tvarkymo būdas – jokių ūkinių priemonių. Siekiant išlaikyti 
šiose kertinėse miško buveinėse drėgną mikroklimatą, būtina palikti 20 – 40 m apsaugos 
juostą,  jeigu  šalia  plynai  kertamas  miškas.  Jeigu  dėl  ankstesnio  nusausinimo  buveinėse 
plinta  eglės  ir  tai  kelia  pavojų  esančioms  biologinėms  vertybėms,  geriausia  būtų  žiemą 
dalį eglių iškirsti. Šiuo atveju buveinėse turi būti nedaug su eglėmis susijusių biologinės 
įvairovės vertybių; taip pat būtina įsitikinti, kad taikomos tvarkymo priemonės ateityje bus 
palankios esančioms vertybėms. Džiūstantys medžiai ir medienos liekanos neturėtų būti 
pašalinamos iš buveinių (Andersson ir kt., 2005). Šios kertinės buveinės paplitimas pavaiz- 
duotas 12.10 paveiksle. 
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12.10 pav. Šlapiųjų plačialapių mišk

 

ų paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 
 
 

Upės šlaitas 
 

Upių šlaituose gyvenamosios sąlygos turi savitų bruožų: 
•   šlaito viršutinei daliai būdinga erozija ir dirvožemio nuplovimas, apatinei – maisto ir 

kitų medžiagų akumuliacija; 
•   gruntinio vandens tėkmės (taip pat šaltiniai) ir patys tekančio vandens telkiniai pa- 

deda palaikyti stabilų, nuolat drėgną mikroklimatą. Tekančio vandens telkinių šlaitai 
ir slėniai taip pat pasižymi nuolat drėgnu mikroklimatu. 

•   medžiai ir krūmai, augantys viršutiniame kranto atodangų pakraštyje arba besiribo- 
jantys su skardžiais, sukuria specifinį mikroklimatą ir sudaro specifiškas buveines. 

•   vandens tėkmėse gali gyventi retų ir nykstančių rūšių gyvūnai, kuriems reikalingos 
ūksmingų pakrančių sąlygos. 

Kadangi šiose buveinėse išlieka kertiniai biologiniai elementai bei tinkamos gyvena- 
mosios sąlygos, upių šlaitai gali būti šių ar kitų buveinių specializuotųjų rūšių plitimo kori- 
doriai. Šių rūšių organizmai taip pat gali čia rasti prieglobstį, jeigu jų gyvenamosios vietos 
sunaikinamos kitose kraštovaizdžio dalyse. 

Upių pakrantės yra svarbios buveinės specializuotosioms jų rūšims, kurios lėtai plinta 
ir joms reikia drėgno dirvožemio ir/arba pastoviai drėgnos aplinkos (dažnai saugomoms); 
bei kserofilinėms rūšims,kurioms reikia šiltų ir sausų gyvenamųjų sąlygų, tarpstančioms 
saulėtuose arba eroduojamuose šlaituose. 

11.4. Vandens telkinių pakrančių šlaitai 

11.4.1. 
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Šiose buveinėse daugeliu atvejų susidaro palankios sąlygos išlikti miško vertybėms ir 

kertiniams biologiniams miško elementams, kadangi jas sunku pasiekti ir ūkininkauti. Drė- 
gnus slėnius dažniausiai aplenkia miško gaisrai. 

Tinkamiausios priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti – jokios ūkinės vei- 
klos. Siekiant išlaikyti drėgną mikroklimatą, aplink kertinę miško buveinę turėtų būti pa- 
liekama 20 – 40 m apsaugos zona, bent jau pietinėje plyno kirtimojo pusėje (Andersson ir 
kt., 2005). 

 
11.4.1. ežero arba šlapynės šlaitas 

Ežerų ir šlapynių šlaitai yra stabilesnės buveinės negu upių šlaitai. Šalia tyvuliuojantis 
vanduo ar plytinčios pelkės padeda palaikyti stabilų ir nuolat drėgną mikroklimatą. Vienas 
prieš kitą esantys ežero šlaitai (siaurose įlankose) taip pat pasižymi stabiliu, nuolat drėgnu 
mikroklimatu. 

Panašiai, kaip ir upių pakrančių miškai, ežerų šlaituose įsikūrę miškai gali būti šių ar 
kitų buveinių specializuotųjų rūšių plitimo koridoriai. Šių rūšių organizmai taip pat gali 
čia rasti prieglobstį, jeigu jiems išlikti būtinos gyvenamosios sąlygos sunaikinamos kitose 
kraštovaizdžio dalyse. 

Palankiausias tvarkymo būdas – jokios ūkinės veiklos. Siekiant išlaikyti drėgną mikro- 
klimatą, aplink kertinę miško buveinę turėtų būti paliekama 20 – 40 m apsaugos zona, bent 
jau pietinėje plynojo kirtimo pusėje (Andersson ir kt., 2005). 

 
11.4.2. Upelio šlaitas 

Upeliai – siauresnės negu 5 m tėkmės. Miško upelių pakrantėse augantys medžiai pa- 
prastai aukštesni ir gyvybingesni negu aplinkiniuose miškuose. Dėl palankesnių medžiams 
augti drėkinimo sąlygų medynų rūšių sudėtis taip pat skiriasi. Pavyzdžiui, eglės ir lapuočiai 
medžiai gali būti dažniau aptinkami pakrantėse negu aplinkiniuose aukščiau įsikūrusiuose 
miško masyvuose. Eglės, beržai ir kiti lapuočiai medžiai, retai aptinkami pelkiniuose pušy- 
nuose, gali vyrauti iš pelkės ištekančio upelio pakrantėse. 

Palankiausias tvarkymo būdas – jokios ūkinė veiklos. Siekiant išlaikyti drėgną mikro- 
klimatą, aplink kertinę miško buveinę turėtų būti paliekama 20 – 40 m apsaugos zona, bent 
jau pietinėje plynojo kirtimo pusėje (Andersson ir kt., 2005). Vandens telkinių pakraščių 
kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.11 paveiksle. 
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12.11 pav.Vandens telkinių pakraščių kertinių buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.5. lėkšti vandens telkinių krantai (užliejami miškai) 
Užliejami miškai yra pereinamoji zona tarp dviejų visiškai skirtingų ekosistemų – miš- 

ko ir vandens telkinio. Juose susidaro palankios sąlygos rūšims, priklausomoms nuo abiejų 
ekosistemų; susiformuoja papildomos ekologinės nišos. Šio tipo kertinės miško buveinės 
svarbios lėtai plintančioms saugomoms specializuotosioms buveinių rūšims, kurioms rei- 
kia drėgnos šviesios aplinkos, taip pat dažnai susijusioms su specifiškais kertiniais elemen- 
tais. Užliejami miškai dažniausiai atsparūs gaisrams ir vėjovartoms, jeigu yra pakankamai 
platūs. Lėkštuose upių ir ežerų krantuose bei salpose svarbūs ekologiniai veiksniai – peri- 
odiški potvyniai ir užpelkėjimas. Judrus, gausus deguonies gruntinis vanduo skatina greitą 
organinių liekanų irimą. Užliejamose salpose per trumpą laiką susikaupia daug organinių 
medžiagų, todėl susidaro ypač derlingi dirvožemiai. 

Aplinkos sąlygos upės krante ir toliau nuo jo gerokai skiriasi. Saulės apšviečiami seni ir 
džiūstantys, neapsaugoti nuo vėjo medžiai bei stuobriai, aptinkami upių pakrantėse, sukuria 
vertingas buveines saugomų rūšių vabzdžiams ir kerpėms. Drėgni ūksmingi užliejami pa- 
krančių miškai pasižymi vešlia augmenija. Juose susidaro specifinės mikrobuveinės, tokios 
kaip rąstų ir rąstagalių krūvos, kupstai, vandens užlietos įdubos. Ežerų krantai retai būna 
plačiai užliejami, taigi jų pakrantėse augantys miškai vienodesni ir ne tokie gausūs rūšių, 
taip pat mažesnis skirtumai tarp krante augančių ir toliau nuo jo įsikūrusių miškų. 

Vandens  telkiniuose  kai  kada  gali  gyventi  retų  ir  nykstančių  rūšių  vandens  gyvūnai, 
kuriems reikalinga ūksminga pakrantės zona. Kai kuriose upių pakrančių atkarpose pasi- 
reiškia erozija, kitose – nuosėdų akumuliacija. 
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Tinkamiausios priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti – jokios ūkinės vei- 

klos. Sausinimas arba tėkmės reguliavimas neigiamai veikia ekosistemą. Jei dėl hidrolo- 
ginio režimo reguliavimo buveinėse plinta eglės ir tai kelia pavojų biologinės įvairovės 
vertybėms, geriausia būtų egles iškirsti. Šiuo atveju buveinėse turi būti nedaug su eglėmis 
susijusių biologinės įvairovės vertybių; taip pat būtina įsitikinti, kad taikomos tvarkymo 
priemonės ateityje bus palankios esančioms vertybėms. Be to, išlieka pavojus pažeisti kitų 
rūšių medžius ir dirvožemį. Nuolat čia augusių rūšių medžiai gali išlikti netgi nusausintose 
buveinėse, jeigu šio veiksnio poveikis nėra didelis, tačiau rūšių santykis gali pakisti. Sie- 
kiant išlaikyti drėgną mikroklimatą, aplink kertinę miško buveinę turėtų būti paliekama 
20 – 40 m apsaugos zona, bent jau pietinėje plynojo kirtimo pusėje (Andersson ir kt., 2005). 
Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.12 paveiksle. 

 

 
 

12.12 pav. Lėkštų vandens telkinių krantų buveinių pasiskirstymas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.5.1. Upės salpa 

Upės, platesnės negu 5 m. Upių salpose įsikuria periodiškai užliejami arba užpelkėję 
miškai. Salpose taip pat aptinkami galeriniai miškai, augantys ant šalia upės vagos besikau- 
piančių aliuvinių nuosėdų. 

Natūralios užliejamų miškų bendrijos šiuo metu retos. Ypatingai reti plačialapių medžių 
ir juodalksnių miškai. Svarbūs šlapi užpelkėję arba pelkiniai beržynai, įsikuriantys salpų 
pakraščiuose. Pusiau natūralios salpų bendrijos, tokios kaip pusiau natūralios lankos – svar- 
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bi kraštovaizdžio įvairovės dalis. Joms palaikyti paprastai reikalingas nuolatinis šienavimas 
(Andersson ir kt., 2005). 

 

11.5.2. Upelio salpa Upeliai yra siauresni negu 5 m. Upelių salpos – įdomios ištįsusios 
buveinės, atliekančios rūšių plitimo koridorių vaidmenį. Rūšių sudėtimi jie dažnai 
kontrastingai skiriasi nuo ap- linkinių miškų. Salpose dažniausiai auga baltalksniai, 
juodalksniai, beržai arba čia įsikuria įvairiais lapuočiais apaugusios pievos, taip pat 

gluosnių krūmynai, rečiau atviros salpinės 
pievos (Andersson ir kt., 2005). 

 
11.5.3. ežero krantas 

Ežerų krantai retai būna plačiai užliejami, taigi jų pakrantėse augantys miškai vieno- 
desni ir ne tokie gausūs rūšių, mažesni skirtumai tarp pakrantėje augančių ir toliau nuo jos 
įsikūrusių miškų. Kai kada vandens telkinyje aptinkami retų ir nykstančių rūšių vandens 
gyvūnai, kuriems reikalinga ūksminga pakrantės zona (Andersson ir kt., 2005). 

 
11.6. kitos vandens veikiamos kertinės miško buveinės 

 
 

11.6.1. Išdžiūsiančio vandens telkinio krantas 

Išdžiūstantys upokšniai, išgraužos, griovos ir raguvos, kuriose vandens tėkmės susifor- 
muoja tik po didelių liūčių arba tirpstant sniegui. Paprastai šių darinių pakraščiai apaugę 
vešlia augalija, išsiskiria aplinkiniuose miško masyvuose retesnių arba visai neaptinkamų 
rūšių medžiais. Išdžiūstantys upokšniai, pavyzdžiui, aptinkami šaltiniuotuose šlaituose, ap- 
augę vešlia žoline augalija, kurioje dažnai gausu paparčių. Samanų danga taip pat gausi rū- 
šių. Panašios buveinės susiformuoja palei aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių klampupius, 
kuriais nuteka pelkėse susikaupęs vanduo (Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių 
paplitimas pavaizduotas 12.13 paveiksle. 
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12.13 pav. Išdžiūstančių vandens telkinių krantų (šviesi spalva) ir karbonatingų žemapelkių 

arba drėgnų pievų pakraščių (tamsi spalva) buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.6.2. Šaltiniuota vieta 

Pratekantis gruntinis vanduo, prasiveržiantys šaltiniai ir jų upokšniai padeda palaikyti 
stabilų ir nuolat drėgną buveinių mikroklimatą. Šaltiniai ir judrus gruntinis vanduo daž- 
nai pasitaiko šlaituose. Tokios kertinės miško buveinės centre yra šaltinis arba šaltiniuota 
vieta, kur nuolat trykštantis gruntinis vanduo sušvelnina skirtumus tarp vasaros ir žiemos 
aplinkos sąlygų, palaiko stabilų mikroklimatą. Aplink šaltinį (šaltinius) susidaro derlingo 
ir gerai aeruojamo dirvožemio zona. Šaltinių klampynės – svarbios keleto retų rūšių buvei- 
nės. Karbonatingas gruntinis vanduo yra papildoma savybė; ypatingais atvejais susidaro 
karbonatų nuogulos (tufai). 

Miškai padeda išlaikyti drėgną šaltiniuotos vietos mikroklimatą, apsaugo ją nuo vėjo. 
Kertinėse senų šaltiniuotų miškų buveinėse gausu biologinių kertinių elementų, sukurian- 
čių daugybę įvairiausių buveinių specializuotosioms rūšims. 

Palankiausias tvarkymo būdas – jokios ūkinės veiklos. Siekiant išlaikyti drėgną mikro- 
klimatą, aplink šio tipo kertines miško buveines turėtų būti paliekama 20 – 40 m apsaugos 
zona, jeigu šalia vykdomi plynieji kirtimai. Netgi už kelių kilometrų nuo šaltiniuotos vie- 
tovės vykdoma sausinamoji melioracija gali būti pražūtinga biologinėms vertybėms. Jeigu 
šaltiniuota vieta vaizdinga arba yra kitaip naudojama, būtina įrengti medinį lieptelį, siekiant 
išvengti dirvožemio suardymo (Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas 
pavaizduotas 12.14 paveiksle. 
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12.14 pav. Šaltiniuotų vietų (tamsi spalva) ir šaltinių bei šaltiniuotų vietų, kaip kertinių 

kraštovaizdžio elementų (šviesi spalva) paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

pievos, aptinkamos miškingame kraštovaizdyje karbonatingose augimvietėse. Jų pakraščiai 
ypač gausūs kalcifilinių rūšių. Dauguma šių buveinių anksčiau buvo ganomos. Daugelio 
saugomų rūšių induočiai augalai, samanos ir grybai prisitaikę augti daugiau ar mažiau kar- 
bonatingose žemapelkėse ar pievose. Čia gali būti ypač gausu gegužraibinių augalų. 

Siekiant išsaugoti biologinės įvairovės vertybes, jeigu medžiai ir krūmai pradeda gožti 
buveines, juos galima pasirinktinai praretinti. Kad šlapiose karbonatingose pievose neįsi- 
veistų krūmai, joms reikalingas vidutinio intensyvumo ganymas, taip pat labai padedantis 
atsigauti konkurencijai neatsparioms rūšims. Sausinimas pražūtingas šių buveinių biologi- 
nei įvairovei, todėl draudžiamas. Jeigu šalia vykdomi plynieji kirtimai, turėtų būti palie- 
kama bent 20 m pločio apsaugos zona, siekiant išvengti hidrologinio režimo sutrikdymo 
(Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.13 paveiksle. 

 
11.6.4. bebravietė 

Brandus senas miškas, įsikūręs siaurame slėnyje (gana aiškiai apibrėžtoje teritorijoje), 
veikiamas žymaus bebrų veiklos sukeliamo užtvindymo. Tokios kertinės miško buveinės 
nepriskiriamos pelkėtoms lygumoms, salpoms ir kitokioms užliejamoms teritorijoms. 

Šie miškai išsiskiria visų rūšių yrančios medienos liekanų gausa ir telkšančiu stovinčiu 
vandeniu. Kai bebrai sunaudoja visus užtvindytos teritorijos išteklius, jie dažniausiai per- 

11.6.3. karbonatingos žemapelkės arba drėgnos pievos pakraštys 

Šiam tipui priskiriamos atviros arba retais medžiais apaugusios žemapelkės bei šlapios 
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sikelia gyventi kitur, o užtvanka ilgainiui sugriūva. Tačiau didelis medienos liekanų kiekis 
išlieka, todėl čia kertinės miško buveinės išsilaiko bent jau tol, kol medienos liekanos visiš- 
kai suyra. Stambios medienos liekanos, esančios saulės apšviestose vietose, ypač svarbios 
specializuotųjų rūšių vabzdžiams. Smulkūs, bebrų praplatinti vandens telkiniai pagausina 
bendrą šlapžemių rūšių įvairovę. 

Geriausias tvarkymo būdas – nevykdyti jokios veiklos. Bebrų užtvankos šiose KMB ne- 
turėtų būti ardomos (Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 
12.15 paveiksle. 

 

 
 

2.15 pav. Bebraviečių (tamsi spalva) ir kertinio biologinio elemento 
„bebrų veiklos žymės“ (šviesi spalva) paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 

 
11.7. nedidelės salos ir pusiasaliai vandens telkiniuose bei šlapžemėse 

Šlapžemės – tai įvairių tipų pelkės, užliejamos vietos ir nendrynai. Salos apibrėžiamos 
kaip mineralinio dirvožemio lopiniai šlapžemėse arba kitokie ploteliai, iš visų pusių 

apsupti vandens telkinių. Pusiasaliai ribojasi su šlapžemėmis iš trijų pusių. Mažų salų 
ir pusiasalių plotas turėtų būti mažesnis negu 3 ha. Jeigu salos ar pusiasalio plotas 

didesnis negu 3 ha, 
kertinė miško buveinė turėtų būti priskiriama kitokiam atitinkančiam tipui. 

Šlapžemėse susidaro stabilus drėgnas mikroklimatas. Kalvotos pamiškės neapsaugotos 
nuo vėjo, dažnai ir gaisrų poveikio, išskyrus užliejamų vietų miškus. Keletas priešingai 
veikiančių aplinkos veiksnių sukuria ypač heterogeniškas buveines. Gerai išsilaikiusi per- 
einamoji zona tarp miško ir šlapžemės suformuoja papildomas ekologines nišas. 
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Geriausias tvarkymo būdas – nevykdyti jokios veiklos. Šiose buveinėse nuolat pasireiš- 
kia gamtiniai pažeidžiantys veiksniai (gaisrai, vėjovartos ir kt.), gausu pereinamųjų zonų 
tarp skirtingų ekosistemų, todėl, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, šių veiksnių įtaka turi 
išlikti nepakitusi (Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 
12.16 paveiksle. 

 

 
 

12.16 pav. Nedidelių salų ir pusiasalių paplitimas vandens telkiniuose bei šlapynėse 
(Andersson ir kt., 2005) 

 
11.8. Statūs šlaitai 

Šio tipo šlaitai nesusiję su atviro vandens telkiniais, nors jų ypatybės artimos vandens 
telkinių pakrančių šlaitų buveinėms. Miškai, augantys šiaurės ekspozicijos šlaituose, daž- 
nai būna nuolat drėgni arba užmirkę. Pietų ekspozicijos šlaitai nuolat būna saulėkaitoje. 
Buveinėse  kartais  aptinkama  šaltinių.  Dirvožemio  erozija  ir  atsidengusios  dirvodarinės 
uolienos – svarbūs papildomas ekologines nišas sukuriantys bruožai. Kai kada pasitaiko 
gana stambių nuošliaužų. Šiose buveinėse aptinkama įvairių tipų dirvožemių. Sunkiai priei- 
namose,  nepatogiose  miško  kirtimams  augimvietėse  įsikūrusiose  šlaitų  buveinėse  išliko 
palyginti daug vertingų miško bruožų. 

Tinkamiausios priemonės biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti – nevykdyti jokios 
ūkinės veiklos. Jeigu šiaurės ekspozicijos šlaito papėdėje plynai kertamas miškas, siekiant 
išlaikyti drėgną mikroklimatą aplink KMB turėtų būti paliekama 20 – 40 m pločio apsaugos 
zona (Andersson ir kt., 2005). 
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11.8.1. Šlaitas 

Statesnis  kaip  15°  šlaitas,  papėdėje  nesiribojantis  su  vandens  tėkme  ar  ežeru.  Šlaito 
aukštis turi būti didesnis negu 10 m. Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.17 
paveiksle. 

 

 
 

12.17 pav. Stataus šlaito buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.8.2. Raguva 

Griovos  ir  raguvos  susidaro  dėl  smulkių  vandens  tėkmių  sukeliamos  erozijos.  Grio- 
vos – smulkesni ir jaunesni dariniai negu raguvos, paprastai neapaugę medžiais. Raguvą 
sudaro du priešpriešiniai mišku apaugę šlaitai; jos dugne kartais būna mažas išdžiūstantis 
upokšnis. Šlaitų apačioje būdingi smulkūs šaltiniai arba besisunkiantis gruntinis vanduo. 
Raguvos  dažniausiai aptinkamos didelių upių  pakrančių šlaituose.  Šių  kertinių buveinių 
paplitimas pavaizduotas 12.18 paveiksle. 
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12.18 pav. Raguvų kertinių miško buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 

 

 
11.9. Gaisravietės Senas, brandus miškas, kuriame neseniai (per pastarąjį dešimtmetį) 

įvyko gaisras ir ku- riame daugelis medžių daugiau ar mažiau apdegę arba randama 
daug apdegusių medžių 

liekanų. Šio tipo KMB dažniausiai pasitaiko vidutinio drėgnumo arba drėgnuose pušynuose 
arba 

mišriuose miškuose su pušimis, kurie labiausiai veikiami gaisrų. Apdegę medžiai, apdegu- 
sios įvairių rūšių ir dydžio medžių liekanos bei apdegęs dirvožemis yra svarbiausi biologi- 
niai kertiniai elementai. Storos pušys su „krokodilo odos“ žieve, stambios džiūstančios arba 
sausos pušų šakos, stori pušų rąstai ir natūralūs stovintys bežieviai sausuoliai taip pat yra 
svarbūs kertiniai elementai. Papildomą ekologinę vertę tokiems miškams suteikia pro gais- 
ro atvertas žaizdas nusakintų pušų mediena, galinti išlikti ilgiau kaip šimtą metų. Įvairių 
irimo stadijų ir dydžio medžių liekanos taip pat padidina buveinių biologinę vertę. 

Dėl gamtinių sąlygų gaisravietėse randama labai nedaug rūšių indikatorių, todėl jomis 
remiantis sunku nustatyti šių buveinių biologinės įvairovės, tenka daugiau remtis minėtais 
kertiniais  elementais.  Šio  tipo  KMB  svarbios  retų  ir  saugotinų  specializuotųjų  buveinių 
rūšių organizmams, daugiausia vabzdžiams. 

Tinkamiausios priemonės – nevykdyti jokios ūkinės veiklos. Bent iš dalies reikia leisti 
miškui atželti natūraliai, negalima šalinti džiūstančių medžių ar medžių liekanų. Kai kuriais 
atvejais šio tipo KMB gali natūraliai išnykti, galutinai suirus apdegusių medžių liekanoms 
(Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.19 paveiksle. 
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12.19 pav. Gaisraviečių kertinių miško buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 
 

11.10. medžiais apaugusios naudojamos arba apleistos pievos ir ganyklos 
Medžiais apaugusios pievos ir ganyklos yra negausios pusiau natūralios buveinės, ku- 

riose medžiai ir krūmai auga palyginti nedideliais, netaisyklingais ploteliais arba 
netvarkin- 

gai išsibarstę po visą augimvietę. 
Šių  KMB  kertiniai  biologiniai  elementai  –  plotai  su  išlikusiais  atvirais  žolynais,  bi- 

ologiškai seni medžiai bei krūmai, pradėję augti atviroje vietoje. Apleistas medžiais ap- 
augusias pievas galima atpažinti pagal gausius jaunus medžius ir pavienius senus žemai 
išsišakojusius medžius. 

Žolėmis apaugusius plotus pagal prigimtį ir ūkinį naudojimą galima suskirstyti į me- 
džiais apaugusias pievas ir ganyklas. Jų nebenaudojant, skirtumai išnyksta, bet pagrindiniai 
kertiniai  elementai  išlieka. Ypač  vertingos  yra  tebešienaujamos  senais  plačialapiais  me- 
džiais apaugusios pievos. 

Mišku apaugusios pievos ir ganyklos taip pat vertingos estetiniu požiūriu ir kaip kultūri- 
nio paveldo dalis. Dar XX a. pradžioje tai buvo plačiai paplitęs žemėnaudos būdas. 

Būdingą struktūrą turinčios medžiais apaugusios pievos ar pusiau atviros žolių turtingos 
buveinės aptinkamos retai ir dažniausiai nedideliuose plotuose, pavyzdžiui, užliejamuose 
upių slėniuose, kiek užpelkėjusiuose miškuose arba užpelkėjusiose, šaltiniuotose pievose. 
Tokiose buveinėse su karbonatingais dirvožemiais dažnai pasitaiko gegužraibinių šeimos 
augalų. Atvirų ir medžiais apaugusių plotų mozaika, pakraščiai ir kiti ekotonai svarbūs retų 
ir saugotinų rūšių vabzdžiams ir grybams. 
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Kadangi  šios  buveinės  kilusios  iš  buvusio  žemės  ūkio  kraštovaizdžio,  joms  išlaikyti 
paprastai reikalinga ūkinė veikla. Norint išlaikyti šių KMB biologinę įvairovę reikia: 

•   šalinti plintančias egles ir kai kuriuos lapuočius medžius; 
•   išlaikyti  esamą  medžių  ir  krūmų  mozaiką;  palaikyti  neužžėlusias  atviras  vietas  ir 

medžiais apaugusių pievų pakraščius; 
•   išsaugoti senus medžius ir senus krūmus; 
•   nešalinti iš buveinių džiūstančių medžių ir medžių liekanų; 
•   išlaikyti ganiavą ir šienavimą, kurie teigimai veikia biologinės įvairovės išsaugoji- 

mą. Jei tebėra išlikusios rūšys, rodančios ilgą žolių dangos pastovumą, reikėtų įver- 
tinti mišku apaugusios pievos atstatymo galimybes; 

• atstatant pievą, nevartoti trąšų ir pesticidų (Andersson ir kt., 2005). 
 

11.10.1. Seniai užžėlusi medžiais apaugusi pieva arba ganykla 

Šiam tipui priskiriamos miško buveinės, kurių medyną sudaro seni medžiai, išlikę nuo 
tų laikų, kai buveinė tebebuvo medžiais apaugusi pieva, o juos supa daugiau ar mažiau 
tankūs jaunesni medžiai. Senieji medžiai dažniausiai būna plačialapiai. Jaunesni medžiai, 
atsižvelgiant į augimvietės tipą, gali būti įvairūs (baltalksniai, beržai, drebulės, gluosniai, 
pušys, juodalksniai, kartais eglės). Kai kada šie medžiai yra pasodinti. 

 
11.10.2. neseniai užžėlusi medžiais apaugusi pieva arba ganykla 

Šio tipo KMB atvirose vietose dar tebėra išlikusių žolės plotų, bet jie jau pradeda užželti 
krūmais ir medžiais. 

 
11.10.3. tebešienaujama medžiais apaugusi pieva 

 
Tai būdinga medžiais apaugusi pieva, kuri vis dar šienaujama. 

 
11.10.4. tebeganoma medžiais apaugusi ganykla 

Šio tipo buveinėje tebeganomi galvijai, arkliai arba avys. Kai kurias šio tipo buveines, 
kuriose menkai ganoma ir medžiai auga gana tankiai, galima priskirti kitų tipų miškams. 

 
11.11. medžiai milžinai 

 
 

11.11.1. Pavienis medis milžinas 

Medis milžinas yra pats savaime pakankamai didelis, kad galėtų išlaikyti atsikuriančią 
specializuotosios rūšies populiaciją. 

Galima tikėtis, kad ant labai senų ir stambių, dažnai milžiniškų pavieniui augančių me- 
džių (dažniausiai ąžuolų) gali gyventi retų ir saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių or- 
ganizmai. Šiai kategorijai priklauso milžiniški stovintys ar išvirtę negyvi medžiai, taip pat 
milžiniški bežieviai stovintys sausuoliai. 

Medžio dydis ir amžius, jame esančios drevės, negyvos šakos ir aptiktos rūšys indikato- 
rės yra svarbiausios charakteristikos, vertinant medį kaip KMB. Šiam KMB tipui gali būti 
priskirti medžiai, kurių diametras krūtinės aukštyje yra >1 m. Stambūs pavieniai augantys 
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gerai  apšviestose  vietose  plačialapiai  medžiai  –  labai  svarbios  buveinės  daugelio  retųjų 
ir saugotinų rūšių epifitinėms kerpėms, medienoje gyvenantiems vabzdžiams ir grybams 
(Andersson ir kt., 2005). 

 
11.11.2. medžių milžinų grupė Tik Lietuvos miškuose pasitaikantis KMB tipas. Tai medžiai 

milžinai ar biologiškai seni medžiai, padrikai ar grupėmis išsidėstę kitos rūšių sudėties 
medyne, kuris retkarčiais buvo iškertamas. Prie šio tipo priskiriami jaunų medynų 

sklypai su pavieniais biologiškai senais 
plačialapiais medžiais ar jų grupėmis. Dažniausiai tai būna ąžuolai, kartais uosiai, pušys. 

Labai seni stambūs pavieniai plačialapiai medžiai – labai svarbios buveinės daugelio 
specializuotų rūšių epifitinėms kerpėms, medienoje gyvenantiems vabzdžiams ir 

grybams. Medžių amžius, dydis ir su jais susijusių specializuotų bei indikatorinių 
rūšių buvimas 

yra svarbiausi kriterijai tokius sklypus priskiriant prie šio KMB tipo. 
Pavienis medis milžinas dažnai būna išaugęs atviroje vietoje, ir tiek pačiam medžiui, 

tiek ant jo gyvenančioms specializuotosioms rūšims reikia saulės atokaitos. Norint išsau- 
goti biologinę įvairovę, reikia aplink iškirsti kitus medžius ir krūmus, paliekant bent 2 m 
pločio tarpą nuo toliausiai iš medžio lajos išsišovusių šakų iki arčiausiai stovinčio medžio. 
Jei medžiai milžinai pradėjo augti tankiame miške, jį supančios aplinkos nereikėtų keisti. 
Netgi nuo žemės nereikėtų rinkti nukritusių šakų, išskyrus tuos atvejus, kai medis auga prie 
kelio ar kai jos trukdo žemėnaudai. Tai netaikytina, jei pavieniai biologiškai seni medžiai 
auga tankiuose medynuose, kuriuose dominuoja eglė. Tokiuose medynuose būtina šalinti 
aplik ąžuolus augančias egles. Tai padės prailginti medžių gyvavimo trukmę (Andersson ir 
kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.20 paveiksle. 
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12.20 pav. Medžių milžinų buveinių paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 

 

 
11.12. Senas parkas 

Didelės sodybos ir dvarai neretai įsikurdavo šalia plačialapių miškų, ir dalis jų pertvar- 
kyta į parkus. Šio tipo buveinės dažniausiai buvo gana atviros, su išsibarsčiusiais dideliais, 
senais medžiais. Apleistuose parkuose augalijos struktūrą keičia plintančių medžių pomiš- 
kis. Tokiuose parkuose dar galima įžiūrėti mažų keliukų ir takų pėdsakus. Šioms buveinėms 
būdingi pastatų griuvėsiai arba išlikę pamatai. Taip pat gali būti išlikusių tvenkinių ar pa- 
našių vandens telkinių. Statiniams sunykus, senų medžių grupės išlieka, ir šiose buveinėse 
gali gyventi retų ir saugotinų rūšių grybai, kerpės, augalai ir gyvūnai. 

Stambių senų medžių grupės aptinkamos ir aplink apleistas mažesnes sodybas. Jei tokių 
medžių grupė yra pakankamai didelė, ją taip pat galima priskirti prie senų parkų KMB. 

Kai kuriais atvejais apleisti parkai būna susiformavę ne šalia buvusių dvarų ar sodybų, 
bet  šalia  gyvenviečių  (vadinamieji  miško  parkai).  Neprižiūrimi  parkai  gali  būti  laikomi 
KMB, jeigu jie priklauso miško žemei. 

Šių buveinių pagrindą sudaro išsibarstę dideli seni medžiai, tarp kurių auga jauni me- 
džiai ir krūmai. Dažnai pasitaiko introdukuotų svetimžemių rūšių medžių ir krūmų, kurie 
dažniausiai nemažina buveinės gamtinės vertės. Svetimžemių medžių kamienai su drevė- 
mis ir jų medienos liekanos turi būti laikomos kertiniais elementais. Žolių dangoje taip pat 
gali būti svetimžemių induočių augalų, kurie dažniausiai neprideda biologinės įvairovės 
vertės, bet ir jos nesumažina. 
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Ypač vertingos buveinės, kuriose auga plačialapiai medžiai (ąžuolai, guobos, vinkšnos, 

uosiai, liepos, klevai). Dėl didelio tokių buveinių amžiaus ir specialios priežiūros medžiai 
jose dažnai išauga labai stambūs, kokių retai aptinkama miškuose. 

Jei buveinėje tėra keli biologiškai vertingi medžiai, kuriuose tikėtina rasti gyvenant spe- 
cializuotųjų rūšių organizmų, jas reikėtų priskirti KMB tipui „Medis milžinas“. 

Kadangi šio tipo buveinės sukurtos žmogaus, reikalingas šioks toks ūkinis įsikišimas. 
Senus medžius su plačiomis lajomis reikia saugoti nuo jaunų juos gožiančių medžių. Ga- 
limas saikingas ganymas ir šienavimas. Priešingai negu kitaip tvarkomuose parkuose, šio 
tipo buveinėse turi būti paliekama visa negyva mediena (Andersson ir kt., 2005). Šių kerti- 
nių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.21 paveiksle. 

 

 
 

12.21 pav. Senų parkų (šviesi spalva) ir miško salų dirbamuose laukuose (tamsi spalva) 
paplitimas (Andersson ir kt., 2005) 

 
11.13. miško sala dirbamuosiuose laukuose 

Tai  dažniausiai  išsibarstę  nedideli  miškeliai,  kuriuose  vyrauja  įvairių  rūšių  medžiai, 
dažniausiai beržai arba pušys. Daugeliui tokių miškų būdingas pamiškės efektas, sukurian- 
tis papildomas ekologines nišas įvairiems organizmams, daugiausia vabzdžiams ir paukš- 
čiams. Šiuose miškuose dažnai buvo ar tebeganoma, taip pat pasirinktinai kertami medžiai. 
Kai kada šiose buveinėse nebuvo vykdoma jokia ūkinė veikla, todėl jose gali išlikti biolo- 
ginės įvairovės vertybių, susijusių su senais medžiais, negyva mediena arba pamiškėmis 
(Andersson ir kt., 2005). Šių kertinių buveinių paplitimas pavaizduotas 12.21 paveiksle. 
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klausimai 

 
•   Apibūdinkite kertinės buveinės sąvoką. 
•   Kuo skiriasi kertinė miško buveinės ir potenciali kertinė miško buveinė? 
•   Išvardinkite keletą kertinių elementų. 
•   Kuo skiriasi specializuotosios rūšys nuo indikatorinių rūšių? 
•    Kokiomis priemonėmis galima išsaugoti kertines miško buveines? 
•   Kokie yra pagrindiniai kertinių miško buveinių tipai? 
•   Kokios yra kertinės miško buveinės, susijusios su kraštovaizdžio elementais? 
•   Kokios yra kertinės miško buveinės, susijusios su pažaidomis ir miško sukcesija? 

 
Papildoma literatūra 

 

1.   Andersson L., Kriukelis R. 2004. Kertinės miško buveinės. Vilnius, 
2.   Andersson L., Kriukelis R., S. Skuja. 2005. Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje. Kau- 

nas, 121p. 
3.   Aplinkos būklė 2006 – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija, Vilnius, 2006. 
4.   Stončius  D., Treinys  R.,  Mierauskas  P.  2001.  Gamtotvarkos  vaidmuo  saugant  biologinę  įvairovę. 

Vilnius, 
 

Internetiniai šaltiniai 
 

5.   Kertinės miško buveinės – www.lvmi.lt/ 
6.   Aplinkos ministerija – www.am.lt 



1  2 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 
 

12. lITErATūrA 
 

1.   Andersson L., Kriukelis R., Kertinės miško buveinės. Vilnius, 2004, 44p. 
2.   Andersson  L.,  Kriukelis  R.,  S.  Skuja.,  Kertinių  miško  buveinių  inventorizacija  Lietuvoje.  Kaunas, 

2005, 121p. 
3.   Archibold O.W., Ecology of World Vegetation - Chapman and Hall, 1995, 510p. 
4.   Baleišis R., Bluzma P., Balčiauskas L., Lietuvos kanopiniai žvėrys. V., 1987, 200p. 
5.   Balevičienė J., Sintaksono-fitogeografičeskaja struktūra rastitelnosti Litvy. – Vilnius, 1991, 218p. 
6.   Basalykas A., Žemė žmonijos buveinė. V.: Mokslas, 1985, 256 p. 
7.   Begon M., Townsend C.R., Harper J.L., Ecology: From Individuals to Ecosystems, Blackwell Publis- 

hng, 2005,738 p. 
8.   Belov S. V., Lesovodstvo, Moskva, 1983, 350p. 
9.   Baškytė R., Bezaras V., Kavaliauskas P., Klimavičius A., Raščius G., Lietuvos saugomos teritorijos. 

Kaunas: Lututė, 2006, 328p. 
10. Brazauskienė D., Agroekologija ir chemija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004, 208p. 
11. Bukantis A., Lietuvos klimatas. Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 1994, 187 p. 
12. Bumblauskis T., Kairiūkštis L., Mikšys V., Raguotis A., Tamošaitis J., Biomasės biologiniai ištekliai: 

biomasės ir mortmasės balansas ir kitimo dėsningumai poledynmetyje. Lietuvos ekologinis tvarumas 
istoriniame  kontekste.  (Kolektyvinė  mokslo  monografija,  red.  L.  Kairiūkštis,  Z.  Rudzikas) Vilnius: 
LMA leidykla, 1999, 287-324p. 

13. Burton  V.  Barnes,  Donald  R.  Zak,  Shirley  R.  Denton,  Stephen  H.  Spurr.,  Forest  ecology.  John 
Wiley&sons, 1998, 774 p. 

14. Dagys J., Augalų ekologija,Vilnius: Mokslas, 1980, 238p. 
15. Dasmann R., Wildlife biology. N.Y. - L.S., 1966, 231p. 
16. Davies C., MOss D., EUNIS Habitat Clasification, ETCNC/EEA,. 1999. 
17. Eidukevičienė M., Vasiliauskienė V. (sud.), Lietuvos dirvožemiai - Lietuvos mokslas. Vilnius, 2001, 

1244p. 
18. Eitinavičiūtė I., Dirvožemio biologija. Vilnius: VU leidykla. 1997, 122 p. 
19. Ellenberg H., Zeigerwerte der Gefäβpflanzen Mitteleuropas – Scripta geobotanica, Verlag Erich Gottze 

KG, Göttingen, 1979, 122 p. 
20. Ellenberg H., Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 4th ed.  - Ulmer, Stuttgart, 1986. 
21. FAO Forestry Paper Nr. 140, Global forest resources assessment 2000. Main report, 2001, 479 p. 
22. FAO. State of the World’s Forests 2001. Rome, 2002. 
23. FAO. State of the World’s Forests 2005. Rome, 2005. 
24. Gaston K.J., Spicer J.I., Biodiversity: an introduction. Blackwell Publishing, 2004, 208p. 
25. Heinrich D., Hergt M., Ekologijos atlasas. Vilnius: Alma littera, 2000, 280 p. 
26. Interpretation manual of European Union habitats. EUR 15/2. ETCNC, 1999. 
27. Janukonis A., Lietuvos pelkės ir jų apsaugos sistema. Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga. Vilnius: Lietuvos 

gamtos fondas, 1998, p. 12-18. 
28. Jeffries M.J., Biodiversity and conservation. Raoutledge: Taylor and Francis group, 2006, 256 p. 
29. Juknys  R.  (ats.  red.),  Subalansuotos  plėtros  įgyvendinimo  nacionalinė  ataskaita.  –  Kaunas:  Lututė, 

2002, 147 p. 
30. Juknys R. (red.), Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai, tendencijos. Vilnius, 1994, 114 p. 
31. Juknys R., Aplinkotyra. – Kaunas: VDU leidykla, 2005, 334 p. 
32. Kabailienė M., Lietuvos holocenas. – V.: Mokslas, 1990, 176 p. 
33. Karazija S., Lietuvos miškų tipai. V., 1988, 211 p. 
34. Karazija S., Vaičiūnas V., Ekologinis miškų vaidmuo Lietuvoje. Kaunas. Lututė, 2000, 152 p. 
35. Kent M., Coker P., Vegetation description and analysis: a practical approach. - London. 1992. 
36. Kershaw K., Lolney J. H., Plant and dinamic ecology. – London, 1985. 
37. Kimmins J. P., Forest ecology. Pretice-Hall, 1998, 997 p. 
38. Kormodis E.D., Ekologijos sąvokos. Kaunas: Littera, 1992, 320 p. 
39. Kunskas R., Ežerų ir pelkių ekosistemų raida. Vilnius, 2005, 437 p. 



literatūra 1  3 
 
 

40. Kurlavičius P., Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. – Kaunas: Lututė, 2005, 64p. 
41. Kurlavičius P., Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – Kaunas: Lututė, 2006, 151p. 
42. Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste, (Kolektyvinė mokslo monografija, red. L. Kai- 

riūkštis, Z. Rudzikas). Vilnius: LMA leidykla, 1999, 757 p. 
43. Lietuvos miško ūkio statistika, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Vilnius, 2006, 111p. 
44. Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai (red. R. Ozolinčius), Kaunas: Lututė, 1999, 312 p. 
45. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas, Vilnius: Aplinkos 

apsaugos ministerija, 1997, 108p. 
46. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas, Žin., 2001, Nr. 108-3902. 
47. Mališauskas V., Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. – Vilnius: Akademia, 1993, 320 p. 
48. Maarel E. van der, Vegetation ecology – Blackwell Publishing, 2005, 395 p. 
49. Meffe G.K., Carroll C.R., Principles of Concervation Biology. Sinauer Associates, Inc., 1994, 600 p. 
50. Mierauskas P., Pranaitis A., Sinkevičius S., Taminskas J., Pelkių ekosistemos. Vilnius, 2005, 130 p. 
51. Mirkin B. M., Teoretičeskie osnovy covremennoj fitocenologii. – Moskva, 1985, 213p. 
52. Motuzas A. J., Buivydaitė V., Danilevičius V., Šleinys R., Dirvotyra, V.: Mokslas, 1996, 375 p. 
53. Mueller-Dombois  D.,  Ellenberg  J., Aims  and  methods  of  vegetation  ecology.  -  Wiley,  New  York, 

1974. 
54. Natkevičaitė-Ivanauskienė M., Botaninė geografija ir fitocenologijos pagrindai. V.: Mokslas, 1983, 

280 p. 
55. Naujalis J., Augalų populiacinė ekologija. V.: Mokslas, 1992, 183 p. 
56. Odum E., Basic ecology. – Philadelphia, 1983, 328 p. 
57. Otto H.J., Waldekologie – Stuttgart: Ulmer, 1994, 391 p. 
58. Ozolinčius R., Aplinkos ištekliai. – Kaunas, VDU leidykla, 2001, 155 p. 
59. Padaiga V., Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai. V., 1996, 211 p. 
60. Pauliukevičius G., Miškų ekologinis vaidmuo. V.: Mokslas, 1982, 112 p. 
61. Pauliukevičius G., Kenstavičius J., Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai, 1995, 290 p. 
62. Račkauskas V., Bendroji ekologija. V., 1991, 239 p. 
63. Rašomavičius V. (red.), Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius: Botanikos institutas, Aplinkos 

ministerija, 2001, 138 p. 
64. Ricklefs R. E., Ecology. New York: W. H. Freeman and Co, 1990, 898 p. 
65. Rimkus K., Pievotyra. -  Kaunas: Smaltija, 2003, 192 p. 
66. Ruseckas J., Miško ir drėgmės sąveika. – Kaunas: Lututė, 2002, 200 p. 
67. Simons H., Global ecological zones mapping. FRA Working Paper No. 56. Rome, FAO, 2001. 
68. Sinkevičius S., Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje. Vilniaus universitetas, 2001, 281 p. 
69. Stončius D., Treinys R., Mierauskas P., Gamtotvarkos vaidmuo saugant biologinę įvairovę. Vilnius: 

Daigai, 2001, 87 p. 
70. Stravinskienė V., Bendroji ekologija - Kaunas: Šviesa, 2003, 232 p. 
71. Sutherland W., The Conservation Handbook: Research, Management and Policy. Blackwell Science, 

2000,  278 p. 
72. Valter H., Rastitelnost zemnogo šara. - Moskva, 2, 1974, 333 p. 
73. Vaičys M., Raguotis., Šleinys R., Miško dirvožemių žinynas. Vilnius: Mokslas, 1979, 200 p. 



1  4 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 
 

13. PRIeDAI 
 
 

I priedas. kertinių miško buveinių klasifikacija 
 
 

Pagrindiniai kertinių miško buveinių tipai 
A. Sausieji ir vidutinio drėkinimo spygliuočių ir mišrieji miškai 

A.1. Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 
A.2. Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis 

B. Sausieji ir vidutinio drėkinimo lapuočių miškai 
B.1. Plačialapių miškai 
B.2. Kiti lapuočių miškai 

C. Šlapieji miškai 
C.l. Šlapieji juodalksnynai ir beržynai 
C.2. Šlapieji eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis 
C.3. Pelkiniai pušynai ir beržynai 
C.4. Šlapieji plačialapių miškai 

 

 
Kertinės miško buveinės, susijusios su kraštovaizdžio elementais 

D. Vandens telkinių pakrančių šlaitai 
D.l. Upės šlaitas 
D.2. Ežero ar šlapynės šlaitas 
D.3. Upelio šlaitas 

E. Lėkštieji vandens telkinių krantai (užliejami miškai) 
E.1. Upės salpa 
E.2. Upelio salpa 
E.3. Ežero krantas 

F. Kitos vandens veikiamos kertinės miško buveinės 
F. 1. Išdžiūsiančio vandens telkinio krantas 
F.2. Šaltiniuota vieta 
F.3. Karbonatingos žemapelkės arba drėgnos pievos pakraštys 
F.4. Bebravietė 

G. Nedidelės salos ir pusiasaliai vandens telkiniuose bei šlapžemėse 
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II priedas. Anotuotas lietuvos sausumos buveinių sąrašas 
 
 

B. PAJūRIO BUVEINėS 
Coastal habitats 

 
Arti jūros, aukščiau jos vidutinio vandens lygio esančios buveinės, susijusios su pakran- 

čių dariniais, t. y. pakrantės kopomis, kopų miškais, pliažais ir atodangomis. Čia taip pat 
priklauso jūrinėms buveinėms artima supralitoralė, kuri jūros vandeniu tik aptaškoma ir 
greitai drenuojasi, bei drėgnos ir šlapios kopų įlomės. Nepriklauso įlomių balos. 

 

 
B1 Pajūrio kopų ir smėlynų buveinės 
Coastal dune and sand habitats 

 
Jūros smėlėtos pakrantės ir ypač toliau nuo kranto esantys vėjo veikiami smėlynų plotai, 

dažnai sutvirtinti žoline ar medine augalija. 
 

 
B1.1 Smėlio paplūdimio sąnašynų bendrijos 
Angiosperm communities of sand beach driftlines 

 
Jūros bangų suneštų organinių medžiagų juosta, užimta vienamečiais nitrofiliniais in- 

duočiais augalais. Šviežiai suklostytos organinės sąnašos (be augalų) priskiriamos į A2. 
 

 
B1.1/P-16.122 Baltijos smėlio paplūdimių sąnašynų bendrijos 
Baltic sand beach driftline communities 

 
Baltijos smėlio paplūdimių organinių medžiagų sąnašynuose įsikūrusios vienamečių ni- 

trofilinių augalų Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp., Polygonum spp. bendrijos. 
 

 
B1.2 Smėlio paplūdimiai aukščiau sąnašų linijos 
Sand beaches above the driftline 

 
Judraus smėlio paplūdimiai aukščiau bangų sąnašų linijos. 
B1.2/P-16.11 Atviri smėlio paplūdimiai virš bangų sąnašų linijos 
Unvegetated sand beaches above the driftline 

 

 
Atviro, augalais neapaugusio smėlio paplūdimiai virš bangų sąnašų linijos. 

 

 
B1.2/M-I.2.1 Supralitoralės smėlynų biocenozės 
Biocenosis of supralittoral sands 
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Smėlio paplūdimio zona, kurią sudrėkina tik aukštos bangos arba vandens purslai. Ypač 
svarbios laikinai pašlampančios ir greitai išdžiūsiančios paplūdimio įlomės ir pažemėjimai 
su bestuburių gyvūnų cenozėmis. 

 

 
B1.2/P-16.3 Daugiametės smėlio paplūdimių bendrijos 
Boreo-arctic sand beach perennial communities 

 
 

Viršutinės smėlio paplūdimio dalies daugiamečių halofilų ir nitrofilų Leymus arenarius, 
Ammophila arenaria, Honckenya peploides, Cakile maritima, Petasites spurius bendrijos. 

 

 
B1.3 Pustomos pajūrio kopos 
Shifting coastal dunes 

 
Nuolat pustomo smėlio atviros arba retai apaugusios pajūrio kopos. 
B1.3/P-16.211 Užuomazginės (embrioninės) pustomos kopos 
Embryonic shifting dunes 

 
Pradinė kopų susidarymo stadija, kuriai būdingos smėlio bangos arba kauburiai viršuti- 

nėje smėlio paplūdimio dalyje arba aukštų kopų papėdėje. Gali augti pavieniai Honckenya 
peploides ir kitų psamofitų individai. 

 

 
B1.3/H-03.04.08 Vėjo perpustomi kopų smėlynai 
Large migrating dunes with no or low vegetation 

 
Pustomo smėlio plotai, dažniausiai susiformavę dėl vėjo erozijos mechaniškai pažeidus 

pirminę kopų augalinę dangą (plikosios, judriosios kopos). 
 

 
B1.3/P-16.212 Baltosios kopos 
White dunes 

 

 
Leymo-Ammophiletum arenariae 

 
Pajūrio baltosios kopos, užimtos bendrijomis, kuriose dominuoja stambios varpinės žo- 

lės Ammophila arenaria, Leymus arenarius, Calamophila baltica, Festuca arenaria. 
 

 
B1.4 Pajūrio stabilių kopų žolynai (pilkosios kopos) 
Coastal stable dunes grassland (grey dunes) 

 

 
Sutvirtintos (stabilios) pajūrio kopos, kurias dengia žemaūgė žolinė augalija. 
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B1.4/P-16.221 Stabilios pilkosios kopos 
Northern fixed grey dunes 

 

 
Violo-Corynephoretum 

 
Sustabdyto  smėlio  kopos  padengtos  įvairaus  susivėrimo  laipsnio  žemaūge  augalija. 

Vyrauja Carex arenaria, Carex praecox, Corynephorus canescens, Cerastium semidecan- 
drum, Thymus serpyllum, Trifolium arvense, Polytrichum piliferum, Racomitrium canes- 
cens. Labai gausi kerpių danga (Cladonia spp., Celocaulon aculeatum). 

 
B1.5 Pajūrio kopų viržynai 
Coastal dune heaths 

 

 
Pajūrio smėlynai, padengti erikinių šeimos augalų sąžalynais. 

 

 
B1.5/P-16.23 Varnauogės rudosios kopos 
Crowberry brown dunes 

 

 
Pajūrio sausos palvės smėlynai, kurių augalinėje dangoje vyrauja Empetrum nigrum. 

 

 
B1.5/P-16.24 Viržių rudosios kopos 
Heather brown dunes 

 

 
Calluna vulgaris apaugę nekalkingi pajūrio smėliai. 

 

 
B1.6 Pajūrio kopų krūmynai 
Coastal dune scrub 

 

 
Pajūrio kopos, apaugusios neaukštais sumedėjusiais augalais. 

 

 
B1.6/P-16.25 Pajūrio kopų krūmynų tankmės 
Coastal dune thickets 

 

 
Tankūs Rhamnus cathartica, Rosa spp., Crataegus spp., Padus avium, Euonymus euro- 

paeus, Euonymus verrucosus, neaukštų Populus tremula, Alnus incana krūmynai, kuriuos 
dažnai juosia Rubus caesius sąžalynai. Žolių ardas dėl didelio užpavėsinimo paprastai labai 
menkas. 

 

 
B1.6/P-16.26 Pajūrio smėlynų karklų guotai 
Creeping willow mats 

 
Mažarūšiai žemaūgiai karklų (Salix rosmarinifolia, Salix daphnoides, retai Salix arena- 

ria) sąžalynai, dažniausiai išsidėstantys užkopėje ir sausoje palvėje. 
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B1.61 Pajūrio kopų erškėčių krūmynai 
Coastal dune Rosa thickets 

 
Dirbtinai įveistų ir natūralizavusių Rosa rugosa sąžalynų pleikės. Krūmeliai žemi (0,3– 

0,8 cm), susivėrę. Retesniuose kartu auga Ammophiletea klasės rūšys. 
 

 
B1.7 Pajūrio kopų miškai 
Coastal dune woods 

 

 
Miško bendrijos, susiformavusios pajūrio smėlio kopose. 

 
B1.7/H-03.04.06.01  Pajūrio  kopos,  apaugusios  natūraliu  arba  beveik  natūraliu 

spygliuočių mišku 
Coastal brown dunes covered with natural or almost natural coniferous forest 

 

 
Empetro nigri-Pinetum 
Senųjų pajūrio kopų elementai, apaugę natūraliu pušynu. Medžių ardą paprastai sudaro 

Pinus  sylvestris,  retai  įsiterpia  Picea  abies,  Quercus  robur,  Betula  spp.  Traką  formuoja 
Sorbus aucuparia ir Frangula alnus. Žolių dangoje gausiausios Deschampsia flexuosa ir 
Melampyrum pratense. 

 
B1.71 Pajūrio kopos, apaugusios sodintu Pinus mugo medynu 
Coastal dunes covered with artificial Pinus mugo woodland 

 
Labai tankūs sodinti Pinus mugo brūzgynai pajūrio smėlynuose. 
B1.7/H-03.04.06.02 Pajūrio kopos, apaugusios lapuočių mišku 
Coastal brown dunes covered with deciduous forest 

 

 
Kauburėtosios palvės lapuotynai, kurių medyne vyrauja Alnus glutinosa, Betula pen- 

dula, pasitaiko Pinus sylvestris. Žolinei dangai būdingi varpiniai augalai – Calamagrostis 
epigejos, Calamagrostis canescens, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Deschamp- 
sia flexuosa. 

 

 
B1.8 Drėgnos ir šlapios kopų įlomės 
Moist and wet dune slacks 

 
Kopų sistemos įlomės, paprastai atsiradusios dėl erozijos ar vėjo išpustymo. Jų dugnas 

paprastai yra gruntinio vandens lygyje. Augalinę dangą sudaro drėgmamėgės rūšys. 
 

 
B1.8/P-16.32 Kopų įlomių pionieriniai žolynai 
Dune slack pioneer swards 
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B1.8/P-16.34 Kopų įlomių pievos ir viržynai 
Dune slack grasslands and heaths 

 

 
B1.8/P-16.35 Kopų įlomių viksvynai ir nendrynai 
Dune slack reedbeds, sedgebeds and canebeds 

 

 
 B1.8/H-03.04.07.02 Kopų drėgnų įlomių krūmynai 
Coastal dunes: wet slacks dominated by shrubs or trees 

 

 
B2 Pajūrio gargždo buveinės 
Coastal shingle habitats 

 

 
Pajūrio gargždo paplūdimio plotai. 

 

 
B2.2 Atviri judraus gargždo paplūdimiai aukščiau bangų sąnašų linijos 
Unvegetated mobile shingle beaches above the driftline 

 
Augalija  nepadengti  gargždynų  ploteliai,  paprastai  įsiterpiantys  į  smėlio  paplūdimių 

masyvus. 
 
 

B3 Klifai 
Rock cliffs, edges and shoals including supralittoral 

 
Statūs pajūrio kranto dariniai. 
B3.4 Minkšti pajūrio klifai 
Soft sea-cliffs, often vegetated 

 

 
Netvirtos medžiagos (neuolėti) jūros kranto klifai, dažnai dalinai padengti augalija. 

 

 
B3.4.1 Baltijos moreniniai ir kalkakmenio klifai 
Baltic chalk and morainic cliff 

 
Audringos jūros eroduojami minkštų, dažniausiai moreninių molių klifai. Jų viršutinę 

dalį dažnai dengia samanų (Philonotis fontana, Brachythecium rivulare, Cratoneuron fili- 
cinum) bendrijos. 

 
D PELKIŲ, AUKŠTAPELKIŲ IR ŽEMAPELKIŲ BUVEINėS 
Mire, bog and fen habitats 

 
Nuolatos šlapios buveinės, kuriose vanduo laikosi grunto paviršiuje ar virš jo bent pusę 

metų. Vyrauja  žolių,  krūmokšnių  ir  samanų  bendrijos.  Skyrius  taip  pat  apima  buveines, 



priedai 1  1 
 

kuriose gruntinis vanduo yra nuolatos įšalęs, bet Lietuvoje tokių nėra. Šioms buveinėms 
nepriskiriamos pelkės su vyraujančiais medžais ir krūmais. 

 

 
D1 Aukštapelkės 
Raised bogs and blanket bogs 

 

 
Oligotrofinės pelkių augimvietės, maitinamos tik lietaus vandeniu (ombrotrofiškai). 

 

 
D1.1 Aukštapelkės (aukštapelkių plynės) 
Raised bogs 

 

 
Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia intermedio- 

minoris p., Caricetalia fuscae p. 
Oligotrofiniai, labai rūgščios reakcijos pelkių biotopai, kurių bendrijose vyrauja ir dur- 

pes formuoja kiminai, maisto medžiagos patenka tik su kritulių vandeniu. Mažarūšes ben- 
drijas sudaro vyraujančios bendrijose įvairios kiminų (Sphagnum) rūšys, erikinių (Ericace- 
ae) šeimos krūmokšniai, viksvuolinių (Cyperaceae) šeimos žolės (Eriophorum vaginatum, 
Trichophorum cespitosum, Carex pauciflora, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Andro- 
meda polifolia), Drosera rotundifolia ir kerpės. 

 

 
D1.1/P-51.1 Augančios, sąlyginai nepažeistos aukštapelkės 
Active, relatively undamaged raised bogs 

 
Nepažeistos arba mažai pažeistos durpes formuojančios aukštapelkės, dažnai turinčios 

išgaubto lęšio formos aukštaplynę. Tokių biotopų tolydžio mažėja. 
 

 
D1.1/P-51.11 Aukštapelkės kupstuotos plynės 
Raised bog hummocks, ridges and lawns 

 

 
Sphagnion magelanici 
Aukščiausiai iškilusios pelkės dalies ir sausesnių jos pakraščių šlaitų bendrijos, rumbių, 

kimsų, duburių kompleksai. Augimo sąlygos ekstremalios: gruntinis vanduo tarpkupstėse 
slūgso paviršiuje, durpės visiškai susiskaidžiusios, rūgščios reakcijos. Maitinimas ombro- 
trofinis (atmosferiniais krituliais). Pavieniui auga žemaūgės pelkinių formų pušys (Pinus 
sylvestris) bei berželiai (Betula pubescens). Vyrauja Ericaceae, Sphagnaceae, Cyperaceae 
šeimų rūšys. 

 

 
D1.1/P-5111 Spalvotų kiminų kimsai (kupstai) 
Colourful sphagnum hummocks (bultens) 

 

 
Pagalvėles primenantys kupstai, kuriuos sudaro įvairių spalvų kiminai (Sphagnum ma- 

gellanicum, Sphagnum fuscum, Sphagnum rubellum, Sphagnum capillifolium, Sphagnum 
angustifolium) su kitomis samanomis ir kerpėmis (Mylia anomala, Cladonia ssp.), žolėmis 



1  2 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 

 
(Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Trichophorum cespito- 
sum), krūmokšniais (Andromeda, Vaccinium spp., Empetrum, Oxycoccus). 

 
D1.1/P-51111 Magelaninio kimino (Sphagnum magellanicum) kupstai 
Sphagnum magellanicum hummocks 

 
Aukštapelkės plynės kupstai su dominuojančiu rusvos arba žalsvai raudonos spalvos 

magelaniniu kiminu (Sphagnum magellanicum). Kartu auga Andromeda polifolia, Empe- 
trum nigrum, Aulacomnium palustre, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum. 

 
 

D1.1/P-51.1112 Rudojo kimino (Sphagnum fuscum) kupstai 
Sphagnum fuscum hummocks 

 
Šviesiai rudos spalvos kimino (Sphagnum fuscum) kupstai, kurie pakeičia arba pasitaiko 

kartu su magelaninio kimino kupstais vakarinės dalies pelkėse. 
 

D1.1/P-51.1113 Kupstų pamato pakraščiai su raudonuoju kiminu (Sphagnum ru- 
bellum) 

Sphagnum rubellum hummock wreaths 
 

Tamsiai raudonos spalvos kimino Sphagnum rubellum bendrijos, juosiančios Sphagnum 
fuscum ir Sphagnum magellanicum kupstus. 

 
D1.1/P-51.1114 Raudonojo kimino (Sphagnum rubellum) kupstai 
Sphagnum rubellum hummocks 

 

 
Plynės kupstai su vyraujančiu raudonuoju kiminu Sphagnum rubellum. Auga Pinus syl- 

vestris f wilkomii, krūmokšniai Andromeda polifolia, Rubus chamaemorus, Calluna vulga- 
ris, Empetrum nigrum. Žolyne pastovus Eriophorum vaginatum. Samanų paklotėje vyrauja 
Sphagnum rubellum. 

 
 

D1.1/P-51.1117 Smailialapio kimino (Sphagnum capillifolium) kupstai 
Sphagnum capillifolium hummocks 

 
Rausvos spalvos kimino Sphagnum capillifolium formuojami pagalvės formos kupstai. 

Gali susidaryti pelkių gaisravietėse po paviršinių gaisrų. 
 

 
D1.1/P-51.112 Žaliųjų kiminų kupstų pamatų pakraščiai ir tarpkupsčiai 
Bog cottonsedge-sphagnum lawns and green hummock bases 

 
Aplink  kiminų  kupstus  ir  tarpuose  tarp  kupstų  susiformavusios  bendrijos  su  vyrau- 

jančiais žalios ir geltonos spalvos bei kitokiais kiminais (Sphagnum tenellum, Sphagnum 
cuspidatum,  Sphagnum  falax,  Sphagnum  angustifolium,  Sphagnum  balticum,  Sphagnum 
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magellanicum, Sphagnum rubellum). Dažnai kartu auga Eriophorum vaginatum, Drosera 
rotundifolia, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris. 

 

 
D1.1/P 51.113 Krūmokšnių kupstai 
Dwarf shrub hummocks 

 

 
Ericaceae šeimos krūmokšnių (Ledum palustre, Calluna vulgaris, Vaccinium uligino- 

sum, Empetrum nigrum, rečiau Chamaedaphne calyculata. Rubus chamaemorus, Myrica 
gale, Betula nana) bendrijos, susidarančios išdžiūvusių kupstų viršuje, neretai su samano- 
mis Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi. 

 

 
D1.1/P-51.1131 Calluna vulgaris krūmokšnių kupstai 
Ling dwarf shrub hummocks 

 
Neaukšti (iki 20 cm) kupstai. Gruntinis vanduo 0,5 – 0,7 m gylyje. Biotopai formuojasi 

pelkių degimo vietose. Būdingos rūšys: Calluna vulgaris, Sphagnum capillifolium, Spha- 
gnum magellanicum, Polytrichum strictum. 

 

 
D 1.1/P-51.1133 Empetrum nigrum krūmokšnių kupstai 
Crowberry shrub hummocks 

 
Neaukšti kupstai, paplitę sausėjančiose pelkėse, mineralizacijos paveiktose aukštapelkių 

ežerų pakrantėse. Vyrauja Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idea, Pleurozium schreberi. 
 
 

D1.1/P-51.1134 Vaccinium krūmokšnių kupstai 
Vaccinium shrub hummocks 

 
 

Aukštesnių kupstų formacijos su Vaccinium uliginosum, retai Vaccinium vitis-idea, Be- 
tula nana. 

 

 
D1.1/P-51.1135 Ledum palustre krūmokšnių kupstai 
Labrador tea shrub hummocks 
D1.1/P-51.1136 Myrica gale kupstai 
Bog myrtle hummocks 

 
Neaukšti kupstai (20-30 cm aukšio), gruntinis vanduo 20 – 30 cm gylyje, jo pH 4.0–4.2. 

Būdingos  rūšys:  Myrica  gale,  Eriophorum  vaginatum,  Sphagnum  magellanicum,  Spha- 
gnum angustifolium. 

 

 
D1.1/P-1137 Žemaūgių beržų kupstai 
Dwarf birch hummocks 
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D1.1/P-1138 Tekšės (Rubus chamaemorus) kupstai 
Cloudberry hummocks 

 
 

D1.1/P-1139 Durpyninio bereinio (Chamaedaphne calyculata) kupstai 
Leatherleaf hummocks D1.1/P-51.114 
Eriophorum bendrijos Bog deergrass 
communities 

 

 
Eriophoro-Trichophoretum cespitosi 
Aukštapelkių plynių bendrijos su vyraujančia kupstine kūlinge (Trichophorum caespi- 

tosum). 
 

D1.1/P-51.12 Aukštapelkių klampynės 
Raised bog hollows (schlenken) 

 

 
Scheuchzerietalia palustris p. 
Nuolatos ar laikinai lietaus vandeniu užpildyti aukštapelkės įdubimai, kurių bendrijos 

panašios į tarpinio tipo pelkių augaliją (54.5, 54.6). Būdingos rūšys: Carex rostrata, Drose- 
ra anglica, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Sphagnum 
sect. Cuspidata. 

 

 
D1.1/P-51.121 Gilios klampynės 
Sphagnum schlenken 

 
 

Caricetum limosae 
Nuolatos užtvindyti aukštapelkės duburiai, kuriuose retą žolyną formuoja Carex limosa, 

Carex rostrata. Carex pauciflora, Rhynchospora alba, Eriophorum angustifolium, Meny- 
anthes trifoliata, Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, samanų 
dangoje vyrauja Sphagnum cuspidatum ir Drepanocladus fluitans. 

 
D1.1/P-51.122 Seklios klampynės 
Mud-bottom schlenken 

 
 

Rhynchosporetum albae 
Laikinai užliejami seklūs aukštapelkių duburiai su Rhynchospora alba, Eriophorum an- 

gustifolium, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Carex rostrata. Vešlioje samanų dan- 
goje vyrauja Sphagnum cuspidatum, Sphagnum angustifolium, rečiau Sphagnum majus bei 
kerpsamanės. 

 

 
D1.1/P-51.14 Aukštapelkių klampupiai 
Raised bog seeps and soaks 
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Susikaupusio vandens nutekėjimo vietos aukštapelkės šlaitais iš jos link centro lago. 
Dalį augalijos sudaro tarpinėms pelkėms ir rūgščioms pelkėms būdinga augalija. 

 

 
D1.12 Pažeistos, nekaupiančios durpių aukštapelkės 
Damaged, inactive bogs 

 
 

D1.1/P-51. 2 Pažeistos, durpės nekaupiančios aukštapelkės, apaugusios Molinia 
Damaged, inactive bogs, dominated by dense Molinia 

 
Džiūstančios, šienaujamos arba išdegusios pelkės, kuriose įsikuria Molinia coerulea. 
(CORINE jos priskiriamos Ericion tetralicis, tačiau tokių biotopų yra ir mūsų aukšta- 

pelkėse). 
 

 
D1.122 Melioruotos (nusausintos) aukštapelkės 
Drained raised bogs 

 
Nusausinti  aukštapelkių  plotai,  paversti  kultūrinėmis  pievomis  arba  apsodinti  miško 

kultūromis. Po melioracijos nenaudojami plotai apauga Calluna vulgaris, Betula spp. są- 
žalynais. 

 

 
D1.123 Kanalais nusausintos aukštapelkės 
Ditched raised bogs 

 
 

Nusausintose pelkėse kasamos durpės. Šalia kanalų formuojasi beržyno (Betula spp.) 
bendrijos, kuriose gausiai auga Ericaceae rūšys. 

D1.1/P-44.93(p) Aukštapelkiniai Myrica gale krūmynai 
Myrica gale scrub on raised bogs 

 
D2 Slėnių pelkės, skurdžios žemapelkės ir tarpinio tipo pelkės 
Valley mires, poor fens and transition mires 

 
Slėnių pelkių biotopai, maitinami gruntiniais ir upės vandenimis. Skurdžios žemapel- 

kės-dažniausiai rūgščios šlapios vietos, susidarančios šlaituose ir maitinamos lateraliniais 
vandens srautais, nutekančiais iš šaltinių arba vietinių šlapynių. Abiejų tipų augimvietėse 
vandens lygis yra žemiau paviršiaus, durpės formuojasi daugiau ar mažiau permirkusioje 
vandeniu  aplinkoje. Tarpinio  tipo  pelkėse  vanduo  dažniausiai  slūgso  paviršiuje  ir  durpė 
kaupiasi vandenyje. 

 

 
D2.1 Slėnių pelkės 
Valley mires 
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D2.2 Skurdžios žemapelkės 
Poor fens 

 

 
Caricetalia nigrae, Caricion nigrae 
Upių slėnių, vandens telkinių ir šaltinių pakraščių pelkių sistemos, maitinamos negau- 

siais bazių vandenimis. Vandens lygis laikosi substrato paviršiuje arba žemiau jo ir durpių 
formavimasis vyksta vandenyje. Šių pelkių bendrijose vyrauja mažosios viksvos, žaliosios 
samanos arba kiminai ir jos priskiriamos Caricetalia nigrae eilei. Tačiau didelėse žemapel- 
kių sistemose kartu įsikuria rūgščią aplinką pakenčiančios šlapių pievų (Molinietalia), di- 
džiųjų viksvų (Magnocaricion) ir nendrių (Phragmition) bendrijos, pelkės įdubose įsikuria 
būdingos kiminų kupstų (51.11), tarpinio tipo pelkių (54.5), vandens (22.3), šaltinių (54.1) 
bendrijos.  Būdingos  rūšys:  Carex  nigra,  Carex  canescens,  Carex  echinata,  Eriophorum 
angustifolium, Potentilla palustris, Trichophorum alpinum, Juncus filiformis, Agrostis ca- 
nina, Viola palustris, Cardamine pratensis, Ranunculus flammula, Calliergon stramineum, 
Drepanocladus fluitans, Drepanocladus exanullatus, Sphagnum fallax, Sphagnum cuspida- 
tum, Sphagnum subsecundum. 

 

 
D2.2/P-54.42 Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata žemapelkės 
Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata fens 

 
 

Caricetum nigrae s. l. 
Rūgščių pelkių bendrijos, kuriose gausiai auga žemosios viksvos Carex nigra, Carex 

cinerea, Carex echinata kartu su Eriophorum angustifolium, Juncus spp., žaliosiomis sa- 
manomis  ir  kiminais.  Lietuvoje  paplitusios  Caricetum  nigrae  s.  str.  (54.421)  bendrijos, 
aptinkamos ežerėlių, pelkių pakraščiuose. 

 

 
D2.2/P-54.46 Eriophorum angustifolium žemapelkės 
Eriophorum angustifolium fens 

 
Šlapiausiose  rūgščių  žemapelkių  vietose  įsikuriančios  bendrijos,  kuriose  žolyną  for- 

muoja Eriophorum angustifolium, samanų kilimą – Sphagnum cuspidatum. 
 

 
D2.2/P44.93(p) Skurdžių žemapelkių Myrica gale krūmynai 
Myrica gale scrubs on poor fens 

 
Rūgščių  žemapelkių  bendrijos,  kuriose  vyrauja  Myrica  gale,  retai  auga  Salix  aurita, 

Alnus glutinosa, Betula pubescens, Peucedanum palustre, Carex lasiocarpa. 
 

 
D2.3 Tarpinės pelkės ir liūnai 
Transition mires and quaking bogs 

 

 
Scheuchzerietalia palustris, Rhynchosporion albae, Caricion lasiocarpae 
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Pelkės su augalija, kuri vystosi oligotrofinių ir eutrofinių vandenų paviršiuje, kuris ne- 

retai žymiai pakylančiame virš substrato, taip pat turinčiame labai mažai maisto ir mine- 
ralinių  medžiagų. Visais  atžvilgiais  jos  užima  tarpinę  padėtį  tarp  gruntinių  ir  apypelkio 
vandenų  maitinamų  žemapelkių  bei  tik  lietaus  vandenimis  maitinamų  aukštapelkių.  Di- 
delėse tarpinių pelkių sistemose daugiausia ploto užima linguojantys vandens paviršiuje 
plūduriuojantys augalų kilimai ir liūnai (kiniai), kuriuos formuoja mažosios ar vidutinio 
aukščio viksvos, kiminai ir žaliosios samanos. Tarpinės pelkės dažniausiai susidaro prie 
oligotrofinių ežerų, dideliuose aukštapelkių balų plotuose arba laguose. Tarpinio tipo ben- 
drijos gali susiformuoti ir kitokio tipo pelkių sistemose – aukštapelkių duburiuose, rūgščių 
ir derlingų žemapelkių pažemėjimuose, šaltinių pakraščiuose. Būdingos rūšys: Eriopho- 
rum gracile, Carex lasiocarpa, Carex chordorrhiza, Carex limosa, Scheuchzeria palustris, 
Hammarbya  paludosa,  Liparis  loeselii,  Calla  palustris,  Sphagnaceae, Amblystegiaceae, 
Mniaceae šeimų samanos. 

 
D2.3/P 54.51 Laibosios viksvos Carex lasiocarpa žolynai 
Carex lasiocarpa swards 

 
Caricetum lasiocarpae 
Dažniausiai linguojantys pelkių viksvynai, kuriuos sudaro vidutinio aukščio viksva Ca- 

rex lasiocarpa su kitomis žolėmis, kiminais ir žaliosiomis samanomis. 
 

D2.3/P-54.511 Laibieji viksvynai su žaliosiomis samanomis 
Brown moss Carex lasiocarpa swards 

 
Caricetum lasiocarpae scorpidietosum 
Nerūgščių  augimviečių  viksvynai,  kuriuose  vyrauja  Carex  lasiocarpa  su  Scorpidium 

scorpioides,  kitomis  žaliosiomis  samanomis,  kai  kuriomis  menturdumblių  (Charophyta) 
rūšimis. Būdingos šių bendrijų rūšys yra Pedicularis palustris, Liparis loeselii. 

 

 
D2.3/P-54.512 Laibieji viksvynai su kiminais 
Sphagnum Carex lasiocarpa swards 

 
Caricetum lasiocarpae sphagnetosum recurvae, Sphagno-Caricetum lasiocarpae 
Rūgščių augimviečių viksvynai, kuriuose dominuoja Carex lasiocarpa, samanų dan- 

goje kiminai (Sphagnum angustifolium, Sphagnum fallax, Sphagnum balticum, Sphagnum 
cuspidatum). 

 

 
D2.3/P-54.52 Apvaliosios viksvos (Carex diandra) liūnai 
Carex diandra quaking mires 

 

 
Caricetum diandrae 
Vidutinio dydžio viksvos Carex diandra bendrijos kartu su Carex diandra, Carex limo- 

sa, Carex lepidocarpa, Carex appropinquata, Carex lasiocarpa, Carex nigra, Menyanthes 



1 SAUSUMOS EKOSISTEMŲ ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 
 

trifoliata, Potentilla palustris su vešlia žaliųjų samanų danga (Campylium stellatum, Dre- 
panocladus cossonii, Scorpidium scorpioides) kerpsamanėmis. 

D2.3/P-54.53 Snapuotosios viksvos (Carex rostrata) liūnai 
Carex rostrata quaking mires 

 
Dažniausiai reti žolynai, kuriuos sudaro Carex rostrata su kiminais ir žaliosiomis sa- 

manomis Žolyne vyrauja Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, Potentilla palustris, 
gausiau auga Carex nigra, Equisetum fluviatile. Samanų danga reta, joje pasitaiko Callier- 
gonella cuspidata, Sphagnum subsecundum bei kerpsamanių. 

 

 
D2.3/P-54.531 Rūgščių augimviečių snapuotieji viksvynai 
Acidocline Carex rostrata quaking mires 

 
Sphagno-Caricetum rostratae 
Viksvų (Carex rostrata, Carex nigra, Carex canescens, Carex limosa) su acidofiliniais 

kiminais  (Sphagnum  fallax,  Sphagnum  angustifolium,  Sphagnum  flexuosum,  Sphagnum 
majus) bendrijos. 

 
D2.3/P-54.532 Nerūgščių augimviečių snapuotieji viksvynai 
Basicline Carex rostrata quaking mires 

 
Carex rostrata bendrijos su bazifiliniais kiminais (Sphagnum contortum, Sphagnum te- 

res, Sphagnum warnstorfii,) arba žaliosiomis samanomis (Calliergon giganteum, Callier- 
gonella cuspidata, Campylium stellatum, Scorpidium scorpioides). 

 

 
D 2.3/P-54.54 Svyruoklinės viksvos (Carex limosa) liūnai 
Carex limosa swards 

 
Žemi plūduriuojantys arba linguojantys Carex limosa žolynai. 
D2.3/P-54.541 Svyruokliniai viksvynai su žaliosiomis samanomis 
Brown moss Carex limosa swards 

 

 
Caricetum limosae hypnetosum 
Nerūgščių augimviečių Carex limosa liūnai su Carex lasiocarpa, Carex lepidocarpa ir 

vyraujančiomis  žaliosiomis  samanomis  (Scorpidium  scorpioides,  Calliergon  giganteum, 
Calliergon trifarium, Drepanocladus cossonii, Campylium stellatum, Bryum pseudotrique- 
trum), labai retai su negausiais kiminais. 

 
D2.3/P-54.542 Svyruokliniai viksvynai su kiminais 
Sphagnum Carex limosa swards 
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Caricetum limosae sphagnetosum recurvi 
Rūgščių  augimviečių  Carex  limosa  liūnai  su  Drosera  anglica,  Drosera  rotundifolia, 

Scheuchzeria palustris, Menyanthes trifoliata ir kiminais (Sphagnum angustifolium, Spha- 
gnum fallax, Sphagnum cuspidatum). 

 

 
D2.3/P-54.55 Laibosios viksvos (Carex chordorrhiza) žolynai 
Carex chordorrhiza swards 

 

 
Caricetum chordorrhizae, Drepanoclado-Caricetum chordorrhizae 
Dažniausiai žemaūgiai, neretai užliejami Carex chordorrhiza žolynai su Carex limosa 

ir žaliosiomis samanomis (Scorpidium scorpioides, Calliergon trifarium, Drepanocladus 
cossonii, Campylium stellatum, Paludella squarrosa), kartais su kiminais. 

 

 
D 2.3/P-54.56 Liūninės viksvos (Carex heleonastes) žolynai 
Carex heleonastes swards 

 

 
Caricetum heleonastae 
Žemaūgiai ar vidutinio aukščio žolynai su Carex heleonastes ir Meesea triquetra sa- 

manų dangoje. Krūmų aukšte pasitaiko pavienų Salix cinerea, Salix rosmarinifolia, auga 
maži Betula pubescens. Žolyne auga Carex heleonastes, Carex lasiocarpa, Carex dioica, 
Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris, Epipactis palustris. Samanų dangoje vyrauja 
žaliosios samanos: Drepanocladus cossonii, Climacium dendroides, Tomenthypnum nitens, 
Meesea triquetra, Sphagnum teres. 

 

 
D2.3/P-54.57 Baltosios saidros (Rhynchospora alba) liūnai 
Rhynchospora alba quaking bogs 

 
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae 
Tarpinio tipo pelkių bendrijos, kuriose gausiai auga Rhynchospora alba, kartu su Carex 

limosa, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, Sphagnum tenellum, 
Sphagnum falax, Sphagnum cuspidatum, kartais su Eleocharis quinqueflora, Andromeda 
polifolia, Eriophorum latifolium, Scheuchzeria palustris. 

 
 

D2.3/P-54.58 Kiminų ir švylio (Sphagnum ir Eriophorum) kiniai 
Sphagnum and Eriophorum rafts 

 

 
Plūduriuojantys  kiminų  (Sphagnum  cuspidatum,  Sphagnum  tenellum,  Sphagnum  an- 

gustifolium) arba kiminų su Eriophorum angustifolium kilimai. Šios tarpinio tipo bendrijos 
gali užimti nemažus plotus didelių aukštapelkių balose (klampynėse). 

 
 

D2.3/P-54.59 Menyanthes trifoliata ir Potentilla palustris kiniai (liūnai) 
Menyanthes trifoliata and Potentilla palustris rafts 
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Pionieriniai vandens paviršiuje plūduriuojantys Menyanthes trifoliata, Potentilla palus- 
tris, Equisetum fluviatile, Carex rostrata, Cicuta virosa ir kiminų kilimai. Tai tarpinio tipo 
bendrijos tarp būdmainių augalų ir pelkinių augalų bendrijų. 

 

 
D2.3/P-54.5A Calla palustris liūnai 
Calla palustris mires 

 
Calletum palustris 
Plūduriuojantys kiminų liūnai su gausiai augančiu pelkiniu žinginiu (Calla palustris), 

kartais ir su pelkine sidabražole (Potentilla palustris). 
 

 
D2.3/P-54.5D Molinia caerulea tarpinio tipo pelkės 
Molinia caerulea quaking bogs 

 
Nepastovaus  vandens  lygio  oligotrofinių  pelkių  pakraščių  ir  šlapių  viržynų  biotopai, 

kuriuose vyrauja Molinia caerulea, Calluna vulgaris, auga Eleocharis palustris, Rhynchos- 
phora alba, Sphagnum cuspidatum. 

 
 

D2.3/P-54.5 Lendrūno (Calamagrostis neglecta) bendrijos 
Calamagrostis neglecta communities 

 
Paplitę užpelkėjusiuose upių aukštupių ir upelių slėniuose, retai reljefo pažemėjimuose 

durpinėse žemyninėse pievose. Gruntinis vanduo paviršiuje (iki 10 cm gylyje). Dirvože- 
mis –  mažai  (20–30%)  susiskaidžiusios  durpės  (pH  6,0–6,2)  reakcijos.  Būdingos  rūšys: 
Calamagrostis neglecta, Menyanthes trifoliata, Sphagnum contortum, Sphagnum capilli- 
folium, Sphagnum obtusum. Žolyne greta būdingų rūšių pastoviai auga Carex elata, Carex 
rostrata, Carex nigra, Agrostis stolonifera, Potentilla palustris, Drepanocladus aduncus, 
Calliergon giganteum. 

 
D2.3/P-54.6 Rhynchospora alba bendrijos 
Rhynchospora alba and mud bottom communities 

 

 
Rhynchosporion albae 
Pionierinės bendrijos su Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Lycopodiella inun- 

data ant šlapios, plikos aukštapelkių arba durpynų durpės ir oligotrofinių vandens telkinių 
vandens lygio svyravimo zonoje ant smėlio arba ant labai plono durpių sluoksnio. Šios 
bendrijos labai panašios į seklių pelkės duburių (51.122) ir tarpinio tipo bendrijas (54.57). 

 
rbonatingos) žemapelkės Pelkių plotai, kuriuose durpes sudaro mažosios viksvos ir žaliosios samanos. 

Jų bendrijos vystosi nuolatos įmirkusiose dirvose, maitinamose gausiais bazių, dažniausiai 
kalkingais, bet 
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negausiais maisto medžiagų vandenimis. Vandens lygis laikosi substrato lygyje, kartais nežy- 
miai pakildamas arba nuslūgdamas. Durpės kaupiasi vandenyje (jeigu kaupiasi). 

 
D4.1  Gausios  rūšių  žemapelkės,  eutrofinės  žemapelkės  ir  šlapynės  apaugusios 

aukštomis žolėmis 
Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks 

 

 
Caricetalia davallianae, Caricion davallianae 
Karbonatingų žemapelkių bendrijos su vyraujančiomis smulkiosiomis viksvomis ir ki- 

tais viksvinių šeimos augalais bei būdinga vešlia žaliųjų samanų danga (Campyllum stella- 
tum, Drepanocladus cossonii, Fissidens adianthoides, Bryum pseudotriquetrum) 

Būdingos viksvinių šeimos rūšys Shoenus ferrugineus, Eriophorum latifolium, Carex 
davaliana:  Carex  lepidocarpa,  Carex  flava,  Carex  hostiana,  Carex  panicea,  Eleocharis 
quinqueflora  orchidiniai  (Epipactis  palustris,  Liparis  loeselii,  Dactylorhiza  incarnata, 
Dactylorhiza cruenta. Dactylorhiza traunsteineri ) ir kiti kalcifiliniai augalai (Primula fa- 
rinosa, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Swertia 
perenis). 

Karbonatingų žemapelkių sistemose aptinkamos šlapių pievų (Molinetalia caerulaea), 
viksvų  (Magnocaricion),  nendrių  (Phragmition),  Cladietum  mariscae  bendrijų,  tarpinio 
tipo pelkių, šaltinių ir vandens augalijos fragmentai. Be to, būdingos gausių rūšių žemapel- 
kių bendrijos nedideliais ploteliais aptinkamos tarpinio tipo pelkėse, šlapiose pievose ant 
tufų ir kitur. 

 

 
D4.1/P-54.22 Schoenus ferrugineus žemapelkės 
Schoenus ferrugineus fens 

 
Žemapelkių bendrijos su vyraujančiu rausvuoju vikšreniu Schoenus ferrugineus. 
D4.1/P-54.223-Baltijos šalių žemapelkės, kuriose auga Schoenus ferrugineus 
Baltic Schoenus ferrugineus fens 

 
Paežerių arba paupių žemapelkės su vyraujančiu žolyne Schoenus ferrugineus. Kartu 

auga Carex lepidocarpa, Epipactis palustris, Pinguicula vulgaris, Eriophorum latifolium, 
rečiau Molinia caerulea ir Phragmites australis. Samanų dangoje (Campylium stellatum, 
Drepanocladus cossonii, Tomenthypnum nitens). 

 
D4.1/P-54.23 Carex davalliana žemapelkės 
Carex davalliana fens 

 

 
Caricetum davallianae 
Tai šaltiniuotos durpinės pievos, kurių. žolyne vyrauja Carex davalliana, auga Carex 

lepidocarpa, Carex flava, Carex pulicaris, Carex capillaris, Carex hostiana, Carex flacca, 
Carex panicea, Primula farinosa, Parnassia palustris, Potentilla erecta, Blysmus compres- 
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sus, Eleocharis quinqueflora, Juncus articulatus Dactylorhiza spp., Epipactis palustris, sa- 
manų dangoje – Campylium stellatum, Drepanocladus cossonii, Tomenthypnum nitens. 

 

 
D4.1/P-54.25 Carex dioica, Carex pulicaris, Carex flava žemapelkės 
Carex dioica, Carex pulicaris, Carex flava fens 

 
Negilių žemapelkių bendrijos, kurių žemą žolyną formuoja smulkios viksvos (Carex 

pulicaris, Carex hostiana, Carex dioica, Carex flava, Carex panicea, Carex nigra), dažni 
Juncus articulatus, Eriophorum latifolium. Samanų paklotėje vyrauja Campylium stella- 
tum, Drepanocladus cossonii, Calliergonella cuspidata. Bendrijose neauga Carex davallia- 
na. Tai tarpiniai biotopai tarp Caricion davallianae ir Caricion nigrae bendrijų. 

 
D4.1/P-54.252 Šiaurinės Carex dioica, Carex flava, Carex hostiana žemapelkės 
Northern Carex dioica, Carex flava, Carex hostiana fens 

 
 

Caricetum hostianae 
Bendrijų žolynas žemaūgis, vyrauja Carex hostiana, auga Eriophorum latifolium, Epi- 

pactis palustris, Blysmus compressus, Carex flava, Pinguicula vulgaris, Trichophorum al- 
pinum, Carex flava, Carex capillaris, Primula farinosa. Samanų paklotėje vyrauja Drepa- 
nocladus cossonii, Campylium stellatum, auga Aulacomium palustre. Durpių storis 20 – 30 
cm, gruntinis vanduo 5 – 10 cm gylyje. 

 

 
D 4.11 Carex lepidocarpa karbonatingos žemapelkės 
Caricetum lepidocarpae alkaline fens 

 

 
Užpelkėjusių paežių, upių ir upelių aukštupių žemapelkės, kuriose vyrauja Carex lepido- 

carpa, dažnai auga Carex nigra, Carex panicea, Carex lasiocarpa, Potentila palustris, Eriop- 
horum angustifolium, Blysmus compressus, Eriophorum latifolium. Carex hostiana, Primula 
farinosa, Carex pulicaris pasitaiko ne kiekvienoje augavietėje. Vešli samanų danga; joje vy- 
rauja Drepanocladus cossonii, Drepanocladus vernicosus, Campylium stellatum. 

 

 
D 4.1/P-54.26 Carex nigra karbonatingos žemapelkės 
Carex nigra alkaline fens 

 
Gausių rūšių žemapelkių bendrijos, kuriose vyrauja Carex nigra, kartu auga kalcifilinės 

rūšys (Carex flava, Carex panicea) ir žaliosios samanos (Drepanocladus cossonii, Scorpi- 
dium scorpioides, Tomenthypnum nitens). 

 

 
D4.1/P-54.2A Eleocharis quinqueflora žemapelkės 
Eleocharis quinqueflora fens 

 
Dažniausiai negausios rūšių pionierinės karbonatingų žemapelkių bendrijos su domi- 

nuojančiu Eleocharis quinqueflora. 
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D4.1/P-54.2C Carex rostrata kalkingos žemapelkės 
Carex rostrata alkaline fens 

 
Šlapiausiose  gausių  bazių  bazėmis  žemapelkių  vietose  susiformavusios  bendrijos  su 

vyraujančia Carex rostrata, vešlia žaliųjų samanų danga ir labai manka kitų augalų (ne 
viksvų) priemaiša; jos dažniausiai priskiriamos tarpinio tipo pelkių biotopams (54.5). 

 

 
D.1/P-54.2F Vidurio Europos Blysmus compressus žemapelkės 
Middle European Blysmus compressus fens 

 
Šaltiniuotos  kalkingos  žemapelkės,  kuriose  vyrauja  Blysmus  compressus,  auga  Eleo- 

charis uniglumis. Eriophorum latifolium, Epipactis palustris, Carex nigra, Carex panicea, 
samanų dangoje dažnos Drepanoclados cossonii, Cratoneuron filicinum. 

 

 
D4.1/P-54.2I Aukštųjų žolių žemapelkės 
Tall herb fens 

 

 
Žemapelkių plotai, šaltinių pakraščiai, apaugę aukštomis žolėmis – Peucedanum palus- 

tre, Eupatorium cannabinum, Cicuta virosa, Symphytum officinale, Lysimachia vulgaris, 
Calamagrostis canescens, Cladium mariscus, Phragmites australis, Glyceria maxima. 

 

 
D4.1/P-54.2K Sesleria caerulea žemapelkės 
Sesleria caerulea fens 

 
Kalkingų žemapelkių bendrijos. Žolynas žemas, iš varpinių ir viksvinių žolių, žaliųjų sa- 

manų. Vyrauja Sesleria caerulea, Primula farinosa, Carex hostiana, auga Carex flava, Crepis 
paludosa, Epipactis palustris, Parnassia palustris, Eriophorum latifolium, samanų paklotėje 
vyrauja Campylium stellatum, Drepanocladus cossonii, Calliergonella cuspidata. 

 

 
D4.1/P-44.93 Karbonatingų žemapelkių Myrica gale krūmynai 
Myrica gale scrub on rich fens 

 
Karbonatingų žemapelkių krūmynai su vyraujančiu Myrica gale. Kartu auga Frangula 

alnus, Salix aurita, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix rosmarinifolia, Betula pendula, 
Betula pubescens, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris. Žolyne auga Molinia caerulea, Carex 
lasiocarpa, Potentila palustris, Peucedanum palustre, Phragmites australis. Samanų dan- 
goje Sphagnum squarrosum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum terres, Calliergonella 
cuspidata, Calliergon stramineum. 

 

 
D5 Viksvų ir nendrių sąžalynai be telkšančio vandens 
Sedge and reedbeds, normaly without free-standing water 
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Stambių viksvų ir kitų aukštaūgių helofitų (Phragmites, Typha) sąžalynai drėgnose dau- 

bose, pelkėse ar jų pakraščiuose, kur didesnę metų dalį būna sausa. 
 

 
D5.1 Aukštaūgių helofitų sąžalynai be vandens 
Reedbeds normally without free-standing water 

 
Daugiausia  eutrofinėse  augimvietėse  susiformavę  negausūs  rūšių  aukštaūgių  helofitų 

sąžalynai su viena ar keliomis dominuojančiomis rūšimis. 
 
 

D5.1/P-53.112 Paprastosios nendrės (Phragmites australis) sąžalynai išdžiūstančio- 
se augimvietėse 

Phragmites australis beds normaly without free-standing water 
 

Didesnę metų dalį neužliejami vandeniu nendrynų plotai, kuriuose, be nendrės, įsikuria 
ir gausiai auga kitos rūšys. 

 
 

D5.1/P-53.12(p) Paprastojo meldo (Schoenoplectus lacustris) sąžalynai išdžiūstan- 
čiose augimvietėse 

Schoenoplectus lacustris beds normaly without free-standing water 
D5.1/P-53.13(p) Švendrų (Typha) sąžalynai išdžiūstančiose augimvietėse 
Typha beds normaly without free-standing water 

 
Lietuvoje dažnesni plačialapio švendro (Typha latifolia) sąžalynai periodiškai išdžiūs- 

tančių smulkių vandens telkinių, pelkių pakraščiuose. 
 

 
D5.2 Didžiųjų viksvuolinių augalų sąžalynai išdžiūstančiose augimvietėse 
Beds of large sedges normaly without free-standing water 

 
Viksvuolinių šeimos augalų (Carex, Cyperus, Cladium) sąžalynai vegetacijos laikotar- 

piu išdžiūstančiose augimvietese. 
 
 

D5.2/P-53.21 Didžiųjų viksvų (Carex) sąžalynai išdžiūstančiose augimvietėse 
Beds of large sedges normaly without free-standing water 

 
Bendrijos, kuriose dominuoja kupstinės arba šakniastiebinės didžiosios viksvos, įsiku- 

riančios mineraliniuose dirvožemiuose, kartais padengtuose durpių sluoksniu. Augimvie- 
tėms būdingi dideli periodiški vandens lygio pokyčiai, dalį vegetacijos periodo jos būna 
neapsemtos. Bendrijos formuojasi užliejamuose upių slėniuose, nedidelių upių vagų pa- 
kraščiais, ežerų priekrantėje, šlapiuose apyežeriuose, užliejamuose reljefo pažemėjimuose, 
žemapelkių pakraščiuose. 
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D5.2/P-53.211 Carex disticha sąžalynai 
Carex disticha beds 

 

 
Caricetum distichae 
Carex disticha bendrijos, paplitusios drėgnose aliuvinėse pievose ant priemolio ir peri- 

odiškai išdžiūstančiose pelkėse. 
 

 
D5.2/P-53.212 Carex acuta sąžalynai ir su jais susijusios bendrijos 
Carex acuta beds and related communities 

 
Bendrijos su vyraujančiomis šakniastiebinėmis viksvomis Carex acuta ir Carex acuti- 

formis bendrijos mezotrofinėse augimvietėse. 
D5.2/P-53.213 Carex riparia sąžalynai 
Carex riparia beds 

 

 
Caricetum ripariae 
Bendrijos su dominuojančia Carex riparia, dažniausiai formuojasi upių slėniuose mi- 

neraliniuose dirvožemiuose, kartais su plonu durpės sluoksniu, periodiškai užliejamuose 
kalkingo vandens. Nepakenčia ilgalaikio išdžiūvimo. 

 

 
D5.2/P-53.214 Carex rostrata, Carex vesicaria sąžalynai 
Carex rostrata, Carex vesicaria beds 

 
Carex rostrata, Carex vesicaria bendrijos, paplitusios oligomezotrofinėse, vidutiniškai 

ir labai rūgščiose, periodiškai užliejamose ir pelkinėse augimvietėse. 
 
 

D5.2/P-53.215 Kupstuotieji viksvynai su Carex elata ir Carex cespitosa 
Carex elata, Carex cespitosa tussocks 

 
Bendrijos, kuriose dominuoja Carex elata arba Carex cespitosa. 
D5.2/P-53.216 Kupstuotieji viksvynai su Carex paniculata 
Carex paniculata tussocks 

 

 
Caricetum paniculatae 
Carex paniculata bendrijos mezotrofinėse mažo rūgštumo, neutraliose ar mažo bazin- 

gumo dažniausiai užpelkėjusiose augimvietėse. 
 

 
D5.2/P-53.217 Kupstuotieji viksvynai su Carex appropinquata 
Carex appropinquata tussocks 
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Carex appropinquata bendrijos oligomezotrofinėse ir mezotrofinėse, užpelkėjusiose ir 

mineralotrofinėse augimvietėse. 
 
 

D5.2/P-53.219 Kupstuotieji viksvynai su Carex vulpina 
Carex vulpina tussocks 

 

 
Caricetum vulpinae 
Carex vulpina bendrijos negausiose humuso priemolio dirvose. 

 

 
D5.2/P-53.21A Carex buxbaumii sąžalynai 
Carex buxbaumii beds 

 
Carex buxbaumii sąžalynai šlapiose pievose, paežerių ir paupių pelkėse. 
D5.2/P-53.31 Žemapelkiniai šakotosios ratainytės (Cladium mariscus) sąžalynai 
Fen Cladium mariscus beds 

 
Bendrijos, kuriose vyrauja Cladium mariscus, aptinkamos ir kalkingose, ir rūgščiose 

žemapelkėse.  Priklausomai  nuo  augimvietės  kartu  auga  arba  Caricion  davalianae,  arba 
Caricion lasiocarpae rūšys. 

 
 
 

E PIEVOS IR AUKŠTŲJŲ ŽOLyNŲ BUVEINėS 
Grassland and tall forb habitats 

 
Sausos arba tik laikinai drėgnos (mažiau nei pusę metų jose vandens lygis sulig ar aukš- 

čiau  paviršiaus)  ne  pajūrio  zonos  buveinės,  kuriose  augalija  dengia  daugiau  kaip  30  % 
ploto. Dominuoja varpiniai ir kiti nesumedėję augalai (kerpių, samanų, paparčių, viksvų 
bendrijos). Priklauso taip pat sukcesinės piktžolių bendrijos ir kultivuojami žolynai (pvz., 
poilsio žaliosios zonos). Nepriklauso ariamųjų laukų žolinė augalija. 

 

 
E1 Sausos pievos 
Dry grasslands 

 

 
E1.1 Nesusivėrusi pionierinė smėlynų ir nuobirynų augalija 
Open thermophile pioneer vegetation of sandy or detritic ground 

 

 
E1.1/P-34.11 Žvyrynų augalija 
Euro-Siberian rock debris swards 

 

 
E1.1/P-34.12 Kalkingų smėlių pionierinė augalija 
Euro-Siberian pioneer calcareous sand swards 



priedai 20 
 
 

E1.2 Kalkingos stepinės pievos 
Perennial calcareous grasslands and basic steppes 
E1.2/P-34.32 Pusiau sausos subatlantinės kalkingos pievos 
Sub-Altlantic semi-dry calcareous grassland 

 

 
E1.2/P-34.34 Kalkingų smėlių pievos 
Central European calcaro-siliceous grassland 

 

 
E1.7 Rūgščios ir neutralios sauspievės 
Non-Mediterranean dry acid and neutral closed grassland 

 

 
E1.7/P-35.11 Sausi briedgaurynai 
Nardus stricta swards 

 

 
E1.7/P-35.12 Smilgų ir eraičinų sauspievės 
Agrostis-Festuca grassland 

 

 
E1.7/P-35.13 Lanksčiosios šluotsmilgės sauspievės 
Deschampsia flexuosa grassland 

 

 
E1.7/P-35.14 Smiltyninio lendrūno sąžalynai 
Calamagrostis epigejos stands 

 
E1.7/P-35.15 Smiltyninės viksvos sauspievės 
Carex arenaria grassland 

 
E1.9 Nesusivėrusios vienametės ir daugiametės smiltpievės 
Dry, open perennial and annual siliceous grassland, including inland dune grassland 

 

 
E1.9/P-35.21 Žemaūgės vienametės smiltpievės 
Dwarf annual siliceous grassland 

 

 
E1.9/P-35.22 Daugiametės nesusivėrusios smiltpievės 
Perennial open siliceous grasslands 
E1.9/P-35.23 Šepetukynai 
Corynephorus grassland 

 
E1.9/P-64.11 Kontinentinių pievų pionierinės bendrijos 
Inland dune pioneer grassland 
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E1.9/P-64.12 Kontinentinių kopų smiltpievės 
Inland dune siliceous grassland 
E1.9/P-64.16 Paupių kopos 
Northern fluviatile dunes 

 

 
E2 Mezofitų pievos 
Mesic grasslands 

 

 
E2.1 Ilgalaikės mezotrofinės šienaujamos ganyklos 
Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows 

 

 
E2.1/P-38.11 Naudojamos ganyklos 
Unbroken pastures E2.1/P-38.13 
Apleistos ganyklos Abandoned 
pastures 

 

 
E2.14 Gausios rūšių lygumų užliejamos pievos 
Species-rich lowland flood meadows 

 

 
E2.2 Aukštažolės ilgalaikės šienaujamos pievos 
Coarse permanent grassland and tall herbs, usually mown but little grazed 

 

 
E2.2/P-38.22 Subatlantinės lygumų šienaujamos pievos 
Sub-Atlantic lowland hay meadows 

 

 
E2.2/P-38.24 Borealinės ir subborealinės pievos 
Boreal and sub-boreal meadows 

 

 
E2.6 Sukultūrintos, persėtos ir smarkiai tręšiamos pievos 
Agriculturally-improved and heavily fertilized grassland 

 

 
E2.6/P-81.1 Sausos sukultūrintos pievos 
Dry or moist agriculturally-improved grassland 

 

 
E2.6/P-81.2 Drėgnos sukultūrintos pievos 
Wet agriculturally-improved grassland, often with drainage ditches 

 

 
E2.63 Sporto aikštynų velėnos 
Turf sport fields 
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E2.6/P-85.12 Parkų vejos 
Park lawns 

 

 
E2.65 Nedidelės vejos 
Small-scale lawns 

 

 
E3 Laikinai pašlapusios ir šlapios pievos 
Seasonally wet and wet grasslands 

 

 
E3.4 Drėgnos ir šlapios eutrofinės ir mezotrofinės pievos 
Moist or wet eutrophic or mesotrophic grassland 
E3.4/P-37.21 Atlantinės ir subatlantinės šlapios pievos 
Atlantic and Sub-Atlantic humid meadows 

 

 
E3.4/P-37.24 Užliejami žolynai ir jiems artimos bendrijos 
Flood meadows and related communities 
E3.4/P-37.25 Apleistos šienaujamos pievos 
Recently abandoned hay meadows 

 

 
E3.47 Šiaurinės borealinės aliuvinės pievos 
Northern boreal alluvial meadovs 

 

 
E3.5 Drėgnos ir šlapios oligotrofinės pievos 
Moist or wet oligotrophic grassland 

 

 
E3.5/P-37.31 Melvenės pievos ir artimos bendrijos 
Molinia caerulea meadows and related communities 
E3.5/P-37.32 Drėgni briedgaurynai ir drėgni Juncus žolynai 
Juncus meadows and humid Nardus stricta swards 

 

 
E5 Pamiškės ir miško aikštelės bei aukštųjų žolių buveinės 
Woodland fringes and clearings and tall forb habitats 

 

 
E5.2 Termofilinės pamiškės 
Thermophile woodland fringes 
E5.2/P-34.41 Kseroterminės pamiškės 
Xero-thermophile fringes 
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E5.2/P-34.42 Mezofilinės pamiškės 
Mesophile fringes 

 

 
E5.3 Didžialapio šakio sąžalynai 
Pteridium aquilinum fields 

 

 
E5.3/P-31.861 Subatlantiniai šakio sąžalynai 
Sub-Atlantic Pteridium aquilinum fields 

 

 
E5.4 Drėgni ir šlapi aukštųjų žolių ir paparčių pakraščiai ir pievos 
Moist or wet tall-herb and fern fringes and meadows 
E5.41 Paupių aukštųjų daugiamečių žolių buveinės 
Screens or veils of perennial tall herbs lining watercourses 
E5.4/P-37.71 Įvairiažolės paupių buveinės 
Watercourse veils (other than of Filipendula) 

 

 
E5.4/P-37.12(p) Borealiniai paupių vingiorykštynai 
Boreal river bank tall-herb communities dominated by Filipendula 

 

 
E5.42 Drėgnos aukštažolės pievos 
Tall-herb commnunities of humid meadows 

 

 
E5.4/P-37.12(p) Borealinės drėgnų įdubų aukštažolių bendrijos 
Boreal tall-herb communities of humid depressions 

 

 
E5.4/P-37.72 Pavėsingos pamiškės 
Shady woodland edge fringes 

 

 
E5.6 Aukštaūgių nitrofilinių augalų sąžalynai 
Lowland habitats colonised by tall nitrophilous herbs 

 

 
F VIRŽyNAI IR KRūMyNAI 
Heathland, scrub and tundra habitats 

 

 
Ne pajūrio sausos ar laikinai pašlapusios buveinės, kuriose augalija dengia daugiau kaip 

30 %. Dominuoja krūmai ir krūmokšniai. Čia taip pat priklauso kultūrinių krūmų sodai, 
gyvatvorės (gali būti gana aukštos) ir buveinės pastovaus įšalo zonoje. 

 

 
F3 Temperatiniai ir mediteraniniai-montaniniai krūmynai 
Temperate and mediterreneo-montane habitats 
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F3.1 Temperatiniai krūmynai 
Temperate thickets and scrub 
F3.1/P-31.88 Kadagynai 
Juniperus communis scrub 

 

 
F3.1/P-64.14 Kontinentinių kopų krūmynai 
Inland dune thickets F4 
Temperatiniai viržynai 
Temperate shrub heathland 
F4.2 Sausieji viržynai 
Dry heaths 

 

 
F4.2/P-64.13 Kontinentinių kopų viržynai 
Inland dune heath 

 

 
F9 Paupiniai ir pelkiniai krūmynai 
Riverine and fen scrubs 

 

 
F9.1 Paupiniai ir paežeriniai gluosnynai 
Riverine and lakeshore Salix scrub 
F9.1/P-44.12 Žemumų paupiniai gluosnynai 
Lowland and collinar riverine Salix scrub 

 

 
F9.2 Žemapelkiniai gluosnynai 
Salix carr and fen scrub 
FA Gyvatvorės 
Hedgerows 

 

 
FA.1 Svetimžemių augalų gyvatvorės 
Hedgerows of exotic species 

 

 
FA.2 Kruopščiai karpomų vietinių augalų gyvatvorės 
Highly-managed hedgerows of native species 
FA.3 Įvairiarūšių vietinių augalų gyvatvorės 
Species rich hedgerows of native species 
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FA.4 Vienarūšės vietinių augalų gyvatvorės 
Species-poor hedgerows of native species 

 

 
FB Krūmų plantacijos 
Shrub plantations 

 

 
FB.2 Lapams ar šakoms auginamų krūmų plantacijos 
Shrub plantations for leaf or branch harvest 

 

 
FB.22 Žilvičių plantacijos 
Osier beds 

 

 
FB.3 Vaiskrūmių plantacijos 
Shrub plantations for flowers or fruit, other than vineyards 
FB.3/P-83.221 Vaiskrūmių ir žemaūgių medžių sodai 
Shrub and low-stem tree orchards 

 
 
 

G MIŠKAI IR KITOS MEDŽIAIS APAUGUSIOS TERITORIJOS 
Woodland and forest habitats and other wooded land 

 
Natūralios ir pusiau natūralios bendrijos, kuriose dominuoja medžiai. Apima visus na- 

tūralius ir artimus natūraliems ūkinius miškus, įsikūrusius visų tipų įvairaus drėkinimo dir- 
vožemiuose. 

 

 
G1 Plačialapiai vasaržaliai miškai 
Broadleaved deciduous woodland 

 
Europos plačialapiai vasaržaliai miškai ant gausių maisto medžiagų įvairaus drėgnumo 

mineralinių ir pelkinių dirvožemių. 
 
 

G1.1 Pakrantiniai Salix, Alnus, Betula miškai 
Riparian Salix, Alnus, Betula woodland 

 
Palei upes susiformavusios, periodiškai užliejamos miško bendrijos, kuriose dominuoja 

Salix, Alnus, Betula rūšių individai. 
 

G1.1/P-44.1(p) Paupių gluosnių (Salix) miškai 
Riverine willow (Salix) woodland 

 
Palei upes ant aliuvinių dirvožemių susiformavusios periodiškai užliejamos miško ar 

krūmynų bendrijos, kuriose dominuoja Salix genties individai. 
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G1.1/P-44.13 Vidurio Europos Salix alba miškai 
Middle European Salix alba forests 

 
Lygumų  upių  didžiausio  potvynio  metu  užliejamuose  pakraščiuose  susiformavusios 

medžių juostos, kurias sudaro aukšti gluosniai (Salix fragilis, Salix alba), kartais Populus 
alba. 

 
 

G1.1/P-44.23 Borealinės Alnus incana galerijos 
Boreal Alnus incana galleries 

 
Pavieniai Alnus incana medžiai arba bendrijos, kuriose dominuoja Alnus incana, susi- 

formavusios upių slėniuose ar paežerėse maisto medžiagų gausiuose dirvožemiuose. Jos 
periodiškai užtvindomos pavasario polaidžio ar gausių rudens liūčių metu (Pruno padi- 
Alnetum incanae). 

 
 

G1.1/P-44.24 Borealinės Alnus glutinosa galerijos 
Boreal Alnus glutinosa galleries 

 
Pavieniai Alnus glutinosa medžiai arba bendrijos, kuriose dominuoja Alnus glutinosa, 

susiformavusios upių slėniuose ar paežerėse maisto medžiagų gausiuose dirvožemiuose. 
 
 

G1.2 Upių slėnių Fraxinus-Alnus ir Quercus-Ulmus-Fraxinus miškai 
Fluvial Fraxinus-Alnus and Quercus-Ulmus-Fraxinus woodland 

 
Alno-Padion p. 
Upių slėniuose įsikūrę miškai, kuriuose dominuoja Fraxinus excelsior, Alnus incana, 

Alnus glutinosa arba Quercus robur, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior, už- 
liejami kasmetinių pavasario potvynių, tačiau įsikūrę laidžiuose vandeniui ir geros aeraci- 
jos dirvožemiuose ir negalintys išsilaikyti nuolatos vandens apsemtose teritorijose. 

 
 

G1.2/P-44.3 Paupiniai Fraxinus-Alnus miškai su aukštu gruntinio vandens lygiu 
Riverine Fraxinus-Alnus woodland, wet at high but not at low water 

 

 
Paupiniai Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa ar Alnus incana miškai, užliejami kas- 

metinių pavasario potvynių, tačiau įsikūrę laidžiuose vandeniui ir geros aeracijos dirvože- 
miuose ir negalintys išsilaikyti nuolatos vandens apsemtose teritorijose (Alno-Padion). 

 
 

G1.2/P-44.31 Fraxinus-Alnus miškai palei šaltinius ar mažus upeliukus 
Fraxinus-Alnus woods of rivulets and springs 

 

 
Equiseto sylvatici-Fraxinetum excelsioris, Circaeo-Alnetum glutinosae 
Fraxinus excelsior-Alnus glutinosa bendrijos, įsikūrusios nerūgščiuose derlinguose dir- 

vožemiuose palei šaltinius ar mažus upeliukus. 
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G1.2/P-44.32 Fraxinus-Alnus miškai palei greitos tėkmės upes 
Fraxinus-Alnus woods of fast flowing rivers 

 
Alnus  glutinosa  arba  Fraxinus-Alnus  glutinosa  paupiniai  galeriniai  miškai.  Paprastai 

medžių arduose dominuoja Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior ir įsimaišo Acer platanoi- 
des, Ulmus glabra, Ulmus laevis. Padus avium dažnai pasitaiko krūmų arde. Šie miškai 
gali susilieti su kitais miškais palei upes, o ganomose pievose gali susiaurėti iki pakrantinės 
juodalksnių juostos. 

 
 

G1.2/P-44.33 Fraxinus-Alnus miškai palei lėtos tėkmės upes 
Fraxinus-Alnus woods of slow rivers 

 

 
Circaeo-Alnetum glutinosae p. 
Plačių lėtos tėkmės upių slėnių miškai, kuriems būdingi Fraxinus excelsior, Alnus glu- 

tinosa, Ribes nigrum, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Solanum dul- 
camara, Crepis paludosa, Lysimachia vulgaris. 

 
G1.2/P-44.41 Miškai palei didžiąsias upes 
Great medio-European fluvial forests 

 
 

Ulmenion 
Upių slėniuose terasų apatiniame trečdalyje derlinguose karbonatinguose dirvožemiuo- 

se  įsikūrę  5  ardų  miškai.  Pirmuose  medžių  arduose  aptinkami  Quercus  robur,  Fraxinus 
excelsior, Ulmus laevis, Ulmus glabra, Ulmus minor, Acer platanoides, Malus sylvestris, 
Tilia cordata, krūmų arde – Padus avium, Crataegus monogyna, Corylus avellana, žolių ir 
krūmokšnių arde dominuoja nemoraliniai augalai. 

 

 
G1.4 Plačialapiai pelkiniai miškai ant nerūgščios durpės 
Broadleaved swamp woodland not on acid peat 

 

 
Plačialapių (Alnus glutinosa, Qurecus robur) miškai perteklinio drėkinimo vietose ant 

nerūgščių durpių. 
 

 
G1.4/P-44.91(p) Pelkiniai Alnus miškai ant nerūgščių durpių 
Alnus swamp woods not an acid peat 

 
Alnion glutinosae p. Miško bendrijos, įsikūrusios pelkiniuose dirvožemiuose. Jose 
dominuoja Alnus glutino- 

sa, krūmų ardui būdingi Salix cinerea, Salix aurita. 
G1.4/P-44.94 Pelkiniai Quercus miškai 
Quercus swamp woods 
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Carici elongatae-Quercetum 
Pelkėtuose dirvožemiuose įsikūrę Quercus robur miškai, kuriuose aptinkamos Alnetalia 

glutinosae, Molinietalia, Phragmitetalia, Caricetalia fuscae, retesniais atvejais – Vaccinio- 
Piceetea ir Querco-Fagetea būdingos rūšys. 

 
G1.5 Lapuočių pelkiniai miškai ant rūgščių durpių 
Broadleaved swamp woodland on acid peat 

 

 
Lapuočių (Alnus glutinosa, Betula pubescens) miškai perteklinio drėkinimo vietose ant 

rūgščių durpių 
 

 
G1.5/P-44 A1 Kimininiai beržynai 
Sphagnum Betula woods 

 
Betula pubescens miškai ant rūgščių pelkinių dirvožemių su Molinia caerulea, Vacci- 

nium uliginosum, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum ir gausiai augančiais kiminais, 
žaliosiomis  samanomis  bei  kerpsamanėmis.  Šie  miškai  dažnai  susiformuoja  apleistuose 
durpynuose, rūgščiose žemapelkėse. 

 

 
G1.5/P-44.91(p) Pelkiniai Alnus miškai ant rūgščių durpių 
Alnus swamp woods on acid peat 

 
Alnion glutinosae p. Miško bendrijos, įsikūrusios pelkiniuose dirvožemiuose. Jose 
dominuoja Alnus glutino- 

sa, krūmų ardui būdingi Salix cinerea, Salix aurita. 
G1.7 Termofiliniai plačialapiai vasaržaliai miškai 
Termophilous deciduous woodland 

 

 
Vasaržaliai termofiliniai plačialapių miškai, dažniausiai susiformavę pietiniuose šlaituose. 

 
G1.7/P-41.71 Vakarų Europos Quercus pubescens miškai ir jiems giminingos miš- 

ko bendrijos 
Western Quercus pubescens woods and related communities 

 
Potentillo albae-Quercetum 
Šilumamėgės Vidurio Europos Quercus petraea ir Quercus robur miško bendrijos už 

Quercus pubescens arealo ribos, įsikūrusios termofiliniuose šlaituose. 
 

G1.9 Ne paupiuose įsikūrę Betula, Populus tremula, Sorbus aucuparia ar Corylus 
avellana miškai 

Non-riverine woodland with Betula, Populus tremula, Sorbus aucuparia or Coryllus 
avellana 
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Miško  masyvuose  susiformavę  Betula,  Populus  tremula,  Corylus  avellana  medynai 
arba šių medžių giraitės tarp dirbamų laukų, pievų. 

 
 

G1.9/P-41.B Betula miškai nepelkėtuose dirvožemiuose 
Betula woodland not on marshy terrain 

 
Pakaitiniai Betula pendula miškai, įsikūrę po kirtimų, degimų ar apaugę buvusius dir- 

bamus laukus 
 

 
G1.9/P-41 D2 Žemumų nemoraliniai Populus tremula miškai 
Lowland nemoral Populus tremula woods 

 
Antrinės pionierinės Populus tremula bendrijos, susiformavusios iškirtus pirminius pla- 

čialapių miškus. 
 
 

G1.A Mezotrofiniai ir eutrofiniai Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus 
ir jiems giminingi miškai. 

Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related wo- 
odland 

 
 

Carpinion betuli p. 
Plačialapių (Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia 

cordata, Ulmus glabra, Ulmus laevis) miškai ant mezotrofinių ir eutrofinių dirvožemių. 
 

G1.A/P-41.2 Quercus, Fraxinus, Carpinus betulus miškai ant mezotrofinių ir eutro- 
finių dirvožemių 

Quercus, Fraxinus, Carpinus betulus forests on eutrophic and mesotrophic soils 
 

Carpinion betuli p. 
Plačialapių (Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior) miškai ant mezotro- 

finių ir eutrofinių dirvožemių. 
 
 

G1.A/P-41.26 Subkontinentiniai Quercus-Carpinus betulus (Tilio-Carpinetum betuli) 
Sub-continental Carpinus betulus forests (Tilio-Carpinetum betuli) 

 
Tilio-Carpinetum betuli p. 
Subkontinentiniai ir kontinentiniai nemoraliniai Quercus robur miškai, susiformavę ant 

eutrofinių ir mezotrofinių dirvožemių. Juose gana gausiai aptinkama Tilia cordata. 
 

 
G1.A/P-41A Carpinus betulus miškai 
Carpinus betulus woodland 

 
Plačialapių miškai, kuriuose dominuoja Carpinus betulus arba gali būti negausiai įsi- 

maišiusių kitų rūšių. 
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G1.A/P-41A2 Rytų Europos Carpinus betulus miškai 
Eastern Carpinus betulus woodland 

 
Tilio-Carpinetum betuli p. 
Miškai, kuriuose pirmą ir antrą ardus formuoja Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxi- 

nus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus glabra, Ulmus laevis. 
 

G1.A/P-44.41 Griovų miškai 
Medio-European ravine forests 

 
 

Ficario-Ulmetum 
Griovų šlaituose derlinguose karbonatinguose dirvožemiuose įsikūrę penkių ardų miš- 

kai. Pirmuose medžių arduose aptinkami Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, 
Ulmus glabra, Acer platanoides, Malus sylvestris, Ulmus minor, Tilia cordata, krūmų arde 
– Padus avium, Crataegus monogyna, Corylus avellana. 

 
G1.A/P-41.G Tilia miškai 
Tilia woodland 

 
Plačialapių miškai, kuriuose dominuoja Tilia cordata, įsikūrę sausuose arba normalaus 

drėkinimo neeroduojamuose dirvožemiuose. 
 
 

G1.A/P-41.G3 Rytų Europos Tilia miškai 
East-European Tilia forests 

 

 
Tilio-Carpinetum betuli p. 
Plačialapių miškai, kuriuose dominuoja Tilia cordata, įsikūrę sausuose arba normalaus 

drėkinimo neeroduojamuose dirvožemiuose. Greta Tilia cordata gali būti įsimaišiusių ir 
kitų plačialapų medžių rūšių Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer 
platanoides, Ulmus glabra, Ulmus laevis. 

 
G1.B Alnus miškai ne paupiuose 
Non-riverine Alnus woodland 

 

 
Miškai nerūgščiuose derlinguose dirvožemiuose, kuriuose dominuoja Alnus glutinosa. 

 
 

G1.B/P-41.C2 Nemoraliniai Alnus miškai 
Nemoral Alnus woods 

 

 
Alno-Padion p. 
Ne paupiniai ir nepelkiniai nemoraliniai miškai gerai drenuojamuose ir pralaidžiuose 

orui dirvožemiuose, kuriuose dominuoja Alnus glutinosa, Alnus incana. 
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G1.C Dirbtinės plačialapių vasaržalių medžių miško plantacijos 
Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations 

 

 
Natūraliuose miškuose dirbtinai įveisti vasaržalių plačialapių medžių miško medynai. 

 

 
G1.C/P-83.323(p) Svetimžemių Quercus rūšių plantacijos 
Deciduous exotic Quercus plantations 

 
Quercus rubra medynai, įveisti natūraliuose miško masyvuose. 

 
G1.C/P-83.324 Robinia plantacijos 
Robinia plantations 

 
Robinia pseudacacia medynai, įveisti natūraliuose miško masyvuose. 
G1.C/P-83.3251 Kitų svetimžemių plačialapių vasaržalių rūšių miško plantacijos 
Other broadleaved deciduous plantations 

 
Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus pensylvanica, Juglans cinerea, Juglans 

mandshurica, Padus serotina medynai, įveisti natūraliuose miško masyvuose. 
 

 
G3 Spygliuočių miškai 
Coniferous woodland 

 

 
Eurosibirinio paplitimo spygliuočių miškai ant oligo- ir mezotrofinių dirvožemių. 

 

 
G3.1 Kėnio ir eglės miškai 
Abies and Picea woodland G3.1/P-42.26 
Picea abies sodinti miškai Picea abies 
reforestations 

 

 
Sodinti Picea abies miškai buvusių eglynų vietoje arba artimų jiems bendrijų vietoje. 

 

 
G3.4 Pinus sylvestris miškai piečiau taigos 
Pinus sylvestris woodland south of the taiga 

 
Europos pušynai ant mineralinių dirvožemių. 
G3.4/P-42.52 Vidurio Europos Pinus sylvestris miškai 
Middle European Pinus sylvestris forests 
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Dicrano-Pinion 
Natūralūs Pinus sylvestris miškai Šiaurės ir Vidurio Europos žemumose. 
G3.4/P-42.52E Europos sodinti Pinus sylvestris miškai European 
Pinus sylvestris reforestation 

 

 
Sodinti, bet artimi natūraliems Pinus sylvestris miškai savo areale. 

 
 

G3A Eglynai 
Picea taiga woodland 

 

 
Vaccinio-Piceion 
Lygumose ir žemumose įsikūrę borealiniai Picea abies arba Picea abies ir Pinus syl- 

vestris miškai. 
 
 

G3A/P-42.C1 Vakarinė Picea taiga su Vaccinium myrtillus 
Vaccinium myrtillus western Picea taiga 

 
Picea abies miškai, kurių žolių ir krūmokšnių arde dominuoja Vaccinium myrtillus, la- 

bai vešlus samanų ardas. Formuojasi ant jaurinių dirvožemių su šiurkščiuoju humusu. 
 

 
G3A/P-42.C2 Vakarinė Picea taiga su paparčiais 
Fern western Picea taiga 

 
Picea abies miškai, kur žolių ir krūmokšnių arde dominuoja paparčiai Gymnocarpium 

dryopteris, Phegopteris connectilis, Dryopteris carthusiana, Dryopteris assimilis, Dryop- 
teris dilatata, Dryopteris filix-mas su vešlia samanų danga. 

 

 
G3A/P-42.C3 Vakarinė Picea taiga su žemaūgėmis žolėmis 
Small-herb western Picea taiga 

 

 
Melico-Piceetum typicum 
Picea abies miškai ant rudžemių su švelniuoju humusu arba ant menkai pajaurėjusių 

dirvožemių. Krūmų ardui būdingas Sorbus aucuparia, o žolių ir krūmokšnių arde domi- 
nuoja Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, nuolatos aptinkamos 
Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Viola riviniana, Fragaria vesca, Hieracium aggr. mu- 
rorum, Equisetum sylvaticum. 

 
G3A/P-42.C4 Vakarinė Picea taiga su aukštaūgėmis žolėmis 
Tall-herb western Picea taiga 
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Melico-Piceetum p. 
Turtingi rūšių Picea abies miškai, susiformavę griovose, žemose vietose derlinguose 

karbonatinguose dirvožemiuose. Medžių arduose yra įsimaišiusių (vietomis gana gausiai) 
plačialapių medžių. Kai kur Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus glabra, Ulmus laevis 
gali suformuoti antrą medžių ardą. Žolių ir krūmokšnių ardas vešlus, gausiai auga Calama- 
grostis arundinacea, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Angelica sylvestris, Crepis 
paludosa, Geum rivale, Paris quadrifolia, Viola epipsila, Melica nutans, Milium effusum, 
Rubus saxatilis, Rubus idaeus, Athyrium filix-femina. 

 
G3B Pušynai 
Pinus taiga woodland 

 

 
Dicrano-Pinion 
Lygumose ir kalvose įsikūrę miškai, kuriuose dominuoja Pinus sylvestris. 
G3B/P-42.C5 Vakarinė Pinus taiga su Calluna vulgaris ir Empetrum 
Calluna vulgaris-Empetrum western taiga 

 

 
Empetro nigri-Pinetum 
Pinus sylvestris miškai, kartais su Picea abies, kur žolių ir krūmokšnių arde dominuoja 

Calluna vulgaris, Empetrum nigrum. 
 
 

G3B/P-42.C6 Vaccinium vitis idaea-Pinus ir Picea-Pinus taiga 
Vaccinium vitis-idaea-Pinus and Picea-Pinus taiga 

 

 
Pušynai ir mišrūs pušies-eglės miškai su gausiai žolių ir krūmokšnių arde augančia Vac- 

cinium vitis-idaea, taip pat Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Pyrola chlorantha, Goo- 
dyera repens, Lycopodium complanatum. Samanų arde gausiai auga Pleurozium schreberi, 
Hylocomium  splendens,  Dicranum  polysetum,  Dicranum  scoparium.  Šie  miškai  įsikuria 
smėlingame moreniniame ar karbonatingame smėlio nuogulų dirvožemyje. 

 

 
G3B/P-42.C7 Gausūs žolių pušynai 
Herb rich and grassy Pinus taiga 

 
Pinus sylvestris miškai, kartais su Picea abies ir su gausiai žolių ir krūmokšnių arde 

želiančiais Calamagrostis epigeios, Calamagrostis arundinacea, Geranium sanguineum, 
Pteridium aquilinum, Convallaria majalis, Melampyrum pratense, Rubus idaeus, Pulsa- 
tilla patens. 

 

 
G3B/P-42.C8 Kerpiniai pušynai 
Lichen Pinus taiga 



priedai 221 
 
 

Cladonio-Pinetum 
Pinus sylvestris miškai su gausiai augančiomis įvairiomis kerpių, dažniausiai Cladonia 

genties rūšimis. 
 

 
G3E Nemoraliniai pelkiniai spygliuočių miškai 
Nemoral bog conifer woodland 

 
 

Pelkėse susiformavę spygliuočių (dominuoja Picea abies ir Pinus sylvestris) miškai. 
 

G3E/P-44.A21 Nemoraliniai pelkiniai pušynai 
Nemoral Pinus sylvestris bog woods 

 

 
Vaccinio uliginosi-Pinetum 
Pelkiniai pušynai ant durpių su Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus, Ledum pa- 

lustre ir gausiai augančiomis Sphagnum genties samanomis. 
 

G3E/P-44.A41 Nemoraliniai pelkiniai eglynai 
Nemoral peatmoss Picea woods 

 

 
Sphagno girgensohnii-Piceetum 
Durpiniuose dirvožemiuose įsikūrę gausūs Sphagnum genties rūšių ir kitų drėgmamėgių 

augalų borealiniai eglynai. Susiformuoja apypelkio miškuose, taip pat lokaliniuose reljefo 
pažemėjimuose, prisipildžiusiuose rūgščių mezotrofinių durpių, su aukštu gruntinio van- 
dens lygiu. 

 

 
G3.F Sodintos spygliuočių medžių miško plantacijos 
Highly artificial coniferous plantations 

 

 
Miškų masyvuose esantys pasodinto spygliuočių miško sklypai. 

 

 
G3.F/P-83.311 Vietinių spygliuočių rūšių plantacijos 
Native conifer plantations 

 

 
Miškų masyvuose esantys vietinių spygliuočių medžių (Picea abies, Pinus sylvestris) 

sodinto miško sklypai, įveisti augimvietėse, kuriose jie natūraliai neplinta. 
 

 
G3.F/P-83.312 Svetimžemių spygliuočių plantacijos 
Exotic conifer plantations 

 

 
Atvežtinių spygliuočių rūšių Abies alba, Abies sibirica, Larix decidua, Larix eurolepis, 

Larix  kaempferi,  Larix  laricina,  Larix  polonica,  Larix  sibirica,  Pinus  banksiana,  Pinus 
mugo, Pinus nigra, Pinus strobus miškuose įveisti monokultūrų ar pasodintų mišriai su 
kitomis medžių rūšimis sklypai. 
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G4 Mišrūs miškai 
Mixed deciduous and coniferous woodland 

 

 
Miškai, kuriuose kartu auga įvairios spygliuočių ir lapuočių rūšys. 

 

 
G4.1 Mišrūs pelkiniai miškai 
Mixed swamp woodland 

 
Pelkiniuose dirvožemiuose įsikūrę spygliuočių ir lapuočių miškai. Pagrindinės medžių 

rūšys: Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Betula pubescens, Alnus glutinosa. 
 

G4.2 Mišrūs eglynai su beržu 
Mixed taiga woodland with Betula 

 
Mineraliniuose normalaus drėkinimo dirvožemiuose įsikūrę miškai, kuriuose dominuo- 

ja Picea abies ir Betula pendula. 
 

G4.3 Mišrūs eglynai su ąžuolu 
Mixed sub-taiga woodland with acidophilous Quercus 

 
Melico nutantis-Piceetum p. 
Mineraliniuose nujaurėjusiuose dirvožemiuose įsikūrę miškai, kuriuose dominuoja Pi- 

cea abies ir Quercus robur. 
 

G4.3/P-43.4 Boreonemoraliniai gausūs rūšių mišrūs miškai 
Boreonemoral herb-rich mixed forests 

 

 
Melico nutantis-Piceetum p. 
Mišrūs, gausūs rūšių miškai, įsikūrę derlinguose dirvožemiuose. Medžių arduose do- 

minuoja Picea abies ir Quercus robur, kitų lapuočių pasitaiko rečiau. Krūmų ir žolių bei 
krūmokšnių arduose auga borealiniams ir nemoraliniams miškams būdingos rūšys (Corylus 
avellana, Lonicera xylosteum, Vaccinium myrtillus, Melica nutans, Carex digitata, Oxalis 
acetosella, Anemone nemorosa, Hepatica nobilis ir kt.). 

 
G4.4 Mišrūs pušies ir beržo miškai 
Mixed Pinus sylvestris-Betula woodland 

 
Nederlinguose rūgščiuose priesmėlio dirvožemiuose įsikūrę miškai, kurių medžių ar- 

duose dominuoja Pinus sylvestris ir Betula pendula. Žolių ir krūmokšnių arde dominuoja 
Vaccinium myrtillus. 

 
 

G4.7 Mišrūs acidofiliniai Pinus sylvestris-Quercus miškai 
Mixed Pinus sylvestris-acidophilous Quercus woodland 
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Rūgščiuose priesmėlio dirvožemiuose įsikūrę miškai, kurių medžių arduose dominuoja 
Pinus sylvestris ir Quercus robur. Žolių ir krūmokšnių arde Vaccinium myrtillus. 

G4.7/P-43.5 Subkontinentiniai nemoraliniai Pinus-Quercus miškai 
Subcontinental nemoral Pinus-Quercus forests 

 
 

Mineraliniame pajaurėjusiame dirvožemyje įsikūrę Pinus sylvestris ir Quercus robur 
miškai. Dažnai įsikuria pietiniuose šlaituose, kalvų viršūnėse. 

 

 
G4.8 Mišrūs ne paupiniai miškai 
Mixed non-riverine deciduous and coniferous woodland Miško medynai, kuriuos 
formuoja Picea abies, Pinus sylvestris ir lapuočių medžių rūšys. G4.F Mišrios miško 
plantacijos 
Mixed forestry plantations 

 

 
Miško masyvuose esantys sodinti spygliuočių ir lapuočių medžių rūšių medynai. 

 
 

G5 Medžių eilės, maži antropogeniniai miškeliai, nauji kirtimai, jaunuolynai, gi- 
raitės 

Lines of trees, small antrophogenic woodlands, recently felled woodland, early-stage 
woodland and coppice 

 
Medžiai, susodinti eilėmis pakelėse, parkuose, kapinėse, gyvenvietėse; nedideli sodinti 

plačialapių, spygliuočių ir mišrūs miškeliai urbanizuotoje teritorijoje, tarp dirbamų laukų, 
pievų, ganyklų; miško masyvuose savaime atželiantys natūralūs ir sodinti miško jaunuo- 
lynai; tarp dirbamų laukų agrariniame landšafte esančios giraitės su vešlia žoline danga, 
gyvatvorės. 

 

 
G5.1 Medžių eilės 
Lines of trees 

 

 
Medžiai, susodinti eilėmis pakelėse, parkuose, kapinėse, gyvenvietėse. 

 

 
G5.2 Maži antropogeniniai plačialapių miškai 
Small broadleaved deciduous anthtopogenic woodlands 

 
Nedideli sodinti plačialapių sklypai urbanizuotoje teritorijoje, tarp dirbamų laukų, pie- 

vų, ganyklų. 
 

 
G5.4 Maži antropogeniniai spygliuočių miškai 
Small coniferous anthropogenic woodlands 
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Nedideli sodinti spygliuočių sklypai urbanizuotoje teritorijoje , tarp dirbamų laukų, pie- 

vų, ganyklų. 
 

 
G5.5 Maži antropogeniniai mišrūs miškai 
Small mixed broadleaved and coniferous anthtopogenic woodlands 

 
Nedideli sodinti spygliuočių ir lapuočių sklypai urbanizuotoje teritorijoje, tarp dirbamų 

laukų, pievų, ganyklų. 
 

 
G5.6 Natūralių ir pusiau natūralių miškų jaunuolynai 
Early stage natural and semi-natural woodlands and regrowth 

 

 
Miško masyvuose savaime atželiantys natūralūs ir sodinti miško jaunuolynai. 

 

 
G5.6/P-51.16 Aukštapelkinių miškų jaunuolynai 
Raised bog pre-woods 

 
Aukštapelkių miškų jaunuolynai, kuriuos dažniausiai formuoja Alnus glutinosa, Betula 

pubescens, Pinus sylvestris. 
 

G5.7 Giraitės ir jaunuolynai 
Coppice and early-stage plantations 

 

 
Tarp dirbamų laukų agrariniame landšafte esančios giraitės ir jaunuolynai. 

 

 
G5.7/P-31. 8E Giraitės 
Coppice 

 

 
Tarp dirbamų laukų agrariniame landšafte esančios giraitės su vešlia žoline danga. 

 

 
G5.7/P-83.222(p) Sodinti plačialapių jaunuolynai 
Early stage broadleaved deciduous plantations 

 
Tarp  dirbamų  laukų  agrariniame  landšafte  esantys  plačialapių  jaunuolynai;  pakelėse, 

palei dirbamus laukus, sodybas ir sodybvietes esančios Rosa, Spiraea ir kitų genčių augalų 
grupės arba juostos. 

 

 
G5.7/P-83.222(p) Sodinti spygliuočių jaunuolynai 
Early stage coniferous plantations 

 
Tarp dirbamų laukų ar miškuose esantys sodinti spygliuočių medžių jaunuolynai, mede- 

lynai, gyvatvorės palei dirbamus laukus, sodybas ir sodybvietes, pakelėse, gyvenvietėse. 
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G5.7/P-83.222(p) Sodinti mišrūs jaunuolynai 
Early stage mixed broadleaved and coniferous plantations 

 
Tarp dirbamų laukų ar miškuose esantys sodinti mišrūs spygliuočių ir lapuočių medžių 

jaunuolynai, medelynai, gyvatvorės palei dirbamus laukus, sodybas ir sodybvietes, pake- 
lėse, gyvenvietėse. 

 

 
G5.8 Nauji kirtimai 
Recently felled areas 

 

 
Miško kirtavietėse besiformuojančios Epilobietea angustifolii klasės bendrijos 

 
 

H KONTINENTINėS BUVEINėS, PADENGTOS NESUSIVėRUSIOS AUGALI- 
JOS ARBA VISAI JOS NETURINčIOS 

Inland unvegetated and sparsely vegetated habitats 
 

Ne pajūrio buveinės, sausos arba sezoniškai pašlampančios, kuriose augalija dengia ma- 
žiau nei 30 %. Čia priklauso ir požeminės (ne jūrinės) ertmės bei požeminiai vandenys. 

 

 
H1 Požeminės olos ir vandenys 
Terrestrial underground caves, cave systems, passages and waterbeds 

 

 
H1.2 Olos 
Cave interiors 

 

 
H1.5 Požeminiai stovintys vandenys 
Underground standing waterbodies 
H1.6 Požeminiai tekantys vandenys 
Underground running waterbodies 

 

 
H3 Kontinentiniai klifai ir atodangos 
Inland cliffs, rock pavements and outcrops 

 

 
H3.1 Rūgštūs silikatiniai klifai 

 

 
H3.1/P-62.29 Šiauriniai žemumų silikatiniai klifai 
Lowland northern siliceous cliffs 
H3.1/P-62.2A Borealiniai silikatiniai klifai 
Boreal siliceous cliffs 
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H3.2 Baziniai kontinentiniai klifai 
Basic and ultra-basic inland cliffs 

 

 
H3.2/P-62.1B Žemumų šiauriniai kalkiniai klifai 
Lowland northern calcareous cliffs 
H3.2/P-62.1C Borealiniai kalkiniai klifai 
Boreal calcareous cliffs 

 

 
H5 Įvairios kontinentinės buveinės su reta augalija arba be jos 
Miscelleneous inland habitats with sparse or no vegetation 

 

 
H5.3 Molio, dumblo, smėlio ir žvyro buveinės su reta augalija arba be jos 
Clay, silt, sand and gravel habitats with very sparse or no vegetation 

 

 
H5.31 Moliai ir dumblas su labai reta augalija arba be jos 
Clay and silt with very sparse or no vegetation 

 

 
H5.32 Stabilūs smėlynai su labai reta augalija arba be jos 
Stable sand with very sparse or no vegetation 

 

 
H5.33 Žvyrynai su labai reta augalija arba be jos 
Gravel with very sparse or no vegetation 

 

 
H5.34 Sausi organiniai substratai su labai reta augalija arba be jos 
Dry organic substrates with very sparse or no vegetation 
H5.5 Degvietės su labai reta augalija arba be jos 
Burnt areas with very sparse or no vegetation 

 

 
H5.51 Šviežios degvietės 
Unvegetated recently burnt ground 
H5.52 Degvietės su reta augalija 
Sparsely vegetated burnt areas 
H5.6 Ištrypti plotai 
Tramped areas 
H5.7 Akmenynai 
Boulder fields 
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I ŽEMėS IR NAMŲ ūKyJE BEI SODININKySTėJE NUOLATOS NAUDOJA- 
MOS (ARBA NESENIAI NAUDOTOS) BUVEINėS 

Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats 
 

Buveinės, išimtinai palaikomos nuolat dirbant žemę arba atsiradusios neseniai nustojus 
tai daryti. Priklauso ariamosios žemės ir sodai. Nepriklauso vaiskrūmių ir vaismedžių sodai 
bei medelynai. 

 

 
I1 Ariamieji laukai ir daržai 
Arable land and market gardens 
I1.1 Intensyvios monokultūros 
Intensive unmixed crops 

 

 
I1.11 Didelius plotus (> 25 ha) užimančios intensyvios monokultūros 
Large-scale intensive unmixed crops (> 25 ha) 

 

 
I1.12 Vidutinius plotus (1–25 ha) užimančios intensyvios monokultūros 
Medium-scale intensive unmixed crops (1–25 ha) 

 

 
I1.13 Mažus plotus užimančios (< 1 ha) intensyvios monokultūros 
Small-scale intensive unmixed crops (< 1 ha) 

 

 
I1.2 Mišrios daržo ir sodo kultūros 
Mixed crops of market gardens and horticulture 

 

 
I1.21 Didelius plotus užimančios mišrios daržo ir sodo kultūros 
Large-scale market gardens and hoticulture 

 

 
I1.22 Mažus plotus užimančios mišrios daržo ir sodo kultūros 
Small-scale merked gardens and horticulture 

 

 
I1.3 Mažo intensyvumo monokultūros 
Arable land with unmixed crops grown by low-intensity agricultural methods 

 

 
I1.5 Pūdymai, dirvonai ar neseniai apleisti ariamieji laukai 
Bare tilled, fallow or recently abndoned arable land 

 

 
I1.51 Pūdymai 
Bare tilled land 

 

 
I1.5/P-87.1 Piktžolėmis apaugę dirvonai 
Fallow in-innundated fields with weed communities 
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I2 Sodų ir parkų kultivuojamos teritorijos 
Cultivated areas of gardens and parks 

 

 
I2.1 Dideli gėlynų plotai 
Large-scale ornamental garden areas 
I2.1/P-85.14 Parkų gėlynai ir pavėsinės 
Park flower beds, arbours and shrubbery 
I2.12 Botanikos sodai 
Botanical gardens 

 

 
I2.2 Maži gėlynai ir priesodybiniai sodai 
Small-scale ornamental and domestic garden areas 

 

 
I2.2/P-85.31 Gėlynai 
Ornamental garden areas 
I2.2/P-85.32 Priesodybiniai sodai 
Subsistence garden areas 

 

 
I2.2/P-85.2 Maži parkai ir miestų skverai 
Small parks and city gardens 

 

 
I2.3 Piktžolių bendrijos apleistų sodų vietose 
Weed communities of recently abandoned garden areas 

 

 
J STATINIAI, PRAMONėS IR KITOS DIRBTINėS BUVEINėS 
Constructed, industrial and other artificial habitats 

 
Žmogaus  gyvenamosios  aplinkos  buveinės,  pastatai,  pramonės  ir  transporto  mazgai, 

deponijos. Taip pat priklauso dirbtiniai (su dirbtiniu guoliu) vandens telkiniai. 
 

 
J1 Didmiesčių, miestų ir kaimų pastatai 
Buildings of cities, towns and villages 

 

 
J1.1 Gyvenamieji didmiesčių ir miestų centrų pastatai 
Residential buildings of city and town centres 

 

 
J1.2 Gyvenamieji kaimų ir priemiesčių pastatai 
Residential buildings of villages and urban peripheries 



priedai 22 
 
 

J1.3 Miestų ir priemiesčių visuomeniniai pastatai 
Urban and suburban public buildings 

 

 
J1.4 Tebenaudojamos miestų ir priemiesčių industrinės bei komercijos vietos 
Urban and suburban industrial and commercial sites still in active use 

 

 
J1.41 Miestų ir priemiesčių komercinės vietos 
Urban and suburban commercial units 
J1.42 Miestų ir priemiesčių gamyklos 
Urban and suburban factories 

 

 
J1.5 Nebenaudojami didmiesčių, miestų ir kaimų statiniai 
Disused constructions of cities, towns and villages 
J1.51 Apleistos miestų ir priemiesčių vietos 
Urban and suburban derelict spaces 

 
J1.5/P-87.2(p) Piktžolių bendrijos neseniai apleistose miestų ir priemiesčių terito- 

rijose 
Weed communities of recently abandoned urban and suburban constructions 

 

 
J1.6 Miestų ir priemiesčių statybvietės bei griuvėsiai 
Urban and suburban construction and demolition sites 

 

 
J2 Retai užstatytos teritorijos 
Low density buildings 

 

 
J2.1 Išsibarstę gyvenamieji pastatai 
Scattered residential buildings 

 

 
J2.2 Kaimo vietovių visuomeniniai pastatai 
Rural public buildings 

 

 
J2.3 Tebenaudojamos kaimo vietovių pramonės ir komercijos vietos 
Rural industrial and commercial sites still in active use 

 

 
J2.31 Kaimo vietovių komercijos vietos 
Rural commercial units 

 

 
J2.32 Kaimo vietovių pramonės vietos 
Rural industrial units 
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J2.4 Žemės ūkio paskirties statiniai 
Agricultural construction 

 

 
J2.41 Neizoliuoti žemės ūkio paskirties statiniai 
Agricultural buildings (not isolated) 

 

 
J2.42 Izoliuoti žemės ūkio paskirties statiniai 
Isolated agricultural buildings 
J2.43 Šiltnamiai 
Greenhouses 

 

 
J2.5 Apstatytos laukų ribos 
Constructed field boundaries 

 

 
J2.6 Nebenaudojami kaimo vietovių statiniai 
Disused rural constructions 

 

 
J2.61 Apleisti nebenaudojamų kaimo vietovių statinių plotai 
Derelict spaces of disused rural constructions 

 

 
J2.6/P-87.2(p) Piktžolių bendrijos neseniai apleistų kaimo vietovių statinių vietose 
Weed communities of recently abandoned rural constructions 

 

 
J2.7 Kaimo vietovių statybvietės ir griuvėsiai 
Rural construction and demolition sites 
J3 Kasybos pramonės vietos 
Extractive industrial sites 

 

 
J3.2 Karjerai 
Active opencast extraction sites, including quarries 

 

 
J3.3 Neseniai apleistos kasybos pramonės vietos 
Recently abandoned above-ground spaces of extractive industrial sites 
J3.3/P-87.2(p) Piktžolių bendrijos neseniai apleistose kasybos pramonės vietose 
Weed communities of recently abandoned extractive industrial sites 

 

 
J4 Transporto komunikacijos ir kitos kietosios dangos 
Transport networks and other constructed hard-surfaced areas 
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J4.1 Piktžolių bendrijos ant transporto komunikacijų ir kitų kietųjų dangų 
Weed communities of transport networks and other constructed hard-surfaced areas 

 

 
J4.2 Kelių tinklai 
Road networks 

 

 
J4.3 Geležinkelių tinklai 
Rail networks 

 

 
J4.4 Aerouostų pakilimo takai ir aikštelės 
Airport runways and aprons 
J4.5 Uostų kietosios dangos 
Hard-faced surfaces of ports 

 

 
J4.6 Grindiniai ir poilsio zonos 
Pavements and recreation areas 
J4.7 Kapinių statiniai 
Constructed parts of cemetries 
J5 Dirbtiniai vandens telkiniai 
Highly artificial man-made waters and associated structures 
J5.3 Dirbtiniai nesūraus stovinčio vandens telkiniai 
Highly artificial non-saline standing waters 

 

 
J5.31 Vandens telkiniai su žmogaus sukurtu dugnu 
Ponds and lakes with completely man-made substrate 
J5.32 Intensyvios žuvininkystės tvenkiniai 
Intensively managed fish-ponds 

 

 
J5.33 Vandens rezervuarai 
Water storage tanks 

 

 
J5.34 Stovinčio vandens telkiniai su cheminės pramonės atliekomis 
Standing waterbodies of extractive industrial sites with extreme chemistry 

 

 
J5.4 Dirbtiniai tekančio nesūraus vandens telkiniai 
Highly artificial non-saline running waters 
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J5.41 Nesūraus vandens kanalai su žmogaus sukurtu dugnu 
Non-saline channels with completely man-made substrate 

 

 
J5.411 Nutekamųjų vandenų komunikacijos 
Sewers 

 

 
J5.42 Nutekantys išleidžiamieji vandenys, užteršti cheminėmis atliekomis 
Running discharges from extractive industrial sites with extreme chemistry 

 

 
J5.5 Nesūraus vandens fontanai ir kaskados 
Highly artificial non-saline fountains and cascades 

 

 
J6 Atliekų sąvartynai 
Waste deposits 

 

 
J6.1 Atliekų sąvartynų piktžolių bendrijos 
Weed communities of waste deposits 
J6.2 Buitinių atliekų sąvartynai 
Household waste and landfill sites 

 

 
J6.3 Ne žemės ūkio organinių atliekų sąvartynai 
Non-agricultural organic waste J6.3/P-89.24 
Valymo įrenginių atliekų kaupyklos Sewage 
works and sludge beds 

 

 
J6.311 Kietųjų organinių atliekų sąvartynai 
Solid organic waste 

 

 
J6.4 Žemės ūkio ir sodininkystės atliekų sąvartynai 
Agricultural and horticultural waste 

 

 
J6.41 Kietųjų žemės ūkio ir sodininkystės atliekų sąvartynai 
Solid agricultural and horticultural waste 

 

 
J6.42 Skystųjų žemės ūkio atliekų (srutų) sąvartynai 
Liquid agricultural wastes (manure) 
J6.5 Pramonės atliekų sąvartynai 
Industrial waste 
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J6.51 Kasybos atliekų krūvos 
Mining slag heaps 

 

 
J6.52 Pramonės atliekų ir detrito krūvos 
Industrial scrap and detritus heaps 

 

 
J6.6 Statybinių atliekų ir griuvėsių sąvartynai 
Waste resulting from building construction or demolition 
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III piedas. europinės svarbos sausumos buveinių lietuvoje sąrašas 
 
 

Pajūrio ir žemyninių smėlynų buveinės 
 

2110 Užuomazginės pustomos kopos 
2120 Baltosios kopos 
2130 Pilkosios kopos 
2140 Kopų varnauogynai 
2170 Kopų gluosnynai 
2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos 
2190 Drėgnos tarpkopės 
2320 Pajūrio smėlynų tyruliai 
2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės 

 
Viržynų ir krūmynų buveinės 

 
4030 Sausieji tyruliai 
5130 Kadagynai 

 
Pievų buveinės 

 
6210 Karbonatinių smėlynų smiltpievės 
6210 Stepinės pievos (svarbios gegužraibinių augalų buveinės) 
6230 Rūšių gausūs briedgaurynai 
6410 Melvenynai 
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai 
6450 Aliuvinės pievos 
6510 Šienaujamosios mezofitų pievos 
6530 Miškapievės 

 
Pelkių buveinės 

 
7110 Aktyvios aukštapelkės 
7120 Degradavusios aukštapelkės 
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 
7150 Plikų durpių saidrynai 
7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės. 
7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte 
7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais 
7230 Šarmingos žemapelkės 

 
AtODAnGų IR Olų bUVeInĖS 

 
8210 Karbonatinių uolienų atodangos 
8220 Silikatinių uolienų atodangos 
8310 Olos 
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miškų buveinės 
 

9010 Vakarų taiga 
9020 Plačialapių ir mišrieji miškai 
9050 Žolių gausūs eglynai 
9070 Medžiais apaugusios ganyklos 
9080 Pelkėti lapuočių miškai 
9160 Skroblynai 
9180 Griovų ir šlaitų miškai 
9190 Sausieji ąžuolynai 
91D0 Pelkiniai miškai 
91E0 Aliuviniai miškai 
91F0 Paupių guobynai 
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14. teRmInų ŽODynĖlIS ABIOTINIAI VEIKSNIAI – negyvosios gamtos 
elementai (temperatūra, drėgmė, švie- sa, dirvožemis ir kt.), tiesiogiai ar netiesiogiai 

veikiantys gyvuosius organizmus, jų fizinę 
būklę ir cheminę sudėtį. 

 

 
AGROEKOLOGIJA – [gr. agros – laukas, dirva + ekologija] – taikomosios ekologijos 

kryptis, tirianti žemės ūkio augalų tarpusavio ryšius, jų ryšius su natūralių bendrijų orga- 
nizmais, aplinkos veiksnių poveikį kultivuojamų augalų produktyvumui. Taikydama genų 
inžinerijos,  biologinės  augalų  apsaugos,  tradicinius  selekcijos  bei  mišrios  žemdirbystės 
metodus, kuria naujas technologijas maistinių augalų produktyvumui didinti. 

 

 
ALELOPATIJA – [gr. allelon – savitarpiškai + pathos – kentėjimas] – skirtingų rūšių 

populiacijų tarpusavio santykiai, kai vienos populiacijos individai stelbia arba naikina kitus 
individus, išskirdami tam tikras chemines medžiagas (fitoncidus, antibiotikus, toksinus ir 
kt.), bet patys iš to apčiuopiamos naudos neturi. 

 
ANTRINĖ PRODUKCIJA – masė, sukuriama gyvūnų (zoomasė), jiems pasimaitinus 

augalais ir (arba) kitais gyvūnais. 
 

AUGAVIETĖ – vieta, kur augalų rūšys, jų populiacijos ir bendrijos natūraliai auga; au- 
gimo sąlygų tipas. Augavietes apibūdina abiotinės (klimatas, dirvožemis) ir biotinės (auga- 
lai, gyvūnai, mikroorganizmai) sąlygos. Augavietės yra labai skirtingos, todėl susiformuoja 
įvairiausios ekosistemos. 

 
AUKŠTAPELKĖ – pelkė, susidariusi ežerų duburiuose, lėkštose vandenskyrose. Cen- 

trinės dalies paviršius iškilęs labiau nei pakraščiai; vandenį gauna iš kritulių, kuriuose ma- 
žai mineralinių medžiagų. Dirvožemiai rūgštūs, nederlingi, durpės susiskaidžiusios silpnai. 
Aukštapelkėje auga dirvožemio derlingumui nereiklūs augalai (pušys, gailiai, švyliai, span- 
guolės, kiminai), gyvena kurtiniai, tetervinai, gervės. 

 

 
AUTEKOLOGIJA [gr. autos – pats + ekologija] – ekologijos šaka, tirianti individų, rū- 

šių ir jų populiacijų santykius su aplinka. Pagrindinės autekologijos tyrimų kryptys yra rū- 
šies adaptacija ir populiacijos gausumo svyravimai. Atskiri autekologijos skyriai – augalų 
autekologija, gyvūnų autekologija bei sistematinių grupių (žinduolių, roplių, varliagyvių, 
bestuburių ir kt.) autekologija. 

 
BENDRIJA (sin. biocenozė) – tam tikrą sausumos teritorijos ar vandens telkinio plotą 

užimanti visuma augalų, gyvūnų ar mikroorganizmų, tarp kurių nuolat vyksta medžiagų ir 
energijos apytaka, yra susiformavę nuolatiniai tarpusavio ryšiai bei santykiai. Bendrijos 
pavyzdžiai: pelkėje, pievoje, ežere gyvenančių organizmų visuma. 
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BENDROJI PIRMINĖ PRODUKCIJA – visas energijos kiekis, asimiliuotas žaliųjų au- 
galų organinės medžiagos (fitomasės) tam tikrame ploto vienete (cm2, m2, ha) per tam tikrą 
laiką, taip pat ir tas energijos kiekis, kurį augalai suvartojo kvėpavimui. 

 
BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ – visų organizmų rūšių, gyvenančių visose ekosistemose, bu- 

veinių, taip pat ir genetinė įvairovė; gamtinių sistemų funkcionavimo bei stabilumo garan- 
tas; vienas iš pagrindinių išteklių tokioms gyvybiškai svarbioms ūkio šakoms, kaip žemės 
ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, medicina. Biologinės įvairovės išsaugojimas yra vienas 
iš svarbiausių aplinkosaugos uždavinių, jos mažėjimas – svarbi nūdienos ekologinė pro- 
blema. 

 
BIOLOGINIS AMŽIUS – organizmo biologinės brandos laipsnis. Gali skirtis nuo ka- 

lendorinio amžiaus, jį pralenkdamas ar atsilikdamas. Vertinamas pagal morfologinius (ūgis, 
masė ir kt.) požymius. Suaugusių individų biologinį amžių indikuoja odos spalva, raukšlė- 
tumas, plaukų plikimas, žilumas, laikysena. 

 

 
BIOMAS [gr. bios – gyvybė] – didžiulė, ryškiai išsiskirianti iš kitų organizmų bendri- 

ja, susidariusi tam tikroje teritorijoje dėl sudėtingos abiotinių (ypač klimatinių) ir biotinių 
veiksnių tarpusavio sąveikos. 

 
BIOMASĖ – augalų ir gyvūnų masė, susikaupusi tam tikrame ekosistemos ploto vie- 

nete (cm2, m2, ha). Augalų biomasė vadinama fitomase, gyvūnų – zoomase. Ekosistemose 
fitomasė sudaro 95 – 99%, o zoomasė – 1 – 5% viso biomasės kiekio. Dykumose zoomasės 
kiekis yra kiek didesnis (~5%), o drėgnuosiuose atogrąžų miškuose – mažesnis (~1%) nei 
kitose sausumos ekosistemose. 

 
BIOSFEROS REZERVATAI – saugomos teritorijos, įsteigtos regioniniam ir globaliam 

biotinės aplinkos monitoringui bei gamtosaugos eksperimentams organizuoti. Biosferos re- 
zervatams taikomas specialus pagal mokslinę programą numatytas apsaugos režimas. 

 
 

BIOTA [gr. bios – gyvybė, gyvenimas] – dėl sudėtingos gamtinių (abiotinių ir biotinių) 
veiksnių sąveikos tam tikroje teritorijoje ar erdvėje sisiformavusi organizmų visuma. 

 

 
BIOTIPAS [gr. bios – gyvybė, gyvenimas + tipas] – fenotipiškai labai artimų vienos 

rūšies individų, turinčių panašius genotipus, grupė. Šie individai gyvena rūšies arealą ati- 
tinkančioje teritorijoje arba akvatorijoje, turi bendrą raidos istoriją. 

 

 
BOREALINIS [lot. borealis – šiaurinis] – šiaurinis, būdingas Šiaurės pusrutulio vėsaus 

klimato platumoms, pvz., borealiniai organizmai – augalai, gyvūnai, mikroorganizmai, gy- 
venantys Šiaurės pusrutulio pakraščiuose arba iš ten kilę, borealiniai miškai – taigos eko- 
sistemos. 
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BUVEINĖ – organizmo gyvenamoji aplinka, kurioje jis gyvena kartu su kitais organiz- 

mais, ir tos vietos abiotinė aplinka; būdinga organizmų grupė kartu su aplinka, kurioje jie 
randami. Buveinė apima gyvąją ir negyvąją gamtą. Vienose buveinėse (dykumose) organiz- 
mai pasklidę retai, todėl vyrauja negyvoji aplinkos dalis. Kitose buveinėse (miške ar koralų 
rife) organizmų tiek daug, kad jie užpildo visą erdvę ir sukuria buveinę vieni kitiems. 

 
DEFOLIACIJA [ lot. de – priešdėlis, reiškiantis mažėjimą + folium – lapas] – miškų 

monitoringo rodiklis – ne tik susiformavusios lapijos praradimas dėl nepalankių aplinkos 
veiksnių (rudeninis lapų ir natūralus spyglių kritimas tokiu veiksniu nelaikomas), bet ir 
lapijos dalis, galėjusi susidaryti optimaliomis sąlygomis, tačiau konkrečioje aplinkoje ne- 
susidariusi; nustatoma lyginant su etaloniniu medžiu, turinčiu visą (100%) lapiją. 

 
DIRVOŽEMIS – viršutinis purusis Žemės paviršiaus sluoksnis, susidaręs iš gimtosios 

uolienos, veikiant dirvodaros veiksniams, ir gebantis duoti derlių; aktyviai žmogaus veikia- 
mas aplinkos komponentas, kuriame vykstantys procesai sąlygoja kitų aplinkos komponen- 
tų (oro, vandens, augalijos ir gyvūnijos) būklę ir žmonių gyvenimo sąlygas. 

 
DRAUSTINIS – aplinką išsauganti teritorija, steigiama moksliniu ir pažintiniu požiūriu 

vertingiems gamtos ir paveldo kompleksams saugoti, reguliuojant ir ribojant jų ūkinį bei 
rekreacinį naudojimą. 

 

 
EKOLOGIJA [gr. oikos – namas, tėvynė + logos – mokslas] – mokslas, tiriantis gyvųjų 

organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvo- 
sios gamtos tarpusavio sąveiką. 

 
EKOLOGINĖ NIŠA – tam tikros rūšies tolerancijos sritis visiems aplinkos veiksniams; 

tam tikra teritorijos ar erdvės dalis, kurioje aplinkos sąlygos yra palankiausios (pakanka 
šviesos, šilumos, maisto, mažai ribojančių aplinkos veiksnių) tam tikrai rūšiai. 

 

 
EKOSISTEMA [gr. oikos – namas, tėvynė + sistema] (sin. biogeocenozė) – abipusiais 

ryšiais susijęs gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksas, tarp kurio elementų ir kompo- 
nentų nuolat vyksta medžiagų ir energijos apykaita. 

 

 
EKOTOPAS [gr. oikos – namas tėvynė + topas – vietovė] (sin. biotopas) – buveinės 

sąlygų kompleksas, turintis įtakos jame įsikūrusiems organizmams. Sausumos teritorijos 
ar vandens baseino dalis, turinti panašias aplinkos sąlygas, sudaranti abiotinę ekosistemos 
dalį. 

 

 
FENOTIPAS  [gr.  phaino  –  rodau  +  tipas]  –  organizmo  savybių,  požymių,  sandaros 

struktūrų bei funkcijų visuma, susiformavusi per jo individualaus vystymosi procesą, vei- 
kiant aplinkos sąlygoms. Fenotipas yra genotipo apraiška konkrečioje aplinkoje. Fenotipo 
terminą sukūrė V. L. Johansenas (Danija, 1909). 
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FITOFAGAI  (sin.  augalėdžiai)  [gr. phyton –  augalas + phagos  –  ėdikas] –  gyvūnai, 
mintantys tik augalais. 

 

 
FITONCIDAI [gr. phyton – augalas + lot. caedo – žudau] – augalų išskiriamos nuodin- 

gosios medžiagos, saugančios juos nuo kenkėjų, parazitų, augalėdžių gyvūnų, kitų augalų 
poveikio. Fitoncidą sudaro daugiausia eteriniai aliejai, balzamai, sakai, alkaloidai, gliuko- 
zidai, taninai, rauginės medžiagos. 

 
 

FOTOSINTEZĖ [gr. photos – šviesa + synthesis – susijungimas] – organinių junginių 
sintezė žaliuosiuose augaluose ir kai kuriose bakterijose iš CO 

2 
spinduliuotės poveikio. 

ir H O, vykstanti dėl Saulės 
2 

 
 

GAMTINIS KARKASAS – vientisa gamtinio ekologinio kompensavimo sistema, le- 
mianti gamtinius saugomų teritorijų, kitų ekologinę svarbą turinčių buveinių bei gyvūnų ir 
augalų ryšius. 

 
GAMTOS PAMINKLAI – saugomi gamtos objektai, turintys mokslinę, mokomąją, isto- 

rinę, kultūrinę, estetinę reikšmę (pvz., unikali atodanga, ypatingas medis, akmuo ir pan.). 
 

GRYNOJI  PIRMINĖ  PRODUKCIJA –  organinės  medžiagos  kiekis,  augalų  sukurtas 
tam tikrame ploto vienete (cm2, m2, ha) per tam tikrą laiką, kuris lieka augaluose, atmetus 
kvėpavimui suvartotą. Grynoji pirminė produkcija dar vadinama grynuoju fitomasės prie- 
augiu. 

 
GRUNTINIS VANDUO – požeminis vanduo, slūgstantis ant pirmojo nuo Žemės pavir- 

šiaus vandeniui mažai laidaus uolienų sluoksnio ir turintis laisvą paviršių. 
 

 
HETEROTROFAI [gr. heteros – kitas + trophe – mityba] – organizmai (žmogus, gyvū- 

nai, grybai, parazitiniai augalai), negebantys patys pasigaminti energijos, todėl mintantys 
augalų susintetinta gyva arba negyva organine medžiaga. 

 

 
HUMUSAS [lot, humus – žemė, dirvožemis] – organinė dirvožemio dalis, susidaranti 

vykstant dirvodaros procesui dėl augalų ir gyvūnų liekanų biocheminio kitimo. Humuse yra 
svarbiausių maisto elementų, dėl skaidytojų veiklos prieinamų augalams. 

 
INDIKATORINIAI AUGALAI [lot. indicator – rodytojas] – tam tikroms augavietėms 

būdingos augalų rūšys ir jų bendrijos. Iš indikatorinių augalų galima spręsti apie dirvože- 
mio būklę (mechaninę sudėtį, gruntinio vandens lygį, pH, cheminių elementų buvimą ar 
nebuvimą ir kt. rodiklius). Indikatoriniai augalai savo morfologiniais (lapų, žiedų dydis bei 
spalva) ir anatominiais (stiebo vandens indai, medienos ir karnienos išdėstymas) požymiais 
rodo priklausomybę tam tikroms augavietėms; indikuoja jiems nepalankią žmogaus ūkinę 
veiklą. 
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IN  SITU  [lot.  buvimo  vietoje,  pirmykštėje  vietoje] APSAUGA –  ekosistemų  gamti- 

nių buveinių apsauga, rūšių gyvybingų populiacijų išsaugojimas ir atkūrimas jų gamtinėje 
aplinkoje. Domestikuotų (prijaukintų) ir kultivuojamų rūšių – toje aplinkoje, kur išsivystė 
jų skiriamosios savybės. 

 

 
KOMENSALIZMAS [lot. commensalis – stalo bendras] – tarprūšinių santykių forma, 

kai vienos rūšies organizmai (komensalai) turi naudos iš kitos rūšies organizmų (šeiminin- 
kų), misdami jų maisto likučiais ar gyvendami jų būste, bet jiems nekenkdami. 

 

 
KONKURENCIJA [lot. concurrentia – susiduriu] – tarprūšiniai santykiai, kai vienos 

rūšies individai stengiasi išstumti kitus individus iš jų užimamos teritorijos, kurioje nau- 
dojasi tais pačiais ištekliais. Konkurencija tarp gyvūnų vyksta dėl maisto, poilsio ir rujos 
vietų, tarp augalų – dėl šviesos, maisto medžiagų, drėgmės. 

 

 
KRIPTOFITAI  [gr.  kryptos  –  paslėptas,  slaptas  +  phyton  –  augalas]  –  daugiamečiai 

augalai, kurių atsinaujinimo pumpurai nepalankiu augti metu išbūna po žeme ar po vande- 
niu, bet ne dirvos paviršiuje. Ši savybė būdinga lelijiniams, hiacintiniams ir svogūniniams 
augalams. 

 

 
KSEROFITAI [gr. xeros – sausas + phyton – augalas] – daugiamečiai karščiui ir sausrai 

atsparūs augalai, gebantys mažai išgarinti vandens arba kaupti jo atsargas stiebuose, lapuo- 
se, šaknyse. Auga dykumose, pusdykumėse, stepėse. 

 

 
MEZOFITAI [gr. mesos – vidutinis + phyton – augalas] – augalai, prisitaikę augti vidu- 

tinio drėgnumo ir derlingumo dirvožemiuose. Dauguma vidutinio klimato juostos žolinių ir 
sumedėjusių augalų yra mezofitai. 

 

 
MIKROELEMENTAI [gr. mikros – mažas + elementas] – organizmų gyvybiniai vei- 

klai svarbūs cheminiai elementai, kurių reikia labai nedaug (10-3-10-6% organizmo masės). 
Gamtoje yra ~30 mikroelementų: boro (B), mangano (Mn), geležies (Fe), kobalto (Co), 
cinko(Zn), molibleno (Mo), jodas (J), varo (Cu), vanadžio(V) ir kt. Kartais išskiriama ul- 
tramikroelementų grupė (reikia ~10-6%): uranas (U), auksas (Au), cezis (Cs), selenas (Se), 
gyvsidabris (Hg), berilis (Be), kt. reti elementai. Dauguma mikroelementų įeina į fermentų, 
hormonų, vitaminų sudėtį. Cu, Se, Fe, Zn, Mo yra fermentuose; J ir Zn – hormonuose; 
Co – vitamine B  
; Ni, 

12 

; Ni, V, Mn, Si – kauliniame audinyje. Co, Cu, Fe svarbūs kraujodarai. 

 
MITYBOS  GRANDINĖ  –  augalų,  gyvūnų  ir  mikroorganizmų  mitybos  ryšiai,  kurių 

dėka  pirminė  augalų  energija  maisto  pavidalo  perduodama  vartotojams  ir  skaidytojams. 
Vienam organizmui pasimaitinus kitu, maisto energija juda mitybos grandine aukštyn tol, 
kol pasiekia natūralių priešų neturintį aukštesnįjį plėšrūną. Jo kūne esanti energija galiau- 
siai perduodama maitėdžiams ir dirvožemyje gyvenantiems skaidytojams. 
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MUTUALIZMAS [lot. mutuus – abipusis] – tarprūšiniai santykiai, kai skirtingų rūšių 
individai gyvena kartu, teikdami vieni kitiems naudos. Mutualizmas gali pasireikšti skirtin- 
gu sugyvenimo lygiu – nuo nebūtinų iki būtinų, kai viena rūšis negali gyventi be kitos. Ti- 
piškas mutualizmas sieja ankštinius augalus ir azotą fiksuojančias Rhizorbium sp. bakteri- 
jas, gebančias laisvą molekulinį azotą paversti augalams ir joms pačioms prieinamu. Labai 
glaudūs mutualistiniai santykiai tarp dumblio ir grybo egzistuoja kerpėje, kur susiformuoja 
stabili save palaikanti asociacija. 

 
NACIONALINIAI  PARKAI  –  kompleksinės  paskirties  saugoma  teritorija,  skiriama 

regionui būdingam kraštovaizdžiui ir nacionalinės kultūros palikimui išsaugoti. Naciona- 
liniai  parkai  gali  būti  steigiami  rezervatai,  įvairių  rūšių  draustiniai,  kompleksinio  moni- 
toringo stotys, taikomas ekosistemų įvairovę išsaugantis ūkinis režimas. Lietuvoje yra 5 
nacionaliniai parkai (152 294 ha plotas ~2,1% šalies teritorijos). 

 
NATURA 2000 – Europos Sąjungos (ES) saugomų teritorijų tinklas, apimantis didžiąją 

Europos saugomų teritorijų dalį. Natūra 2000 jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias 
ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Natūra 
2000 tikslas – apsaugoti buveines ir rūšis nuo išnykimo. 

 

 
NEUTRALIZMAS [lot. neutralis – nei vienas, nei kitas] – biologinių santykių forma, 

kai dvi skirtingų rūšių populiacijos, gyvenančios toje pačioje teritorijoje arba erdvėje, viena 
kitai nedaro jokio poveikio. 

 

 
OZONAS [gr. ozon – skleidžiantis kvapą] – deguonies atmaina, O3, aštraus kvapo, mels- 

vos nuodingos dujos. Susidaro viršutiniuose starosferos sluoksniuose per fotochemines re- 
akcijas (O →O+O; O+ O → O ), Saulės ultravioletinei spinduliuotei ardant O molekules. 

22 3 2 
Dėl Saulės spinduliuotės ozonas ne tik susidaro, bet ir skyla (prie O 

3 
prisijungiant O vėl 

susidaro O ). Didžiausia ozono koncentracija yra ~20-25 km aukštyje. Stratosferos ozono 
2 

sluoksnis susidarė, esant pusiausvyrai tarp ozono susidarymo ir skilimo. Didėjant skilimą 
katalizuojančių  medžiagų  kiekiui,  ši  pusiausvyra  ardoma.  Priežemio  ozonas  pasigamina 
NO  ir angliavandeniliais užterštoje aplinkoje fotochemiškai. Žemės paviršiuje esantis ozo- 

2 

ams, gyvūnams, žmogui. PELKĖ – nuolat šlapias Žemės paviršiaus plotas, kurio augalijos liekanos, dėl 
drėgmės pertekliaus skaidomos lėtai, virsta durpėmis. Pelkė susidaro dvejopai: kai 
supelkėja sau- suma (kur gruntinis vanduo yra negiliai, o paviršinis arba potvynių 
užsistovi ilgam); kai užauga ežeras (seklūs ežerai užauga bentosiniais augalais ir 

samanomis, gilesni – plūdu- riuojančiais augalais, ant kurių kuriasi kt. augalai, ir ežeras 
virsta liūnu). Pagal mitybos tipą 

ir augaliją skiriami 3 pelkių tipai: aukštapelkė, žemapelkė ir tarpinė pelkė. 
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PLĖŠRUMAS (sin. grobuoniškumas) – tarprūšiniai santykiai, kai vienos rūšies indivi- 

dai (plėšrūnai) minta kitos rūšies individais (aukomis), juos nužudydami. Plėšrūnams tokie 
santykiai naudingi – suėdę auką jie gauna energijos, gali gyventi ir daugintis, aukoms – ža- 
lingi, nes mažėja jų populiacija. Kadangi aukomis dažniausiai tampa nusilpę ir ligoti indi- 
vidai, plėšrūnai atlieka sanitarų vaidmenį, gerindami aukos populiacijos genofondą. 

 
POPULIACIJA [lot. populatio, populus – liaudis, minia] – vienos biologinės rūšies ge- 

netiškai skirtingų individų grupė, užimanti tam tikrą teritoriją arba erdvę, kurioje keičiasi 
genetine informacija. Populiacija yra elementari rūšies egzistavimo gamtoje forma. Rūšis 
gali sudaryti daug populiacijų. 

 
POPULIACIJOS GAUSUMAS – bendras populiacijos individų skaičius jos užimamoje 

teritorijoje arba erdvėje. 
 

POPULIACIJŲ EKOLOGIJA (sin. demekologija) – autekologijos šaka, tirianti popu- 
liacijų  raidą  ir  funkcionavimo  mechanizmus.  Terminą  pirmą  kartą  pavartojo  C.  Eltonas 
(1927) knygoje „Gyvūnų ekologija“ teigdamas, kad populiacija yra svarbiausias ekologinis 
vienetas ir kad tik populiacijoje geriausiai atsiskleidžia rūšies savybės, santykiai su aplinka, 
prisitaikymo prie aplinkos galimybės. 

 
REGIONINIS PARKAS – kompleksinės paskirties saugoma teritorija su rezervatine, 

sustiprintos apsaugos ir ūkinės veiklos zonomis; tam tikrai vietovei būdingas gamtos kom- 
pleksas. Lietuvoje 409 911 ha plote yra įsteigta 30 regioninių parkų, užimančių 6,3% šalies 
teritorijos, 53% LR saugomų teritorijų ploto. 

 
REZERVATAS [lot. reservus – išsaugotas] – teritorija, kur saugoma kraštovaizdžio vi- 

suma, draudžiama bet kokia ūkinė veikla. Rezervatai steigiami ypač vertingoms moksliniu, 
kultūriniu, gamtosauginiu bei kraštovaizdžio požiūriu rūšims ir jų buveinėms saugoti bei 
tirti. Lietuvoje yra 4 valstybiniai gamtos rezervatai. 

 
SAUGOMOS RŪŠYS IR BENDRIJOS – Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos kon- 

tinentiniame  šelfe  ir  ekonominei  zonai  priklausančioje  Baltijos  jūros  dalyje  gyvenančių 
(besiveisiančių) ar augančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų bendrijos, kurios yra pažei- 
džiamos, nykstančios, retos bei endeminės ir kurioms gresia išnykimas. Tai rūšys ir bendri- 
jos, kurios įstatymo nustatyta tvarka yra įrašytos į ypač saugomų rūšių sąrašą, Raudonąją 
knygą ar į Europos Bendrijos svarbių rūšių sąrašą. Rūšies sąvoka apima ir žemesnio rango 
taksonominius vienetus. 

 

 
SINEKOLOGIJA [gr. syn – kartu + ekologija] – ekologijos šaka, tirianti organizmų ben- 

drijų, ekosistemų, ekosferos savybes, struktūrą, santykius su aplinka, organizaciją, medžia- 
gų ir energijos apytakos dėsningumus, produktyvumą. Pagrindiniai sinekologijos objektai 
yra bendrijos ir ekosistemos, todėl ji dažnai vadinama sistemine ekologija, kartais – ben- 
drijų ekologija. 
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SKAIDYTOJAI (sin. reducentai) – heterotrofiniai organizmai (grybai, bakterijos, slie- 
kai, kai kurie vabzdžiai, dirvožemyje gyvenantys bestuburiai), skaidantys organines me- 
džiagas į paprastesnius neorganinius junginius, prieinamus augalams. Skaidytojai išlaisvi- 
na ir grąžina į medžiagų apykaitą �90% augalų audiniuose sukauptų biogeninių elementų, 
nes gyvūnai suėda tik nedidelę dalį gyvų augalų. 

 

 
STRATOSFERA  [lot.  stratum  –  sluoksnis  +  sfera]  –  virš  troposferos  prasidedantis 

atmosferos sluoksnis, kurio viršutinė riba yra �50 km nutolusi nuo Žemės paviršiaus. Stra- 
tosferoje mažai vandens garų, retai susidaro debesys. Žemutiniame stratosferos sluoksnyje 
oro t-ra pastovi (�-500C), �25 km aukštyje pradeda kilti ir ties viršutine stratosferos riba 
svyruoja nuo -20 iki +200C. Oro sudėtis stratosferoje panaši kaip troposferoje, tik stratos- 
feroje mažiau deguonies, daugiau vandenilio ir helio. Kylant aukštyn, oro tankis mažėja, 
slėgis krinta. Stratosferoje gyvybė neegzistuoja dėl šalčio ir žemo slėgio. Ozono yra visoje 
stratosferoje, bet didžiausia jo koncentracija randama 20-25 km aukštyje nuo Žemės pavir- 
šiaus. 

 
TARPINĖ PELKĖ – pelkė, maitinama atmosferiniu ir gruntiniu vandeniu, tarpinė stadi- 

ja tarp žemapelkės ir aukštapelkės. Paviršius lygus, augalų danga ir rūšinė sudėtis skurdes- 
nė negu žemapelkės. Vyrauja dirvožemio derlingumui vidutiniškai reiklūs augalai. 

 

 
TERMOSFERA [gr. thermos – šiltas, karštas + sfera] – viršutinis 100 – 1000 km aukš- 

tyje nuo Žemės paviršiaus esantis atmosferos sluoksnis. Kylant aukštyn dėl Saulės spindu- 
liuotės sugerties temperatūra didėja: 150 km aukštyje pasiekia 220-2400C, �400 km aukš- 
tyje – �700-8000C, o aukščiau išlieka beveik pastovi. Per parą oro temperatūra termosferoje 
labai svyruoja, oro tankis ir šiluminis laidumas labai mažas. Virš termosferos plyti egzosfe- 
ra, pereinanti į tarpplanetinę erdvę. 

 

 
TRANSPIRACIJA [lot. trans – priešdėlis, reiškiantis ko nors perkėlimą į kitą vietą + 

spiro – kvėpuoju] – vandens šalinimas iš augalų žaliųjų dalių per žioteles, epidermį, kutiku- 
lą, kai augalo paviršius ir jį supanti erdvė nevienodai prisisotinusi vandens. Priklauso nuo 
oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, vėjo, reljefo ir kt., naktį transpiracija lėtėja. 

 

 
TROPOSFERA [gr.  tropos  –  pasisukimas  +  sfera]  –  apatinis  tankiausias  atmosferos 

sluoksnis, kurio viršutinė riba nutolusi nuo Žemės paviršiaus �8-16 km. Dėl nevienodo 
įšilimo ir Žemės sukimosi apie savo ašį troposfera kiek suplota: ties ašigaliais jos sluoksnio 
storis siekia 8 – 10 km, pusiaujyje – �16 km. Ties Lietuvos teritorija viršutinė troposferos 
riba kinta nuo 10 km (žiemą) iki 11,5 km (vasarą). Troposfera tiesiogiai liečiasi su žemy- 
nais ir vandenynais; joje garuoja ir kondensuojasi oro drėgmė, susidaro debesys, sninga, 
lyja, formuojasi ciklonai ir anticiklonai. Troposferoje yra susikaupę �80-90% viso atmos- 
feros oro. Kylant aukštyn, troposferos oro t-ra žemėja maždaug 60C kas 1 km ir jos viršu- 
je nukrinta žemiau -500C. Dėl žmogaus ūkinės veiklos troposfera yra iš visų atmosferos 
sluoksnių užteršta labiausiai. 
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VALSTYBINIAI PARKAI – valstybinės organizacijos, steigiamos gamtiniu, kultūriniu 

ir estetiniu požiūriu vertingiausioms teritorijoms tvarkyti; kompleksinės paskirties saugo- 
mos teritorijos su rezervacine, sustiprintos apsaugos ir ūkinės veiklos zonomis. Lietuvoje 
562 205 ha plote yra įsteigti 35 valstybiniai parkai: 5 nacionaliniai ir 30 regioninių; jie 
sudaro 73% LR saugomų teritorijų ploto. 

 
ZOOCENOZĖ [gr. zoon – gyvūnas + koinas – bendras] – gyvūnų bendrija. ZOOFAGAI [gr. zoon – 

gyvūnas + phagos – ėdikas] – plėšrieji gyvūnai, mintantys kitų gyvūnų mėsa. Zoofagai 
yra kai kurie žinduoliai (šunys, lokiai, meškėnai, kiaunės, hienos, katės, viveros), 

paukščiai (sakalai, pelėdos, ereliai, vanagai, Amerikos grifai ir kt.), žuvys 
(rykliai, lydekos, piranijos ir kt.). 

 
ŽEMAPELKĖ  –  pelkė,  kurios  drėgmės  šaltinis  yra  gruntiniai  ir  paviršinio  nuotėkio 

vandenys,  turintys  daug  mineralinių medžiagų. Paviršius  lygus  arba  kupstuotas,  pakraš- 
čiuose kiek paaukštėjęs. Žemapelkės durpės stipriai susiskaidžiusios, derlingos. Gausu au- 
galų rūšių (alksniai, viksvos, nendrės, meldai, švendrai ir kt.). 
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15. DAlykInĖ RODyklĖ 
 
 

Absoliutinė oro drėgmė 39 
Agroekologija 6 
Antibiozė 24 
Antrinė produkcija 15 
Asociacija 80 
Atlantis 
Augalams prieinama drėgmė 38 
Augalų ekologija 6 
Augalų gyvenimo formos 66 
Autekologija 6 
Bendroji pirminė produkcija 15 
Biocenozė 13 
Biogeocenozė 13 
Biologinės įvairovės konvencija 7 
Biologinis amžius 237 
Biomas 80,97, 99 
Biomasė 237 
Biosferos monitoringo teritorijos 131 
Biotopas 12 
Borealis 237 
Cenopopuliacijos 61 
Chamefitai 66 
CORINE 94 
Daigai 64 
Dirvožemio derlingumas 54 
Dirvožemio reakcija 52 
Disklimaksas 73 
Draustiniai 121 
Egnosfera 46 
Ekologija 6 
Ekologinė niša 25 
Ekologinės populiacijos 58 
Ekotopas 13 
Eksplerentai 64 
Elementarios populiacijos 58 
Endoekogenezė 70 
EUNIS 94 
Facija 84,13 
Fanerofitai 66 
Fenologinis spektras 20 

 
 
Fitocenogenezė 69 
Fitocenozė 13 
Fitofagai 60 
Fitomasė 64 
Fitoncidai 47 
Fiziologiškai aktyvioji radiacija 28 
Fliuktuacijos 22 
Florogenezė 69 
Formacija 80,83 
Fotosintezė 29 
Funkciniai individai 62 
Gausumas 64 
Generatyviniai augalai 64 
Genetai 61 
Geografinės populiacijos 58 
Gyvenimo strategija 64 
Gyvūnų ekologija 6 
Granuliometrinė dirvožemio sudėtis 52 
Grynoji pirminė produkcija 15 
Heitogenezė 72 
Hemikriptofitai 67 
Hidrotopai 88 
Higrofitai 38 
Holocenas 73 
Hologenezė 72 
Humusas 53 
Idealūs individai 62 
Juveniliniai augalai 64 
Kataklizmai 72 
Kertinės miško buveinės 147 
Kianozolus 
Klimaksas 72 
Komensalizmas 24 
Konkurencija 24 
Konkurentai 65 
Kriptofitai 67 
Kserofitai 38 
Mezofitai 38 
Mezosfera 46 
Mezozojus 
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Mikrobocenozė 13 
Mikroelementai 53 
Mikrogrupės 19 
Miško ekologija 6 
Miško gaisras 51 
Miško paklotė 
Mitybos ryšiai 60 
Mutualizmas 24 
NATURA2000 136 
Neutralizmas 24 
Ozonas 241 
Ozonosfera 46 
Paleozojus 
Patientai 64 
Populiacijų ekologija 6 
Postklimaksas 73 
Potenciali kertinė miško buvienė 147 
Preborealis 
Produktyvumas 15 
Rametai 61 
Rezervatai 119,120 
Ruderalai 65 
Santykinė oro drėgmė 39 
Sausumos ekosistema 6 
Sėklos 64 

 
Seniliniai augalai 64 
Sinekologija 6 
Singenezė 70 
Sinuzija 19 
Stratifikacija 
Stratosfera 46 
Strestolerantai 65 
Subasociacija 84 
Subatlantis 
Sukcesija 69 
Tankumas 
Termosfera 46 
Terofitai 67 
Transpiracija 38 
Troposfera 45 
Tropotopai 88 
Valstybiniai parkai 129 
Vandens balansas 40 
Vandenų ekologija 6 
Violentai 64 
Virgininiai augalai 64 
Zoocenozė 13 
Zoofagai 60 
Žmogaus ekologija 6 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITAS MArOzAS 
 

SAUSUmOS ekOSIStemų ĮVAIROVĖ IR APSAUGA 
 

2008 m. Tiražas 100 vnt. 
Išleido UAB ,,IDP Solutions“ 

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda 
www.idp.lt 


