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ĮVADAS 

Dviejų regioninių parkų atvirųjų buveinių inventorizacija buvo vykdoma įgyvendinant 

projektą „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos 

bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-

009), finansuojamą pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą. Užsakovas – 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. 

Atviro kraštovaizdžio buveinių kartografavimas ir inventorizacija suteikia konkrečią 

informaciją apie atvirųjų buveinių biologinės įvairovės esamą situaciją, duoda pagrindą 

Gražutės ir Kurtuvėnų RP atvirųjų buveinių  atkūrimo ir geros būklės palaikymo programų 

parengimui  ir reikalingų veiksmų numatymui. Atlikta visų, o ne tik europinės svarbos 

buveinių inventorizacija leidžia atrinkti perspektyvias ir prioritetines atvirąsias buveines, 

įvertinti esamą atvirų buveinių būklę, numatyti tinkamas priemones ir stabdyti biologinės 

įvairovės nykimą. 

Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose natūroje inventorizuotos šios atvirosios 

buveinės – pievos, ganyklos, dirbamos  ir apleistos žemės, šlapynės. Buvo atliktas šių 

buveinių būklės įvertinimas, nustatyta jų rūšinė sudėtis, patikslintos griežtai saugomų rūšių, 

prioritetinių ir kitų EB svarbos rūšių bei Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radvietės. Gauti 

lauko darbų duomenys įskaitmeninti, parengti atvirųjų buveinių žemėlapiai. Darbo metu 

surinkti bei apibendrinti duomenys pasitarnaus tikslinių programų rengimui, kuriose bus 

numatyti konkretūs būdai teritorijose išskirtų atvirųjų buveinių biologinės įvairovės 

išsaugojimui. 
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1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Darbo tikslas – Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose inventorizuoti ir 

kartografuoti atviras buveines pagal pasirengtą EUNIS buveinių klasifikaciją metodiką, 

įvertinti buveinių ekologinę būklę ir vertę bei joms kylančias grėsmes, pasiūlyti apsaugos bei 

tvarkymo priemones. 

 

Darbo uždaviniai: 

 

1. Inventorizacijos metu turi patikrinti, aprašyti ir kartografuoti visus Gražutės ir 

Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose esančius atvirus buveinių plotus, išskyrus atvirų 

vandenų ir esančius gyvenamosiose teritorijose.  

2. Parengti ir su užsakovu suderinti inventorizacijos metodiką, lauko darbų procedūros 

aprašą ir duomenų fiksavimo anketų formas. 

3. Atlikti atvirųjų buveinių inventorizaciją ir kartografavimą Gražutės ir Kurtuvėnų 

regioninių parkų teritorijose: 

3.1. Buveines išskirti, suklasifikuoti ir inventorizuoti pagal Europoje priimtą EUNIS 

klasifikaciją; 

3.2. Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose inventorizuoti ir kartografuoti 

šiems EUNIS tipams priklausančias atviras buveines (išskyrus esančias 

urbanizuotose teritorijoje): D – Pelkės ir šaltiniuotos buveines; E – Pievų ir 

aukštųjų žolynų buveines; F – Viržynus ir krūmynus, H – Žemynines buveinės be 

augalijos arba su reta augalija, I – Žemės ūkiui, namų ūkiui ir sodininkystei nuolat 

naudojamas arba neseniai naudotas buveines; J – Užstatytas, pramonines ir kitas 

dirbtines buveines; 

3.3. Vykdant inventorizaciją, pirmojo EUNIS lygmens (D, E, F, H, I, J) buveines 

suskirstyti į žemesnio lygmens buveines iki trečiojo arba ketvirtojo (jeigu 

ketvirtasis lygmuo yra išskiriamas) lygmens; 

3.4. Kadangi dalis atvirų buveinių savaime apauga medžiais ir krūmais, inventorizuoti 

plotus, kurie mišku (> 5 m aukščio medžiais) apaugę ne daugiau kaip 20 %, 

krūmais – ne daugiau kaip 40 % buveinės ploto (išskyrus H tipo buveines, 

kurioms būdinga krūmų danga); ypač vertingoms buveinėms, kurias įmanoma 

atkurti taikant gamtotvarkos priemones, šie kriterijai netaikomi; 

3.5. Inventorizuojant buveines, kiekvienam kontūrui užpildyti atskirą anketą. Anketos 

formą susikurti savarankiškai, atskirai pritaikant kiekvienai I lygio buveinių 

grupei (pelkėms, pievoms ir kt.); 
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3.6. Inventorizacijos metu fiksuoti griežtai saugomų rūšių, prioritetinių ir kitų EB 

svarbos rūšių bei Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radvietes, jas kartografuoti, 

surinkti kitus duomenis ir juos įrašyti į Saugomų rūšių informacinę sistemą 

(SRIS); 

3.7. Vykdant lauko darbus fiksuoti ekosistemoms pavojų keliančias invazines ir 

svetimžemes rūšis, įvertinti jų populiacijų dydį; 

3.8. Išanalizuoti ir pateikti informaciją apie atviras buveines ir jų būklę; 

3.9. Remiantis lauko inventorizacijos duomenimis ant ortofotografinio pagrindo 

paruošti 1:10000 mastelio skaitmeninį atvirų buveinių paplitimo žemėlapį; 

3.10. Kiekvienam buveinės tipui pasiūlyti apsaugos ir tvarkymo priemones. 
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2. ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ KARTOGRAFAVIMO METODIKA 

2.1. Bendrosios metodinės nuostatos 

Atvirųjų buveinių inventorizacija buvo vykdoma pagal Europoje priimtą EUNIS 

klasifikaciją (Davies et al., 2004). Pirmuoju etapu buvo sudarytas atvirųjų buveinių, kurios 

gali būti Lietuvos teritorijoje, sąrašas ir išskirtos jų diagnostinės charakteristikos, kuriomis 

vadovaujantis lauko tyrimų metu buvo vertinamos ir identifikuojamos buveinės.  

Regioninio parko teritorijoje buvo inventorizuotos ir kartografuotos šiems EUNIS 

buveinių klasifikacijos tipams priklausančios atvirosios buveinės: D – pelkės ir šaltiniuotos 

buveinės; E – pievų ir aukštųjų žolynų buveinės; F – viržynų ir krūmynų buveinės; H – 

žemyninės buveinės be augalijos arba su reta augalija; I – žemės ūkiui, namų ūkiui ir 

sodininkystei nuolat naudojamos arba neseniai naudotos buveinės; J – užstatytos, pramoninės 

ir kitos dirbtinės buveinės.  

Urbanizuotose teritorijose esančios minėtų tipų buveinės nebuvo kartografuotos. 

Nebuvo kartografuotos mažus, iki 0,3 ha plotus užimančios atvirosios buveinės, išskyrus tas 

buveines, kurios yra priskiriamos prie EB svarbos buveinių (Rašomavičius, 2012). Jeigu 

buveinė užėmė mažesnį negu kartografuojamas plotas ir priklausė tam pačiam pirmojo arba 

antrojo lygmens tipui, kaip greta esanti buveinė, ji buvo kartografuota kartu su greta esančia 

buveine.  

Vykdant inventorizaciją, pirmojo EUNIS lygmens (D, E, F, H, I, J) buveinės buvo 

identifikuojamos iki trečiojo lygmens (retais atvejais iki ketvirtojo ar žemesnio lygmens, jeigu 

jis išskiriamas ir gamtosaugos požiūriu jis yra reikšmingas).  

Kadangi dalis atvirų buveinių savaime apauga medžiais ir krūmais, buvo inventorizuoti 

plotai, kurie mišku (> 5 m aukščio medžiais) apaugę ne daugiau kaip 20 %, krūmais – ne 

daugiau kaip 40 % buveinės ploto (išskyrus H tipo buveines, kurioms būdinga krūmų danga). 

Vertingoms, daugiausia EB svarbos ar joms artimoms buveinėms, kurias įmanoma atkurti 

taikant gamtotvarkos priemones, šie kriterijai nebuvo taikomi.  

Kiekvienai buveinių grupei (pievų, pelkių, agrarizuotoms ir antropogeninėms 

buveinėms) parengtos atskiros specializuotos anketos (1–4 priedai). Inventorizuojant 

buveines, kiekvienam kontūrui buvo pildoma atskira anketa, kurioje nurodomos svarbiausios 

buveinės charakteristikos (EUNIS kodas, padėtis, naudojimo pobūdis, buveinei išskirti ir 

apibūdinti svarbių rūšių įvairovė, ekologinė vertė, fiksuojamos aptiktos saugomos rūšys, jeigu 

buveinė priklauso Europos Bendrijos svarbos buveinių grupei, nurodomas ir tos buveinės 

kodas). Inventorizacijos anketose buvo rašomi papildomi svarbūs duomenys: poligono 

numeris, data, tyrimus atlikusio asmens vardas ir pavardė, įrašomos grėsmės. Vykdant 
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tyrimus, buvo apeinamas ir įvertinamas kiekvienas atvirų buveinių kontūras ir užpildoma 

anketa, kontūras nubraižomas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo ir užrašomas jo 

numeris, 

Vykdant inventorizaciją buvo fiksuojamos griežtai saugomų rūšių, EB svarbos rūšių ir 

Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radvietės, užrašomos jų koordinatės (įrašomos į 

anketose tam skirtą skiltį). Apdorojus duomenis, visa informacija apie saugomas rūšis buvo 

surašyta į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS). 

2.2. Atvirųjų buveinių kartografavimo procedūra 

Buveinių inventorizacija Kurtuvėnų regioniniame parke vykdyta 2015 m. birželio–

liepos mėnesiais. Atliekant lauko tyrimus, teritorijoje buvo patikrinami visi atviri plotai, 

žemėlapyje nepažymėti kaip miško žemė, vandens telkiniai ir nesantys urbanizuotose 

teritorijose. Pelkių buveinės (D tipas) buvo vertinamos ir tais atvejais, jeigu jos pažymėtos 

kaip miško žemė. 

Vizualiai buvo nustatomos prie tam tikro buveinių tipo (arba prie kelių tipų, jei jie 

sudaro kompleksą ar mozaiką) priskirto poligono ribos. GPS aparatu nustatomos buveinės 

geografinės koordinatės: jei buveinė užima nedidelį plotą, matuojama jo centre, jei buveinės 

masyvas didelis, matuojama bent už 50 m nuo jos krašto. 

Vienalyčiame poligone atliekamas buveinių floros sudėties, struktūros, būklės 

vertinimas. Jei inventorizuojamas nedidelis poligonas, parametrai įvertinami įstrižai pereinant 

išskirtą poligoną. Jeigu poligonas užima didelį plotą, tipinėje vietoje išskiriamas tyrimų plotas 

(iki 100 m
2
).  

Fiziniai buveinių parametrai (jei reikia) matuojami tipinėse buveinių vietose. 

Užpildoma lauko tyrimų anketa: įrašomas poligono numeris, tyrimų laikas, tyrėjo pavardė, 

poligono geografiniai duomenys (geografinės koordinatės), buveinės tipas, jos rodiklių 

vertinimo rezultatai.  

Poligono numeris buvo sudaromas iš regioninio parko kodo (K – Kurtuvėnų regioninis 

parkas, G – Gražutės regioninis parkas) ir keturių skaičių, kurie žymi eilės numerį (pvz: 

G0010; K0199). Pagal Grėsmių, poveikio ir veiklų sąrašą (5 priedas) įvertinamos grėsmės 

buveinei ir jų intensyvumas. 

Kartografinėje medžiagoje apibrėžiamas inventorizuotas kontūras, jame (arba šalia jo) 

įrašomas numeris. Poligono riba inventorizavimo žemėlapyje nubrėžiama aiškiai, raudona 

spalva. Poligonas turi būti uždaras. Mozaiką sudarančių to paties poligono buveinių tipai 

vertinami atskirai, pildomos atskiros jų inventorizavimo anketos. 
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Bendroji anketų dalis 

Vardas, pavardė – įrašomas tyrėjo vardas ir pavardė. 

Data – nurodoma anketos pildymo data (metai-mėnuo-diena, pvz., 2015-06-28). 

Poligono Nr. – nurodomas poligono, kurio anketa pildoma, numeris. Jeigu poligoną 

sudaro buveinių mozaika, tai pildoma atskira kiekvieno mozaikos buveinės tipo anketa, o prie 

poligono numerio pridedama raidė (pvz.: G0103a – vyraujančios buveinės anketa, G01003b, 

G0103c – kitų buveinių anketos). 

EUNIS buveinės tipas – nurodomas buveinės tipo kodas (pvz., D2.2). Jei 

inventorizuojama mozaikos buveinė, po buveinės kodo rašomas brūkšnys, o po jo įrašoma 

procentinė jos dalis mozaikoje (pvz., D2.2 – 60). 

ES buveinės tipas – nurodomas buveinės kodas pagal EB svarbos buveinių 

klasifikaciją (pvz., 6210) (Rašomavičius, 2012). 

Buveinės koordinatės – įrašomos GPS imtuvu nustatytos poligono geografinės 

koordinatės (pagal LKS94 koordinačių sistemą). Jei buveinė užima nedidelį (iki 1 ha) plotą, 

matuojama jo centre, jei masyvas didelis (daugiau kaip 1 ha), matuojama bent už 50 m nuo 

ploto krašto. 

Ekspozicija – užrašoma šlaito ekspozicija, nustatyta tipiškoje poligono vietoje. 

Nuolydis – laipsniais nurodomas šlaito nuolydis, nustatytas tipiškoje poligono vietoje. 

Specialioji anketų dalis 

Projekcinis augalų ardų padengimas. Vizualiai įvertinamas projekcinis padengimas 

(%): 1) medžių, 2) krūmų, 3) krūmokšnių (pelkėse), 4) žolių, 5) samanų ir kerpių. Medžių ir 

krūmų padengimas įvertinamas visame kartografuojamame plote. 

Dangos pažaidos – balais įvertinamas kiekvienas pažaidos tipas. 

Naudojimo pobūdis – balais įvertinamas kiekvienas buveinės naudojimo būdas.  

Sausinimas – nurodomi sausinimo požymiai, jei jų yra. 

Nebūdingos rūšys – nurodomi to tipo buveinei nebūdingi ar nebūdingai gausiai 

augantys augalai, kurie dengia ne mažiau kaip 1 % ploto. Įrašomas rūšies lotyniško 

pavadinimo trumpinys ir procentinis padengimas vertinamoje buveinėje. 

Svetimžemės rūšys – nurodomas rūšies lotyniškas pavadinimas ir gausumas (pagal 10 

balų skalę): 1 – pasitaiko tik pavienių individų, jie užima mažiau kaip 0,1 % ploto; 2 – augalai 

pasklidę nedideliame plote ir užima ne daugiau kaip 1 % ploto; 3 – augalai pasklidę visame 

kontūre, bet užima ne daugiau kaip 1 % ploto; 4 – augalai auga pavieniui arba nedidelėmis 

grupėmis, užima nuo 1 iki 10 % ploto; 5 – augalai auga pavieniui arba grupėmis dalyje 

kontūro ir užima nuo 20 iki 40 % ploto; 6 – augalai ar jų sąžalynai pasklidę po visą kontūrą ir 
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užima nuo 20 iki 40 % ploto; 7 – augalų ar jų sąžalynų pasitaiko dalyje kontūro, bet jie užima 

nuo 40 iki 60 % ploto; 8 – augalai ar jų sąžalynai pasklidę po visą kontūrą ir užima nuo 40 iki 

60 % jo ploto; 9 – augalai sudaro didelius sąžalynus ir užima nuo 60 iki 80 % kontūro ploto; 

10 – augalai sudaro beveik ištisinį sąžalyną ir užima daugiau kaip 80 % kontūro ploto 

(Rašomavičius, 2012). 

Saugomos augalų rūšys – nurodomas Europos ir nacionaliniu mastu saugomos rūšies 

lotyniškas pavadinimas ir tos rūšies gausumas kartografuojamoje buveinėje balais (1 – mažai; 

2 – negausiai; 3 – gana gausiai; 4 – gausiai; 5 – labai gausiai). 

Grėsmės – surašomos svarbiausios dabar esančios ar dėl tam tikros veiklos ar 

neveikimo galinčios artimoje ateityje kilti grėsmės ir jų intensyvumas. Grėsmės surašomos 

pagal Grėsmių, poveikio ir veiklų sąrašą (5 priedas).  

Ekologinė vertė. Nurodoma eksperto nustatyta buveinės ekologinė vertė. Neigiama – 

kai buveinė daro neigiamą įtaką aplinkinėms buveinėms ir ekosistemoms (dėl taršos, 

invazinių rūšių gausos ar kitų priežasčių). Nėra – kai nėra nei teigiamo, nei neigiamo 

poveikio aplinkinėms ekosistemoms. Nedidelė – kai buveinės ekologinė vertė silpna. 

Vidutinė – kai buveinė yra gana reikšminga visai ekosistemai ar kelioms ekosistemoms. 

Didelė – kai buveinė yra vertinga (europinės svarbos buveinė), joje telkiasi 1–3 rūšių saugomi 

organizmai arba yra buveinė reikšminga daugeliui kitų ekosistemų. Labai didelė – kai 

buveinė yra vertinga, unikali ir joje telkiasi kelių rūšių (daugiau kaip 3 saugomų rūšių) 

organizmai ir buveinė reikšminga daugeliui kitų ekosistemų. 

Augalų rūšių sudėtis. Antrojoje kiekvienos anketos pusėje pažymimos aptiktos 

būdingos ar kitos augalų rūšys, pagal kurias galima spręsti apie buveinės būklę ir vertę. 

Augalų rūšių gausumas vizualiai įvertinamas pagal Braun-Blanquet skalę (+, 1, 2, 3, 4, 5) 

(Rašomavičius, 2012). 

Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje buvo išskirti 775 buveinių kontūrai. Kiekvienam 

išskirtam kontūrui (kai kuriais atvejais viena anketa buvo pildoma dviem šalia esantiems 

vienodo buveinės tipo kontūrams) buvo užpildytos anketos (iš viso 760 anketų), kuriose 

nurodytas kontūro kodas. Skenuotos anketos pateikiamos kompaktiniame diske (dokumento 

pavadinimas  Kurtuvenu RP buveiniu kartografavimo anketos.pdf). 
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3. KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ CHARAKTERISTIKA 

Šiame skyriuje pateikiamos Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų atvirųjų 

buveinių bendrosios charakteristikos, kuriomis remiantis buveinės buvo atpažįstamos gamtoje. 

Čia pateikiami svarbiausi visų teritorijoje pagal EUNIS klasifikaciją identifikuotų lygmenų 

buveinių aprašai. Skirtingų lygmenų buveinės apibūdinamos vadovaujantis geografiniais, 

hidrologiniais, ūkinio naudojimo, antropogeninio poveikio, augalijos struktūros, augalų rūšių 

sudėties ir kitais požymiais. Apraše minimos tik tos charakteristikos, kurios būdingos 

Lietuvoje esančioms tam tikrų tipų buveinėms, todėl charakteristikos šiek tiek skiriasi nuo 

EUNIS klasifikacijoje ir EUNIS duomenų bazėje (Davies et al., 2004; Louvel et al., 2013) 

pateikiamų charakteristikų. 

 

D – PELKĖS 

Šlapynės, kuriose didelę metų dalį vandens lygis yra ties grunto paviršiumi ar nedaug 

virš jo. Vyrauja žoliniai augalai, krūmokšniai, kartais samanos. 

 

D1 – Iškiliosios ir lygiosios aukštapelkės 

Oligortofinės pelkės, kuriose kaupiasi labai rūgščios durpės, susidariusios iš kiminų 

liekanų. Didžioji dalis vandens ir maisto medžiagų patenka tik su krituliais (lietumi, 

sniegu).  

 

D1.1 – Aukštapelkės 

Oligotrofinės pelkės, kuriose kaupiasi labai rūgščios durpės. Vidurinė pelkės dalis 

iškilesnė už pakraščius, todėl vanduo teka pakraščių kryptimi. Durpes sudaro daugiausia 

kiminų liekanos. Beveik visas vanduo ir maisto medžiagos patenka tik su krituliais 

(lietumi, sniegu). Vyrauja kiminai (Sphagnum), induočių augalų įvairovė palyginti 

nedidelė (Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccos, Andromeda 

polifolia, Drosera rotundifolia ir kt.).  

 

D1.11 – Aktyvios nepažeistos aukštapelkės 

Nepažeistos arba labai mažai pažeistos aukštapelkės, kuriose vis dar kaupiasi durpės. 

 

D2 – Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės 

Silpnai arba stipriai rūgščios pelkės, dažnai užimančios pereinamąją zoną tarp vandens 

telkinių ir mineralinio dirvožemio plotų. Vanduo ir maisto medžiagos patenka tiek su 

krituliais, tiek ir su paviršiniais vandenimis. Prie šio tipo priskiriami ir liūnai, o 

šarmingos žemapelkės ir nendrynai – nepriskiriami. 
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D2.1 – Slėnių pelkės 

Topogeninės šlapynės, į kurias dauguma vandens suteka nuo aplink esančių šlaitų. 

Rūšių įvairovė palyginti nedidelė. Durpės paprastai rūgščios.  

 

D2.12 – Šarmingos ir neutralios slėnių pelkės 

Topogeninės šlapynės, į kurias dauguma vandens suteka nuo aplink esančių šlaitų. 

Rūšių įvairovė palyginti nedidelė. Durpės silpnai šarmingos arba neutralios. 

 

D2.2 – Šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais 

Pelkės, kuriose gausu šaltinių su vidutiniškai rūgščiu minkštu vandeniu. Vandens lygis 

yra arti grunto paviršiaus arba nedaug virš jo. Augalų rūšių įvairovė nedidelė, 

dažniausiai vyrauja būdingos rūšys – Carex nigra, Eriophorum angustifolium, 

Calliergonella cuspidata, dažnai auga Cardamine pratensis. 

 

D2.2C – Šaltiniuotos pelkės su minkšto vandens šaltiniais 

Pelkės, kuriose gausu šaltinių su vidutiniškai rūgščiu arba neutraliu, oligotrofiniu arba 

eutrofiniu minkštu vandeniu. Būdingos rūšys yra Cardamine amara, Bryum schleicheri, 

Brachythecium rivulare. 

 

D2.3 – Tarpinės pelkės ir liūnai 

Pelkės, kuriose paprastai yra rūgštus gruntinis arba iš vandens telkinių patenkantis 

vanduo. Būdingos rūšys yra: Calla palustris, Carex chordorrhiza, Carex diandra, 

Carex lasiocarpa, Carex limosa, Carex rostrata, Comarum palustre, Menyanthes 

trifoliata, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris. Gana gausi samanų danga. 

 

D2.312 – Tarpinės pelkės su laibosiomis viksvomis ir kiminais 

Mezotrofinės pelkės ir liūnai, kuriuose vyrauja Carex lasiocarpa, gana gausu kiminų. 

 

D2.3E – Liūnai su kamaniniais lendrūnais 

Nerūgščios tarpinės pelkės, kuriose vyrauja Calamagrostis stricta ir (arba) 

Calamagrostis neglecta, neretai gana gausiai auga Carex diandra.  

 

D4 – Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės 

Šarmingos arba beveik neutralios pelkės, dažnai su kalkingo arba eutrofinio vandens 

šaltiniais, išsidėsčiusios slėniuose, duburiuose arba kalvų šlaituose ir jų papėdėse. 

Vanduo yra grunto paviršiuje arba arti jo.  
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D4.1 – Rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su aukštaūgėmis 

žolėmis ir kalkingus liūnus 

Sezoniškai arba nuolat užtvindytos žemapelkės, į kurias iš šaltinių arba su kritulių 

vandeniu patenka šarmingas, dažnai kalkių turintis vanduo. Vyrauja žemaūgiai augalai 

(Carex, Eleocharis, Juncus), pažeistose arba degraduojančiose buveinėse įsikuria 

Phragmites australis, Eupatorium cannabinum. Būdinga didelė rūšių įvairovė. 

 

D4.11 – Šaltiniuotos pelkės su rusvaisiais vikšreniais 

Šarmingos žemapelkės, kuriose gausiai auga arba vyrauja Schoenus ferrugineus. 

 

D4.1A – Žemapelkės su ganykliniais duoniais 

Šarmingos, rūšių gausios žemapelkės, kuriose gausiai auga arba vyrauja Eleocharis 

quinqueflora. 

 

D4.1N1 – Vidurio Europos šaltiniuotos šarmingos žemapelkės 

Šaltiniuotos šarmingos, rūšių gausios žemapelkės, kuriose nesusidaro kalkių nuosėdų 

sluoksniai arba tufai. 

 

D5 – Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Viksvų ir nendrių sąžalynai, susidarantys sausumos buveinėse. 

 

D5.1 – Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Sausumoje susidarę aukštųjų helofitų (Phragmites, Schoenoplectus, Typha), paprastai 

rūšių negausūs sąžalynai. Dažniausia vyrauja vienos rūšies augalai. 

 

D5.11 – Paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Sausumoje susidarę paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose tam tikrą metų dalį nėra 

paviršiuje telkšančio vandens. 

 

D5.13 – Švendrų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Sausumoje susidarę, rūšių negausūs, kartais gryni Typha latifolia ir (arba) Typha 

angustifolia sąžalynai, kuriuose tam tikrą metų dalį nėra paviršiuje telkšančio vandens. 

 

D5.2 – Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Sausumoje susidarę, paprastai rūšių negausūs, kartais gryni arba su viena vyraujančia 

rūšimi aukštųjų viksvų sąžalynai, kurie tam tikrą metų laiką būna neapsemti vandens. 

 

D5.21 – Aukštųjų viksvų sąžalynai 
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Sausumoje susidarę, rūšių negausūs, gryni arba su viena vyraujančia rūšimi aukštųjų 

viksvų (Carex acutiformis, Carex appropinquata, Carex elata, Carex paniculata ir kt.) 

sąžalynai, kurie tam tikrą metų laiką būna neapsemti vandens. 

 

E – ŽOLYNAI 

Sausos arba tik sezoniškai drėgnos sausumos buveinės, kuriose augalų danga sudaro 

daugiau kaip 30 %. Vyrauja miglinių šeimos augalai, gausu kitų žolinių augalų, gali būti 

samanų, kerpių. Sumedėjusių augalų dalis buveinėse paprastai nedidelė. Nuolat 

dirbamos žemės plotai prie šio tipo nepriskiriami. 

 

E1 – Sausosios pievos 

Gerai drenuojamos arba sausos buveinės, kuriose vyrauja mažai produktyvūs žoliniai 

augalai. 

 

E1.1 – Žemyniniai smėlynai ir uolos su reta augalų danga 

Atvirų vietų kseroterminės buveinės, susiformavusios mažai kalkingo arba kalkingo 

smėlio dirvožemiuose, esančiuose toli nuo jūrų pakrančių. Reikšmingą dalį sudaro 

vienmečiai augalai ir sukulentai. 

 

E1.2 – Stepinės pievos kalkingame dirvožemyje 

Rūšių gausios stepinės pievos, susidariusios nederlingame, kalkingame arba 

šarmingame dirvožemyje. 

 

E1.23 – Mezokserofilų subkontinentinės stepinės pievos 

Rūšių gausios stepinės pievos, susidariusios nederlingame, kalkingame arba 

šarmingame dirvožemyje. Būdingos rūšys – Astragalus danicus, Carex praecox, Carex 

flacca, dažnai būna Brachypodium pinnatum, Campanula glomerata. 

 

E1.28 – Vidurio Europos pievos kalkinguose silikatiniuose dirvožemiuose 

Kseroterminės smėlynų pievos, susidariusios mažai kalkingame silikatiniame 

dirvožemyje. Būdingos rūšys: Phleum phleoides, Luzula campestris, Dianthus deltoides, 

Jasione montana, Agrostis capillaris, Artemisia campestris, Lychnis viscaria, 

Helianthemum nummularium, Scleranthus perennis. 

 

E1.282 – Vidurio Europos pievos kalkinguose silikatiniuose smėlynuose 
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Kseroterminės pievos, susidariusios mažai kalkingame smėlio dirvožemyje. Paprastai 

susiformuoja senuose fluvioglacialiniuose smėlynuose arba moreninių kalvų šlaituose. 

Būdinga rūšis – Helichrysum arenarium. 

 

E1.D – Nenaudojamos sausos pievos 

Kseroterminės pievos, kuriose šiuo metu neganomi gyvuliai ir nepjaunama žolė. 

 

E2 – Mezofitų pievos 

Eutrofinės ir mezotrofinės pievos bei ganyklos, susidariusios gana trąšiame dirvožemyje. 

 

E2.1 – Nuolatinės mezotrofinės ganyklos ir ganomos pievos 

Nuolat ganomos mezotrofinės ganyklos, esančios gerai dresuojamame dirvožemyje. 

Būdingos rūšys: Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis, 

Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, 

Deschampsia cespitosa. 

 

E2.11 – Natūralios ganyklos 

Nuolat ganomos, ilgą laiką nekultūrintos ir nesausintos mezotrofinės ganyklos. 

Paprastai visada auga Cynosurus cristatus. 

 

E2.13 – Apleistos ganyklos 

Ganyklos, kuriose nutrūkęs gyvulių ganymas ir kitoks jų ūkinis naudojimas. Dar 

išlikusios būdingos rūšys, bet jau yra kitoms sukcesinėms stadijoms būdingų (Geranium 

sylvaticum, Trifolium medium) arba ruderalinių rūšių. 

 

E2.2 – Žemumų ir vidutinių aukštumų šienaujamos pievos 

Mezotrofinės šienaujamos pievos, kurios gerai drenuojamos ir gali būti tręšiamos. 

Būdingos rūšys: Arrhenatherum elatius, Anthriscus sylvestris, Daucus carota, Crepis 

biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Geranium pratense. 

 

E2.22 – Subatlantinės žemumų šienaujamos pievos 

Vidutinio drėgnumo mezotrofinės arba eutrofinės šienaujamos pievos. Būdingos rūšys: 

Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra, 

Daucus carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Geranium 

pratense, Campanula patula, Pastinaca sativa, Picris hieracioides.  

 

E2.6 – Sukultūrintos, persėtos ir (arba) gausiai tręšiamos pievos 
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Gausiai tręšiamos arba persėtos ir sukultūrintos, nuolat šienaujamos pievos, kuriose gali 

būti ganomi gyvuliai arba jos naudojamos rekreacijos, kraštovaizdžio gražinimo ir kitais 

tikslais. 

 

E2.61 – Sausos arba drėgnos sukultūrintos pievos 

Sausos arba vidutiniškai drėgnos intensyviai naudojamos pievos ir ganyklos, kurios 

tręšiamos ir (arba) yra persėtos ar sukurtos dirbtinai. 

 

E2.63 – Sporto aikščių vejos 

Nuolat prižiūrimos vejos sporto ar kitose rekreacijai skirtose aikštėse. 

 

E2.65 – Nedidelės vejos 

Nuolat prižiūrimos nedidelius plotus užimančios vejos. 

 

E2.7 – Nenaudojamos mezofitų pievos 

Mezofitų pievos, kurios dabar nešienaujamos ir nenaudojamos gyvuliams ganyti.  

 

E2.8 – Trypiamos mezofitų pievos su vienmetėmis žolėmis 

Žemomis žolėmis apaugusios, nuolat trypiamos pievos, kuriose yra vienmečių ir 

mindymui atsparių augalų (Sagina procumbens, Juncus bufonius, Poa annua. Veronica 

serpyllifolia ir kt.). 

 

E3 – Periodiškai drėgnos ir nuolat drėgnos pievos 

Natūralios arba mažai sukultūrintos drėgnos pievos, kuriose vyrauja aukštaūgės pievų 

žolės. 

 

E3.4 – Drėgnos arba šlapios eutrofinės ir mezotrofinės pievos 

Drėgnos arba šlapios eutrofinės ir mezotrofinės neužliejamos ir periodiškai užliejamos 

pievos, kuriose vyrauja miglinių šeimos augalai. 

 

E3.41 – Atlantinės ir subatlantinės vidutinio drėgnumo pievos 

Neintensyviai naudojamos drėgnos arba šlapios pievos ir ganyklos. Būdingos rūšys: 

Caltha palustris, Cirsium palustre, Cirsium oleraceum, Lychnis flos-cuculi, Scirpus 

sylvaticus, Stachys palustris, Crepis paludosa, Geum rivale, Trollius europaeus, 

Myosotis scorpioides, Deschampsia cespitosa, Angelica sylvestris, Ranunculus acris, 

Rumex acetosa, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Juncus effusus, Carex 

cespitosa. 
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E3.415 – Gyvatžolių pievos 

Neintensyviai naudojamos drėgnos arba šlapios pievos, kuriose gausiai auga Bistorta 

major ir Deschampsia cespitosa. 

 

E3.45 – Neseniai apleistos šienaujamos pievos 

Neseniai apleistos šienaujamos pievos, kuriose labai gausiai auga Filipendula ulmaria 

arba skverbiasi Phragmites communis. 

 

E3.5 – Drėgnos arba šlapios oligotrofinės pievos 

Neintensyviai naudojamos drėgnos pievos, susidariusios nederlingame, dažnai 

durpiniame arba rūgščiame dirvožemyje. Vyraujančios rūšys gali būti Molinia caerulea, 

Nardus stricta. 

 

E3.51 – Melvenynai ir joms artimos bendrijos 

Drėgnos ir kintančio drėgnumo pievos, susidariusios nederlingame dirvožemyje. 

Būdinga ir vyraujanti rūšis: Molinia caerulea. Kartu auga: Succisa pratensis, 

Deschampsia cespitosa, Potentilla erecta, Galium boreale, Inula salicina, Serratula 

tinctoria, Carex panicea, Carex pallescens, Parnassia palustris, Ophioglossum 

vulgatum, Festuca rubra. 

 

E5 – Pamiškių, miško aikštelių pievos ir aukštieji eutrofiniai žolynai 

Aukštaūgių žolių ir paparčių sąžalynai, įsikūrę nenaudojamuose gyvenamųjų vietų, 

žemės ūkio paskirties laukų plotuose, vandens telkinių pakrantėse ir miškų pakraščiuose. 

 

E5.1 – Antropogeniniai žolynai 

Aukštaūgių žolių sąžalynai, įsikūrę nenaudojamuose gyvenamųjų vietų ir žemės ūkio 

paskirties laukų plotuose, rekultivuotuose ar kitaip pažeistuose plotuose ir buvusių 

sąvartynų vietose. 

 

E5.2 – Termofilinės pamiškės 

Miškų pakraščių žolynai, kuriuose vyrauja šilumamėgiai, sausroms atsparūs 

daugiamečiai žoliniai augalai ir yra krūmų. Dirvožemis nederlingas. 

 

E5.22 – Mezofilinės pamiškės 

Pamiškių žolynai, įsikūrę mezofilinėse buveinėse, paprastai rūgščiame dirvožemyje. 

Būdingos rūšys: Trifolium medium, Brachypodium sylvaticum, Origanum vulgare, 

Agrimonia eupatoria. 
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E5.4 – Drėgnos ir šlapios pamiškės su aukštaūgėmis žolėmis ir paparčiais 

Aukštaūgių žolių ir paparčių sąžalynai, įsikūrę drėgnuose miškų pakraščiuose, dažnai 

kiek ūksmingose buveinėse arba žolynai, esantys palei miškų vandens telkinių krantus. 

 

E5.41 – Daugiamečių aukštaūgių žolių juostos ir sąžalynai palei vandens tėkmes 

Aukštaūgių žolių sąžalynai tekančio vandens telkinių pakrantėse, trąšiame dirvožemyje. 

Būdingos rūšys: Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Angelica 

sylvestris, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, Geranium palustre. Dažnai būna 

svetimžemių rūšių. 

 

E5.42 – Aukštaūgių drėgnų pievų žolių bendrijos 

Natūralios aukštaūgių žolių bendrijos, kuriose vyrauja Filipendula ulmaria. Būdingos 

rūšys – Crepis paludosa, Lythrum salicaria, Geranium palustre. 

 

E5.43 – Ūksmingos pamiškės ir pamiškių pievos 

Azotamėgių ir drėgmamėgių, paprastai stambius lapus turinčių augalų sąžalynai, 

susidarantys ūksmingose pamiškėse. Būdingos rūšys: Galium aparine, Glechoma 

hederacea, Geum urbanum, Aegopodium podagraria, Silene dioica, Carduus crispus, 

Lamium album, Alliaria petiolata, Lapsana communis, Geranium robertianum. 

 

F VIRŽYNAI IR KRŪMYNAI 

Plotai, kuriuose vyrauja arba reikšmingą dalį sudaro krūmai (ne daugiau kaip 5 m 

aukščio) ir bendras augalų padengimas didesnis kaip 30 %.  

 

FB – Krūmų plantacijos 

Žemaūgių medžių ir krūmų plantacijos, kuriose auginami augalai dėl vaisių arba 

dekoratyviniais tikslais. Priskiriami ir medelynai. 

 

FB.3 – Dekoratyvinių krūmų ir vaiskrūmių plantacijos 

Dekoratyviniais, želdinimo tikslais arba dėl vaisių auginamų medelių ir krūmų 

plantacijos. 

 

H – ŽEMYNINĖS BUVEINĖS BE AUGALŲ ARBA SU RETA JŲ DANGA 

Ne jūrų pakrantėse esančios buveinės, kuriose augalų danga sudaro mažiau kaip 30 %.  

 

H5 – Žemyninės buveinės su labai reta augalų danga arba be jos 
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Įvairūs pliko substrato plotai, įskaičiuojant žemynines kopas, išdegintus arba intensyviai 

trypiamus plotus. Gali būti dumblių, kerpių, samanų, o induočių augalų danga labai 

menka. 

 

H5.3 – Mineralinio dirvožemio plotai, apaugę retais augalais arba be augalų 

Mineralinio dirvožemio plotai, apaugę labai retais augalais, įskaičiuojant žemynines 

kopas, išdegintus arba intensyviai trypiamus plotus. 

 

I – NUOLAT DIRBAMI ARBA NESENIAI DIRBTI ŽEMĖS ŪKIO PLOTAI, SODAI 

IR SODYBINIAI SKLYPAI 

Buveinės, kurios palaikomos nuolat įdirbant žemę, taip pat neseniai apleisti dirbamos 

žemės plotai.  

 

I1 – Dirbami laukai ir pramoniniai sodai 

Plotai, kuriuose auginami augalai, kurių derlius nuimamas kasmet arba vienodais laiko 

tarpais. Priskiriami vienmečių ir daugiamečių kultūrinių augalų pasėlių plotai. 

 

I1.1 – Intensyvūs vienarūšiai pasėliai 

Javų ir kitų kultūrinių augalų pasėliai, kurie užima didelius plotus. Pasėliai prižiūrimi 

naudojant herbicidus ir pesticidus.  

 

I1.3 – Dirbami mažai intensyvūs laukai su vienos rūšies pasėliais 

Ekstensyviai, dažniausia tradiciniais metodais įdirbami laukai, kuriuose nenaudojami 

pesticidai arba jų naudojama labai nedaug. Būdingos rūšys: Agrostemma githago, 

Centaurea cyanus, Consolida regalis, Papaver genties rūšys ir kt. 

 

I1.5 – Pūdymai, dirvonai arba neseniai apleisti dirbami laukai 

Apleisti arba tikslingai palikti neįdirbti laukai, siekiant apsaugoti dirvožemį nuo alinimo, 

pagerinti jo sudėtį ar pan. 

 

I1.51 – Juodieji pūdymai 

Laukai, kuriuose nėra pasėlių, bet naikinamos piktžolės. 

 

I1.52 – Dirvonai su vienmečių piktžolių bendrijomis 

Segetalinių, daugiausia vienmečių, piktžolių bendrijos, susidariusios tikslingai 

neįdirbtuose arba neseniai apleistuose dirbamuosiuose laukuose.  

 

I1.53 – Dirvonai su vienmečių ir daugiamečių piktžolių bendrijomis 
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Segetalinių, vienmečių ir daugiamečių piktžolių bendrijos, susidariusios tikslingai 

neįdirbtuose arba neseniai apleistuose dirbamuosiuose laukuose. 

 

I2 – Sodai ir parkai 

Įvairaus dydžio sodai, dekoratyviniai želdynai, parkai ir skverai. 

 

I2.1 – Dideli dekoratyviniai želdynai 

Didelius plotus užimantys poilsio tikslams tenkinti skirti sodai ir dekoratyviniai 

želdynai. Vyrauja introdukuoti kultūriniai augalai. 

 

I2.2 – Maži dekoratyviniai želdynai ir sodybų sodai 

Nedidelius plotus užimantys poilsio tikslams tenkinti skirti sodai ir dekoratyviniai 

želdynai, taip pat maži daržai prie sodybų. 

 

I2.22 – Daržai prie sodybinių sklypų 

Plotai, esantys greta sodybinių sklypų, kuriuose savo reikmėms auginami vaisiai, 

daržovės, prieskoniai ir kiti įvairūs kultūriniai augalai. 

 

J – STATINIAI, PRAMONINĖS IR KITOS DIRBTINĖS BUVEINĖS 

Gyvenamosios vietos, statiniai, pramonės objektai, transporto tinklai ir sąvartynai. 

Visiškai dirbtinės buveinės. 

 

J2 – Retai stovintys pastatai 

Retai stovintys pastatai, kurie užima ne daugiau kaip 30 % teritorijos ploto. 

 

J2.4 – Žemės ūkio statiniai 

Reti statiniai kaimo vietovėse, kurių pagrindinė paskirtis yra žemės ūkio produkcijos 

gamyba arba gamybai reikalingi pagalbiniai statiniai. Priskiriami šiltnamiai, bokštai, 

pavėsinės gyvuliams, džiovyklos ir t.t. 

 

J3 – Pramoninės kasybos plotai 

Plotai, kuriuose kasamos mineralinės iškasenos. Priskiriami įvairių tipų mineralinių 

iškasenų karjerai. 

 

J3.2 – Atviri, vis dar naudojami mineralinių medžiagų karjerai 

Plotai, kuriuose vis dar kasamos mineralinės iškasenos. 

 

J3.3 – Neseniai apleisti atviri mineralinių medžiagų karjerai 
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Plotai, kuriuose mineralinės iškasenos neseniai buvo kasamos, bet dabar jau 

nebekasamos. 

 

J4 – Transporto tinklai ir kitos teritorijos su kieta danga 

Plotai, kurie ištisai ar didele dalimi padengti kieta danga. Priskiriami keliai, oro uostai, 

stovėjimo aikštelės, poilsio aikštelės ir panašios teritorijos. 

 

J4.1 – Nenaudojami keliai, geležinkeliai ir kiti plotai su kieta danga 

Plotai, kurie ištisai ar didele dalimi kieta padengti danga, bet dabar jau nenaudojami 

pagal paskirtį.  

 

J4.6 – Išgrįsti šaligatviai ir poilsio vietos 

Kieta danga išgrįsti plotai, kurie naudojami poilsio tikslais ir paprastai vaikštoma 

pėsčiomis. 

 

J4.7 – Kapinės 

Kapinių plotai, kuriuose tam tikra dalis žemės paviršiaus yra išgrįsta kieta danga. 

 

J6 – Atliekų šalinimo vietos 

Terikonai, sąvartynai ir kitokie šalutinių produktų arba atliekų šalinimo plotai. 

 

J6.4 – Žemės ūkio ir gėlininkystės atliekų šalinimo vietos 

Mėšlidės, srutų duobės, komposto krūvos ar kitų žemės ūkio atliekų (pūvančių šiaudų, 

šieno ir kt.) šalinimo vietos. 
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4. KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ 

Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje atlikus atvirųjų buveinių inventorizaciją ir 

kartografavimą bei apibendrinus surinktus duomenis nustatyta, kad atvirosios buveinės (pagal 

EUNIS klasifikaciją priskiriamos prie D, E, F, H, I ir J tipų), išskyrus urbanizuotas teritorijas, 

iš viso užima 2 342,4 ha. Atvirosios buveinės sudaro 13,5 % viso regioninio parko ploto 

(visas regioninis parkas pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis užima 17 266 

ha). 

Didžiausią atvirųjų buveinių dalį Kurtuvėnų regioniniame parke užima žolynai (E tipo 

buveinės) – 1 789,1 ha (76,5 % visų atvirųjų buveinių arba 10,3 % viso regioninio parko 

ploto). Pelkių (D tipas) ir dirbamų laukų (I tipas) buveinių užimami plotai yra panašūs. Pelkės 

užima 226,6 ha (9,7 % atvirųjų buveinių arba 1,3 % regioninio parko ploto), o dirbami laukai 

– 282,5 ha (12,0 % atvirųjų buveinių arba 1,5 % regioninio parko ploto). Viržynų ir krūmynų 

(F tipas), žemyninės buveinės be augalų arba su reta jų danga (H tipas) ir statiniai, pramoninės 

ir kitos dirbtinės buveinės (J tipas) užima nedidelius plotus ir sudaro mažą visų kartografuotų 

atvirųjų buveinių dalį (1 lentelė). 

1 lentelė. Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų pirmojo lygmens atvirųjų buveinių 

tipai, kartografuotų plotų skaičius ir užimamas plotas. 

Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 
Plotas (ha) 

Viso ploto dalis 

(%) 

D – Pelkės 102 226,6 9,7 

E – Žolynai 528 1 789,1 76,5 

F – Viržynai ir krūmynai 5 30,7 1,3 

H – Žemyninės buveinės be augalų arba 

su reta jų danga 2 1,0 0,04 

I – Nuolat dirbami arba neseniai dirbti 

žemės ūkio plotai, sodai ir sodybiniai 

sklypai 117 282,5 12,0 

J – Statiniai, pramoninės ir kitos 

dirbtinės buveinės 21 12,4 0,5 

Iš viso: 775 2 342,4 100 

Įvertinus Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų buveinių užimamą plotą, galima teigti, 

kad jau dabar yra pažeista miškais apaugusių ir atvirų kraštovaizdžio elementų pusiausvyra. 

Dėl to kyla pavojus, kad toliau gali mažėti atviroms buveinėms būdinga biologinė įvairovė. 

Svarbiausia atvirų plotų mažėjimo priežastis – pievų apželdinimas mišku arba jų savaiminis 

apaugimas dėl to, kad nutrūksta tradicinis naudojimas ūkinėms reikmėms tenkinti.  

Kurtuvėnų regioniniame parke identifikuotos atvirosios buveinės priskirtos 16 antrojo 

lygmens buveinių tipų (2 lentelė). Vyraujančios atvirosios buveinės, vertinant antruoju 
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lygmeniu, yra mezofitų pievos (E2 tipas), kurios identifikuotos 450 plotų ir užima 1 502,8 ha 

(64,5 % visų atvirųjų buveinių). Toliau pagal užimamus plotus eina dirbami laukai ir 

pramoniniai sodai (I1 tipas) – šio tipo buveinės identifikuotos 114 plotų, kurie užima 262,8 ha 

(11,3 % visų atvirųjų buveinių). Visų kitų antrojo lygmens tipų buveinės užima daug 

mažesnius plotus (2 lentelė). 

2 lentelė. Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų antrojo lygmens atvirųjų buveinių 

tipai, kartografuotų plotų skaičius ir užimamas plotas. 

Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 
Plotas (ha) 

Viso ploto dalis 

(%) 

D1 – Iškiliosios ir lygiosios 

aukštapelkės 15 15,1 0,6 

D2 – Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių 

negausios žemapelkės 38 94,0 4,0 

D4 – Šarmingos žemapelkės ir kalkingų 

šaltinių žemapelkės 9 9,9 0,4 

D5 – Viksvynai ir nendrynai, kuriuose 

nėra stovinčio vandens 40 107,6 4,6 

E1 – Sausosios pievos 31 67,0 2,9 

E2 – Mezofitų pievos 450 1 502,8 64,5 

E3 – Periodiškai sausos ir drėgnos 

pievos 23 103,3 4,4 

E5 – Pamiškių, miško aikštelių pievos ir 

aukštieji eutrofiniai žolynai 24 105,7 4,5 

FB – Krūmų plantacijos 5 30,8 1,3 

H5 – Žemyninės buveinės su labai reta 

augalų danga arba be jos 2 1,0 0,04 

I1 – Dirbami laukai ir pramoniniai sodai 114 262,8 11,3 

I2 – Sodai ir parkai 3 3,3 0,1 

J2 – Retai pastatyti pastatai 14 20,7 0,9 

J3 – Pramoninės kasybos plotai 3 3,9 0,2 

J4 – Transporto tinklai ir kitos teritorijos 

su kieta danga 3 2,3 0,1 

J6 – Atliekų šalinimo vietos 1 0,8 0,03 

Iš viso: 775 2 342,4 100 

Išnagrinėję pelkių buveinių pasiskirstymą pagal tipus matome, kad kiek 

reikšmingesnius plotus užima tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės (D2 tipas) 

ir viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5 tipas), o iškiliosios ir lygiosios 

aukštapelkės (D1 tipas) bei šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės (D4 tipas) 

užima mažus plotus (2 lentelė). Reikia pridurti, kad dauguma buveinių, priskiriamų prie 

viksvynų ir nendrynų, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5 tipas), išsiskiria labai maža 

biologine įvairove, o kai kuriais atvejais yra netgi nepageidaujamos, nes susidariusios 



24 

smarkiai pakitus biologinės įvairovės požiūriu vertingoms tarpinėms pelkėms ir šarmingoms 

žemapelkėms.  

Pievų buveinės priskirtos 4 antrojo lygmens tipams (2 lentelė). Didžiausią pievų dalį 

sudaro mezofitų pievos (E2 tipas), gerokai mažiau yra biologinės įvairovės požiūriu svarbių 

sausųjų pievų (E1 tipas) (kartografuotas 31 plotas, užimantis 67,0 ha) ir periodiškai sausų ir 

drėgnų pievų (E3 tipas) (kartografuoti 23 plotai, užimantys 103,3 ha). Pamiškių, miško 

aikštelių pievos ir aukštieji eutrofiniai žolynai (E5 tipas) užregistruoti 24 plotuose ir užima 

105,7 ha, tačiau didelė dalis šio tipo žolynų yra antrinės kilmės, susidarę apleistų mezofitų ar 

periodiškai sausų ir drėgnų pievų vietoje, todėl jų vertė biologinės įvairovės požiūriu yra 

gerokai menkesnė negu kitų tipų pievų. Tik nedidelė dalis pamiškių, miško aikštelių pievų ir 

aukštųjų eutrofinių žolynų yra pirminiai ir gali būti priskirti prie europinės svarbos buveinių.  

Dirbamų laukų ir pramoninių sodų (I1 tipas) yra reikšmingos kaip kraštovaizdžio 

elementai, tačiau biologinės įvairovės požiūriu yra daug mažiau vertingos už pelkių ir pievų 

buveines. Kitos antropogeninės buveinės, kurios priskiriamos prie 6 antrojo lygmens tipų 

(2 lentelė), užima nedidelius plotus ir biologinės įvairovės požiūriu yra mažai reikšmingos 

arba priešingai – tapusios svetimžemių ir invazinių augalų telkimosi židiniais. 

Išnagrinėjus Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų buveinių kartografavimo duomenis 

paaiškėjo, kad iš viso inventorizuotos 33 tipų svarbiausio trečiojo lygmens buveinės (3 

lentelė). Iš visų buveinių tiek plotu, tiek ir inventorizuotų kontūrų skaičiumi labiausiai 

išsiskiria nenaudojamos mezofitų pievos (E2.7 tipas). Prie šio tipo priskirtas 251 plotas, kuris 

užima 758,1 ha (sudaro 32,5 % visų atvirųjų buveinių arba 4,4 % viso regioninio parko ploto). 

Maždaug perpus inventorizuota sukultūrintų, persėtų ir (arba) gausiai tręšiamų pievų (E2.6 

tipas) plotų, tačiau jie užima 561,9 ha (sudaro 24,1 % visų atvirųjų buveinių arba 3,2 % viso 

regioninio parko ploto). Gana daug regioniniame parke yra išlikusių nuolatinių mezotrofinių 

ganyklų ir ganomų pievų (E2.1 tipas). Jos inventorizuotos 69 plotuose ir užima 148,0 ha 

(6,4 % visų atvirųjų buveinių arba 0,9 % viso regioninio parko ploto). Nuolatinės 

mezotrofinės ganyklos ir ganomos pievos daugeliu atvejų yra vertingos biologinės įvairovės 

požiūriu ir jų išsaugojimui turi būti skiriamas tinkamas dėmesys. 

3 lentelė. Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų trečiojo lygmens atvirųjų buveinių 

tipai,kartografuotų plotų skaičius ir jų užimamas plotas. 

Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 
Plotas (ha) 

Viso ploto 

dalis (%) 

D1.1 – Aukštapelkės 15 15,1 0,6 

D2.1 – Slėnių pelkės 2 1,1 0,05 

D2.2 – Šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir 

pelkės su minkšto vandens šaltiniais 11 36,8 1,6 
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Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 
Plotas (ha) 

Viso ploto 

dalis (%) 

D2.3 – Tarpinės pelkės ir liūnai 25 56,2 2,4 

D4.1 – Rūšių turtingos šaltiniuotos 

žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su 

aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingus liūnus 9 9,9 0,4 

D5.1 – Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio 

vandens 31 94,8 4,1 

D5.2 – Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose 

nėra stovinčio vandens 9 12,8 0,5 

E1.2 – Daugiamečiai žolynai kalkingame 

dirvožemyje ir šarmingosios stepės 5 15,6 0,7 

E1.D – Nenaudojamos sausos pievos 26 51,4 2,2 

E2.1 – Nuolatinės mezotrofinės ganyklos ir 

ganomos pievos 69 148,0 6,4 

E2.2 – Žemumų ir vidutinių aukštumų 

šienaujamos pievos 7 34,3 1,5 

E2.6 – Sukultūrintos, persėtos ir (arba) 

gausiai tręšiamos pievos 122 561,9 24,1 

E2.7 – Nenaudojamos mezofitų pievos 251 758,1 32,5 

E2.8 – Trypiamos mezofitų pievos su 

vienmetėmis žolėmis 1 0,3 0,01 

E3.4 – Drėgnos arba šlapios eutrofinės ir 

mezotrofinės pievos 20 100,0 4,3 

E3.5 – Drėgnos arba šlapios oligotrofinės 

pievos 3 3,3 0,1 

E5.1 – Antropogeniniai žolynai 8 24,1 1,0 

E5.2 – Termofilinės pamiškės 2 3,4 0,1 

E5.4 – Drėgnos ir šlapios pamiškės su 

aukštaūgėmis žolėmis ir paparčiais 14 78,1 3,4 

FB.3 – Dekoratyvinių krūmų ir vaiskrūmių 

plantacijos 5 30,8 1,3 

H5.3 – Mineralinio dirvožemio plotai, 

apaugę retais augalais arba be augalų 2 1,0 0,04 

I1.1 – Intensyvūs vienarūšiai pasėliai 20 101,8 4,4 

I1.3 – Dirbami mažai intensyvūs laukai su 

vienos rūšies pasėliais 68 122,0 5,2 

I1.5 – Pūdymai, dirvonai arba neseniai 

apleisti dirbami laukai 26 39,0 1,7 

I2.1 – Dideli dekoratyviniai želdynai 3 3,3 0,1 

J2.2 – Maži dekoratyviniai želdynai ir 

sodybų sodai 11 15,0 0,6 

J2.4 – Žemės ūkio statiniai 3 5,7 0,2 

J3.2 – Atviri, vis dar naudojami mineralinių 

medžiagų karjerai 1 0,9 0,04 

J3.3 – Neseniai apleisti atviri mineralinių 

medžiagų karjerai 2 3,0 0,1 

J4.1 – Nenaudojami keliai, geležinkeliai ir 

kiti plotai su kieta danga 1 0,2 0,01 

J4.6 – Išgrįsti šaligatviai ir poilsio vietos 1 0,8 0,03 

J4.7 – Kapinės 1 1,4 0,1 
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Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 
Plotas (ha) 

Viso ploto 

dalis (%) 

J6.4 – Žemės ūkio ir gėlininkystės atliekų 

šalinimo vietos 1 0,5 0,02 

Iš viso: 775 2 342,4 100 

Biologinės įvairovės požiūriu vertingos smėlio dirvožemyje ir šlaituose susiformavusios 

pievos daugeliu atvejų yra nenaudojamos ir priskirtos prie nenaudojamų sausų pievų (E1.D 

tipas). Tokios pievos inventorizuotos 26 plotuose ir jos užima 51,4 ha (2,2 % visų atvirųjų 

buveinių). Regioniniame parke tik 5 plotai priskirti prie daugiamečių žolynų kalkingame 

dirvožemyje ir šarmingųjų stepių tipo (E1.2 tipas) iki šiol yra naudojamos ūkiniais tikslais. 

Šios buveinės iš viso užimą 15,6 ha (0,7 % visų atvirųjų buveinių) (3 lentelė). 

Iš pelkinių buveinių tiek skaičiumi, tiek užimamu plotu labiausiai išsiskiria nendrynai, 

kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas). Jos inventorizuotos 31 plote, kuris užima 94,8 

ha (4,1 % visų atvirųjų buveinių) (3 lentelė). Nemažai yra tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) 

buveinių – inventorizuoti 25 plotai, kurie užima 56,2 ha (2,4 % visų atvirųjų buveinių). 

Intensyvūs vienarūšiai pasėliai (I1.1 tipas) inventorizuoti 20 plotų ir užima 101,8 ha 

(4,4 %, visų atvirųjų buveinių), kai tuo tarpu 68 plotuose inventorizuoti dirbami mažai 

intensyvūs laukai su vienos rūšies pasėliais (I1.3 tipas) užima 122,0 ha (5,2 %, visų atvirųjų 

buveinių) (3 lentelė). 

Nepaisant to, kad svarbiausias tikslas vykdant Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų 

buveinių inventorizaciją, buvo nustatyti trečiojo lygmens buveines, kai kuriais atvejais buvo 

identifikuotos ir kartografuotos ketvirtojo bei penktojo lygmens buveinės. Iš viso išskirti 29 

ketvirtojo ir 4 penktojo lygmens buveinių tipai (4 lentelė). Žemesnio už trečiąjį lygmenį 

buveinės identifikuotos 108 plotuose ir jos užima 333,6 ha (14,3 % visų atvirųjų buveinių). 

4 lentelė. Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų ketvirtojo ir penktojo lygmens 

atvirųjų buveinių tipai, kartografuotų plotų skaičius ir jų užimamas plotas. 

Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 

Plotas 

(ha) 

Viso ploto 

dalis (%) 

D1.11 – Aktyvios nepažeistos aukštapelkės 8 5,2 0,22 

D1.12 – Pažeistos neaktyvios aukštapelkės 2 3,7 0,16 

D2.12 – Šarmingos ir neutralios slėnių pelkės 1 0,4 0,02 

D2.2C – Šaltiniuotos pelkės su minkšto vandens 

šaltiniais 4 5,9 0,25 

D2.312 – Tarpinės pelkės su laibosiomis viksvomis 

ir kiminais 1 3,8 0,16 

D2.3E – Liūnai su kamaniniais lendrūnais 1 1,8 0,08 

D4.11 – Šaltiniuotos pelkės su rusvaisiais 

vikšreniais 1 1,7 0,07 

D4.1A – Žemapelkės su ganykliniais duoniais 1 0,7 0,03 

D4.1N1 – Vidurio Europos šaltiniuotos šarmingos 1 0,1 0,003 
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Buveinės tipas 
Kartografuotų 

plotų skaičius 

Plotas 

(ha) 

Viso ploto 

dalis (%) 

žemapelkės 

D5.11 – Paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose 

nėra stovinčio vandens 2 0,8 0,04 

D5.13 – Švendrų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio 

vandens 1 1,7 0,07 

D5.21 – Aukštųjų viksvų sąžalynai 6 11,3 0,49 

E1.23 – Subkontinentinės mezokserofilų stepinės 

pievos 1 4,8 0,20 

E1.28 – Vidurio Europos pievos kalkinguose 

silikatiniuose dirvožemiuose 3 10,3 0,44 

E1.282 – Vidurio Europos pievos kalkinguose 

silikatiniuose smėlynuose 1 0,5 0,02 

E2.11 – Natūralios ganyklos 11 31,1 1,33 

E2.13 – Apleistos ganyklos 4 9,7 0,42 

E2.22 – Subatlantinės žemumų šienaujamos pievos 1 20,2 0,87 

E2.61 – Sausos arba drėgnos sukultūrintos pievos 6 55,1 2,36 

E2.63 – Sporto aikščių vejos 2 2,4 0,10 

E2.65 – Nedidelės vejos 1 2,0 0,09 

E3.415 – Gyvatžolių pievos  1 0,2 0,01 

E3.45 – Neseniai apleistos šienaujamos pievos 4 37,0 1,59 

E3.51 – Melvenynai ir joms artimos bendrijos 1 0,5 0,02 

E5.22 – Mezofilinės pamiškės 1 0,4 0,02 

E5.41 – Daugiamečių aukštaūgių žolių juostos ir 

sąžalynai palei vandens tėkmes 4 4,5 0,19 

E5.42 – Aukštaūgių drėgnų pievų žolių bendrijos 8 72,3 3,10 

E5.43 – Ūksmingos pamiškės ir pamiškių pievos 1 0,4 0,02 

I1.51 – Juodieji pūdymai 8 14,4 0,62 

I1.52 – Dirvonai su vienmečių piktžolių 

bendrijomis 1 0,7 0,03 

I1.53 – Dirvonai su vienmečių ir daugiamečių 

piktžolių bendrijomis 9 15,0 0,64 

I2.22 – Daržai prie sodybinių sklypų 11 15,0 0,64 

Iš viso: 108 333,6 14,3 

Ketvirtojo ir penktojo lygmens buveinių tipai buvo išskirti tais atvejais, kai gamtoje jie 

buvo aiškiai apibrėžtos, tam tipui būdingos rūšių sudėties ir turėjo visus kitus būdingus 

požymius. Jeigu kokių nors požymių buveinės neturėjo, jos buvo priskiriamos prie 

aukštesniojo lygmens tipo. Ketvirtojo ir penktojo lygmens buveinių identifikavimas kai 

kuriais atvejais, daugiausia vertingų ir ypač vertingų buveinių atveju, yra naudingas parenkant 

tikslesnes jų tvarkymo ir (arba) geros būklės palaikymo priemones. Pavyzdžiui, išskirta 11 

natūralių ganyklų (E2.11 tipas) plotų (31,1 ha), kuriuose vis dar ganomi gyvuliai ir 4 apleistų 

ganyklų (E2.13 tipas) plotai (9,7 ha), kuriuose gyvuliai jau nebeganomi, tačiau buveinių rūšių 

sudėtis ir struktūra mažai pakitusi ir tokias buveines bei jų vertingąsias savybes atkurti 
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įmanoma per palyginti trumpą laiką pritaikius reikiamas priemones (šiuo atveju – vėl pradėjus 

ganyti gyvulius). 

Pagal EUNIS klasifikaciją Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų atvirųjų 

buveinių tipų įvairovė ir hierarchinė sistema pateikta 5 lentelėje.  

Būtina pabrėžti, kad kai kurių tipų atvirosios buveinės Kurtuvėnų regioniniame parke 

nebuvo kartografuotos, tačiau regioninio parko teritorijoje jų esama. Dažniausia tokios 

atvirosios buveinės užėmė labai mažus plotus – vos kelis ar keliolika kvadratinių metrų. Dėl 

to tokios buveinės buvo užkartografuotos kartu su aplink jas esančiomis, daug didesnį plotą 

užimančiomis buveinėmis. Pavyzdžiui, pasitaikė viksvameldžių pievų (E3.419 tipas), tačiau 

jos užėmė vos po kelis kvadratinius metrus, todėl kartografuojant buvo priskirtos prie drėgnų 

arba šlapių eutrofinių ir mezotrofinių pievų (E3.4 tipas). Dar mažesnius plotus užėmė 

regioninio parko teritorijoje ypač reti briedgaurynai, kuriuos dėl labai mažo (dažnai 1–3 m
2
) 

ploto buvo sunku tiksliai identifikuoti ir šis pievų tipas inventorizuojant bei kartografuojant 

visiškai nebuvo išskirtas.  

Kadangi buvo atsisakyta kartografuoti urbanizuotas teritorijas (taip numatyta ir 

techninėje užduotyje), nebuvo užkartografuoti gyvenvietėse, paprastai tarp sodybų, esantys 

atvirų buveinių plotai (nedidelės pievos, daržai, į sodybos sklypą patenkantys sodai, gėlynai ir 

kt.), taip pat linijiniai antropogeniniai objektai (visų tipų keliai, gatvės).  

5 lentelė. Pagal EUNIS buveinių klasifikaciją Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų 

atvirųjų buveinių hierarchinis sąrašas. 

EUNIS 

buveinės kodas 
Buveinės pavadinimas 

D PELKĖS 

  

D1 Iškiliosios ir lygiosios aukštapelkės 

D1.1 Aukštapelkės 

D1.11 Aktyvios nepažeistos aukštapelkės 

D1.12 Pažeistos neaktyvios aukštapelkės 

D2 Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės 

D2.1 Slėnių pelkės 

D2.12 Šarmingos ir neutralios slėnių pelkės 

D2.2 Šaltiniuotos rūšių negausios pelkės ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais 

D2.2C Šaltiniuotos pelkės su minkšto vandens šaltiniais 

D2.3 Tarpinės pelkės ir liūnai 

D2.312 Tarpinės pelkės su laibosiomis viksvomis ir kiminais 

D2.3E Liūnai su kamaniniais lendrūnais 

D4 Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės 

D4.1 Rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės įskaitant eutrofikuotas pelkes su 

aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingus liūnus 

D4.11 Šaltiniuotos pelkės su rusvaisiais vikšreniais 

D4.1A Žemapelkės su ganykliniais duoniais  

D4.1N1 Vidurio Europos šaltiniuotos šarmingos žemapelkės  
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EUNIS 

buveinės kodas 
Buveinės pavadinimas 

D5 Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

D5.1 Nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

D5.11 Paprastosios nendrės sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

D5.13 Švendrų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

D5.2 Aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

D5.21 Aukštųjų viksvų sąžalynai 

  

E ŽOLYNAI  

  

E1 Sausosios pievos 

E1.2 Daugiamečiai žolynai kalkingame dirvožemyje ir šarmingosios stepės 

E1.23 Subkontinentinės mezokserofilų stepinės pievos 

E1.28 Vidurio Europos pievos kalkinguose silikatiniuose dirvožemiuose 

E1.282 Vidurio Europos pievos kalkinguose silikatiniuose smėlynuose 

E1.D Nenaudojamos sausos pievos 

E2 Mezofitų pievos 

E2.1 Nuolatinės mezotrofinės ganyklos ir ganomos pievos 

E2.11 Natūralios ganyklos 

E2.13 Apleistos ganyklos 

E2.2 Žemumų ir vidutinių aukštumų šienaujamos pievos 

E2.6 Sukultūrintos, persėtos ir (arba) gausiai tręšiamos pievos  

E2.61 Sausos arba drėgnos sukultūrintos pievos 

E2.63 Sporto aikščių vejos 

E2.65 Nedidelės vejos 

E2.7 Nenaudojamos mezofitų pievos 

E2.8 Trypiamos mezofitų pievos su vienmetėmis žolėmis 

E3 Periodiškai sausos ir drėgnos pievos 

E3.4 Drėgnos arba šlapios eutrofinės ir mezotrofinės pievos 

E3.41 Atlantinės ir subatlantinės vidutinio drėgnumo pievos 

E3.415 Gyvatžolių pievos 

E3.45 Neseniai apleistos šienaujamos pievos 

E3.5 Drėgnos arba šlapios oligotrofinės pievos 

E3.51 Melvenynai ir joms artimos bendrijos 

E5 Pamiškių, miško aikštelių pievos ir aukštieji eutrofiniai žolynai 

E5.1 Antropogeniniai žolynai 

E5.2 Termofilinės pamiškės 

E5.22 Mezofilinės pamiškės 

E5.4 Drėgnos ir šlapios pamiškės su aukštaūgėmis žolėmis ir paparčiais 

E5.41 Daugiamečių aukštaūgių žolių juostos ir sąžalynai palei vandens tėkmes 

E5.42 Aukštaūgių drėgnų pievų žolių bendrijos 

E5.43 Ūksmingos pamiškės ir pamiškių pievos 

  

F VIRŽYNAI IR KRŪMYNAI  

  

FB Krūmų plantacijos 

FB.3 Dekoratyvinių krūmų ir vaiskrūmių plantacijos  

  

H ŽEMYNINĖS BUVEINĖS BE AUGALŲ ARBA SU RETA JŲ 

DANGA 
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EUNIS 

buveinės kodas 
Buveinės pavadinimas 

H5 Žemyninės buveinės su labai reta augalų danga arba be jos 

H5.3 Mineralinio dirvožemio plotai, apaugę retais augalais arba be augalų 

  

I NUOLAT DIRBAMI ARBA NESENIAI DIRBTI ŽEMĖS ŪKIO 

PLOTAI, SODAI IR SODYBINIAI SKLYPAI 

  

I1 Dirbami laukai ir pramoniniai sodai 

I1.1 Intensyvūs vienarūšiai pasėliai 

I1.3 Dirbami mažai intensyvūs laukai su vienos rūšies pasėliais 

I1.5 Pūdymai, dirvonai arba neseniai apleisti dirbami laukai 

I1.51 Juodieji pūdymai 

I1.52 Dirvonai su vienmečių piktžolių bendrijomis 

I1.53 Dirvonai su vienmečių ir daugiamečių piktžolių bendrijomis 

I2 Sodai ir parkai 

I2.1 Dideli dekoratyviniai želdynai 

I2.2 Maži dekoratyviniai želdynai ir sodybų sodai 

I2.22 Daržai prie sodybinių sklypų 

  

J STATINIAI, PRAMONINĖS IR KITOS DIRBTINĖS BUVEINĖS 

  

J2 Retai pastatyti pastatai 

J2.4 Žemės ūkio statiniai 

J3 Pramoninės kasybos plotai 

J3.2 Atviri, vis dar naudojami mineralinių medžiagų karjerai 

J3.3 Neseniai apleisti atviri mineralinių medžiagų karjerai 

J4 Transporto tinklai ir kitos teritorijos su kieta danga 

J4.1 Nenaudojami keliai, geležinkeliai ir kiti plotai su kieta danga 

J4.6 Išgrįsti šaligatviai ir poilsio vietos 

J4.7 Kapinės 

J6 Atliekų šalinimo vietos 

J6.4 Žemės ūkio ir gėlininkystės atliekų šalinimo vietos 

Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotos 33 tipų trečiojo lygmens buveinės 

priklauso 16 antrojo ir 6 pirmojo lygmens (D, E, F, H, I, J) buveinių tipams. Taip pat išskirti 

29 ketvirtojo ir 4 penktojo EUNIS klasifikacijos lygmens buveinių tipai. Galima teigti, kad 

atvirųjų buveinių įvairovė Kurtuvėnų regioniniame parke yra gana didelė. Palyginimui galima 

pateikti pagal tą pačią metodiką kartografuoto, plotu už Kurtuvėnų regioninį parką daug 

didesnio Gražutės regioninio parko (pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastrą – 31 932,9 

ha) atvirųjų buveinių įvairovė yra mažesnė: išskirtos 26 trečiojo lygmens tipų buveinės, 

priklausančios 13 antrojo lygmens ir 6 pirmojo lygmens tipams. Gražutės regioniniame parke 

taip pat išskirtos 9 tipų ketvirtojo lygmens ir 2 tipų penktojo lygmens buveinės. 

Kurtuvėnų regioninio parko teritorijai parengtas kartografuotų atvirųjų buveinių 

žemėlapis (6 priedas). Kompaktiniame diske pateikiamas visos teritorijos bendras buveinių 

žemėlapis su legenda bei žemėlapių katalogas M 1:10 000 (dokumento pavadinimas 
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Kurtuvenu RP buveiniu zemelapis.pdf). Kataloge patalpinti A3 formato buveinių žemėlapiai 

pagal išankstinį teritorijos suskirstymą (iš viso 33 A3 lapai). Kartu su ataskaita 

kompaktiniame diske pateikiami ir atvirųjų buveinių kartografavimo GIS duomenys 

(dokumento pavadinimas Kurtuvenu RP buveiniu GIS duomenys). 
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5. KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIROSIOSE BUVEINĖSE 

UŽREGISTRUOTOS SAUGOMOS RŪŠYS 

Vykdant Kurtuvėnų regioninio parko atvirųjų buveinių inventorizaciją, 29 

kartografuotuose buveinių plotuose buvo užregistruota augalų 18 rūšių, įrašytų į Lietuvos 

Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2005, 

Nr. 76-2784; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567). Iš jų viena rūšis 

(Hydrocotyle vulgaris) įrašyta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir 

grybų rūšių sąrašą (Žin., 2010, Nr. 39-1884). Dar dvi teritorijoje inventorizuotose atvirosiose 

buveinėse aptiktos rūšys (Liparis loeselii, Saxifraga hirculus) yra įrašytos į Europos 

Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą (Žin., 

2004, Nr. 68-2374; 2007, Nr. 22-856). 

Duomenys apie saugomų rūšių populiacijų lokalizaciją, dydį ir būklę ir užimamas 

buveines surašyti į Saugomų rūšių informacinė sistemą (SRIS). Buveinių inventorizacijos 

metu surinktų duomenų pagrindu į SRIS buvo įkelti 85 įrašai apie 18 rūšių saugomus 

induočius augalus. Daugiausia saugomų rūšių aptikta šarmingų žemapelkių bei tarpinių pelkių 

ir liūnų buveinėse, gerokai mažiau – kitose pelkių buveinėse, o pievose aptiktų saugomų rūšių 

skaičius buvo nedidelis. Iš viso aptiktos ir įvertintos 2 Cladium mariscus, 12 Dactylorhiza 

baltica (=Dactylorhiza longifolia), 5 Dactylorhiza cruenta, 4 Dactylorhiza fuchsii, 18 

Dactylorhiza incarnata, 4 Dactylorhiza ochroleuca, 7 Dactylorhiza traunsteineri, 1 

Eriophorum gracile, 2 Hydrocotyle vulgaris, 6 Liparis loeselii, 1 Orchis militaris, 6 

Pinguicula vulgaris, 2 Polemonium caeruleum, 3 Primula farinosa, 3 Saxifraga hirculus, 1 

Schoenus ferrugineus, 1 Sesleria caerulea ir 7 Swertia perennis populiacijos. 
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6. KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 

Buveinių būklę lemia daug veiksnių ir jų tarpusavio sąveika. Vertinant buveinių būklę, 

daugiausia dėmesio buvo skiriama jų naudojimo pobūdžiui ir intensyvumui, buveinės erdvinei 

struktūrai (augalijos ardų pasiskirstymui), sudėčiai (rūšių įvairovei, būdingų ir nebūdingų 

rūšių santykiui ir kt.), pažaidoms ir kitoms charakteristikoms. Skirtingų tipų buveinėms tam 

tikras ir tokio paties intensyvumo veiksnys turi skirtingą, kartais netgi priešingą, įtaką tos 

buveinės būklei. Dėl to vertinant kiekvieną veiksnį, būtina atsižvelgti į vertinamos buveinės 

prigimtį, jos formavimąsi, egzistavimą ir stabilumą lemiančias priežastis. 

Kurtuvėnų regioninio parko teritorijai parengtas kartografuotų atvirųjų buveinių būklės 

vertinimo žemėlapis (7 priedas). Kompaktiniame diske  pateikiamas visos teritorijos bendras 

buveinių būklės žemėlapis su legenda bei žemėlapių katalogas M 1:10 000 (dokumento 

pavadinimas  Kurtuvenu RP buveiniu bukles zemelapis.pdf).  

6.1. Buveinių naudojimas 

Daugelis atvirųjų buveinių yra susidariusios dėl antropogeninių veiksnių įtakos ir jų 

stabilumas priklauso nuo nuolatinio ar periodiško antropogeninių veiksnių poveikio. 

Labiausiai nuo šių veiksnių vidutiniškai šilto klimato sąlygomis priklausomos pievų buveinės, 

gerokai mažiau priklausomos pelkių buveinės, o antropogeninių (taip pat ir agrarinės) 

buveinių egzistavimas visiškai priklauso nuo žmonių veiklos.  

Kurtuvėnų regioniniame parke kartografuotos pelkių buveinės labai mažai naudojamos. 

Nė viename kartografuotame pelkių buveinių plote nebuvo požymių, kad būtų ganomi arba 

neseniai ganyti gyvuliai. Aukštapelkių ir tarpinių pelkių ir liūnų buveinėms ganymas turėtų 

neigiamos įtakos, tačiau kai kurias žemapelkių buveines ekstensyvus ganymas turėtų 

teigiamos įtakos.  

Labai mažoje dalyje pelkinių buveinių buvo požymių, kad neseniai pjauta žolė 

(6 lentelė). Žolės pjovimo požymių užregistruota trijų tipų buveinėse: slėnių pelkėse (D2.1) (1 

plotas, 0,4 ha), tarpinėse pelkėse ir liūnuose (2 plotai, 1,79 ha), nendrynuose, kuriuose nėra 

stovinčio vandens (1 plotas, 0,68 ha). Visuose šiuose plotuose buvo neseniai vykdytos 

gamtotvarkos priemonės. Žolės ar nendrių pjovimas ir šalinimas yra svarbus veiksnys visų 

tipų pelkių, išskyrus aukštapelkes, palankiai buveinių būklei palaikyti. 

Iš 15 kartografuotų aukštapelkių (D1.1 tipas), tik vienoje buvo neintensyviai kirsti 

medžiai ir krūmai (1,66 ha) (6 lentelė). Kirtimai vykdyti įgyvendinant gamtotvarkos 

priemones. Iš 102 kartografuotų pelkių buveinių plotų, tik 9 buvo užregistruota medžių ir 

(arba) krūmų kirtimo požymių. Daugelio pelkių būklė blogėja dėl to, kad jos apauga medžiais 
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ir krūmais, todėl medžių ir krūmų kirtimas, kartu su žolių pjovimu, yra labai svarbūs visų tipų 

pelkių buveinių palankiai būklei išsaugoti ir palaikyti. 

6 lentelė. Pelkinių buveinių pasiskirstymas pagal naudojimo pobūdį ir intensyvumą (0 – nėra, 

1 – neintensyvus, 2 – vidutinio intensyvumo, 3 – intensyvus). 

Buveinės 

tipas 
Šienavimas Ganymas 

Medžių ir 

krūmų kirtimas 

Plotų 

skaičius 
Plotas (ha) Dalis (%) 

D1.1 0 0 1 1 1,66 0,73 

D1.1 0 0 0 14 13,41 5,92 

D2.1 1 0 2 1 0,40 0,18 

D2.1 0 0 0 1 0,67 0,29 

D2.2 0 0 1 3 3,29 1,45 

D2.2 0 0 0 8 33,49 14,78 

D2.3 1 0 1 2 1,79 0,79 

D2.3 0 0 1 1 22,17 9,79 

D2.3 0 0 0 22 32,22 14,23 

D4.1 0 0 1 2 0,90 0,40 

D4.1 0 0 0 7 8,96 3,96 

D5.1 0 0 1 3 3,64 1,61 

D5.1 1 0 1 1 0,68 0,30 

D5.1 0 0 0 27 90,43 39,92 

D5.2 0 0 0 9 12,80 5,65 

Iš viso: 102 226,51 100 

Žolynų buveinės, išskyrus esančias užliejamosiose upių salpose, egzistuoti gali tik tada, 

kai yra nuolat ar bent periodiškai naudojamos – pjaunama žolė, ganomi gyvuliai. Išnagrinėjus 

kartografavimo rezultatus paaiškėjo, kad didelė dalis žolynų buveinių, ypač sausų ir mezofitų 

pievų, yra nebenaudojamos. Iš visų Kurtuvėnų regioniniame parke užregistruotų 528 žolynų 

buveinių plotų, net 311 plotai nenaudojami – nėra šienavimo, ganymo ar medžių ir krūmų 

kirtimo požymių. Nenaudojamos žolynų buveinės užima 987,75 ha (iš viso žolynų buveinės 

regioniniame parke užima 1778,6 ha) (7 lentelė). Būtina pridurti, kad net dalis tų žolynų 

buveinių, kuriose buvo užregistruota tam tikrų naudojimo požymių, yra priskirtos prie 

apleistų buveinių (E1.D, E2.7 ir kt.), nes ūkiniais tikslais, palyginti su visu kartografuotu 

kontūru, naudojama dalis yra nereikšminga (mažesnė už mažiausią kartografuojamą plotą). 

Labai mažai naudojamų žolynų buveinių yra tarp sausųjų pievų (E1 tipas) ir periodiškai 

sausų ir drėgnų pievų (E3 tipas), didelę dalį tiek plotų skaičiumi, tiek užimamu plotu sudaro 

apleistos mezofitų pievos (E2 tipas). Visų šių trijų tipų pievų buveines išsaugoti ir palaikyti 

palankią jų būklę įmanoma tik nuolat pjaunant žolę arba bent periodiškai pjaunant žolę ir 

ganant gyvulius. Pamiškių, miško aikštelių pievos ir aukštieji eutrofiniai žolynai (E5 tipas) 

paprastai yra mažai naudojami arba beveik nenaudojami ir tai yra būdingas šių buveinių 

bruožas. 
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7 lentelė. Nenaudojamų žolynų buveinių tipai, kartografuotų plotų skaičius, užimamas plotas 

ir viso nenaudojamų pievų ploto dalis (%). 

Buveinės 

tipas 
Šienavimas Ganymas 

Medžių ir 

krūmų kirtimas 

Plotų 

skaičius 
Plotas (ha) Dalis (%) 

E1.2 0 0 0 3 7,39 0,75 

E1.D 0 0 0 23 47,00 4,76 

E2.1 0 0 0 3 3,30 0,33 

E2.6 0 0 0 3 9,01 0,91 

E2.7 0 0 0 236 718,57 72,75 

E3.4 0 0 0 18 97,08 9,83 

E3.5 0 0 0 2 2,75 0,28 

E5.1 0 0 0 8 24,10 2,44 

E5.2 0 0 0 1 0,42 0,04 

E5.4 0 0 0 14 78,12 7,91 

Iš viso: 311 987,75 100 

Kokiais nors tikslais naudojamos žolynų buveinės Kurtuvėnų regioniniame parke užima 

790,98 ha (iš viso 217 kartografuotų plotų) (8 lentelė). Žolynų buveinės, kurios šienaujamos, 

iš viso kartografuotos 187 plotuose, o ganomos – 63 plotuose. Buveinės, kurios ir 

šienaujamos, ir ganomos, iš viso kartografuotos tik 48 plotuose. Medžių ir krūmų arba vienų 

kurių nors kirtimo požymių užregistruota 20 kartografuotų žolynų plotų. Iš šių duomenų 

galima daryti išvadą, kad didžiausią grėsmę žolynų buveinėms kelia jų labai menkas 

naudojimas.  

Išnagrinėjus žolynų buveinių naudojimą pagal intensyvumą, nustatyta, kad intensyviai 

šienaujamas tik vienas buveinės plotas (E2.6 buveinė, 2,00 ha), intensyviai ganoma – 5 

plotuose (E2.1 buveinė, 13,25 ha). Vidutiniškai intensyviai šienaujama 39 plotuose, 

vidutiniškai intensyviai ganoma – 11 plotų (8 lentelė). Taigi žolynų buveinėms beveik nėra 

grėsmės dėl to, kad jos per daug intensyviai naudojamos, o palankiausias vidutinio 

intensyvumo naudojimas būdingas tik 23,04 % visų bent kiek naudojamų žolynų buveinių 

arba 9,47 % visų Kurtuvėnų regioniniame parke kartografuotų žolynų buveinių plotų. Iš to 

galima daryti išvadą, kad žolynų buveinių, ypač sausųjų pievų ir mezofitų pievų buveinių 

išsaugojimui turi būti skirtas prioritetinis dėmesys. Jų palankią būklę įmanoma išlaikyti tik 

tuo atveju, jeigu pievų buveinės yra nuolat naudojamos – pjaunama žolė arba (ir) ganomi 

gyvuliai. Rengiant tikslinę atvirųjų buveinių apsaugos programą, būtina atsižvelgti į 

dabartines pievų buveinių naudojimo tendencijas ir ieškoti ekonomiškai labiausiai pagrįstų ir 

gamtosaugos požiūriu veiksmingiausių priemonių. 
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8 lentelė. Žolynų buveinių pasiskirstymas pagal naudojimo pobūdį ir intensyvumą 

(intensyvumas: 1 – neintensyviai, 2 – vidutinio intensyvumo, 3 – intensyviai). 

Buveinės 

tipas 
Šienavimas Ganymas 

Medžių ir krūmų 

kirtimas 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 1 0 1 1 4,76 0,60 

E1.2 1 1 0 1 3,43 0,43 

E1.D 0 0 1 2 4,16 0,53 

E1.D 1 0 0 1 0,24 0,03 

E2.1 0 3 0 5 13,25 1,68 

E2.1 1 2 0 7 29,35 3,71 

E2.1 0 2 0 2 1,31 0,17 

E2.1 2 1 0 1 1,88 0,24 

E2.1 1 1 0 18 55,63 7,03 

E2.1 0 1 0 6 4,93 0,62 

E2.1 2 0 0 10 9,18 1,16 

E2.1 1 0 0 15 26,57 3,36 

E2.1 1 0 1 1 1,00 0,13 

E2.1 0 0 1 1 1,64 0,21 

E2.2 1 0 0 4 9,80 1,24 

E2.2 1 0 1 1 2,98 0,38 

E2.2 2 0 0 1 1,38 0,17 

E2.2 1 2 0 1 20,19 2,55 

E2.6 1 1 0 14 38,38 4,85 

E2.6 2 0 0 25 126,12 15,94 

E2.6 1 0 0 68 293,64 37,12 

E2.6 1 1 1 1 34,23 4,33 

E2.6 1 0 1 2 3,28 0,41 

E2.6 0 0 1 1 4,29 0,54 

E2.6 1 2 0 1 0,12 0,02 

E2.6 1 3 0 2 22,19 2,81 

E2.6 2 1 0 2 26,23 3,32 

E2.6 3 0 0 1 2,00 0,25 

E2.7 0 0 2 1 1,10 0,14 

E2.7 1 0 1 1 5,06 0,64 

E2.7 0 0 1 6 16,11 2,04 

E2.7 0 1 0 1 1,47 0,19 

E2.7 1 0 0 6 15,83 2,00 

E2.8 1 0 0 1 0,32 0,04 

E3.4 0 1 0 1 2,77 0,35 

E3.4 0 0 1 1 0,20 0,02 

E3.5 1 0 0 1 0,53 0,07 

E5.2 0 0 2 1 3,02 0,38 

Iš viso: 217 790,98 100,00 
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Iš viso Kurtuvėnų regioniniame parke kartografuoti 128 nuolat dirbamų arba neseniai 

dirbtų žemės ūkio plotų, sodų ir sodybinių sklypų buveinių (I tipas) plotai (9 lentelė). Iš jų 

intensyviai naudojami 22 plotai, kurie užima 109,79 ha (sudaro 39,06 % visų I tipo buveinių 

ploto). Iš to galima daryti išvadą, kad intensyviai dirbami laukai yra vidutiniškai beveik 5 ha 

dydžio, o mažesni dirbami laukai yra paprastai naudojami ekstensyviai. Tarp intensyviai 

naudojamų laukų vyrauja intensyvūs vienarūšiai pasėliai (I1.1 tipas), o intensyviai naudojami 

pūdymai, dirvonai arba neseniai apleisti dirbami laukai (I1.5 tipas) inventorizuoti 2 plotuose ir 

užima 8,02 ha. Abu šio tipo buveinių plotai buvo intensyviai purkšti herbicidais.  

9 lentelė. Nuolat dirbamų arba neseniai dirbtų žemės ūkio plotų, sodų ir sodybinių sklypų 

buveinių (I tipas) pasiskirstymas pagal naudojimo intensyvumą. 

Buveinės 

tipas 

Intensyviai 

naudojama 

Ekstensyviai 

naudojama 

Plotų 

skaičius 
Plotas (ha) Dalis (%) 

I1.1 x  20 101,77 36,21 

I1.3  x 68 122,02 43,41 

I1.5 x  2 8,02 2,85 

I1.5  x 24 31,02 11,04 

I2.1  x 3 3,26 1,16 

I2.2  x 11 14,98 5,33 

Iš viso: 128 281,08 100,00 

Intensyviai dirbamų laukų dalis, palyginti tiek su visais dirbamų laukų plotais, tiek su 

atvirųjų buveinių plotu ar viso regioninio parko plotu, sudaro palyginti nedidelę dalį ir 

reikšmingos neigiamos įtakos aplink esančioms buveinėms bei biologinei įvairovei nedaro. 

Žinoma, ekstensyviai naudojami žemės ūkio plotai aplinkai yra palankesni ir turi didesnę 

vertę, negu intensyviai naudojami plotai. Būtina pridurti, kad ekstensyviai naudojamos I tipo 

buveinės nustatytos 106 plotuose (užima 171,29 ha). Taigi vidutinis kartografuotas 

ekstensyviai naudojamų žemės ūkio pasėlių ir jiems artimų buveinių sklypas yra 1,6 ha 

dydžio. Nedidelius sklypus užima ir ekstensyviai naudojami pūdymai, dirvonai arba neseniai 

apleisti dirbami laukai (I1.5 tipas). Regioniniame parke inventorizuoti 24 tokie plotai, kurie 

užima 31,02 ha (9 lentelė). 

Statinių, pramoninės ir kitų dirbtinių buveinių (J tipas) Kurtuvėnų regioniniame parke 

inventorizuota nedaug – 10 plotų, kurie užima 12,41 ha. Dauguma šių buveinių yra mažos, 

kiek didesnius plotus užima tik nebenaudojami arba mažai naudojami neseniai apleisti atviri 

mineralinių medžiagų karjerai (J3.3 tipas) ir intensyviai naudojami žemės ūkio statiniai (J2.4 

tipas). Regioniniame parke užregistruotas vienas neintensyviai naudojamas žemės ūkio ir 

gėlininkystės atliekų šalinimo plotas (J6.4 tipas), užimantis 0,53 ha plotą. Reikšmingos įtakos 

šios buveinės aplinkai ir kitų regioninio parko buveinių stabilumui bei kokybei neturi. 

 



38 

6.2. Atvirųjų buveinių būklės vertinimas pagal medžių ir krūmų gausą 

Medžiai ir krūmai atvirosiose buveinėse, jeigu jie sudaro nedidelę dalį, yra pageidautini 

augalijos elementai, kurie sudaro papildomas mikrobuveines ir prisideda prie biologinės 

įvairovės išsaugojimo. Kai medžių ir krūmų dalis atvirosiose buveinėse viršija tam tikrą ribą, 

prasideda atvirųjų buveinių degradacija, ypač tada, kai sumažėja tų buveinių naudojimas 

ūkiniais tikslais. 

Išnagrinėjus pelkių buveines, galima teigti, kad daugumoje buveinių medžių projekcinis 

padengimas yra nedidelis – iki 5 % (10 lentelė). Daugeliu atvejų toks medžių projekcinis 

padengimas rodo neseniai prasidėjusius degradacijos procesus ir šias buveines, pritaikius 

tinkamas gamtotvarkos priemones, galima atkurti. 

10 lentelė. Pelkių buveinių būklė pagal apaugimo medžiais gausumą. Dalis (%) nurodo tam 

tikro tipo buveinių su nurodytu medžių projekciniu padengimu dalį iš visų to trečiojo lygmens 

tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Medžių projekcinio padengimo (%) intervalai 

0-5 5,1-10 >10 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 15 15,07 100,00 0 0 0 0 0 0 

D2.1 2 1,06 100,00 0 0 0 0 0 0 

D2.2 10 34,39 93,52 1 2,38 6,48 0 0 0 

D2.3 23 47,08 83,81 1 1,66 2,95 1* 7,44 13,24 

D4.1 9 9,86 100,00 0 0 0 0 0 0 

D5.1 29 84,69 89,39 2 10,06 10,61 0 0 0 

D5.2 9 12,80 100,00 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 97 204,97 – 4 14,10 – 1 7,44 – 

* – medžių projekcinis padengimas 15–20 %. 

Medžių projekcinis padengimas 5 pelkinių buveinių plotuose yra didesnis kaip 5 %, o 

viename iš jų – didesnis negu 15 % (10 lentelė). Šių buveinių būklė jau laikytina bloga ir 

būtini skubūs jų tvarkymo darbai. Pelkių buveinių apaugimas krūmais yra daug didesnis (11 

lentelė). 
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11 lentelė. Pelkių buveinių būklė pagal apaugimo krūmais gausumą. Dalis (%) nurodo tam 

tikro tipo buveinių su nurodytu krūmų projekciniu padengimu dalį iš visų to trečiojo lygmens 

tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai 

0-5 5,1-10 10,1–15 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 3 2,10 13,91 2 1,91 12,65 0 0 0 

D2.1 2 1,06 100,00 0 0 0 0 0 0 

D2.2 2 3,08 8,37 1 0,21 0,57 2 1,04 2,83 

D2.3 1 0,13 0,23 1 1,13 2,02 4 2,47 4,39 

D4.1 2 0,53 5,39 0 0 0 1 1,72 17,45 

D5.1 10 25,23 26,63 10 22,58 23,83 3 19,63 20,72 

D5.2 3 1,87 14,62 4 4,11 32,09 1 6,05 47,26 

Iš viso: 23 34,00 – 18 29,94 – 11 30,91 – 

 

Buveinės 

tipas 

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai 

15,1-20 20,1-25 25,1-30 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 6 6,78 45,00 2 2,69 17,82 1 0,29 1,94 

D2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2.2 3 17,32 47,09 0 0 0 1 2,38 6,48 

D2.3 3 4,45 7,92 2 23,21 41,32 6 7,35 13,08 

D4.1 0 0 0 1 0,67 6,78 3 6,04 61,25 

D5.1 1 2,75 2,90 5 17,99 18,98 2 6,58 6,94 

D5.2 1 0,77 6,03 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 14 32,07 – 10 44,55 – 13 22,65 – 

 

Buveinės 

tipas 

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai 

30,1-35 35,1-40 >40 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 1 1,31 8,69 0 0 0 0 0 0 

D2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2.2 1 2,69 7,31 1 10,05 27,34 0 0 0 

D2.3 2 4,45 7,92 3 10,31 18,36 3 2,68 4,77 

D4.1 2 0,90 9,14 0 0 0 0 0 0 

D5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 6 9,35 – 4 20,37 – 3 2,68 – 

Nerimą kelia tai, kad daugelyje pelkinių buveinių krūmų projekcinis padengimas yra 

gana didelis. Tik 23 kartografuotuose plotuose (jie užima 34,00 ha) krūmų projekcinis 

padengimas ne didesnis kaip 5 %, t.y., dar nekelia pavojaus pelkių stabilumui (11 lentelė). 

Didžiausias krūmų projekcinis padengimas užregistruotas tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) 
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ir rūšių gausių šaltiniuotų žemapelkių (D4.1 tipas) buveinėse, kurios yra pačios vertingiausios 

biologinės įvairovės požiūriu. Šių buveinių tvarkymas ir geros būklės palaikymas turi būti 

priskirtas prie prioritetinių veiklų. Dalies tarpinių pelkių ir liūnų (D2.3 tipas) būklė yra 

kritiška, nes jose krūmų projekcinis padengimas už 10 % mažesnis tik 2 inventorizuotuose 

plotuose (1,26 ha), o visuose kituose 23 plotuose (54,92 ha) – krūmų yra daugiau kaip 10 %, o 

iš jų 6 plotuose (12,99 ha) – daugiau kaip 30 %. Panašiai bloga ir rūšių gausių šaltiniuotų 

žemapelkių (D4.1 tipas) buveinių būklė (11 lentelė). 

Žolynų buveinėse (E tipas) medžių projekcinis padengimas, palyginti su pelkių 

buveinėmis, yra gerokai mažesnis. Vyrauja žolynų buveinės, kuriose medžių projekcinis 

padengimas ne didesnis kaip 5 % – 507 plotuose (1709,50 ha). Tik 21 plote (69,22 ha) 

medžiai dengia daugiau kaip 5 %, o trijuose iš jų – daugiau kaip 10 % (12 lentelė). 

12 lentelė. Žolynų buveinių būklė pagal apaugimo medžiais gausumą. Dalis (%) nurodo tam 

tikro tipo buveinių su nurodytu medžių projekciniu padengimu dalį iš visų to trečiojo lygmens 

tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Medžių projekcinio padengimo (%) intervalai 

0-5 5,1-10 >10 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 4 15,11 96,94 0 0 0 1** 0,48 3,06 

E1.D 25 51,00 99,24 1 0,39 0,76 0 0 0 

E2.1 67 141,49 95,57 2 6,56 4,43 0 0 0 

E2.2 7 34,35 100,00 0 0 0 0 0 0 

E2.6 121 556,40 99,02 1 5,51 0,98 0 0 0 

E2.7 239 715,38 94,36 12 42,77 5,64 0 0 0 

E2.8 1 0,32 100,00 0 0 0 0 0 0 

E3.4 20 100,05 100,00 0 0 0 0 0 0 

E3.5 3 3,28 100,00 0 0 0 0 0 0 

E5.1 8 24,10 100,00 0 0 0 0 0 0 

E5.2 1 0,42 12,08 0 0 0 1 3,02 87,92 

E5.4 11 67,62 86,56 2 2,19 2,81 1* 8,31 10,63 

Iš viso: 507 1709,50 – 18 57,42 – 3 11,80 – 

* – medžių projekcinis padengimas 15–20 %; ** – medžių projekcinis padengimas 25–30 % 

Gerokai didesniu medžių projekciniu padengimu, kaip ir galima tikėtis, išsiskiria 

nenaudojamos mezofitų pievos (D2.7 tipas). Iš to galima spręsti, kad dalis šių buveinių yra 

apleistos jau gana seniai ir sparčiai augantys sumedėję augalai (pvz., karpotieji beržai) jau 

pasiekę medžių ardo lygį.  

Daug didesnis krūmų ardo sumedėjusių augalų projekcinis padengimas žolynų 

buveinėse (13 lentelė). Nedidelis, ne daugiau kaip 5 % krūmų projekcinis padengimas 

užregistruotas 235 kartografuotuose žolynų buveinių plotuose, o visuose kituose – krūmų yra 
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gerokai gausiau. Buveinėse, kuriose krūmų ardo projekcinis padengimas yra ne daugiau 10 %, 

atkurti galima palyginti nesunkiai, be didelių investicijų. Tereikia iškirsti krūmus ir pievų 

buveines naudoti ūkiniais tikslais – ganyti gyvulius arba pjauti žolę. Plotuose, kuriuose krūmų 

ardas yra daugiau kaip 10 %, buveinių atkūrimas gerokai sudėtingesnis, nes dažnai reikia ne 

tik iškirsti ir pašalinti didelius kiekius krūmų biomasės, bet ir ilgiau trunka buveinių tvarkymo 

darbai, kol jos pasiekia palankią būseną. Būtina pabrėžti, kad daugelyje buveinių, kuriose yra 

gausu krūmų, gana didelę dalį sudaro pievų buveinėms nebūdingos rūšys, daug gausiau 

invazinių rūšių, palyginti su pievų buveinėmis, kuriose krūmų projekcinis padengimas yra 

nedidelis. 

Gana didelis ir nepalankiai buveines veikiantis krūmų ardo projekcinis padengimas 

būdingas apleistoms pievų buveinėms – nenaudojamoms sausoms pievoms (E1.D tipas) ir 

apleistoms mezofitų pievoms (E2.7 tipas), taip pat daliai nuolatinių mezotrofinių ganyklų ir 

ganomų pievų (E2.1 tipas), kuriam priklauso ir nenaudojamos ganyklos (E2.13 tipas). 

Aukštųjų eutrofinių žolynų buveinėms gausesnis už kitas žolynų buveines krūmų ardas yra 

gana būdingas bruožas, tačiau jis rodo, kad tos buveinės gana seniai nenaudojamos ir per tam 

tikrą laiką gali visiškai sunykti – virsti miškų buveinėmis. 

Didesnis kaip 35 % krūmų projekcinis padengimas užregistruotas 2 kartografuotuose 

plotuose: apleistų sausų pievų (E1.D tipas) (užima 3,57 ha arba 6,95 % visų šio tipo buveinių) 

ir drėgnų arba šlapių eutrofinių ir mezotrofinių pievų (E3.4 tipas) (užima 10,40 ha arba 

10,40 % visų šio tipo buveinių) buveinėse. Atkurti šiuos buveinių plotus įmanoma tik 

nedelsiant pritaikius gamtotvarkos priemones, nes kitaip jos per kelerius metus gali pakisti 

negrįžtamai. 

Sprendžiant atvirų žolynų, ypač sausų pievų (E1 tipas), periodiškai sausų ir drėgnų (E3 

tipas) ir dalies mezofitų pievų (E2 tipas) buveinių išsaugojimo klausimus, būtina surasti 

pakankamai efektyvių priemonių, kurios paskatintų žemės savininkus nuolat naudoti buveines 

ūkiniais tikslais – ganyti gyvulius ir (arba) kasmet žolę nupjauti ir išgabenti iš buveinių plotų. 

Kad būtų tai pasiekta bent jau vertingiausiuose buveinių plotuose, reikalingos didelės ir 

nuolatinės investicijos. 
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13 lentelė. Žolynų buveinių būklė pagal apaugimo krūmais gausumą. Dalis (%) nurodo tam 

tikro tipo buveinių su nurodytu krūmų projekciniu padengimu dalį iš visų to trečiojo lygmens 

tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai 

0-5 5,1-10 10,1–15 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 3 8,67 55,61 0 0 0 0 0 0 

E1.D 4 3,70 7,21 6 7,82 15,21 5 7,89 15,36 

E2.1 61 118,81 80,26 2 6,99 4,72 3 10,28 6,95 

E2.2 7 34,35 100,00 0 0 0 0 0 0 

E2.6 117 542,19 96,49 2 6,64 1,18 0 0 0 

E2.7 29 87,02 11,48 43 70,31 9,27 44 128,05 16,89 

E2.8 1 0,32 100,00 0 0 0 0 0 0 

E3.4 7 40,60 40,58 2 8,13 8,13 5 17,81 17,80 

E3.5 1 0,53 16,23 2 2,75 83,77 0 0 0 

E5.1 1 0,.93 3,88 0 0 0 2 2,23 9,27 

E5.2 0 0 0 1 0,42 12,08 0 0 0 

E5.4 4 13,01 16,65 3 5,80 7,43 0 0 0 

Iš viso: 235 850,14 – 61 108,86 – 59 166,27 – 

 

Buveinės 

tipas 

Krūmų projekcinio padengimo (%) intervalai 

20,1-25 25,1-30 30,1-35 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 1 5,51 35.38 0 0 0 1 1,40 9,01 

E1.D 0 0 0 5 7,84 15,26 4 17,94 34,90 

E2.1 0 0 0 2 6,56 4,43 1 5,40 3,65 

E2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E2.6 2 6,67 1,19 0 0 0 1 6,41 1,14 

E2.7 49 162,41 21,42 37 126,20 16,65 35 119,49 15,76 

E2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E3.4 3 17,62 17,61 2 5,47 5,47 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E5.1 2 11,57 48,00 1 3,52 14,62 2 5,84 24,23 

E5.2 1 3,02 87,92 0 0 0 0 0 0 

E5.4 3 10,95 14,01 1 1,79 2,29 0 0 0 

Iš viso: 61 217,75 – 48 151,38 – 44 156,48 – 

Kitų tipų buveinių: viržynų ir krūmynų (F tipas), žemyninių buveinių be augalų arba su 

reta jų danga (H tipas), nuolat dirbamų arba neseniai dirbtų žemės ūkio plotų, sodų ir 

sodybinių sklypų (I tipas), taip pat statinių, pramoninių ir kitų dirbtinių buveinių (J tipas) 

būklei medžių ir krūmų gausumas didesnės reikšmės neturi. Būtina pridurti, kad Kurtuvėnų 

regioniniame parke neužregistruota dirbamų laukų, kuriuose būtų pavienių medžių arba jų 

guotų. Pavieniai medžiai arba jų guotai, esantys dirbamuose laukuose, ne tik pagyvina atvirą 
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kraštovaizdį, bet ir yra svarbūs biologinės įvairovės požiūriu – juose prieglaudą randa 

paukščiai ir smulkūs žinduoliai.  

6.3. Buveinių ekologinė vertė 

Vykdant buveinių inventorizaciją, buvo vertinta kiekvieno kartografuojamo buveinės 

ploto ekologinė vertė. Išnagrinėjus pelkių buveinių (D tipas) ekologines vertes nustatyta, kad 

neturinčių vertės buveinių šioje grupėje nėra. Nedaug buveinių įvertintos kaip turinčios 

nedidelę vertę – iš viso 16 plotų (41,52 ha). Nedidelę ekologinę vertę turinčios buveinės yra 

dviejų tipų – nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.1 tipas) ir aukštųjų viksvų 

sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens (D5.2 tipas). Taip šios buveinės įvertintos dėl to, 

kad joms būdinga labai maža biologinė įvairovė ir, daugeliu atvejų, susidarę visiškai 

degradavus kitų tipų buveinėms. 

Vidutinę vertę turinčiomis buveinės įvertintos tokios, kurios yra svarbios ekologiniu 

požiūriu, nors jos nepriskiriamos prie europinės svarbos buveinių (14 lentelė). Nepaisant to, 

vidutinės vertės buveinės (D1.1, D2.1, D2.2, D2.3, kai kurios D5.1 ir D5.2) jeigu būtų 

tvarkomos, turėtų atsikurti ir tapti vertingomis arba labai vertingomis buveinėmis. 

14 lentelė. Pelkių buveinių ekologinė vertė. Dalis (%) nurodo tam tikro tipo buveinių su 

nurodyta ekologine vertė dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Vidutinė Didelė Labai didelė 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 1 1,31 8,69 14 13,76 91,31 0 0 0 

D2.1 1 0,67 62,53 0 0 0 1 0,40 37,47 

D2.2 7 19,23 52,30 3 17,32 47,09 1 0,22 0,60 

D2.3 6 9,86 17,55 13 34,21 60,90 6 12,11 21,56 

D4.1 0 0 0 4 4,31 43,66 5 5,56 56,34 

D5.1 17 54,11 57,11 0 0 0 0 0 0 

D5.2 7 11,92 93,10 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 39 97,00 – 34 69,60 – 13 18,29 – 

Buveinės, kurios dabar įvertintos kaip turinčios didelę ir labai didelę vertę, turi būti 

laikomos prioritetinėmis ir turi būti tvarkomos pirmiausia. Ypač svarbu tvarkyti D2.2, D2.3 ir 

D4.1 tipų buveines, kurios ne tik vertingiausios, bet ir gerokai pablogėjusios būklės. 

Žolynų buveinių ekologinės vertės analizės rezultatai parodė, kad 42 plotų (111,46 ha) 

neturi vertės (15 lentelė). Daugumą sudaro nenaudojamos mezofitų pievos (E2.7 tipas).  

 

 

 



44 

15 lentelė. Žolynų buveinių ekologinė vertė. Dalis (%) nurodo tam tikro tipo buveinių su 

nurodyta ekologine vertė dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Nėra Nedidelė Vidutinė 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 1 3,43 22,00 

E1.D 0 0 0 3 7,87 15,31 21 41,12 80,01 

E2.1 2 8,32 5,62 6 6,88 4,65 38 64,76 43,75 

E2.2 0 0 0 0 0 0 4 11,27 32,81 

E2.6 4 8,71 1,55 40 192,78 34,31 78 360,42 64,14 

E2.7 27 70,01 9,23 151 419,83 55,38 72 263,94 34,81 

E2.8 1 0,32 100,00 0 0 0 0 0 0 

E3.4 0 0 0 0 0 0 10 69,48 69,45 

E3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E5.1 8 24,10 100,00 0 0 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 1 0,42 12,08 1 3,02 87,92 

E5.4 0 0 0 5 39,01 49,94 9 39,11 50,06 

Iš viso: 42 111,46 – 206 666,79 – 234 484,95 – 

 

Buveinės 

tipas 

Didelė Labai didelė 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 4 12,16 78,00 0 0 0 

E1.D 2 2,40 4,68 0 0 0 

E2.1 23 68,08 45,99 0 0 0 

E2.2 3 23,08 67,19 0 0 0 

E2.6 0 0 0 0 0 0 

E2.7 1 4,37 0,58 0 0 0 

E2.8 0 0 0 0 0 0 

E3.4 10 30,57 30,55 0 0 0 

E3.5 3 3,28 100,00 0 0 0 

E5.1 0 0 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 46 143,94 – 0 0 – 

Didžiausios dalies žolynų buveinių ekologinė vertė yra nedidelė. Iš viso tokių plotų yra 

206, kurie užima 666,79 ha. Absoliučią daugumą nedidelės vertės plotų, kaip ir neturinčių 

vertės, sudaro nenaudojamos mezofitų pievos (D2.7 tipas) (15 lentelė). Nedidelės ekologinės 

vertės grupėje yra nemažai sukultūrintų pievų (D2.6 tipas). Labiausiai ekologinę šių buveinių 

vertę mažina tai, kad daugeliu atvejų jose yra gausu arba labai gausu invazinių augalų, didelę 

žolyno dalį sudaro nebūdingos rūšys ir šios buveinės tam tikru mastu gali neigiamai veikti 

gretimas buveines – būti invazinių augalų židiniais. 

Kartografuotų plotų skaičiumi daugiausia yra vidutinės ekologinės vertės žolynų 

buveinių – 234 plotai, kurie užima 484,95 ha. Atkreiptinas dėmesys, kad vidutinės vertės 
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žolynų buveinės užima gerokai mažesnį plotą, palyginti su nedidelės vertės šio tipo 

buveinėmis (15 lentelė). 

Didelės ekologinės vertės žolynų buveinės kartografuotos 46 plotuose, kurie užima 

143,94 ha (15 lentelė). Daugiausia didelės vertės žolynų priklauso nuolatinių mezotrofinių 

ganyklų ir ganomų pievų (E2.1 tipas) ir drėgnų arba šlapių eutrofinių ir mezotrofinių pievų 

(E3.4 tipas) buveinėms. Tarp didelės vertės buveinių yra kelios sausųjų pievų buveinių (E1.2 

ir E1.D tipai). 

Rengiant tikslinę programą, būtina atrinkti vertingiausias buveines ir jų tvarkymui turi 

būti teikiamas prioritetas. Antra vertus, būtina ieškoti priemonių, kaip sumažinti apleistų ir 

vertės neturinčių buveinių galimą neigiamą žalą dar išlikusioms vertingoms buveinėms – 

sustabdyti invazinių ir nebūdingų rūšių plitimą. Tuo tikslu pirmiausia būtina imtis invazinių 

rūšių kontrolės priemonių. 

Visos Kurtuvėnų regioniniame parke kartografuotos viržynų ir krūmynų buveinės (F 

tipas) bei žemyninės buveinės be augalų dangos arba su reta augalų danga (H tipas) 

ekologinės vertės neturi.  

Nuolat dirbamų arba neseniai dirbtų žemės ūkio plotų, sodų ir sodybinių sklypų 

buveinių grupėje (I tipas) nustatyti 3 plotai (8,77 ha), kurių ekologinė vertė neigiama (I1.5 ir 

I2.1 tipai). Dar 53 šio tipo buveinių plotai neturi ekologinės vertės (141,10 ha), o 71 ploto 

(129,69 ha) – nedidelė ekologinė vertė. Vienas ekstensyviai naudojamas pasėlių plotas 

įvertintas kaip turintis vidutinę ekologinę vertę (1,52 ha). Dauguma statinių, pramonės ir kitos 

dirbtinės buveinės įvertintos kaip neturinčios ekologinės vertės arba turinčios nedidelę vertę, 

o 2 žemės ūkio statinių plotai (4,27 ha) – turi neigiamą vertę (J2.4 tipas).  

6.4. Nebūdingos rūšys ir jų įtaka buveinių būklei 

Nebūdingomis rūšimis vadinamos tokios buveinėse aptinkamos vietinės augalų rūšys, 

kurių įprastomis sąlygomis tam tikro tipo buveinėje neturėtų būti arba, jeigu pasitaiko, tai 

negausiai ir sudaro mažą visos augalų dangos dalį (paprastai mažiau kaip 1 %). Tam tikros 

nebūdingos rūšies didelis gausumas dažniausiai parodo, kad buveinėje vyksta reikšmingi 

pokyčiai, mažinantys buveinės natūralumą, tipiškumą ir keliantys grėsmę buveinės stabilumui. 

Kitų tipų buveinėse tos pačios rūšys gali būti tipinės arba būdingos, pavyzdžiui: paprastoji 

garšva (Aegopodium podagraria) yra būdinga pamiškių, miško aikštelių pievų ir aukštųjų 

eutrofinių žolynų (E5 tipas) buveinių rūšis, tačiau kitų tipų pievose (E1, E2, E3 tipai) ji yra 

nebūdinga ir parodo, kad vyksta tų buveinių eutrofikacija. 

Vykdant buveinių inventorizaciją ir kartografavimą, nebūdingomis rūšimis laikytos ir 

anketose registruotos tokios rūšys, kurių dalis buveinės augalų dangoje buvo didesnė kaip 1 %. 
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Jeigu nebūdingos rūšies gausumas buveinėje yra ne didesnis kaip 5 %, tai paprastai buveinės 

būklę pagerinti įmanoma netaikant jokių ypatingų priemonių, o jeigu gausumas didesnis kaip 

5 %, paprastai tenka taikyti priemones, skirtas tos rūšies gausumui mažinti. 

Gana didelėje dalyje pelkių buveinių nebūdingų rūšių neužregistruota. Iš 102 

kartografuotų pelkinių buveinių plotų, 72 plotuose tokių rūšių nėra (16 lentelė). Tačiau būtina 

pabrėžti, kad į šį skaičių įeina 29 nendrynų plotai (D5.1 tipas), kuriuose visada vyrauja viena 

rūšis. Nebūdingų rūšių neaptikta aukštapelkėse (D1.1 tipas) ir beveik pusėje tarpinių pelkių ir 

liūnų (D2.3 tipas) – iš 25 kartografuotų šio tipo buveinių plotų, 12 nebūdingų rūšių 

neužregistruota. 

16 lentelė. Pelkių buveinės, kuriose neužregistruota nebūdingų rūšių. 

Buveinės tipas Plotų skaičius Plotas (ha) Dalis (%) 

D1.1 15 15,07 8,66 

D2.2 5 16,51 9,49 

D2.3 12 34,55 19,85 

D4.1 4 5,29 3,04 

D5.1 29 91,80 52,74 

D5.2 7 10,85 6,23 

Iš viso: 72 174,07 100 

Pelkių buveinėse dažniausia nebūdinga rūšis yra paprastoji nendrė (Phragmites 

australis). Būtina pabrėžti, kad ši rūšis vieno tipo pelkių buveinėse (D5.1) yra tipinė ir 

būdinga, tačiau kitų tipų buveinėse padidėjęs nendrių gausumas parodo vykstančius 

neigiamus pokyčius.  

Nedidelis nendrių padengimas (1–5 %) nustatytas trijuose kartografuotuose plotuose 

(4,61 ha) (D2.2 ir D2.3 tipai). Labiausiai pagal nendrių gausumą išsiskiria tarpinės pelkės ir 

liūnai (D2.3 tipas) ir šarmingos žemapelkės (D4.1 tipas) (17 lentelė). Iš 56,2 ha tarpinių 

pelkių ir liūnų buveinių, net 17,45 ha nendrių padengimas yra daugiau kaip 10 % viso ploto. 

Iš toi galima daryti išvadą, kad tarpinių pelkių ir liūnų buveinės sparčiai degraduoja dėl 

nendrių ekspansijos ir būtini jų tvarkymo darbai, siekiant išsaugoti šių buveinių biologinę 

įvairovę. Šarmingų žemapelkių buveinėse nendrės taip pat yra reikšmingai paplitusios: iš 9 

kartografuotų plotų, net 5 nendrės dengia daugiau kaip 5 % ploto, iš jų 2 – daugiau kaip 20 %. 

(17 lentelė). Taigi nendrės skverbiasi į daugelį ypač vertingų buveinių ir blogina jų būklę, 

todėl šių buveinių tvarkymui ir apsaugai turi būti skiriamas prioritetinis dėmesys. 
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17 lentelė. Paprastosios nendrės (Phragmites australis) gausumas pelkių buveinėse. Dalis (%) 

nurodo dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Nendrių projekcinio padengimo (%) intervalai 

5,1–10 10,1–20 >20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D2.1 0 0 0 1 0,40 100 0 0 0 

D2.2 1 14,01 72,42 0 0 0 1 2,38 37,47 

D2.3 0 0 0 3 9,30 48,66 8 8,15 0,60 

D4.1 1 0,44 9,68 2 1,74 38,06 2 2,39 21,56 

D5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 56,34 

D5.2 0 0 0 1 0,94 100 0 0 0 

Iš viso: 2 14,45 – 7 12,38 – 11 12,93 – 

Kitos nebūdingos rūšys pelkių buveinėse pasitaiko gana retai ir jų padengimas nedidelis. 

Pavyzdžiui, paprastoji garšva (Aegopodium podagraria) užregistruota viename slėnių pelkių 

(D2.1 tipas) plote, krūminis builis (Anthriscus sylvestris) – viename aukštųjų viksvynų (D5.2 

tipas) plote, bukalapė rūgštynė (Rumex obtusifolius) – viename šaltiniuotų žemapelkių (D2.2 

tipas) plote, paprastoji avietė (Rubus idaeus) – viename sausųjų nendrynų (D5.1 tipas) plote. 

Visais atvejais minėtos nebūdingos rūšys dengia 1–5 % ploto. 

Kiek dažniau pelkių buveinėse pasitaikė plačialapis švendras (Typha latifolia). Ši rūšis 

užregistruota 4 kartografuotuose buveinių plotuose ir juose dengia nuo 1 % iki 20 %. Gausiai 

pelkių buveinėse augantis plačialapis švendras dažniausiai parodo, kad jos yra stipriai 

eutrofikuotos. Negausiai augantis plačialapis švendras dažniausiai aptinkamas jaunose, iš 

užželiančių ežerų besiformuojančiose pelkėse, bet tokiais atvejais šie augalai būna žemi arba 

auga pavieniui ir nesudaro sąžalynų. Trijuose kartografuotuose pelkių buveinių plotuose 

daugiau kaip 1 % sudarė paprastosios dilgėlės (Urtica dioica) padengimas. Ši rūšis 

dažniausiai parodo tam tikras buveinės pažaidas – įsikuria laužaviečių plotuose, aplink 

sukrautas ir pūvančias augalų liekanų krūvas ir kt., retai susidaro dėl natūralių veiksnių įtakos 

(sumažėjus vandens lygiui po tam tikrą laiką trukusios patvankos). 

Iš Kurtuvėnų regioniniame parke kartografuotų 528 žolynų buveinių plotų, tik 90 

neužregistruota nebūdingų rūšių (18 lentelė). Taigi tik 235,06 ha žolynų buveinių iš 

regioniniame parke kartografuotų 1778,7 ha, nebūdingų rūšių nėra arba jų labai mažai 

(mažiau kaip 1 %) ir buveinėms neigiamos įtakos nedaro. Toks plotų su nebūdingomis ir jų 

neturinčių plotų santykis iš esmės atspindi bendrą žolynų buveinių būklę: vyrauja dėl menko 

naudojimo labiau arba mažiau pakitusios pievos, o geros būklės pievų buveinių dalis yra 

palyginti nedidelė tiek pagal skaičių, tiek pagal užimamą plotą. Dėl to žolynų buveinių 

atkūrimui ir palankios būklės palaikymui turi būti skiriamas deramas dėmesys. 
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18 lentelė. Žolynų buveinės, kuriose neužregistruota nebūdingų rūšių. 

Buveinės tipas 

Kartografuotų 

plotų skaičius 

Plotų skaičius be 

nebūdingų rūšių Plotas (ha) Dalis (%) 

E1.2 5 1 0,48 0,20 

E1.D 26 3 1,58 0,67 

E2.1 69 26 56,16 23,89 

E2.2 7 2 2,11 0,90 

E2.6 122 32 75,55 32,14 

E2.7 251 5 30,53 12,99 

E2.8 1 1 0,32 0,13 

E3.4 20 2 4,97 2,11 

E5.1 8 6 22,02 9,37 

E5.2 2 2 3,43 1,46 

E5.4 14 10 37,91 16,13 

Iš viso: 528 90 235,06 100 

Žolynų buveinėse nebūdingų rūšių įvairovė yra gerokai didesnė, palyginti su pelkių 

buveinėmis. Iš viso Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotose ir kartografuotose žolynų 

buveinių plotuose užregistruota 20 nebūdingų rūšių augalų, kurie tose buveinėse dengia 

daugiau kaip 1 % ploto, o pelkių buveinėse tokių rūšių buvo septynios.  

Dažniausia ir didžiausius plotus užimanti nebūdinga rūšis žolynų buveinėse yra 

krūminis builis (Anthriscus sylvestris). Šios rūšies neužregistruota tik vieno tipo buveinėse – 

daugiamečiuose žolynuose kalkingame dirvožemyje ir šarmingosiose stepėse (E1.2 tipas). 

Būtina pridurti, kad nebūdinga rūšimi krūminis builis nelaikomas pamiškių, miško aikštelių 

pievose ir aukštuosiuose eutrofiniuose žolynuose (E5 tipas). Visose kitose pievose, jeigu rūšis 

yra gausi, yra nepageidaujama ir parodo, kad buveinėse vyksta nepageidaujami, jų 

degradaciją sukeliantys procesai. Krūminių builių palyginti nedaug ir nenaudojamose sausose 

pievose (E1.D tipas) – jų užregistruota tik viename kartografuotame plote (19 lentelė). 

Dalyje buveinių (156 kartografuotuose plotuose) krūminių builių gausumas nedidelis – 

1–5 % (19 lentelė). Jeigu tokios buveinės bus tinkamai naudojamos, galima tikėtis, kad šių 

augalų negausės arba net sumažės. Daugiausia krūminių builių yra mezofitų pievose (E2 

tipas): jų užregistruota daugelyje sukultūrintų, persėtų ir (arba) gausiai tręšiamų pievų (E2.6 

tipas) plotų, ypač gausu – nenaudojamose mezofitų pievose (E2.7 tipas) (19 lentelė). Būtina 

pridurti, kad kai kuriose nenaudojamose mezofitų pievose krūminių builių padengimas yra 

ypač didelis – jie sudaro 50–60 % žolių ardo, o keliuose kartografuotuose plotuose – net 70–

80 % žolių ardo. Krūminių builių didelis gausumas sukultūrintų, persėtų ir (arba) gausiai 

tręšiamų pievų (E2.6 tipas) buveinėse dažniausiai priklauso nuo ne visai tinkamo jų 

naudojimo režimo. Ypač šių augalų pagausėja tada, kai žolė pjaunama vėlai (liepos viduryje 

arba vėliau) ir susmulkinta paskleidžiama visame pievos plote. 
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19 lentelė. Krūminio builio (Anthriscus sylvestris) pasiskirstymas pievų (E1–E3 tipų) 

buveinėse (kai padengimas yra didesnis kaip 5 %). Dalis (%) nurodo dalį iš visų to trečiojo 

lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Krūminių builių projekcinio padengimo (%) intervalai 

5,1–10 10,1–20 >20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E1.D 0 0 0 1 0.88 5,59 0 0 0 

E2.1 1 0,48 0,70 1 1,34 1,96 0 0 0 

E2.2 0 0 0 2 7,18 76,84 0 0 0 

E2.6 10 60,04 12,72 11 51,89 10,99 10 129,71 27,48 

E2.7 29 100,32 16,29 43 176,06 28,59 44 163,78 26,59 

E3.4 2 12,82 28,35 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 42 173,66 – 58 237,34 – 54 293,49 – 

Antra pagal gausumą žolynų buveinėse rūšis – paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), 

tačiau jos gausumas yra gerokai mažesnis, palyginti su krūminiu builiu. Vyrauja buveinės, 

kuriose paprastieji kiečiai sudaro 1–5 % žolių ardo, tik nenaudojamose mezofitų pievose šių 

augalų gausiau – jie sudaro nuo 5 % iki 10 % žolių ardo, o daugiau kaip 10 % užregistruota 

dviejuose kartografuotuose plotuose (20 lentelė). 

20 lentelė. Paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris) pasiskirstymas žolynų buveinėse. Dalis (%) 

nurodo dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Paprastųjų kiečių projekcinio padengimo (%) intervalai 

1–5 5,1–10 10,1–20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 1 4,76 100 0 0 0 0 0 0 

E1.D 7 15,97 100 0 0 0 0 0 0 

E2.1 5 6,61 100 0 0 0 0 0 0 

E2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E2.6 12 43,03 94,89 1 2,32 5,11 0 0 0 

E2.7 55 144,94 68,26 17 64,51 30,38 2 2,88 1,36 

E3.4 5 19,17 100 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E5.4 1 34,89 100 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 86 269,37 – 18 66,83 – 2 2,88 – 

Paprastieji kiečiai buveinėms daro mažesnį neigiamą poveikį negu krūminiai builiai, 

tačiau kelia pavojų žmonių sveikatai: paprastųjų kiečių žiedadulkės, kurios į orą paprastai 

pasklinda rugpjūčio mėnesį, yra vienas iš stipriausių alergenų ir gali sukelti stiprias alergines 

reakcijas. Dėl to dideli kiečių sąžalynai gali turėti neigiamos įtakos ne tiek vietos gyventojų, 
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kiek Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų, atvykusių iš mažiau kiečiais užterštų teritorijų, 

savijautai. 

Panašiai žolynų buveinėse paplitusi ir kita nebūdinga rūšis – dirvinė usnis (Cirsium 

arvense). Dirvinė usnis įprastai auga daugelio tipų pievų buveinėse, tačiau negausiai. Kai 

pievos nebenaudojamos, šios rūšies augalų pagausėja (21 lentelė).  

21 lentelė. Dirvinės usnies (Cirsium arvense) pasiskirstymas žolynų buveinėse. Dalis (%) 

nurodo dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Dirvinių usnių projekcinio padengimo (%) intervalai 

1–5 5,1–10 10,1–20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E1.D 4 13,82 94,04 0 0 0 1 0,88 5,96 

E2.1 4 7,98 81,88 1 1,76 18,12 0 0 0 

E2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E2.6 8 74,92 100 0 0 0 0 0 0 

E2.7 68 243,07 94,30 4 14,69 5,70 0 0 0 

E3.4 4 12,18 100 0 0 0 0 0 0 

E3.5 1 1,51 100 0 0 0 0 0 0 

E5.4 2 37,11 100 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 91 390,60 – 5 16,45 – 1 0,88 – 

Daugumoje buveinių dirvinių usnių, kaip nebūdingų augalų, projekcinis padengimas yra 

nuo 1 % iki 5 %, tik 5 plotuose jis yra iki 10 %, o viename plote – daugiau kaip 10 % 

(21 lentelė). 

Reikšmingą poveikį buveinių būklei daro smiltyninis lendrūnas (Calamagrostis 

epigejos). Įprastomis sąlygomis šios rūšies augalai auga sausose buveinėse – smėlynuose, 

žvyrynuose, sausose pievose, tačiau pažeistose ir nenaudojamose buveinėse šių augalų labai 

pagausėja, jie sudaro beveik grynus sąžalynus ir labai menkina biologinę įvairovę.  

Tikslios priežastys, kodėl išplinta smiltyniniai lendrūnai į jiems nebūdingas buveines, 

nėra žinomos, nes neatlikta tokio pobūdžio tyrimų, tačiau pastebėta, kad šių augalų pagausėja 

gaisrų veikiamose, taip pat nenaudojamose pievose. Sausųjų pievų (E1 tipas) buveinėse 

smiltyninių lendrūnų gausumas yra daug didesnis, palyginti su kitomis nebūdingomis rūšimis, 

tačiau didžiausias dažnumas ir gausumas yra nenaudojamose mezofitų pievose (E2.7 tipas) 

(22 lentelė). Būtina pažymėti, kad 20 kartografuotų šio tipo buveinių plotų smiltyninių 

lendrūnų projekcinis padengimas yra daugiau kaip 20 %. Kitų tipų buveinėse toks smiltyninių 

lendrūnų gausumas užregistruotas tik 3 kartus: nenaudojamų sausų pievų (E1D tipas), 

sukultūrintų, persėtų ir (arba) gausiai tręšiamų pievų (E2.6 tipas), taip pat drėgnų ir šlapių 

pamiškių su aukštaūgėmis žolėmis ir paparčiais (E5.4 tipas) buveinėse. 
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22 lentelė. Smiltyninio lendrūno (Calamagrostis epigejos) pasiskirstymas žolynų buveinėse. 

Dalis (%) nurodo dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Smiltyninių lendrūnų projekcinio padengimo (%) intervalai 

1–5 5,1–10 10,1–20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 2 6,92 59,24 0 0 0 1 4,76 40,76 

E1.D 6 6,72 19,71 1 7,60 22,28 6 17,60 51,60 

E2.1 16 34,85 79,39 3 9,05 20,61 0 0 0 

E2.2 0 0 0 1 4,20 100 0 0 0 

E2.6 15 51,06 97,03 0 0 0 1 0,75 1,42 

E2.7 37 122,38 34,90 32 83,22 23,73 27 91,59 26,12 

E3.4 1 1,54 100 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E5.4 1 34,89 91,85 0 0 0 1 2,65 6,97 

Iš viso: 78 258,37 – 37 104,06 – 36 117,35 – 

Pievų buveinių (išskyrus E5 tipo aukštųjų žolynų buveines) eutofikaciją parodo 

didžiosios dilgėlės (Urtica dioica) gausumas. Įprastomis sąlygomis pievų buveinėse šių 

augalų nebūna arba jų labai mažai, tik ties riba su miškų arba krūmynų buveinėmis. Didelis 

didžiųjų dilgėlių gausumas, panašiai kaip ir krūminio builio, parodo, kad pievų buveinės 

naudojamos netinkamai – dirvožemyje labai gausu azoto ir buveinės menkai naudojamos arba 

nenaudojamos. Daugiausia didžiųjų dilgėlių užregistruota nenaudojamų mezofitų pievų (E2.7 

tipas) buveinėse (23 lentelė). Aukštųjų žolynų (E5 tipas) buveinėse ši rūšis yra būdinga. 

23 lentelė. Didžiosios dilgėlės (Urtica dioica) pasiskirstymas žolynų buveinėse. Dalis (%) 

nurodo dalį iš visų to trečiojo lygmens tipo buveinių ploto. 

Buveinės 

tipas 

Didžiųjų dilgėlių projekcinio padengimo (%) intervalai 

1–5 5,1–10 10,1–20 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas, 

ha 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

E1.2 1 4,76 100 0 0 0 0 0 0 

E1.D 2 7,65 100 0 0 0 0 0 0 

E2.1 6 4,35 50.88 0 0 0 1 4.20 49.12 

E2.2 1 4,20 100 0 0 0 0 0 0 

E2.6 13 76,90 94.72 1 4.29 5.28 0 0 0 

E2.7 76 238,65 85.29 15 33.10 11.83 6 5.98 2.14 

E3.4 8 34,34 79.55 2 8.83 20.45 0 0 0 

E3.5 2 2,75 100 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 109 373,61 – 18 46,21 – 7 10,18 – 

Kitų nebūdingų rūšių projekcinis padengimas žolynų buveinėse yra gerokai mažesnis ir 

jos pasitaiko daug rečiau. Iš jų dažniausiai pasitaikė paprastoji avietė (Rubus idaeus) – 47 
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plotuose, paprastoji nendrė (Phragmites australis) – 30 plotų, paprastoji garšva (Aegopodium 

podagraria) – 26 plotuose (24 lentelė). 

24 lentelė. Retesnės nebūdingos rūšys, užregistruotos žolynų buveinėse. 

Rūšis 

Kartografuotų 

plotų skaičius Plotas (ha) 

Paprastoji avietė (Rubus idaeus) 47 117,07 

Paprastoji nendrė (Phragmites australis) 30 159,82 

Paprastoji garšva (Aegopodium podagraria) 26 106,98 

Rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus) 7 45,85 

Stambialapis šakys (Pteridium aquilinum) 7 7,46 

Dėmėtoji mauda (Conium maculatum) 6 50,62 

Bukalapė rūgštynė (Rumex obtusifolius) 5 5,30 

Baltažiedis barkūnas (Melilotus albus) 2 2,31 

Paprastoji varnalėša (Arctium tomentosum) 2 4,28 

Didžioji varnalėša (Arctium lappa) 1 0,48 

Paprastoji barborytė (Barbarea vulgaris) 1 20,19 

Siauralapis gaurometis (Chamaenerion angustifolium) 1 1,09 

Paprastoji usnis (Cirsium vulgare) 1 0,41 

Likusios nebūdingos rūšys aptiktos mažiau kaip po 10 kartų (24 lentelė). Kai kurios iš 

retesnių nebūdingų rūšių parodo tam tikras buveinių ypatybes. Pavyzdžiui, paprastoji 

barborytė, parodo, kad pieva buvo neseniai persėta arba tręšta mėšlu, rauktalapė rūgštynė – 

kad buveinėje ganoma, bet po ganymo nenugraužta žolė nepjaunama. 

Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad žolynų buveinėse nebūdingos rūšys sudaro 

gana reikšmingą žolių ardo dalį ir jos parodo blogėjančią arba blogą buveinių būklę. Jeigu 

nebūdingų rūšių nedaug, buveinės būklę galima pagerinti tik sureguliavus naudojimo režimą, 

o jeigu gausumas didelis – būtini intensyvūs buveinių tvarkymo darbai, o tam tikrais atvejais 

ir kitų gamtotvarkos priemonių taikymas. 

6.5. Pelkių buveinių sausinimas 

Vienas iš svarbių pelkių buveinių kokybės rodiklių yra jų hidrologinis režimas. Dėl to 

kartografuojant pelkes buvo vertinama, ar yra pelkėje arba jos artimoje aplinkoje (tiesiogiai 

prie pelkės prisišliejusiose buveinėse) sausinamųjų griovių, kanalų ar kitokių dirbtinių, 

hidrologinį režimą keičiančių darinių.  

Išnagrinėjus duomenis nustatyta, kad 39 pelkinių buveinių plotai yra sausinti, o 63 – 

nesausinti (25 lentelė). Labiausiai sausinimo yra paveiktos šaltiniuotos rūšių negausios pelkės 

ir pelkės su minkšto vandens šaltiniais (D2.2 tipas) ir rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės 

įskaitant eutrofikuotas pelkes su aukštaūgėmis žolėmis ir kalkingus liūnus (D4.1 tipas) – 

atitinkamai 76,14 % ir 70,99 % viso jų ploto yra paveikta sausinamosios melioracijos. 
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Daugiau kaip pusė tarpinių pelkių ir liūnų buveinių (D2.3 tipas) taip pat yra sausinta – 

48,76 % viso šių buveinių ploto (25 lentelė). Būtina pabrėžti, kad sausinimo paveikti didžiausi 

tarpinių pelkių ir liūnų buveinių masyvai, o mažesni išlikę nesausinti, tačiau dėl mažo ploto jų 

stabilumas yra taip pat mažesnis.  

25 lentelė. Pelkių buveinių sausinimo požymių įvertinimas. 

Buveinės 

tipas 

Sausinimas grioviais Nesausinta 

Bendras 

plotas (ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Dalis 

(%) 

D1.1 3 5,58 37,05 12 9,49 62,95 15,07 

D2.1 1 0,67 62,53 1 0,40 37,47 1,06 

D2.2 6 28,00 76,14 5 8,77 23,86 36,78 

D2.3 6 27,39 48,76 19 28,79 51,24 56,18 

D4.1 6 7,00 70,99 3 2,86 29,01 9,86 

D5.1 12 40,33 42,57 19 54,42 57,43 94,75 

D5.2 5 8,99 70,19 4 3,82 29,81 12,80 

Iš viso 39 117,30 51,78 63 108,55 47,92 226,51 

Gana didelę dalį sausintų buveinių sudaro nendrynai ir viksvynai (D5.1 ir D5.2 tipai). 

Negalima griežtai teigti, kad sausinimas buvo visų nendrynų susidarymo priežastis, tačiau 

dalis jų tikrai yra kilę iš anksčiau buvusių žemapelkių arba tarpinių pelkių, kurios visiškai 

degradavo ir virto nendrynais. 

6.6. Svetimžemių rūšių įvairovė, gausumas ir poveikis buveinėms 

Svetimžemės augalų rūšys ir jų skverbimasis į buveines kelia daug ekologinių problemų. 

Daugiausia žalos augalų bendrijoms, buveinėms ir net ištisoms ekosistemoms daro invazinės 

rūšys. Lietuvoje yra 19 augalų rūšių, teisiškai pripažįstamų invaziniais (Teisės aktų registras, 

104301MISAK00D1-433; 2015-07-21) ir dar apie 40 rūšių augalų, kurie ekologiniu požiūriu 

yra invaziniai, tačiau tiesiogiai nekelia pavojaus žmonių sveikatai arba nedaro tiesioginės 

ekonominės žalos.  

Inventorizuojant Kurtuvėnų regioninio parko atvirasias buveines, buvo registruojamos 

visos aptiktos svetimžemės augalų rūšys ir vertinamas jų gausumas. Mažiausia svetimžemių 

rūšių įvairove ir gausumu išsiskyrė pelkių buveinės, o pievų buveinėse šių nepageidaujamų 

rūšių įvairovė ir gausumas buvo didžiausias. Kurtuvėnų regioninio parko teritorijai parengtas 

kartografuotų svetimžemių rūšių žemėlapis (8 priedas).  

Pelkių buveinėse iš viso užregistruotos 5 svetimžemės rūšys. Dažniausiai pasitaikė 

balinis ajeras (Acorus calamus), kuri kartais buvo labai gausi. Daugiausia baliniai ajerai auga 

aukštųjų viksvynų (D5.2 tipas) ir nendrynų be stovinčio vandens (D5.1 tipas) buveinėse. 

Dviejose šio tipo buveinėse buvo aptiktas gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus), vienoje – 
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statusis kiškiakopūstis (Oxalis stricta). Ši rūšis kartą buvo aptikta ir slėnių pelkių (E2.1) 

buveinėje. Visų svetimžemių rūšių gausumas, išskyrus balinį ajerą, pelkių buveinėse buvo 

nedidelis – 1–2 balai. 

Iš visų Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotų 528 žolynų buveinių plotų, 

svetimžemių rūšių neaptikta 176 plotuose (26 lentelė). Kadangi regioniniame parke žolynų 

buveinės užima 1778,7 ha, tai tokios, kuriose auga bent vienos svetimžemės rūšies augalai, 

užima 1030,72 ha.  

26 lentelė. Žolynų buveinės, kuriose neužregistruota svetimžemių rūšių. 

Buveinės tipas 

Kartografuotų 

plotų skaičius 

Plotų skaičius be 

svetimžemių rūšių Plotas (ha) Dalis (%) 

E1.2 5 3 7,39 0,99 

E1.D 26 7 13,32 1,78 

E2.1 69 37 99,52 13,31 

E2.2 7 3 23,73 3,17 

E2.6 122 41 246,98 33,02 

E2.7 251 59 199,74 26,70 

E2.8 1 0 0 0 

E3.4 20 13 79,46 10,62 

E3.5 3 2 2,05 0,27 

E5.1 8 0 0 0 

E5.2 1 1 0,42 0,06 

E5.4 14 10 75,38 10,08 

Iš viso 528 176 747,98 100 

Didžiausiu svetimžemių rūšių skaičiumi ir plotų su svetimžemėmis rūšimis skaičiumi 

išsiskiria tos žolynų buveinės, kuriose nevykdoma arba beveik nevykdoma ūkinė veikla – 

nenaudojamos sausos pievos (E1.D tipas) ir nenaudojamos mezofitų pievos (E2.7 tipas), po jų 

eina sukultūrintos, persėtos ir (arba) gausiai tręšiamos pievos (E2.6 tipas) (27 lentelė). 

Nuolatinėse mezotrofinėse ganyklose ir ganomose pievose (E2.1 tipas) svetimžemių rūšių yra 

santykinai mažiau – kiek mažiau nei pusėje kartografuotų plotų (32 iš 69) buvo užregistruota 

bent viena svetimžemė rūšis. Sukultūrintose, persėtose ir (arba) gausiai tręšiamose pievose 

(E2.6 tipas) kartografuotoame buveinės plote daugiausia buvo užregistruotos 3 svetimžemės 

rūšys, tuo tarpu nenaudojamose mezofitų pievose (E2.7 tipas) didžiausias svetimžemių augalų 

skaičius kartografuotame buveinės plote buvo 8 rūšys (tokie plotai buvo 2) (27 lentelė). 
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27 lentelė. Žolynų buveinių plotuose užregistruotų svetimžemių rūšių skaičius. 

Buveinės tipas 

Kartografuotų buveinių skaičius 

1 rūšis 2 rūšys 3 rūšys 4 rūšys 

E1.2 1 1 0 0 

E1.D 7 5 7 5 

E2.1 19 11 2 1 

E2.2 4 0 0 0 

E2.6 54 20 7 0 

E2.7 80 54 58 20 

E2.8 0 1 0 0 

E3.4 7 0 0 0 

E3.5 1 0 0 0 

E5.1 3 4 1 1 

E5.2 1 0 0 0 

E5.4 3 0 1 0 

Iš viso 180 96 76 27 

 

Buveinės tipas 

Kartografuotų buveinių skaičius 

5 rūšis 6 rūšys 7 rūšys 8 rūšys 

E1.2 0 0 0 0 

E1.D 4 1 1 0 

E2.1 0 0 0 0 

E2.2 0 0 0 0 

E2.6 0 0 0 0 

E2.7 9 2 2 2 

E2.8 0 0 0 0 

E3.4 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 

E5.1 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 

Iš viso 13 3 3 2 

Iš viso užregistruota 16 svetimžemių rūšių (28 lentelė), iš kurių 5 rūšys – gausialapis 

lubinas (Lupinus polyphyllus), Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), aukštoji rykštenė 

(Solidago altissima), šeriuotoji šiušelė (Erigeron stigosus; =Phalacroloma septentrionale) ir 

šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius; = Sarothamnus scoparius) – yra invaziniai augalai, 

įrašyti į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą (Teisės aktų registras, 104301MISAK00D1-433; 

2015-07-21).  

Dar 4 svetimžemės augalų rūšys – vyšninė slyva (Prunus cerasifera), kanadinė konyza 

(Conyza canadensis), dygliuotasis šaltalankis (Hippophae rhamnoides) ir margažiedė liucerna 

(Meicago × varia) – yra ekologiniu požiūriu invazinės rūšys, nors teisiškai tokiomis jos 

nepripažintos (Teisės aktų registras, 104301MISAK00D1-433; 2015-07-21). 
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28 lentelė. Svetimžemės rūšys, užregistruotos žolynų buveinėse. Teisiškai invazinėmis 

laikomos rūšys paryškintos, ekologiniu požiūriu invazinės rūšys paženklintos žvaigždute (*). 

Rūšis 

Kartografuotų 

plotų skaičius Plotas (ha) 

Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus) 265 765,34 

*Vyšninė slyva (Prunus cerasifera) 81 221,90 

Naminė obelis (Malus domestica) 75 189,20 

*Kanadinė konyza (Conyza canadensis) 35 79,58 

Paprastosios alyvos (Syringa vulgaris) 16 35,55 

Dvimetė nakviša (Oenothera biennis) 16 45,10 

Valgomasis krienas (Armoracia rusticana) 14 79,43 

Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) 14 41,60 

*Dygliuotasis šaltalankis (Hippophae rhamnoides) 13 30,75 

Sėjamoji liucerna (Medicago sativa) 12 59,54 

Aukštoji rykštenė (Solidago altissima) 11 21,93 

Šeriuotoji šiušelė (Erigeron stigosus) 10 25,88 

Raudonstiebė nakviša (Oenothera rubricaulis) 8 15,96 

Balinis ajeras (Acorus calamus) 5 19,19 

*Margažiedė liucerna (Meicago × varia) 5 12,39 

Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius) 4 5,21 

Labiausiai išplitusi ir didžiausią pavojų ekosistemoms kelianti svetimžemė rūšis, kuri 

įrašyta ir į invazinių rūšių sąrašą, yra gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus). Ši rūšis 

užregistruota 265 žolynų buveinių plotuose, kurie užima 765,34 ha. Gerokai mažiau 

regioniniame parke atvirosiose buveinėse paplitusi ypač pavojinga invazinė rūšis – 

Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi). Jis užregistruotas 14 plotų ir užkrėsti plotai 

užima 41,60 ha (neįskaičiuoti urbanizuotų teritorijų ir miškų plotai, kuriuose šis invazinis 

augalas aptiktas) (28 lentelė).  

Išnagrinėję gausialapio lubino gausumą kartografuotų žolynų buveinėse matome, kad 

daugiamečiuose žolynuose kalkingame dirvožemyje ir šarmingosiose stepėse (E1.2 tipas) ši 

rūšis aptikta tik viename plote, o nenaudojamose sausose pievose (E1.D tipas) ji aptinkama 

dažniau ir gausiau (29 lentelė). Dar didesnis rūšies dažnumas mezofitų pievose (E2 tipas). 

Didžiausią dažnumą ir gausumą gausialapis lubinas pasiekia sukultūrintose, persėtose ir (arba) 

gausiai tręšiamose pievose (E2.6 tipas) ir nenaudojamose mezofitų pievose (E2.7 tipas) 

(29 lentelė). Nuolatinėse mezotrofinėse ganyklose ir ganomose pievose (E2.1 tipas) ir 

žemumų ir vidutinių aukštumų šienaujamose pievose (E2.2 tipas) rūšis pasitaiko, bet 

gausumas ir dažnumas mažesnis, negu kultūrinėse ir apleistose pievose. Iš to galima daryti 

išvadą, kad pievų naudojimas yra viena iš priemonių, ribojančių šios rūšies gausumą. Ypač 

veiksmingai gausialapio lubino plitimą riboja ankstyvas (birželio pabaigoje) pievų šienavimas. 

Taip naudojant pievas, gausialapiai lubinai nesubrandina sėklų ir neatsinaujina. 
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29 lentelė. Gausialapio lubino gausumas žolynų buveinėse. 

Buveinės tipas 

Gausialapio lubino gausumo balai 

1 2 3 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 

E1.D 1 0,63 3 2,03 4 12,93 

E2.1 4 4,05 13 23,82 2 1,72 

E2.2 1 0,73 0 0 1 2,98 

E2.6 7 21,66 17 79,79 20 66,58 

E2.7 5 21,.27 30 113,26 39 82,11 

E2.8 0 0 1 0,32 0 0 

E3.4 0 0 1 1,21 1 0,20 

E3.5 0 0 0 0 0 0 

E5.1 0 0 1 0.69 1 0,93 

E5.2 0 0 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 2 1,95 

Iš viso 18 48,34 66 221,12 70 169,40 

 

Buveinės tipas 

Gausialapio lubino gausumo balai 

4 5 6–9 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

E1.2 1 4,76 0 0 0 0 

E1.D 0 0 1 6,93 0 0 

E2.1 2 2,47 2 3,09 2 1,81 

E2.2 0 0 1 2,72 1 4,20 

E2.6 7 19,27 5 9,13 5 21,23 

E2.7 22 48,46 15 37,18 46 164,09 

E2.8 0 0 0 0 0 0 

E3.4 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 

E5.1 1 1,15 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 0 0 

Iš viso 32 71,35 24 59,04 54 191,33 

Išnagrinėję Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) pasiskirstymą pagal buveines ir 

gausumą jose, taip pat matome, kad gausiausiai šie augalai paplitę nenaudojamose mezofitų 

pievose (E2.7 tipas) – gausumas įvertintas 3–10 balų, o nuolatinėse mezotrofinėse ganyklose 

ir ganomose pievose (E2.1 tipas) rūšis užregistruota 3 plotuose ir ne taip gausiai – gausumas 

įvertintas 2–5 balais (30 lentelė). Panašus šio invazinio augalo gausumas yra ir reguliariai 

naudojamose (šienaujamose, ganomose) sukultūrintose, persėtose ir (arba) gausiai tręšiamose 

pievose (E2.6 tipas) (30 lentelė). 
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30 lentelė. Sosnovskio barščio gausumas žolynų buveinėse. 

Buveinės tipas 

Sosnovskio barščio gausumo balai 

2 3 4 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 

E1.D 0 0 0 0 0 0 

E2.1 1 6,59 0 0 1 0.12 

E2.2 0 0 0 0 0 0 

E2.6 1 4,90 1 7,53 2 2.87 

E2.7 0 0 1 1,48 1 5.44 

E2.8 0 0 0 0 0 0 

E3.4 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 

E5.1 0 0 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 0 0 

Iš viso 2 11,49 2 9,01 4 8,42 

 

Buveinės tipas 

Sosnovskio barščio gausumo balai 

5 6 8–10 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

Plotų 

skaičius 

Plotas 

(ha) 

E1.2 0 0 0 0 0 0 

E1.D 0 0 0 0 0 0 

E2.1 1 1,24 0 0 0 0 

E2.2 0 0 0 0 0 0 

E2.6 0 0 0 0 0 0 

E2.7 1 0,63 2 1,60 2 9,20 

E2.8 0 0 0 0 0 0 

E3.4 0 0 0 0 0 0 

E3.5 0 0 0 0 0 0 

E5.1 0 0 0 0 0 0 

E5.2 0 0 0 0 0 0 

E5.4 0 0 0 0 0 0 

Iš viso 2 1,88 2 1,60 2 9,20 

Nuolat dirbamų arba neseniai dirbtų žemės ūkio plotų, sodų ir sodybinių sklypų 

buveinėse (I tipas) svetimžemių rūšių pasitaiko gana dažnai, tačiau dažniausia iš jų yra tik 

kanadinė konyza (Conyza canadensis). Vidutiniškai dažnai bet negausiai arba vidutiniškai 

gausiai pasitaiko gausialapis lubinas, o dviejuose plotuose aptiktas Sosnovskio barštis. Be jau 

minėtų rūšių, kartais pasitaiko smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), bulvinė 

saulėgrąža (Helianthus tuberosus), pavasarinė žilė (Senecio vernalis), bitinė facelija (Phacelia 

tanacetifolia). Statinių, pramoninės ir kitose dirbtinėse buveinėse (J tipas) dažniausiai 
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pasitaikanti svetimžemė rūšis, be kanadinės konyzos, yra bevainikė ramunė (Matricaria 

discoidea). 

Apibendrinant galima teigti, kad svetimžemės ir invazinės rūšys Kurtuvėnų regioninio 

parko atvirosiose buveinėse yra gana plačiai paplitusios. Didžiausią pavojų kelia gausialapis 

lubinas. Sosnovskio barštis dar gana neplačiai paplitęs atvirosiose buveinėse, tačiau būtina 

nedelsiant imtis jo nuolatinės kontrolės, kad toliau neplistų, o esant galimybei – imtis ir 

sistemingo naikinimo. 

Svetimžemių augalų kontrolė ir naikinimas yra sudėtingas darbas. Daugelio invazinių 

rūšių naikinimo patirties yra nedaug arba visai nėra. Nepaisant to, kad kai kurių rūšių 

naikinimas įmanomas, ypač vertingose buveinėse šie darbai turi būti atliekami pagal 

individualiai parengtus labai detalius gausos reguliavimo ir naikinimo planus. Būtina pridurti, 

kad reikia imtis ne tik gausialapio lubino ir Sosnovskio barščio, bet taip pat ir aukštosios 

rykštenės (Solidago altissima), šluotinio sausakrūmio (Cytisus scoparius), vyšninės slyvos 

(Prunus cerasifera), šeriuotosios šiušelės (Erigeron stigosus) bei dygliuotojo šaltalankio 

(Hippophae rhamnoides) kontrolės, gausos reguliavimo ir naikinimo veiksmų. 

Nekontroliuojamos šios rūšys per kelerius metus arba maždaug dešimtmetį gali labai išplisti ir 

tapti sunkiai valdomos ir dar sunkiau išnaikinamos. 

6.7. Buveinėms kylančių grėsmių analizė 

Kartografuojant ir vertinant Kurtuvėnų regioninio parko atvirąsias buveines, buvo 

nustatomos svarbiausios toms buveinėms kylančios grėsmės. Nustatant grėsmes daugiausia 

dėmesio buvo kreipiama į buveinės esamą būklę, greta esančių buveinių būklę, kitus 

gamtinius veiksnius, galinčius reikšmingai paveikti buveines (jų padėtis reljefo elementų, 

vandens telkinių, miškų ir kt.), taip pat į egzistuojančius antropogeninius veiksnius (kelių 

tinklą, gyvenviečių, pavienių sodybų gretimybę, vykdomą veiklą ir kt.).  

Pelkių buveinėms daugiausia grėsmių kyla dėl natūralių veiksnių įtakos arba dėl 

natūralių kaitų, kurioms pradžią duoda arba jas skatina žmonių veikla.  

Kaip viena iš svarbiausių grėsmių pelkių buveinėms, nustatytas užtvinimas (K01.04), 

kuris egzistuoja 52 kartografuotiems pelkių buveinių plotams (31 lentelė). Svarbiausias 

veiksnys, galintis sukelti užtvinimą, yra bebrų veikla. Dauguma pelkių buveinių, esančių šalia 

upių, ežerų ar kitų natūralių vandens telkinių, gali būti užtvindytos, jeigu bebrai patvenktų 

vandens tėkmes. Kai kurioms buveinėms užtvinimo grėsmė yra didelė, nes jos yra greta jau 

egzistuojančių bebrų užtvankų arba netolimoje aplinkoje yra bebrų užtvankų. 
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31 lentelė. Pelkių buveinėms kylančios grėsmės. 

Buveinės 

tipas 

Grėsmių kodai ir plotų skaičius 

K01.04 K02.01 K02.03 M01.05 A03.03 A04.03 B01 I01 

D1.1 5 15 15 15 0 0 0 0 

D2.1 1 1 1 1 1 1 0 1 

D2.2 9 11 10 10 0 0 0 0 

D2.3 13 25 25 24 0 0 1 0 

D4.1 6 9 9 9 0 0 0 0 

D5.1 13 31 28 29 1 1 1 5 

D5.2 5 9 9 9 0 0 0 1 

Iš viso 52 101 97 97 2 2 2 7 

Pačią didžiausią grėsmę pelkių buveinėms kelia rūšių sudėties pokyčiai (K02.01) 

(31 lentelė), kurie vyksta dėl įvairių priežasčių, tiek tiesiogiai veikiančių pelkių buveines, tiek 

joms darančių įtaką netiesiogiai. Dauguma rūšių sudėties pokyčių vyksta dėl labai menko 

pelkių buveinių naudojimo ar visiško nenaudojimo. Dėl to buveinės apauga nendrėmis, 

krūmais ir medžiais. Didelės įtakos turi ir vykstanti eutrofikacija (K02.03), kurią taip pat 

sukelia menkas naudojimas, sumažėjęs vandens lygis (M01.05) ir spartus organinių medžiagų 

kaupimasis bei jų mineralizacija esant sulėtėjusiam durpėdaros procesui. Kitos grėsmės turi 

didesnės įtakos tik pavieniams buveinių plotams. Invazinių rūšių skverbimasis (I01) turi 

įtakos kai kurioms nendrynų buveinėms (D5.1 tipas), bet dabar nustatyti svetimžemiai augalai 

reikšmingai šių buveinių pakeisti negali. 

Žolynų buveinėms, kurios beveik visos susidariusios ir egzistuoja dėl žmonių veiklos, 

didžiausią grėsmę kelia grėsmės, kurios tiesiogiai siejasi su jų naudojimo intensyvumu 

(32 lentelė).  

Viena iš didžiausių grėsmių, kylančių žolynų buveinėms, yra nebešienavimas (A03.03). 

Jeigu sukultūrintoms, persėtoms ir gausiai tręšiamoms pievoms (E2.6 tipas) ši grėsmė yra 

neintensyvi arba vidutinė, tai nenaudojamų mezofitų pievų (E2.7 tipas) ir nenaudojamų sausų 

pievų (E1.D tipas) buveinėms ji yra intensyvi. Tą patį galima pasakyti ir apie ganyklų 

apleidimo grėsmę (A04.03).  

Dėl menko žolynų buveinių naudojimo kyla ir kitos labai reikšmingos grėsmės. 

Pirmiausia – apželdinimas arba savaiminis apžėlimas mišku (B01). Ši grėsmė identifikuota 

256 kartografuotiems žolynų buveinių plotams (32 lentelė). Dėl menko naudojimo taip pat 

kyla invazinių svetimžemių rūšių grėsmė (I01). Ši grėsmė, daugiausia vidutinio intensyvumo 

ir intensyvi, egzistuoja net 377 kartografuotiems žolynų plotams. Dėl tos pačios priežasties 

grėsmę žolynų buveinėms kelia rūšių sudėties pokyčiai (K02.01). Nenaudojamose arba mažai 

naudojamose buveinėse ima sparčiai keistis rūšių sudėtis, atsiranda daug nebūdingų rūšių. 
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32 lentelė. Žolynų buveinėms kylančios grėsmės. 

Buveinės 

tipas 

Grėsmių kodai ir plotų skaičius 

A03.03 A04.03 B01 I01 K02.01 A02.03 A04.01 E03 

E1.2 5 4 4 2 4 0 0 0 

E1.D 26 24 15 17 14 0 0 1 

E2.1 62 50 32 36 45 3 1 1 

E2.2 7 6 5 6 2 1 0 0 

E2.6 120 65 61 96 54 7 0 1 

E2.7 251 109 127 201 176 5 0 0 

E2.8 1 0 1 1 0 0 0 1 

E3.4 5 5 1 3 19 0 0 0 

E3.5 3 0 0 0 3 0 0 0 

E5.1 6 0 1 8 8 0 0 0 

E5.2 1 1 2 0 2 0 0 0 

E5.4 1 0 7 7 12 0 0 0 

Iš viso 488 264 256 377 339 16 1 4 

Kitos grėsmės, tokios kaip vertimas dirbamais laukais (A02.03), per intensyvus 

ganymas (A04.01), atliekų šalinimas (E03) kelia grėsmę nedideliam skaičiui kartografuotų 

žolynų buveinių plotų. Pavieniams buveinių plotams nustatytos ir kitos grėsmės, tokios kaip: 

užtvinimas (K01.04), hidrologinio režimo pokyčiai (M01.05). 

Dirbamų laukų buveinėms dažniausiai identifikuota grėsmė yra dirbamų laukų 

apželdinimas mišku (B01), taip pat pesticidų naudojimas (A07), invazinių svetimžemių rūšių 

skverbimasis (I01). 

Dirbtinėms buveinėms (J tipas) grėsmių nedaug, dažniausia jos kelia grėsmę greta 

esančioms buveinėms, nes jose telkiasi invazinių rūšių židiniai, kartais šios buveinės yra 

kitokios taršos židiniai.  

6.8. Buveinių būklės vertinimas 

Apibendrinus atvirųjų buveinių inventorizacijos ir kartografavimo rezultatus ir 

atsižvelgus į svarbiausius buveinių būklę nusakančius rodiklius, buvo įvertinta kiekvieno 

kartografuoto buveinių ploto bendroji būklė.  

Pelkių buveinių vertinimui svarbiausiais kriterijais laikyti medžių projekcinis 

padengimas, krūmų projekcinis padengimas ir sausinimas kanalais (33 lentelė). Išskirti keturi 

buveinių būklės įverčiai. Buveinės suskirstytos į keturias kategorijas: geros, patenkinamos, 

blogos ir labai blogos būklės. Remiantis šiuo suskirstymu, turėtų būti atrenkami plotai, 

kuriuos būtina tvarkyti prioriteto tvarka, siekiant išsaugoti vertingas buveines. 
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33 lentelė. Pelkių buveinių būklės vertinimo kriterijai ir skalė. 

Vertinimo kriterijus 
Buveinės būklės įvertis 

Gera Patenkinama Bloga Labai bloga 

Medžių projekcinis padengimas 0 0,1–5 5,1–10 >10 

Krūmų projekcinis padengimas 0–10* 10,1–20 20,1–40 >40 

Sausinimas 0 1 1 1 

* – aukštapelkių (D1.1 tipas) buveinių būklei vertinti taikyta kita krūmų projekcinio 

padengimo skalė: gera – 0–20 %, patenkinama – 20,1–40 %, bloga – 40,1–50 %, labai bloga 

–>50 %. 

Analogiškai vertinta ir žolynų buveinių būklė, tik naudota daugiau kriterijų: medžių 

projekcinis padengimas, krūmų projekcinis padengimas, nebūdingų rūšių projekcinis 

padengimas, svetimžemių rūšių gausumas, šienavimas ir ganymas (34 lentelė). Buveinės 

suskirstytos į keturias kategorijas: geros, patenkinamos, blogos ir labai blogos būklės. 

34 lentelė. Žolynų buveinių būklės vertinimo kriterijai ir skalė. 

Vertinimo kriterijus 
Buveinės būklės įvertis 

Gera Patenkinama Bloga Labai bloga 

Medžių projekcinis padengimas 0–5 5,1–10 10,1–15 >15 

Krūmų projekcinis padengimas 0–2 2,1–5 5,1–10 >10 

Nebūdingų rūšių padengimas 0–10 10,1–20 20,1–40 >40 

Svetimžemių rūšių gausumas 0–2 2,1–5 5,1–10 >10 

Šienavimas >0 0 0 0 

Ganymas >0 0 0 0 

Krūmynų buveinių (H tipas) būklė vertinta atsižvelgus į joms būdingas savybes 

(35 lentelė). Vertinant atsižvelgta į medžių projekcinį padengimą, nebūdingų rūšių projekcinį 

padengimą, svetimžemių rūšių gausumą, šienavimą ir ganymą. 

35 lentelė. Krūmynų buveinių būklės vertinimo kriterijai ir skalė. 

Vertinimo kriterijus 
Buveinės būklės įvertis 

Gera Patenkinama Bloga Labai bloga 

Medžių projekcinis padengimas 0–5 5,1–10 10,1–15 >15 

Nebūdingų rūšių padengimas 0–10 10,1–20 20,1–40 >40 

Svetimžemių rūšių gausumas 0–2 2,1–5 5,1–10 >10 

Šienavimas >0 0 0 0 

Ganymas >0 0 0 0 

Kiekvienu atveju buveinės būklė nustatyta pagal tą kriterijų, kurio įvertis yra 

blogiausias. Pavyzdžiui, jeigu buveinės būklė pagal medžių projekcinį padengimą yra geros 

būklės, pagal krūmų – patenkinamos, bet yra labai gausu svetimžemių rūšių (5,1–10 balų), 

galutinė buveinės būklė įvertinta kaip bloga.  
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Įvertinus pelkių buveines pagal būklę, nustatyta, kad geros būklės yra tik 11 

inventorizuotų plotų. Iš jų tik du plotai yra aukštapelkių buveinės (D1.1 tipas), vienas plotas – 

rūšių turtingos šaltiniuotos žemapelkės (D4.1 tipas), o likusieji – biologinės įvairovės 

apsaugos požiūriu mažiausiai vertingos buveinės – nendrynai, kuriuose nėra stovinčio 

vandens (D5.1 tipas). Patenkinamos būklės yra 48 pelkinių buveinių plotai (36 lentelė), o 

visos kitos buveinės – blogos arba labai blogos būklės. Tarp labai blogos būklės buveinių 

vyrauja tarpinės pelkės (D2.3 tipas) – taip įvertinta net 12 šių buveinių plotų. 

36 lentelė. Pelkių buveinių pasiskirstymas pagal būklę. 

Būklės įvertis Plotų skaičius Plotas (ha) Ploto dalis, % 

Gera 11 19,25 8,50 

Patenkinama 48 85,24 37,63 

Bloga 28 98,36 43,42 

Labai bloga 15 23,66 10,44 

Iš viso: 102 226,51 100,0 

Žolynų buveinių būklė proporcingai yra geresnė negu pelkių buveinių būklė. Iš viso 70 

plotų (234,60 ha) įvertinti kaip geros būklės, 107 plotai (313,07 ha) – patenkinamos būklės, 

tačiau net 351 plotas yra blogos arba labai blogos būklės (37 lentelė). 

37 lentelė. Žolynų buveinių pasiskirstymas pagal būklę. 

Būklės įvertis Plotų skaičius Plotas (ha) Ploto dalis, % 

Gera 70 234,60 13,2 

Patenkinama 107 313,07 17,6 

Bloga 90 257,78 14,5 

Labai bloga 261 973,29 54,7 

Iš viso: 528 1778,73 100,0 

Tarp geros būklės buveinių vyrauja nuolatinės mezotrofinės ganyklos ir ganomos 

pievos (E2.1 tipas) (28 plotai) bei sukultūrintos, persėtos ir (arba) gausiai tręšiamos pievos 

(E2.6 tipas) (29 plotai) buveinės, kurios vis dar ekstensyviai, retai intensyviai naudojamos 

ūkinėms reikmėms, o kitų tipų geros būklės buveinių (pvz., E2,2, E3.5) yra labai mažai. Tarp 

labai blogos ir blogos būklės buveinių didžiausią dalį sudaro nenaudojamos mezofitų pievos 

(E2.7 tipas) ir apleistos sausos pievos (E1.D tipas). Apleistos sausos pievos pasižymi ypač 

didele biologine įvairove ir svarbios ekologiniu požiūriu, todėl jų tvarkymui turėtų būti 

skiriamas prioritetinis dėmesys.  

Dirbamų laukų ir antropogeninių buveinių būklė nevertinta.  

Apibendrinus visus atvirųjų buveinių būklės duomenis galima teigti, kad Kurtuvėnų 

regioniniame parke vyrauja smarkiai pakitusios buveinės ir vyksta sparti jų degradacija. Dėl 

to, siekiant išsaugoti pačias vertingiausias atvirąsias buveines, būtina nedelsiant imtis jų 
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tvarkymo darbų. Ypač svarbu parinkti tvarkymo ir apsaugos prioritetus ir nuosekliai 

įgyvendinti visas priemones, kurios bus numatytos tikslinėje atvirų buveinių tvarkymo 

programoje. 
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7. KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDAS 

Nekilnojamosios kultūros vertybės bei gamtos paveldo objektai (38 ir 39 lentelės), 

patenkantys į Kurtuvėnų RP teritoriją, buvo išanalizuoti naudojant Kultūros vertybių registro 

(www.kpd.lt) bei saugomų teritorijų valstybės kadastro (http://stk.am.lt/portal/) duomenis. 

Tiek taškiniai, tiek plotiniai gamtos paveldo objektai ir kultūros paveldo objektai bei vietovės 

pateikiami kompaktiniame diske  (dokumento pavadinimas Kurtuvenu RP buveiniu bukles 

zemelapis.pdf).  

38 lentelė. Gamtos paveldo objektai Kurtuvėnų regioniniame parke. 

Nr. 

Gamtos paveldo objektai (plotiniai) EUNIS buveinės 

Pavadinimas Tipas Persidengimas* Tipas Būklė 

1. Dirvonų pušys (2) Botaninis –     

2. Bubių tuopos (5) Botaninis + – E5.41 L. bloga 

3. 
Ventos-Dubysos 

perkaso pušys 
Botaninis –     

4. 
Grafo D. Zubovo 

ąžuolų alėja 
Botaninis –     

5. 
Naisių barsukų 

kolonija 
Zoologinis –     

6. Svilės šaltiniai Hidrogeologinis + – 
D2.12, 

D2.2C  

Bloga, 

patenkinama 

7. Targių ozas Geomorfologinis + – 
D5.1, 

D1.1 

Bloga, 

patenkinama 

8. Pustlaukio duobė Geomorfologinis + – D1.11 Gera 

Nr. 

Gamtos paveldo objektai (taškiniai) EUNIS buveinės 

Pavadinimas Tipas Persidengimas* Tipas Būklė 

1. Skaudvilių uosis Botaninis –     

2. Zuikiškės ąžuolas Botaninis –     

3. Šaukėnų pušis Botaninis –     

4. Paraudžių pušis Botaninis –     

5. Albino pušis Botaninis –     

6. 
Valatkių miško 

ąžuolas 
Botaninis –     

7. Pociškės pušis Botaninis + I1.1 Nevertinta 

8. 
Bubių šešiakamienė 

eglė 
Botaninis –     

9. 
Jurgiškių kalno 

"Raganų šluotos" 
Botaninis –     

10. Naisių pušis Botaninis –     

11. Zuikiškės liepa Botaninis –     

12. Napoleono pušis Botaninis –     

13. Martyno akmuo Geologinis –     

* – - gamtos paveldo objektas nepatenka į atvirąsias buveines; 

  +– - dalis gamtos paveldo objekto teritorijos patenka į atvirąsias buveines; 

  + - gamtos paveldo objektas patenka į atvirąsias buveines. 
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Kurtuvėnų regioniniame parke yra 21 gamtos paveldo objektas (16 botaninių, 2 

geomorfologiniai, 1 geologinis, 1 hidrogeologinis ir 1 zoologinis). 4 gamtos paveldo objektų 

teritorijos dalinai patenka į sukartografuotas atvirąsias buveines (38 lentelė). Šie objektai 

daugiausiai patenka į pelkių buveines (D2.12, D2.2C, D5.1, D1.1, D1.11). Tik vieno 

botaninio gamtos paveldo objekto teritorijos dalis patenka į labai blogos būklės žolynų (E5.41) 

buveinę bei vienas botaninis (taškinis) gamtos paveldo objektas patenka į agrarizuotą (I1.1) 

buveinę. 

Parko teritorijoje yra 74 kultūros paveldo objektai ir vietovės (39 lentelė). Didžiąją dalį 

(44) šių objektų sudaro kultūros vertybės, turinčios išskirtas teritorijas. 6 kultūros paveldo 

objektai bei vietovės pilnai patenka į atvirąsias buveines. Didžioji dalis šių objektų patenka į 

žolynų (E2.7, E2.6, E2.1, E5.2, E5.1) buveines, o likusi nedidelė dalis į pelkių (D5.13) ir 

agrarizuotas (I1.3, I2.22) buveines. Taip pat 6 kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos 

dalinai patenka į sukartografuotas atvirąsias buveines. Didžioji dalis šių kultūros paveldo 

objektų bei vietovių yra žolynų (E5.41, E2.6, E2.7, E5.1, E3.45, E5.42 ir kt.) buveinėse, o 

nedidelė dalis – agrarizuotose (I1.53, I1.3, I1.1) ir pelkių (D5.1, D5.13) buveinėse.  

Likę (30) kultūros paveldo objektų neturi išskirtų teritorijų. Į sukartografuotas atvirąsias 

buveines patenka tik 2 objektai, kurie įsikūrę labai blogos ir blogos būklės žolynų (E5.2, E2.7) 

buveinėse. 

39 lentelė. Kultūros paveldo objektai ir vietovės Kurtuvėnų regioniniame parke. 

Nr. 

Kultūros paveldo objektai ir 

vietovės (plotiniai) EUNIS buveinės 

Pavadinimas Persidengimas* Tipas Būklė 

1. Vainagių piliakalnis, vad. Piliuku –     

2. Antra Bubių dvaro sodyba + – E5.41, E2.7 
L. bloga, 

bloga 

3. Buv. dvaro sodyba + 

E2.7, E2.6, 

E2.1, D5.13, 

I1.3 

L. bloga, 

bloga, gera, 

nevertinta 

4. Juškaičių k. senosios kapinės –     

5. I-ame pas. kare žuvusių karių kapinės –     

6. 
Šilo-Pavėžupio buv. dvaro sodybos 

fragmentai (IV 335) 
+ – 

E2.7, I1.53, 

I1.3, I1.1 
Bloga 

7. Girnikų kalnas + E5.2, E2.6 
L. bloga, 

bloga 

8. Galvydiškės piliakalnis, vad. Pilike –     

9. I-ojo pas. karo karių kapinės –     

10. 
Kalnas, vad. Alka, kitaip Šėtkalniu, ir 

dubeniuotas akmuo 
–     

11. Jusaičių k. senosios kapinės –   
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12. Pirma Bubių dvaro sodyba –     

13. Alksnyniškės k. senosios kapinės + E2.7 L. bloga 

14. 

Beinoriškės stačiatikių senosios 

kapinės su Aleksandros ir Dmitrijaus 

Zubovų kapais 

–     

15. Akmuo su ženklais –     

16. Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia –     

17. 
Vandens malūnas su technologine 

įranga 
+ – E2.7 Bloga 

18. Ventos-Dubysos kanalo liekanos + – 

E2.11, E2.7, 

I1.51, E3.45, 

E2.6, E5.42, 

E5.1, D5.1, 

E1.D, E3.5, 

E1.28, 

E5.42, I1.1, 

I1.3, E2.1, 

E3.4, E5.41, 

E2.1, E1.23, 

E2.2 

L. bloga, 

bloga, 

patenkinama, 

gera, 

nevertinta 

19. Kapinės –     

20. 
Šilkalnio akmuo vad. Martyno 

akmeniu 
–     

21. Kalnas vad. Gaidžiupile –     

22. 
Vandens malūnas su technologine 

įranga 
+ – E2.7, D5.13 L. bloga, gera 

23. Aikštė –     

24. Rimgailų šeimos mauzoliejus –     

25. Kapinės –     

26. Lietuvos partizanų kapai –     

27. Gabriejolės piliakalnis –     

28. Kurtuvėnų piliakalnis su gyvenviete + – E2.7 L. bloga 

29. Sodeliukų k. senosios kapinės + E2.7 L. bloga 

30. Pociškės, Girnikų k. senosios kapinės –     

31. 
Spakauskų šeimos kapo antkapinis 

paminklas 
–     

32. Paminklas P. Višinskiui –     

33. Senkapis –     

34. 
Kurtuvėnų k. senosios kapinės vad. 

Švedkapiais 
+ E5.1 Patenkinama 

35. 
Kurtuvėnų, Gumbučių k. senosios 

kapinės 
–     

36. 
Pašvinės k. pirmosios senosios 

kapinės 
–     

37. 
Pašvinės k. antrosios senosios 

kapinės 
–     

38. Kurtuvėnų dvaro sodyba –     

39. Valatkių k. senosios kapinės –   
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40. Buv. dvaro sodybos fragmentai –     

41. Bubių piliakalnis su gyvenviete + I2.22 Nevertinta 

42. 
Šilkalnio k. antrosios senosios 

kapinės 
–     

43. Akmuo su dubeniu –     

44. 
Šiaulių žydų žudynių ir užkasimo 

vieta 
–     

Nr. 

Kultūros paveldo objektai 

(taškiniai) EUNIS buveinės 

Pavadinimas Persidengimas* Tipas Būklė 

1. 

Beinoriškės stačiatikių senųjų 

kapinių su Aleksandros ir Dmitrijaus 

Zubovų kapais Aleksandros ir 

Dmitrijaus Zubovų kapai 

–     

2. Vandens malūnas –     

3. Technologinė įranga –     

4. Vandens malūnas –     

5. Technologinė įranga –     

6. Karvidė –     

7. Virtuvė –     

8. Daržinė –     

9. Rūsys –     

10. Kumetynas –     

11. Kumetynas –     

12. I-ojo pas. karo karių kapinės + E5.2 L. bloga 

13. I-ojo pas. karo karių kapinės –     

14. Kalvė –     

15. Oficina –     

16. Antros Bubių dvaro sodybos daržinė –     

17. 
Antros Bubių dvaro sodybos 

mokykla 
–     

18. Antros Bubių dvaro sodybos rūsys –     

19. Antros Bubių dvaro sodybos namas –     

20. 
Antros Bubių dvaro sodybos 

lentpjūvė 
–     

21. 
Antros Bubių dvaro sodybos 

kumetynas 
–     

22. Svirnas –     

23. Parkas –     

24. 

Beinoriškės stačiatikių senųjų 

kapinių su Aleksandros ir Dmitrijaus 

Zubovų kapais stačiatikių senosios 

kapinės 

–     

25. 
Koplytėlė su Jono Nepomuko 

skulptūra 
+ E2.7 Bloga 

26. Pastatas (buv. dvaro rūmai) –     

27. Akmuo –   
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28. Arklidė –     

29. Buv. klebonija –     

30. Kalnas –     

* – - kultūros paveldo objektas/vietovė nepatenka į atvirąsias buveines; 

  +– - dalis kultūros paveldo objekto/vietovės teritorijos patenka į atvirąsias buveines; 

  + - kultūros paveldo objektas/vietovė patenka į atvirąsias buveines. 

Dauguma kultūros vertybių patenka į blogesnės nei gera būklė atvirųjų buveinių 

teritorijas, todėl, rengiant tikslines buveinių tvarkymo programas, būtina numatyti specialias 

tvarkymo priemones buveinėms, kuriose yra įsikūrusios kultūros vertybės. 
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8. PRIEMONĖS ATVIRŲJŲ BUVEINIŲ PALANKIAI BŪKLEI PALAIKYTI 

Atvirosios buveinės Kurtuvėnų regioniniame parke, kuriame didelę dalį sudaro miškai, 

yra labai svarbios visų ekosistemų stabilumui ir biologinei įvairovei palaikyti. Kiekvieno tipo 

buveinėms, atsižvelgus į jų prigimtį ir būklę, būtina parinkti tvarkymo ir palaikymo 

priemones, kurios ne tik užtikrintų jų ilgalaikį stabilumą, bet ir būtų ekonomiškai pagrįstos.  

Šiame skyriuje nagrinėjamos kiekvieno tipo buveinėms svarbios apsaugos ir palaikymo 

priemonės. Dalis priemonių yra universalios visų lygmenų tam tikro tipo buveinėms (pvz., 

pelkėms, pievoms), kitos yra specifinės tik kai kurioms antrojo arba trečiojo lygmens 

buveinėms.  

8.1. Pelkių buveinės 

Pelkių buveinės yra vienos iš vertingiausių biologinės įvairovės požiūriu buveinės ne tik 

tarp atvirųjų buveinių, bet tarp visų Kurtuvėnų regioniniame parke esančių natūralių buveinių. 

Pelkėse telkiasi daugiausia saugomų augalų rūšių ir jose išskirta daugiausia europinės svarbos 

buveinių. Dėl to pelkių, kurios regioniniame parke užima palyginti nedidelį plotą, apsaugai 

turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. 

D1 – Iškiliosios ir lygiosios aukštapelkės 

Aukštapelkių stabilumui užtikrinti didžiausios įtakos turi pastovus hidrologinis režimas, 

kuris priklauso ne tik nuo tiesioginės antropogeninių veiksnių įtakos (sausinimas, aplinkinių 

miškų kirtimas), bet ir nuo veiksnių, kurių neįmanoma tiesiogiai valdyti – meteorologinių 

sąlygų bei klimato kaitos. Siekiant išsaugoti aukštapelkių buveines, turi būti: 

1. Nekeičiamas hidrologinis režimas pelkių aplinkoje; 

2. Maksimaliai ribojamas aplinkinių, mineraliniame dirvožemyje esančių miško plotų 

kirtimas, ypač pelkės prieigose (šlaituose, apypelkyje); 

3. Palaikomas atvirų ir retais medžiais apaugusių aukštapelkės plotų santykis, pagal 

kiekvienai pelkei individualiai parengtą priemonių planą. 

D2 – Tarpinės slėnių pelkės ir rūšių negausios žemapelkės 

Tarpinių slėnių pelkių ir rūšių negausių žemapelkių buveinių stabilumui užtikrinti 

didelės įtakos turi pastovus hidrologinis režimas ir tam tikras buveinių plotų naudojimas, 

kuris sulėtina arba sustabdo nepageidaujamus sukcesinius buveinių pokyčius. Siekiant 

išsaugoti šio tipo buveines, turi būti: 
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1. Nekeičiamas hidrologinis režimas pelkių aplinkoje, o jeigu jis pažeistas (praeityje 

pelkės sausintos) – turi būti atkurtas pagal individualiai kiekvienai pelkei parengtą 

priemonių planą; 

2. Maksimaliai ribojamas aplinkinių, mineraliniame dirvožemyje esančių miško plotų 

kirtimas, ypač pelkės prieigose (šlaituose, apypelkyje); 

3. Periodiškai šalinami pertekliniai medžiai ir krūmai bei jų atžalos, visą jų biomasę 

pašalinant iš buveinių ir jų aplinkos; 

4. Nuolat pjaunami žoliniai augalai (ypač nendrės) ir šalinami iš buveinių ir aplinkinių 

plotų, siekiant sustabdyti biomasės kaupimąsi ir eutrofikacijos procesus, kurie yra 

viena iš svarbiausių buveinių degradacijos priežasčių. 

D4 – Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės 

Šarmingos žemapelkės ir kalkingų šaltinių žemapelkės yra pačia didžiausia biologine 

įvairove pasižyminčios pelkių buveinės, kurios ypač sparčiai nyksta ir keičiasi dėl 

antropogeninių ir gamtinių veiksnių įtakos. Šio tipo buveinių stabilumą ir palankią apsaugos 

būklę įmanoma užtikrinti tik palaikant nuolatinį reikiamą hidrologinį režimą ir ekstensyvų 

buveinių naudojimą. Kadangi šis buveinės, netgi priklausančios tam pačiam trečiojo ar 

ketvirtojo lygmens tipui, gerokai skiriasi pagal sąlygas, esančias gretimuose plotuose, 

degradacijos laipsnį ir kitus požymius, visai atvejais konkrečios apsaugos priemonės ir jų 

intensyvumas turi būti parenkamas kiekvienam plotui arba netgi jo daliai individualiai. 

Siekiant išsaugoti ir palaikyti šio tipo buveinių įvairovę, turi būti taikomos tokios bendrosios 

priemonės: 

1. Nekeičiamas hidrologinis režimas pelkių aplinkoje, o jeigu jis pažeistas (praeityje 

pelkės sausintos) – turi būti atkurtas pagal individualiai kiekvienai pelkei parengtą 

priemonių planą; 

2. Periodiškai šalinami pertekliniai medžiai ir krūmai bei jų atžalos, visą jų biomasę 

pašalinant iš buveinių ir jų aplinkos; 

3. Nuolat pjaunami žoliniai augalai (ypač nendrės) ir šalinami iš buveinių ir aplinkinių 

plotų, siekiant sustabdyti biomasės kaupimąsi ir eutrofikacijos procesus, kurie yra 

viena iš svarbiausių buveinių degradacijos priežasčių. 

D5 – Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens 

Viksvynai ir nendrynai, kuriuose nėra stovinčio vandens biologinės įvairovės požiūriu 

mažiausiai vertingos buveinės, kurios susidariusios arba labai smarkiai degradavusių 

žemapelkių ir tarpinių pelkių vietose arba susidariusios greta gamtinių ir dirbtinių vandens 
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telkinių, paprastai dėl antropogeninės įtakos, rečiau dėl natūralių veiksnių poveikio. Šios 

buveinės yra svarbios kai kurių rūšių paukščiams. Tvarkyti ir palaikyti svarbu D5.2 tipo 

buveines (aukštųjų viksvų sąžalynai, kuriuose nėra stovinčio vandens). Šio tipo buveinėse turi 

būti:  

1. Nekeičiamas hidrologinis režimas pelkių aplinkoje; 

2. Periodiškai šalinami pertekliniai medžiai ir krūmai bei jų atžalos, visą jų biomasę 

pašalinant iš buveinių ir jų aplinkos; 

3. Periodiškai pjaunami žoliniai augalai ir šalinami iš buveinių ir aplinkinių plotų, 

siekiant sustabdyti biomasės kaupimąsi ir eutrofikacijos procesus. 

8.2. Pievų buveinės 

Pievų buveinės Kurtuvėnų regioniniame parke užima didžiausius plotus iš visų atvirųjų 

buveinių ir jos yra ypač svarbios kraštovaizdžio stabilumui išlaikyti. Vienas iš svarbiausių 

uždavinių – sustabdyti spartų pievų buveinių nykimą. Pievų buveinės nyksta dėl dviejų 

pagrindinių priežasčių – tikslingai apsodinamos medžiais (įveisiamas miškas) ir savaime 

apauga medžiais ir krūmais dėl to, kad nutrūksta plotų naudojimas ūkiniais tikslais. Daug 

mažesnę grėsmę kelia pievų vertimas dirbamais laukais. Antra vertus, sukultūrintų pievų 

vertimas dirbamais laukais yra natūralus procesas, tik svarbu, kad būtų išlaikoma tam tikra 

pusiausvyra ir dideli pievų plotai nebūtų paversti intensyviai dirbamais laukais.  

Kadangi jau dabar miškų buveinės Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje vyrauja, 

tolesnis pievų vertimas miškais visiškai pažeistų ekologinę pusiausvyrą ir nuskurdintų 

biologinę įvairovę. Dėl to būtina: 

1. Stabdyti arba kiek įmanoma labiau riboti pievų buveinių apsodinimą medžiais; 

2. Skatinti tolesnį ūkiniais tikslais iki šiol naudojamų pievų šienavimą ir ganymą; 

3. Pirmiausia atkurti ir nuolat palaikyti vertingiausias pievų buveines, kurioms būtinas 

ekstensyvus naudojimas; 

4. Sudaryti prioritetinį teritorijų plotų, kuriose pievų buveinės gali būti atkurtos ir 

palaikomos panaudojant minimalias investicijas; 

5. Kontroliuoti ir naikinti invazinius augalus, kurie sukelia negrįžtamas pievų 

buveinių kaitas, vertingiausių buveinių plotams parengti invazinių rūšių gausos 

reguliavimo ir naikinimo planus bei juos nuosekliai įgyvendinti. 

E1 – Sausosios pievos 

Sausos pievos yra ypač vertingos ir labai didele biologine įvairove pasižyminčios 

buveinės, kurios regioniniame parke užima nedidelius plotus ir yra mažai naudojamos dėl 
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menko produktyvumo arba nepalankių reljefo sąlygų (statūs šlaitai). Siekiant išsaugoti šio 

tipo buveines, būtina:  

1. Visiškai sustabdyti sausųjų pievų buveinių, ypač esančių upių ir kalvų šlaituose, 

apsodinimą medžiais;  

2. Atkurti ir ekstensyviai naudoti sausųjų pievų buveines (ypač E1.D – Nenaudojamos 

sausos pievos), kuriose yra didžiausia biologinė įvairovė ir kurios priskiriamos prie 

europinės svarbos buveinių; 

3. Kontroliuoti ir naikinti invazinius augalus. 

E2 – Mezofitų pievos ir E3 – Periodiškai sausos ir drėgnos pievos 

Kurtuvėnų regioniniame parke šios buveinės užima didžiausius plotus, tačiau labai 

didelė jų dalis yra apleistos ir visiškai nenaudojamos (priskirtos prie E2.7 tipo). Svarbiausias 

uždavinys, siekiant išlaikyti ekosistemų stabilumą, yra kiek įmanoma daugiau išsaugoti pievų 

buveinių. Pirmiausia turėtų būti imtasi priemonių didžiausia įvairove pasižyminčių nuolatinių 

mezotrofinių ganyklų, ganomų pievų ir šienaujamų pievų (E2.1, E2.2, E3.4, E3.5 tipai su 

žemesnio lygmens buveinių potipiais) apsaugai ir palaikymui. Didelė dalis sukultūrintų ir 

persėtų pievų (E2.6) iki šiol yra naudojamos, tačiau kyla grėsmė, kad jos gali būti apleistos 

arba degraduoti dėl netinkamo jų tvarkymo (nepašalinama biomasė). Nenaudojamos mezofitų 

pievos (E2.7), jeigu nebus imtasi jokių priemonių, per artimiausią laikotarpį gali visiškai 

sunykti, ypač tos, kurios jau dabar daugiau kaip 10 % apaugusios krūmais, su daug invazinių 

augalų. Siekiant apsaugoti šios grupės pievų buveines, būtina: 

1. Stabdyti arba kiek įmanoma labiau riboti pievų buveinių apsodinimą medžiais; 

2. Skatinti tolesnį ūkiniais tikslais iki šiol naudojamų pievų šienavimą ir ganymą; 

3. Pirmiausia atkurti ir nuolat palaikyti vertingiausias pievų buveines, kurioms būtinas 

ekstensyvus naudojimas; 

4. Sudaryti prioritetinį teritorijų plotų, kuriose pievų buveinės gali būti atkurtos ir 

palaikomos panaudojant minimalias investicijas; 

5. Iš pievų buveinių kasmet šalinti augalų biomasę (nupjautą žolę arba šieną), jokiu 

būdu jos nepalikti buveinėse paskleistos arba sukrautos gretimuose plotuose; 

6. Kirsti ir šalinti krūmus bei jaunus medžius, jų biomasę panaudoti biokuro gamybai 

ar kitoms reikmėms, būtinai pašalinant iš buveinių plotų; 

7. Būtina keisti teisės aktus, kurie reguliuoja žolės pjovimo terminus. Dabartinis 

reguliavimas, kai žolę galima pjauti tik po liepos 15 d. yra viena iš svarbiausių 

priežasčių, lemiančių krūminių builių (taip pat ir invazinių rūšių, tokių kaip 
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gausialapiai lubinai) masinį plitimą pievose ir dėl to vykstančią buveinių 

degradaciją;  

8. Kontroliuoti ir naikinti invazinius augalus, pirmiausia siekiant sustabdyti jų tolesnį 

plitimą. 

E5 – Pamiškių, miško aikštelių pievos ir aukštieji eutrofiniai žolynai 

Buveinės užima nedidelius plotus ir yra ekotoninio pobūdžio. Išsaugoti šias buveines 

įmanoma tik vandens telkinių pakrantėse ir pamiškėse esančius didesnius masyvus, jeigu 

buveinės būtų ekstensyviai naudojamos – pjaunama žolė arba retkarčiais ganomi gyvuliai. 

Visiškai antropogeninės kilmės žolynų (E5.1 tipas) buveinės, jeigu būtų nuolat naudojamos, 

galėtų virsti vertingesnėmis kitų tipų buveinėmis. 

8.3. Viržynai ir krūmynai 

Kurtuvėnų regioniniame parke inventorizuotos tik dekoratyvinių krūmų ir vaiskrūmių 

plantacijos, priskiriamos prie šio tipo buveinių.  

8.4. Žemyninės buveinės be augalų arba su reta jų danga 

Buveinės ekologiniu požiūriu mažai vertingos ir jų apsauga arba būklės palaikymas nėra 

aktuali. Buveinės sukurtos dirbtinai ir neseniai – mechaniškai nustumdžius visą dirvožemio 

paviršių. 

8.5. Žemės ūkio plotai 

Žemės ūkio reikmėms naudojami dirbami plotai ir laikinai nenaudojamos žemės plotai 

yra svarbios atviros buveinės, palaikančios kraštovaizdžio stabilumą. Jų apsaugai specialių 

priemonių taikyti nereikia, tačiau svarbu, kad šių buveinių, ypač ekstensyviai naudojamų 

dirbamų laukų, plotai išliktų visą laiką maždaug tokie patys.  

8.6. Statiniai, pramoninės ir kitos dirbtinės buveinės 

Buveinės ekologiniu požiūriu mažai vertingos ir jų apsauga arba būklės palaikymas nėra 

aktuali. Daugiau dėmesio reikėtų skirti pramoninės kasybos plotams (J3 tipas), kuriuose 

potencialiai gali susidaryti biologinės įvairovės požiūriu vertingos buveinės, jeigu 

nebenaudojami karjerai būtų tinkamai rekultivuoti. Svarbiausia, kad jie nebūtų apsodinami 

svetimžemiais medžiais ir krūmais (pvz., šaltalankiais).  



75 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Davies C. E., Moss D.,  Hill M. O., 2004: EUNIS Habitat Classification Revised 2004. – 

European Environment Agency. 

2. Louvel J., Gaudillat V., Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, 

Système d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction 

française. Habitats terrestres et d’eau douce. – Paris. 

3. Rašomavičius V., 2012: EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas. – Vilnius. 

 

 

 

 

 



76 

PRIEDAI 



77 

1 priedas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
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4 priedas (tęsinys 
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5 priedas 

 

GRĖSMIŲ, POVEIKIO IR VEIKLŲ SĄRAŠAS 

 

A ŽEMĖS ŪKIS 

A01 Auginimas 

A02 Auginimo būdų pokyčiai 

A02.01 Intensyvėjanti žemdirbystė 

A02.02 Kultūrų kaita 

A02.03 Vertimas dirbamais laukais 

A03 Šienavimas, kirtimas 

A03.01 Intensyvus šienavimas arba šienavimo intensyvėjimas 

A03.02 Neintensyvus šienavimas 

A03.03 Nebešienavimas 

A04 Ganymas 

A04.01 Intensyvus ganymas 

A04.01.01 Intensyvus galvijų ganymas 

A04.01.02 Intensyvus avių ganymas 

A04.01.03 Intensyvus arklių ganymas 

A04.01.04 Intensyvus ožkų ganymas 

A04.01.05 Intensyvus mišrus ganymas 

A04.02 Neintensyvus ganymas 

A04.02.01 Neintensyvus galvijų ganymas 

A04.02.02 Neintensyvus avių ganymas 

A04.02.03 Neintensyvus arklių ganymas 

A04.02.04 Neintensyvus ožkų ganymas 

A04.02.05 Neintensyvus mišrus ganymas 

A04.03 Ganyklų apleidimas 

A05 Gyvulių auginimas ir veisimas (be ganymo) 

A05.01 Gyvulių veisimas 

A05.02 Bandos šėrimas 

A05.03 Gyvulių neveisimas 

A06 Vienmetės ir daugiametės nemedieninės kultūros 

A06.01 Vienmečiai maistinių kultūrų pasėliai 

A06.01.01 Intensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas 

A06.01.02 Neintensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas 

A06.02 Daugiametės nemedieninės kultūros 

A06.02.01 Intensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas 

A06.02.02 Neintensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas 

A06.03 Biokuro gamyba 

A06.04 Nebeauginimas 

A07 Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas 

A08 Tręšimas 

A09 Drėkinimas 

A10 Žemės ūkio valdų pertvarkymas 

A10.01 Gyvatvorių ir medžių guotų šalinimas 

A10.02 Akmeninių tvorų ir krantinių šalinimas 

A11 Aukščiau nepaminėta žemės ūkio veikla 

 

B MIŠKININKYSTĖ 

B01 Apželdinimas mišku 

B01.01 Apželdinimas vietiniais medžiais 
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B01.02 Apželdinimas nevietiniais medžiais 

B02 Miškų ir plantacijų naudojimas 

B02.01 Miškų atsodinimas 

B02.01.01 Miškų atsodinimas vietiniais medžiais 

B02.01.02 Miškų atsodinimas nevietiniais medžiais 

B02.02 Plynieji miškų kirtimai 

B02.03 Pomiškio šalinimas 

B02.04 Džiūstančių medžių ir medienos šalinimas 

B02.05 Neintensyvūs miškų kirtimai (paliekant nudžiūvusius ir senus 

medžius, išvartas) 

B02.06 Medyno retinimas 

B03 Miškų naudojimas neatsodinant ir neatželdinant 

B04 Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas miškininkystėje 

B05 Miškų tręšimas 

B06 Miškų ganymas 

B07 Aukščiau nepaminėta miškininkystės veikla 

 

C KASY BA, NAUDINGŲJŲ IŠT EKLIŲ NAUDOJIMAS IR ENERGIJOS GAMYBA 

C01 Kasyba 

C01.01 Smėlio ir žvyro kasimas 

C01.01.01 Smėlio ir žvyro karjerai 

C01.01.02 Paplūdimių kasimas 

C01.02 Molio kasimas 

C01.03 Durpių kasimas 

C01.03.01 Rankinis durpių kasimas 

C01.03.02 Mechanizuotas durpių kasimas 

C01.04 Kasyklos 

C01.04.01 Pusiau atviros kasyklos 

C01.04.02 Požeminės kasyklos 

C01.05 Druskos gavyba 

C01.05.01 Druskos tvenkinių apleidimas 

C01.05.02 Druskos tvenkinių konversija 

C01.06 Geotechniniai tyrimai 

C01.07 Aukščiau nepaminėta kasybos veikla 

C02 Naftos ir dujų telkinių žvalgymas ir gavyba 

C02.01 Žvalgomieji gręžiniai 

C02.02 Gavybos gręžiniai 

C02.03 Atraminė gręžimo platforma 

C02.04 Pusiau panirusi gręžimo platforma 

C02.05 Gręžimo laivas 

C03 Atsinaujinančių abiotinių energijos išteklių naudojimas 

C03.01 Geoterminė energetika 

C03.02 Saulės energetika 

C03.03 Vėjo energetika 

C03.04 Potvynių energetika 

 

D SUSISI EKIMO, ENERGIJOS PERDAVIMO IR RYŠIŲ TINKLAI  

D01 Keliai, takai ir geležinkeliai 

D01.01 Takų, lauko kelių ir dviračių takų tinklas 

D01.02 Žvyrkeliai ir keliai kieta danga 

D01.03 Automobilių stovėjimo aikštelės ir vietos 

D01.04 Geležinkeliai 
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D01.05 Tiltai, viadukai 

D01.06 Tuneliai 

D02 Energijos perdavimo ir ryšių tinklai 

D02.01 Elektros energijos perdavimo ir telefono linijos 

D02.01.01 Antžeminės elektros energijos perdavimo ir telefono linijos 

D02.01.02 Požeminės arba povandeninės elektros energijos perdavimo ir telefono linijos 

D02.02 Vamzdynai 

D02.03 Ryšių bokštai ir antenos 

D02.09 Kiti energijos perdavimo tinklai 

D03 Laivybos keliai, uostai ir jūros statiniai 

D03.01 Uostai 

D03.01.01 Slipai 

D03.01.02 Prieplaukos, turistinės prieplaukos, pasivaikščiojimo tiltai 

D03.01.03 Žvejybos uostai 

D03.01.04 Pramonės uostai 

D03.02 Laivybos keliai 

D03.02.01 Prekinės laivybos keliai 

D03.02.02 Greitaeigių keltų keliai 

D03.03 Jūros statiniai 

D04 Oro uostai ir jų takai 

D04.01 Oro uostai 

D04.02 Aerodromai ir sraigtasparnių tūpimo aikštelės 

D04.03 Oro uostų takai 

D05 Pagerintas teritorijos pasiekiamumas 

D06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su transportu ir ryšiais 

 

E URBANIZACIJA , GYVENAMŲJŲ IR KOMERCINIŲ VIETOVIŲ PLĖTRA 

E01 Urbanizuotos vietovės, žmonių gyvenvietės 

E01.01 Ištisinės urbanizuotos vietovės 

E01.02 Neištisinės urbanizuotos vietovės 

E01.03 Išsibarsčiusios gyvenamosios vietovės 

E01.04 Kitaip išsidėsčiusios gyvenamosios vietovės 

E02 Pramonės ir prekybos teritorijos 

E02.01 Gamyklos 

E02.02 Pramonės sandėliai 

E02.03 Kitos pramonės ir prekybos teritorijos 

E03 Atliekų šalinimas 

E03.01 Buitinių atliekų šalinimas 

E03.02 Pramonės atliekų šalinimas 

E03.03 Inertinių atliekų šalinimas 

E03.04 Kitokių atliekų šalinimas 

E03.04.01 Paplūdimių pildymas smėliu 

E04 Statiniai ir pastatai kraštovaizdyje 

E04.01 Žemės ūkio statiniai ir pastatai kraštovaizdyje 

E04.02 Kariniai statiniai ir pastatai kraštovaizdyje 

E05 Medžiagų sandėliai 

E06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su urbanizacija, pramone ir panašia veikla 

E06.01 Statinių ir pastatų griovimas 

E06.02 Pastatų rekonstrukcija ir renovacija 
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F BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKĮ IR 

MIŠKININKYSTĘ 

F01 Jūrų ir gėlojo vandens akvakultūros 

F01.01 Intensyvi žuvininkystė 

F01.02 Kabamosios akvakultūros 

F01.03 Dugninės akvakultūros 

F02 Žvejyba ir vandens gyvųjų išteklių naudojimas 

F02.01 Verslinė pasyvioji žvejyba 

F02.01.01 Žvejyba gaudyklėmis 

F02.01.02 Žvejyba statomaisiais tinklais 

F02.01.03 Žvejyba dugninėmis ūdomis 

F02.01.04 Žvejyba pelaginėmis ūdomis 

F02.02 Verslinė aktyvioji žvejyba 

F02.02.01 Žvejyba dugno arba priedugnio tralais 

F02.02.02 Žvejyba pelaginiais tralais 

F02.02.03 Žvejyba dugniniais traukiamaisiais tinklais 

F02.02.04 Žvejyba gaubiamaisiais tinklais 

F02.02.05 Žvejyba dragomis 

F02.03 Mėgėjų žvejyba 

F02.03.01 Jauko kasimas arba rinkimas 

F02.03.02 Meškeriojimas 

F02.03.03 Žvejyba žeberklais 

F03 Sausumos gyvūnų medžioklė ir rinkimas 

F03.01 Medžioklė 

F03.01.01 Medžiojamųjų žvėrių daroma žala (per tankiose populiacijose) 

F03.02 Sausumos gyvūnų rinkimas ir šalinimas 

F03.02.01 Gyvūnų rinkimas kolekcijoms (vabzdžių, roplių, varliagyvių) 

F03.02.02 Ėmimas iš lizdų (sakalų) 

F03.02.03 Gaudymas spąstais, nuodijimas, brakonieriavimas 

F03.02.04 Plėšrūnų reguliavimas 

F03.02.05 Atsitiktinis gaudymas 

F03.02.09 Kitų formų gyvūnų gaudymas 

F04 Sausumos augalų rinkimas arba šalinimas 

F04.01 Neteisėtas augalų rinkimas 

F04.02 Rinkimas (grybų, kerpių, uogų ir kt.) 

F04.02.01 Uogavimas šukomis 

F04.02.02 Rinkimas rankomis 

F05 Neteisėtas jūros faunos rinkimas arba šalinimas 

F05.01 Sprogdinimas 

F05.02 Midijų rinkimas 

F05.03 Nuodijimas 

F05.04 Brakonieriavimas 

F05.05 Šaudymas 

F05.06 Rinkimas kolekcijoms 

F05.07 Kita (gaudymas dreifuojančiaisiais tinklais) 

F06 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su medžiokle, žvejyba ir gyvūnų ar augalų 

rinkimu 

F06.01 Žvėrių ir paukščių veisyklos 

 

G ŽMONIŲ POVEIKIS IR PAŽAIDOS 

G01 Lauko sporto ir poilsio veikla 

G01.01 Vandens sportas 
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G01.01.01 Motorizuotas vandens sportas 

G01.01.02 Nemotorizuotas vandens sportas 

G01.02 Vaikščiojimas, jodinėjimas ir važinėjimas bemotoriu transportu 

G01.03 Motorinės transporto priemonės 

G01.03.01 Įprastas važinėjimas 

G01.03.02 Važinėjimas bekele 

G01.04 Alpinizmas, laipiojimas uolomis, leidimasis į urvus 

G01.04.01 Alpinizmas ir laipiojimas uolomis 

G01.04.02 Leidimasis į urvus 

G01.04.03 Rekreacinis leidimasis į urvus 

G01.05 Sklandymas, skraidymas skraidyklėmis ir oro balionais 

G01.06 Slidinėjimas, greitasis leidimasis nuo kalnų 

G01.07 Nardymas su akvalangu arba vamzdeliu 

G01.08 Kitų rūšių lauko sportas ir poilsis 

G02 Sporto ir laisvalaikio statiniai 

G02.01 Golfo aikštynai 

G02.02 Slidinėjimo kompleksai 

G02.03 Stadionai 

G02.04 Lenktynių trasos, lenktynių keliai 

G02.05 Hipodromai 

G02.06 Pramogų parkai 

G02.07 Sporto aikštelės 

G02.08 Kempingai ir kemperių aikštelės 

G02.09 Gyvūnijos stebėjimas 

G02.10 Kiti sporto ir poilsio kompleksai 

G03 Informacijos centrai 

G04 Karinė veikla ir pilietiniai neramumai 

G04.01 Karinės pratybos 

G04.02 Karinės veiklos nutraukimas 

G05 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su žmonių poveikiu ir pažaidomis 

G05.01 Mindymas, per intensyvus naudojimas 

G05.02 Paviršiaus nutrynimas ir mechaninės jūros dugno pažaidos 

G05.03 Gilesnių jūros dugno sluoksnių pažaidos 

G05.04 Vandalizmas 

G05.05 Intensyvi viešųjų parkų priežiūra ir paplūdimių valymas 

G05.06 Medžių genėjimas ir kirtimas dėl žmonių saugumo, pakelės medžių šalinimas 

G05.07 Nepakankamos arba netinkamos aplinkosaugos priemonės 

G05.08 Urvų ir požeminių galerijų uždarymas 

G05.09 Tvoros, aptvarai 

G05.10 Lėktuvų skraidymas (žemės ūkio reikmėms) 

G05.11 Žūtis arba sužalojimai susidūrus 

 

H TARŠA 

H01 Paviršinių vandenų tarša (gėlųjų, sūrių ir apysūrių) 

H01.01 Paviršinių vandenų tarša iš pramonės įmonių 

H01.02 Paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų 

H01.03 Kiti taškiniai paviršinių vandenų taršos šaltiniai 

H01.04 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų arba gyvenviečių 

nuotekų 

H01.05 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir miškininkystės veiklos 

H01.06 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl susisiekimo ir infrastruktūros tinklų, 

nesusijusi su kanalizacija ir kelių valymu 
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H01.07 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl apleistų pramonės kompleksų 

H01.08 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl buitinės kanalizacijos ir nutekamųjų 

vandenų 

H01.09 Aukščiau neminėti išsklaidytosios taršos šaltiniai 

H02 Požeminių vandenų tarša (taškinė ir išsklaidytoji) 

H02.01 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš užterštų vietų 

H02.02 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš atliekų sąvartynų 

H02.03 Požeminių vandenų tarša, susijusi su naftos pramonės infrastruktūra 

H02.04 Požeminių vandenų tarša, susijusi su kasyklų vandens prasisunkimu 

H02.05 Požeminių vandenų tarša dėl nuotekų išleidimo (užteršto vandens išleidimas į drenažo 

šulinius) 

H02.06 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir miškininkystės veiklos 

H02.07 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl kanalizacijos neturinčių gyvenviečių 

H02.08 Išsklaidytoji tarša dėl urbanizuotos žemėnaudos 

H03 Jūros vandenų tarša 

H03.01 Naftos išsiliejimas jūroje 

H03.02 Nuodingųjų cheminių medžiagų išsiliejimas iš jūros sąvartynų 

H03.02.01 Tarša nesintetinėmis medžiagomis 

H03.02.02 Tarša sintetinėmis medžiagomis 

H03.02.03 Tarša radionuklidais 

H03.02.04 Kitų medžiagų (skysčių, dujų) patekimas 

H03.03 Jūrų tarša stambiomis šiukšlėmis (plastikiniais maišeliais, putplasčiu) 

H04 Oro tarša, oro teršalai 

H04.01 Rūgštūs lietūs 

H04.02 Tarša azotinėmis medžiagomis 

H04.03 Kitokia oro tarša 

H05 Dirvožemio tarša ir kietosios atliekos (išskyrus išsiliejimus) 

H05.01 Šiukšlės ir kietosios atliekos 

H06 Perteklinė energija 

H06.01 Triukšmas 

H06.01.01 Taškinis arba nereguliarus triukšmas 

H06.01.02 Išsklaidytasis arba nuolatinis triukšmas 

H06.02 Šviesos tarša 

H06.03 Vandens telkinių įšildymas 

H06.04 Elektromagnetinio lauko pokyčiai 

H06.05 Seisminiai tyrimai, sprogdinimai 

H07 K itokių formų tarša 

 

I INVAZINĖS IR KITOKIOS PRO BLEMINĖS RŪŠYS IR GENAI 

I01 I nvazinės svetimžemės rūšys 

I02 Probleminės vietinės rūšys 

I03 Introdukuota genetinė medžiaga, GMO 

I03.01 Gyvūnų genetinė tarša 

I03.02 Augalų genetinė tarša 

 

J GAMTINIŲ SISTEMŲ POKYČIAI 

J01 Gaisrai ir gaisrinė sauga 

J01.01 Deginimas 

J01.02 Gamtinių gaisrų slopinimas 

J01.03 Gaisrų stygius 

J02 Antropogeninis vandens režimo pertvarkymas 

J02.01 Užpylimas gruntu, žemės įsavinimas, sausinimas 
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J02.01.01 Polderių įrengimas 

J02.01.02 Žemės įsavinimas iš jūros, upių deltų ar šlapynių 

J02.01.03 Griovių, kanalų, tvenkinių, kūdrų, šlapynių arba duobių pripildymas gruntu 

J02.01.04 Kasybos teritorijų rekultivacija 

J02.02 Nuosėdų ir dumblo šalinimas 

J02.02.01 Gilinimas ir gėlojo vandens telkinių nuosėdų šalinimas 

J02.02.02 Estuarijų ir priekrantės nuosėdų šalinimas 

J02.03 Tiesinimas ir vandens nukreipimas 

J02.03.01 Didelio masto vandens nukreipimas 

J02.03.02 Tiesinimas (pavertimas kanalais) 

J02.04 Potvynių režimo pertvarkymas 

J02.04.01 Užliejimas 

J02.04.02 Pašalintas užliejimas 

J02.05 Hidrografinio tinklo pertvarkymas 

J02.05.01 Jūros srovių keitimas 

J02.05.02 Sausumos tekančio vandens telkinių pertvarkymas 

J02.05.03 Sausumos stovinčio vandens telkinių pertvarkymas 

J02.05.04 Vandens saugyklos 

J02.05.05 Mažosios hidroelektrinės, užtvankos ir dirbtiniai slenksčiai 

J02.05.06 Bangų poveikio pokyčiai 

J02.06 Paviršinio vandens ėmimas 

J02.06.01 Paviršinio vandens ėmimas žemės ūkiui 

J02.06.02 Paviršinio vandens ėmimas buitinėms reikmėms 

J02.06.03 Paviršinio vandens ėmimas gamybos pramonei 

J02.06.04 Paviršinio vandens ėmimas elektros gamybai (aušinimui) 

J02.06.05 Paviršinio vandens ėmimas žuvininkystės ūkiams 

J02.06.06 Paviršinio vandens ėmimas hidroenergetikai 

J02.06.07 Paviršinio vandens ėmimas karjerams ir atviroms kasykloms 

J02.06.08 Paviršinio vandens ėmimas laivybai 

J02.06.09 Paviršinio vandens ėmimas vandens perdavimui 

J02.06.10 Didelio masto vandens ėmimas kitoms reikmėms 

J02.07 Požeminio vandens ėmimas 

J02.07.01 Požeminio vandens ėmimas žemės ūkiui 

J02.07.02 Požeminio vandens ėmimas buitinėms reikmėms 

J02.07.03 Požeminio vandens ėmimas pramonei 

J02.07.04 Požeminio vandens ėmimas karjerams ir atviroms kasykloms 

J02.07.05 Kitoks didelio masto požeminio vandens ėmimas žemės ūkiui 

J02.08 Požeminio vandens lygio kėlimas (dirbtinis požeminio vandens telkinių pildymas) 

J02.08.01 Vandens į požeminio vandens telkinius, dirbtinai juos pildant 

J02.08.02 Paimto požeminio vandens grąžinimas 

J02.08.03 Kasyklų vandens recirkuliacija 

J02.08.04 Kitoks didelio masto požeminių vandens telkinių maitinimas 

J02.09. Sūraus vandens prasiskverbimas į požeminius vandenis 

J02.09.01 Sūraus vandens prasiskverbimas 

J02.09.02 Kitoks prasiskverbimas 

J02.10 Vandens ir pakrančių augalijos tvarkymas sausinant 

J02.11 Sąnašų kaupimosi pokyčiai, iškastų nuosėdų išpylimas 

J02.11.01 Iškastų nuosėdų išpylimas 

J02.11.02 Kitokie sąnašų kaupimosi pokyčiai 

J02.12 Pylimai, krantų tvirtinimas, dirbtiniai paplūdimiai 

J02.12.01 Apsauga nuo jūros potvynių arba jūros krantų apsauga 

J02.12.02 Pylimai ir apsauga nuo sausumos vandens telkinių potvynių 
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J02.13 Nebetvarkomi vandens telkiniai 

J02.14 Pakitusi vandens kokybė dėl antropogeninių druskingumo pokyčių 

J02.15 Aukščiau nepaminėta veikla, susijusi su vandens režimo pokyčiais 

J03 K itoks ekosistemų pertvarkymas 

J03.01 Specifinių buveinių sąlygų nykimas 

J03.01.01 Grobio išteklių (įskaitant maitą) sumažėjimas 

J03.02 Buveinių ryšių nykimas dėl antropogeninių priežasčių 

J03.02.01 Migracijos ir kliūčių migracijai mažėjimas 

J03.02.02 Plitimo silpnėjimas 

J03.02.03 Genetinių mainų silpnėjimas 

J03.03 Erozijos silpnėjimas, stygius arba prevencija 

J03.04 Niokojantys taikomieji (pramonės) tyrimai 

 

K GAMTINIAI BIOTINIAI IR ABIOTINIAI PRO CESAI (IŠSKYRUS 

KATASTROFAS ) 

K01 Abiotiniai (lėti) gamtiniai procesai 

K01.01 Erozija 

K01.02 Sąnašų kaupimasis 

K01.03 Išdžiūvimas 

K01.04 Užtvinimas 

K01.05 Dirvožemių druskėjimas 

K02 Biocenozių vystymasis, sukcesija 

K02.01 Rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija) 

K02.02 Organinių medžiagų kaupimasis 

K02.03 Eutrofikacija (natūrali) 

K02.04 Rūgštėjimas (natūralus) 

K03 Gyvūnų tarprūšiniai ryšiai 

K03.01 Tarprūšinė konkurencija 

K03.02 Parazitizmas 

K03.03 Ligų plitimas 

K03.04 Plėšrūnų veikla 

K03.05 Įveistų rūšių sukeliamas antagonizmas 

K03.06 Antagonizmas su naminiais gyvūnais 

K03.07 Kita gyvūnų tarprūšinė konkurencija 

K04 Augalų tarprūšiniai ryšiai 

K04.01 Konkurencija 

K04.02 Parazitizmas 

K04.03 Ligų plitimas 

K04.04 Apdulkintojų stygius 

K04.05 Augalėdžių gyvūnų sukeltos pažaidos 

K05 Sumažėjęs vaisingumas ir genetinis nusilpimas 

K05.01 Sumažėjęs gyvūnų vaisingumas ir įvaisa 

K05.02 Sumažėjęs augalų vaisingumas ir genetinis nusilpimas 

(įskaitant endogamiją) 

K06 Aukščiau nepaminėta arba įvairi augalų tarprūšinė konkurencija 

 

L GEOLOGINIAI ĮVYKIAI, GAMTINĖS KATASTROFOS 

L01 Ugnikalnių veikla 

L02 Potvynių bangos, cunamiai 

L03 Žemės drebėjimai 

L04 Sniego griūtys 

L05 Žemės įgriuvos, nuošliaužos 
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L06 Požeminės griūtys 

L07 Audros, ciklonai 

L08 Grimzdimas į vandenį 

L09 Savaiminiai gaisrai 

L10 Kitos gamtinės katastrofos 

 

M KLIMATO POKYČIAI 

M01 Abiotinių sąlygų pokyčiai 

M01.01 Temperatūros pokyčiai 

M01.02 Sausros ir kritulių sumažėjimas 

M01.03 Užliejimas ir kritulių pagausėjimas 

M01.04 pH pokyčiai 

M01.05 Hidrologinio režimo pokyčiai 

M01.06 Bangų poveikio pokyčiai 

M01.07 Jūros lygio pokyčiai 

M02 Biotinių sąlygų pokyčiai 

M02.01 Buveinių poslinkis ir kaita 

M02.02 Procesų desinchronizacija 

M02.03 Rūšių nykimas 

M02.04 Rūšių migracija 

 

X GRĖSMIŲ NĖRA 

XO GRĖSMĖS , KYLANČIOS NE IŠ ES ŠALIES 

XE GRĖSMĖS, KYLANČIOS NE IŠ ES TERITORIJOS 

U NEŽINOMOS GRĖSMĖS 
 

 

 


