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Spontaniškai plintantys ir formuojantys bioįvairovę žmogaus paveiktose buveinėse sinantropiniai augalai susitelkia į įvairias bendrijas. 2006–2008 

m. LŽŪU Mokomojo ūkio ekologinės gamybos plote buvo tiriamos ir įvertinamos sinantropinės bendrijos pagal charakteringas ir diferencines rūšis, nu-
statytas tiriamųjų laukelių metodu. Skirtinga sinantropinių apofitų ir antropofitų rūšinė įvairovė bei šių augalų bendrijos jungiamos į 2 klases: Molinio 
Arrenatheretea Tx.37 ir Stellarietea mediae (Br.–Bl. 32) Tx., Lohm. et Prsg.50, buvo nustatytos pakelėse ir pasėliuose, priklausomai nuo augalų bendri-
jos antropogeniškumo lygmens ir edafinių sąlygų. Antropogeniškai paveiktose ekologinės gamybos pasėliuose ir pakelėse įsikūrusią augalų įvairovę su-
darė 21 magnolijūnų (Magnoliophyta) skyriaus ir 1 asiūklūnų skyriaus (Equisetophyta) šeimos. Kerpių ir samanų rūšių tirtoje teritorijoje neaptikta. Dėl 
didesnės sinantropinių rūšių įvairovės pusiau natūralios pakelių bendrijos yra galimi rūšių kolonizacijos ištekliai ariamųjų laukų pasėliams. Miglinių (Po-
aceae) šeimos žolės ir daugiametės įvairiažolės telkiasi mažiau dirbamose, nesėtose ekologinės gamybos ploto pakelėse. Vienmečių nitrofilinių terofitų 
sinantropinė augalija vyravo EŽ žieminių kviečių bei avižų-žirnių mišinio pasėliuose. 

Ekologinė gamyba, antropogeninės buveinės, augalų bendrijos 

 
Įvadas 
 

Įvairaus lygio sinantropinių segetinių augalų bendrijų 
sudėtis ir struktūra yra glaudžiai susijusi su žemdirbystės 
sistema, lemiančia dirvos dirbimo būdus, trąšų tipus ir 
formas ir kitas agrotechnikos priemones (Marciniuk, 2005; 
Stupnicka-Rodzynkiewicz et al., 1987; Bruun et al., 2001; 
Pärtel et al., 2005). Aprašytos piktžolių fitocenozės yra su-
siformavusios intensyvios žemdirbystės pasėliuose (Stan-
cevičius, 1959; Pашомавичюс, 1988; Dengler et al., 
2005). Šiuolaikinės naujos žemdirbystės technologijos bei 
metodai lemia žymius pasikeitimus (eutrofikaciją, toksika-
ciją, vandens balansą ir kt.) sinantropinių augalų biotopuo-
se (Ejrnæs, Bruun, 1995). Šie pokyčiai sąlygojo anksčiau 
susiformavusių laukų bendrijų bioįvairovę ir sandarą (Bru-
un et al., 2000). Dėl anglies dulkių, nuodingų industrijos 
bei automobilių išmetamų dujų pakito viršutinių dirvos 
sluoksnių cheminė sudėtis, ypač druskingumas, pH ir už-
terštumas sunkiaisiais metalais skatino stenotipinių charak-
teringųjų rūšių nykimą ir susiformavusių sinantropinių 
bendrijų irimą (Мотекайтите, 1986). Tačiau kartu šie nei-
giami antropogeninės kilmės veiksniai sąlygojo adventyvi-
nių taksonų gausumą bei plitimą, skatinantį rūšių įvairovės 
didėjimą (Marciniuk, 2005; Pärtel et al., 2005).  

Literatūroje nėra duomenų apie sinantropinių, tarp jų ir 
segetinių augalų bendrijų, susiformavusių ekologinės ga-
mybos sąlygomis, palyginamosios analizės. Šio darbo tiks-
las – įvertinti sinantropinių augalų bendrijas LŽŪU Mo-
komojo ūkio (Kauno r.) ekologinės žemdirbystės grūdinių 
javų ir mišinių pasėliuose bei pakelėse; pagal charakterin-
gas bei diferencines rūšis nustatyti augalų asociacijų sin-
taksonominę priklausomybę. 

 
Metodai  
 

Fitocenotinių tyrimų, atliktų 2006–2008 m. LŽŪU Mo-
komojo ūkio (Kauno r.) ekologinės ir intensyvios žemdirbys-
tės žieminių kviečių bei mišinių laukuose (1 pav.) rezultatai 
pateikti santraukinėse lentelėse. Sinantropinės augalijos sin-
taksonų klasifikacijos pagrindas buvo floristiniai diagnosti-

niai kriterijai ir fitocenotiniai tyrimai, atlikti pagal Ciuricho-
Montpeljė fitocenologijos mokyklos nustatytas normas ir me-
todus, išdėstytus Tarptautiniame fitocenologinės nomenklatū-
ros kodekse (Barkman et al., 1986) ir vėliau patobulintus  
(Rejmanek,1997; Theurillat et al., 1998). Šis pasirinktas flo-
ristinis sintaksonų diagnozavimo metodas yra vertinamas 
kaip ekologiškai informatyvus (Weber et al., 2000; 
Whittaker, 1980; Балявичене, 1991). Ši Vidurio Europos fi-
tocenotinių sintaksonų sistema pripažįstama kaip pakankamai 
lanksti ir objektyvi, nes jos vienetus (asociacija, subasociaci-
ja, variantas) sudarančios augalų rūšys atspindi visos bendri-
jos ekologinę informaciją (Böttcher, 1980; Kropáč, 2006).  

 

 
1 pav. Fitocenotinių stebėjimų transektos LŽŪU Mokomojo ūkio ekolo-
ginės gamybos laukuose (1–3 – pakelės, 4– avižų–žirnių mišinys, 5- ž. 

kviečiai) 
Fig. 1. Phytocenotical observation transects at organic farming fields of 

LUA Training farm (1–3 –roadside, 4– oat–pea mixture, 5–w. wheat) 

 
Sinantropinės bendrijos buvo tiriamos ir įvertinamos 

pagal charakteringas ir diferencines rūšis, nustatytas tiria-
mųjų laukelių metodu (Braun-Blanquet, 1964; Kent et al., 
2003). Buvo tirta po 6 laukelius kiekvienoje pusiau antro-
pogenizuotose pakelių (Pk) ir visiškai antropogenizuotose 
pasėlių (P) (žieminių kviečių ir avižų žirnių mišinio) ben-
drijose, nustatant ir palyginant rūšių įvairovę bei pastovu-
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mą tiriamuose plotuose (Whittaker, 1980). Pradiniai fitoį-
vairovės duomenys surinkti vasarą (birželio–liepos mėn.). 
Tiriamieji laukeliai buvo išdėstyti išilgai transektų kas 10 – 
15 m (Kent et al., 2003). Laukelio ploto dydis pasirinktas 
0,5 m2. Fitocenotiniai tyrimai vykdyti gerai drenuoto leng-
vo priemolio giliau glėjiškame palvažemyje PLb–g4 (En-
dohypogleyiL-Eutric Planosols, PLe–gln–w) (LTDK–99). 
Dirvožemio pH varijavo tarp 7,1–7,0, buvo nemaži fosforo 
(214 mg kg-1), vidutiniai kalio (175 mg kg-1) ir humuso 
(2,09 – 2,16 %) kiekiai. Buvo sudaromi rastų augalų rūšių 
sąrašai. Rūšių taksonominis grupavimas ir pavadinimai 
naudoti pagal bendrai Lietuvoje naudojamą taksonominę 
nomenklatūrą (Jankevičienė, 1998; Gudžinskas, 1999). 
Augalų rūšių eko-sociologiniai rodikliai įvertinti pagal 
Braun-Blankė (1964) ir Elenbergo (2005) skales. 

Buvo įvertintas kiekvienos augalo rūšies statistinio pa-
tikimumo lygmuo (p < 0,05) ir išreikštas standartiniu nuo-
krypiu (SD) kiekvienoje tirtoje sinantropinių augalų aso-
ciacijoje. Duomenų statistinė vienfaktorė dispersinė anali-
zė atlikta kompiuterine programa ANOVA.  
 
Rezultatai ir diskusija 
 

 Daugelis autorių pažymi ūkininkavimo, kitų antropo-
geninių veiksnių poveikį augalų rūšių įvairovei bei gausai 
(Eiswert et al., 2001; Motiekaitytė, 2002). Tyrimo rezulta-
tai patvirtina, kad žmogaus ūkinė veikla keičia bioįvairovę. 
2007 m. Ekologinės gamybos ūkyje išnyko 12 daugiame-
čių augalų rūšių, 2006 m. rudenį nugriovus vandentiekio 
bokštą ir dėl dirvožemio melioravimo darbų bei drėgmės 
sąlygų pasikeitimo. Šie darbai lėmė buveinės abiotinių są-
lygų pokytį (numelioruota maža užpelkėjusi teritorija, su-
lyginta kalvelė prie bokšto), kuris atitinkamai sąlygojo bio-
įvairovės pasikeitimą, išnykstant higrofitams (Ph. commu-
nis, Sc. sylvaticus, Epilobium angustifolium, Typhoides 
arundinacea ir kt.) ir sausuminių pievų mezofitams (Vero-
nica chamaedrys, Lotus corniculatus ir kt. ). Tačiau kiek 

ūkyje išnyko, tiek pat ir įsikūrė naujų rūšių (12 rūšių), to-
dėl bendras bioįvairovės rūšių skaičius per 2006 – 2008 m. 
išliko tas pats – 71 rūšis. Iš viso ekologinės gamybos sąly-
gomis buvo užregistruota 81 rūšis per 3 metų laikotarpį 
(Baležentienė, 2008). 

 Ekologinės žemdirbystės ūkio teritorijoje floristinio 
tyrimo metu bendras nustatytų augalų rūšių skaičius buvo 
81 rūšis, priskiriama 19 magnolijūnų šeimų. Kaip ir visoje 
Žemės augalijos dangoje, gausiausiai atstovaujamos – po 
12 rūšių – buvo nustatytos 2 šeimos: Poaceae ir Astera-
ceae, priklausančios skirtingoms magnolijūnų klasėms, ati-
tinkamai Liliopsida ir Magnoliopsida. Fabaceae ir Brassi-
caceae šeimos buvo atstovaujamos 9 ir 6 rūšimis, o Cary-
ophyllaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Scrophulariacea – 
4, 3, 5 ir 4 rūšimis. Po 3 rūšis nustatyta Lamiaceae ir Ra-
nunculaceae, po 2 rūšis – Onagraceae, Apiaceae, Gera-
niaceae, Juncaceae šeimų. Monotipinės šeimos (Plantagi-
naceae, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Violaceae, Urtica-
ceae, Rubiaceae, Equisetaceae ir Boraginaceae) buvo at-
stovaujamos tik 1 rūšies. Samanų rūšių, kurios kartu su 
kerpėmis ir melsvabakterėmis dalyvauja susidarant biolo-
ginėms dirvos plutos bendrijoms, nebuvo aptikta tirtose 
buveinėse, tai rodo gana intensyvų antropogeniškumo lygį 
buveinėse, neleidžiantį parūgštėti dirvožemiui ir susifor-
muoti ilgaamžei augalinei dangai (Bowker et al., 2008). 

 Tyrinėtos teritorijos antropogenizuotų agrofitocenozių 
sinantropinė segetinė flora suformavo trijų tipų asociacijas, 
sujungiamas į 2 sąjungas (Aperion spicae-venti Tx. ap. 
Obert. 49; Polygono-chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 50) 
J. Tx. 61), priskiriamas Stellarietea mediae (Br.–Bl. 32) 
Tx., Lohm. et Prsg, 50 klasei. Anksčiau visos sinantropinės 
asociacijos buvo priskiriamos Rudero-Secalietea Br.–Bl. 
36 klasei. Pusiau natūralios pakelių bendrijos pagal charak-
teringųjų rūšių sudėtį priskirtinos Stellarietea mediae (1 ir 
2 tansekta) ir pievų bendrijų Molinio Arrenatheretea Tx.37 
(3 transekta) klasėms (1 lent.).  

 
1 lentelė. Ekologinės gamybos laukų sintaksonominė bendrijų sudėtis 

Table 1. Syntaxonomical composition of organic farming fields 
 

Transekta 
Transecta 

Klasė 
Classes 

Eilė 
Ordo 

Sąjunga 
Alliance 

Asociacija 
Association 

1, 2 
Stellarietea mediae 

(Br.–Bl. 32) Tx. Lohm. 
Et Prsg, 50 

Secali–Violetalia arven-
sis Siss. 43 ap. Br.–Bl. Et 

Tx. 46; 
Polygono-

chenopodietalia (R. Tx. 
et Lohm. 50) J. Tx. 61 

Aperion spicae–venti 
Tx. ap. Oberd. 49 

– 
 

3 
Molinio Arrenatheretea 

Tx.37 
Plantaginetalia majoris 
Tx. et  Preissin (47) 50 

Polygonion avicula-
ris Br.-Bl. 31 

Lolio–Plantaginetum majoris 
Beger 30 em. Siss. 1969* 

Festuco pratensis-
Plantaginetum Balcerk. et 

Pawlak 2000 

4, 5 
Stellarietea mediae 

(Br.–Bl. 32) Tx. Lohm. 
Et Prsg, 50 

Secali–Violetalia arven-
sis Siss. 43 ap. Br.–Bl. Et 

Tx. 46 

Aperion spicae–venti 
Tx. in Oberd. 49 

Vicietum angustifoliae-
hirsutae Nowinsky 64 

 
Floristinė sudėtis pakelėse ir pasėliuose varijavo, pri-

klausomai nuo bendrijos antropogeniškumo laipsnio bei 
edafinių ekotopo sąlygų (Bruun et al., 2001). Taip pat di-
desnė augalų rūšių įvairovė nustatyta pakelių (Pk) bendri-

jose dėl skirtingų priežiūros būdų, o tirtuose pasėliuose (P) 
rūšinė sudėtis buvo gana panaši, turbūt dėl panašių augi-
namų rūšių ir supaprastintos dvilaukės sėjomainos. 1 ir 2 
transektų (pakelių) labiau skyrėsi nuo 3 transektos (2 ir 3 
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lent.). Pagal žvyrkelį išsidėsčiusios 1 ir 2 pakelių flora ne-
suformavo susivėrusių bendrijų dėl kasmetinių kelkraščio 
augalijos suardymo tvarkant kelią. Todėl čia bendrijos 
nuolat išlieka kūrimosi tarpsnyje, rūšinė sudėtis nenusisto-
vėjusi, susideda tiek iš daugiamečių, tiek iš vienmečių sin-
antropų. Dėl šių priežasčių šiose 1 ir 2 transektose asocia-
cijas sunku įvardinti dėl charakteringųjų rūšių nepastovu-
mo. Čia įsikuriantys augalai formuoja bendrijas, kurias ga-
lima priskirti Polygono-chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 
50) J. Tx. 61 bei Secali–Violetalia arvensis Siss. 43 ap. 
Br.–Bl. Et Tx. 46 eilėms. Šios eilės augalų bendrijos for-
muojasi derlingose dirvose, kokios nustatytos ir tirtuose 
laukuose. Besiformuojanti Vicietum angustifoliae-hirsutae 
asociacija laikoma labiausiai paplitusia Lietuvos teritorijo-
je dėl prisitaikymo prie įvairių edafinių sąlygų: nuo rūgščių 
smėlynų iki derlingų dirvų (Pашомавичюс, 1987). Todėl 
asociacijos bendrijos formuojasi gana skirtingos floristinės 
sudėties, bet su aukštesniems sintaksonams būdingomis rū-
šimis, dažnomis pasėlių piktžolėms: Fallopia convolvulus, 
Elytrigia repens, Chenopodium album ir kt. Šios nitrofili-
nių terofitų rūšys indikuoja derlingus, didelio bioaktyvumo 
šarminės ir artimos neutraliai reakcijai dirvožemius (Ellen-
berg, 1996; Ellenberg, 1998; Grime et al., 2007; Whittaker, 
1980).  

 
2 lentelė. Pasėlių bei 1 ir 2 pakelių fitocenotinė sudėtis (p<0,05) 

Table 2. Phytocenotical composition of crops and of the 1st and 2nd road-
side (RS) (p<0.05) 

 

Vidutinis projektinis pa-
dengtumas, % 

Average project cover, 
% 

60 50 30 

Aprašymų skaičius, vnt. 
Sampling plots, un. 

6 6 6 

Vidutinis aprašytų rūšių 
skaičius, vnt. 

Average number of  spe-
cies per plot, un. 

31 36 18 

Rūšys / Buveinė 
Species / Habitat 

5 (ž. 
kviečiai) 

5 (w. 
wheat) 

4 (avižų–
žirnių 

mišinys) 
4 (oat-

pea 
mixture) 

1 ir 2 
PK 

1 and 
2 RS 

1 2 3 4 
Ch.Ass. Vicietum angustifoliae-hirsutae 
Vicia angustifolia II III sp. 
D.Ass. Vicietum angustifoliae-hirsutae var. Matricaria 
matricarioides 
Matricaria matricarioi-
des 

I – II 

Ch.All. Aperion spicae –ventae 
Apera spica-venti V III sp. 
Vicia angustifolia sp. II – 
Ch.O. Secali–Violetalia arvensis  
Viola arvense V V II 
Fallopia convolvulus II sp. I 
Veronica arvensis II III I 
Myosotis arvensis III III II 
Raphanus raphanistrus II sp. sp. 
Thlaspi arvense IV II III 
Lamium purpureum V sp. II 

1 2 3 4 
Sinapis arvensis II sp. I 
Fumaria officinalis sp. sp. I 
Lapsana communis – – sp. 
Ch.O. Polygono-Chenopodietalia 
Alopecurus geniuculatus sp. sp. I 
Chenopodium album V V II 
Geranium pusillum sp. – sp. 
Polygonum aviculare sp. – I 
Polygonum lapathifo-
lium 

sp. sp. sp. 

D.O. Polygono-Chenopodietalia 
Capsella bursa-pastoris IV III III 
Stellaria media V III I 
Ch. Cl. Stellaria–mediae  
Chenopodium album VI V III 
Capsella bursa-pastoris V III III 
Tripleurospermum mari-
timum 

V II II 

Stellaria media III I II 
Euphorbia helioscopia II – I 
Equisetum arvense I I III 
Elytrigia repens sp. sp. I 
Polygonum aviculare I I II 
Cirsium arvense II I I 
Galeopsis tetrahit I I I 
Polygonum persicaria I I I 
Polygonum lapatifolia I sp. I 
Polygonum aviculare – – I 
Matricaria recutita - sp. sp. 
Geranium pusillum sp. – I 
Convolvulus arvensis sp. sp. sp. 
Plantago major sp. sp. II 
Poa annua sp. sp. II 
Lydinčiosios rūšys  
Cerastium holosteoides V IV – 
Medicago lupulina V III sp. 
Phleum pratense V II – 
Myosurus minimus II II sp. 
Rumex acetosa I sp. – 
Taraxacum oficinalis I I II 
Agrostis stolonifera I sp. III 
Anchusa arvensis sp. - – 
 Sporadinės rūšys P: Arctium tomentosus +, Arthemisia vulgaris+, 
Bromus molis+, Galium aparine+, Glechoma hederacea+, Lolium multif-
lorum+,Poa annua+, Poa trivialis 4, Ranunculus acris+, Ranunculus re-
pens 2, Rumex crispus 3, Symphytum officinale 1, Stellaria graminea+, 
Trifolium pratense+, Vicia tetrasperma+. 

Sporadinės rūšys 1, 2 PK: Achillea millefolium, Anthriscus sylvest-
ris, Arctium tomentosus +, Arthemisia vulgaris+, Bromus molis+, Car-
duus crispus, Conyza canadensis, Galium aparine+, Geranium pratense, 
Dactylis glomerata, Epilobium angustifolium, Erynchium cheiranthoides, 
Heracleum sibiricum, Glechoma hederacea+, Juncus bufonius, Lolium 
multiflorum+, Poa annua+, Poa trivialis 4, Ranunculus acris+, Ranuncu-
lus repens 2, Rumex crispus 3, Symphytum officinale1, Stellaria grami-
nea+, Trifolium pratense+, Vicia tetrasperma+, Lathyrus pratensis, Lo-
lium perenne, Lotus corniculatus, Oenothera biennis, Potentila anserina, 
Phragmites australis, Rumex crispus, Scirpus sylvaticus, Silene pratense, 
Sisymbrium altissimum, Symphytum officinale. 

 
Pagal literatūros nuorodas, šios asociacijos charakte-

ringosios rūšys transektose nepasiekė didelio pastovumo ir 
dalyvavimo dėl mažo gausumo (Pашомавичюс, 1987). 
Tirtose laukų pakelėse įsikūrusios asociacijos su Chamo-
milla suaveolens variantas. Ši ruderalinė rūšis būdinga lau-
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kams po melioracijos darbų, kurie taip pat buvo atlikti ti-
riamoje teritorijoje. Asociacijoje nemažai pievų ir ganyklų 
rūšių: Phleum pratense, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, 
Trifolium repens, Taraxacum officinale, Stellaria grami-
nea, Ranunculus repens, Veronica chamaedrys ir kt. Taip 
pat čia įsikūrusios klasei būdingos ir gerai augančios rude-
ralinėse buveinėse eksplerentinės rūšys (Plantago major, 
Poa annua, Polygonum aviculare), indikuojančios pradi-
nius segetinės floros vystymosi etapus bei anksčiau buvu-
sias sodybas (Sukopp, 2006). Intensyviai ir reguliariai įdir-
bant dirvą tokios apofitų rūšys užleidžia vietą tipiškoms 
segetinėms rūšims, tarp jų ir Apera spica-venti. 
 

3 lentelė. 3 transektos (3 Pk) fitocenotinė sudėtis (p<0,05) 
Table 2. Phytocenotical composition of 3transecta (3 Pk) (p<0.05) 

 

Vidutinis projektinis padengtumas, % 
Average project cover, % 

98 

Aprašymų skaičius, vnt. 
Sampling plots, un. 

6 

Vidutinis rūšių skaičius aprašyme, vnt. 
Average number of species per plot, un. 

24 

Rūšys  
Species  3Pk 
Ch. Ass. Lolio-Plantaginetum 
Matricaria matricarioides III 
Lolium perenne V 
Polygonum aviculare III 
D. Ass. Lolio-Plantaginetum 
Plantago major III 
Trifolium repens IV 
Elytrigia repens II 
Capsella bursa–pastoris I 
Ch. Ass. Festuco pratensis-Plantaginetum 
Festuca pratensis IV 
Alchemilla aggr. vulgaris sp. 
Ch. O. Plantaginetalia majoris Tx. et  Preissin (47) 50 
Polygonum aviculare I 
Matricaria matricarioides II 
Ch. Cl. Molinio Arrenatheretea Tx.37 
Phleum pratense I 
Festuca pratensis III 
Festuca  rubra II 
Cerastium holosteoides I 
Ranunculus acris I 
Ranunculus repens II 
Poa pratensis II 
Poa trivialis I 
Vicia cracca I 
Deschampsia cespitosa I 
Stellaria graminea sp. 
Trifolium pratense I 
Veronica serpyllifolia – 

 
Sporadinės rūšys: Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Alope-

curus geniculatus, Anthriscus sylvestris , Apera spica-venti, Arctium to-
mentosus, Arthemisia vulgaris, Carduus crispus, Cirsium arvense, 
Equisetum arvense, Festuca pratensis, Heracleum sibiricum, Glechoma 
hederacea, Juncus bufonius, Lapsana communis, Lathyrus pratensis, Me-
dicago lupulina, Lolium multiflorum, Poa annua, Polygonum persicifolia, 
Potentila anserina, Rumex crispus, Silene pratense, Stellaria graminea, 
Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Tripleurospermum maritimum, 
Urtica dioica, Veronica chamaedrys,Vicia sepium 

 

Pasėlių fitocenozės priskirtinos Secali–Violetalia ar-
vensis eilės Vicietum angustifoliae-hirsutae asociacijai, 
priklausančiai Stellarietea mediae klasei. Tai sudėtingos 
sintaksonomijos klasė, jungianti gana įvairias ir visas sege-
tines bendrijas, įsikūrusias įvairiose ekologinėse sąlygose 
ir skirstomas į 5 eiles, 9 sąjungas ir 28 asociacijas. Šios 
bendrijos įsikuria kaip piktžolių bendrijos ariamoje žemėje 
ir kaip pionierinės ruderalinės bendrijos apleistoje antro-
pogeniškai paveiktoje aplinkoje. Klasės diagnostinės rūšys 
dažniausiai yra vyraujantys ruderinės strategijos terofitai 
(Grime, 1979; Hunt et al., 2004; Whittaker, 1978), gerai 
prisitaikę prie neseniai pažeistų ir „išplikusių“ pievų plotų 
(Marciniuk, 2006). Tai gali būti antrinių bendrijų (mažo 
pažeidimo lygio) pirminės ar pakaitinės (pažeidimas regu-
liariai kartojasi) sukcesijos.  

3 pakelė (2 lent.) buvo suformuota užsėjant daugiame-
čių žolių mišinį, kuriame žymiai mažiau atsitiktinių vien-
mečių rūšių, dažniausiai įsikuriančių įvairiai pažeistos au-
galinės dangos vietose (užmirkusiose, eroduotose ir pan.). 
Čia augančių rūšių visuma priskirtina natūralių drėgnų ir 
mezofitinių pievų bendrijų klasei Molinio Arrenatheretea 
Tx.37. Šiai klasei priklausančios daugiametės pievų augalų 
rūšys pasižymi plačiu ekologiniu diapazonu ir daugiausia 
yra cirkumpoliarinės, rečiau kosmopolitinės. Šios glikofili-
nės pievų bendrijos dažniausiai susiformuoja išnaikinus 
miškus. Pagal Matuškevič (1984) tai pusiau natūralios ir 
antropogeninės velėninės šienaujamos ir ganomos bendri-
jos, susiformuojančios mezo- ir eutrofinėse neužmirkusio-
se mineralinėse ir organinėse dirvose ir yra paplitusios vi-
same eurosibiriniame regione. Matuškevič nurodo didelį 
sistematinį šios klasės sudėtingumą Europos šalyse. 

Lietuvoje šios bendrijos formuojasi tiek žemyninėse, 
tiek užliejamose pievose (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983; 
Dengle et al., 2006; Мотекайтите, 1986). Buvo rastos šios 
charakteringosios Molinio Arrenatheretea klasės rūšys: 
Achillea millefolium, Elytrigia repens, Festuca pratensis, 
Festuca rubra, Phleum pratense, Poa pratensis, Poa trivia-
lis, Ranunculis acris, Symphytum officinale, Taraxacum of-
ficinale, Trifolium repens, Vicia cracca. Klasės O. Plantagi-
netalia majoris būdingos rūšys yra Polygonum aviculare ir 
Matricaria discoidea. All. Polygonion avicularis jungia ant-
ropogenines bendrijas su šiomis pastoviosiomis rūšimis: Lo-
lium perenne, Poa annua, Plantago major, Polygonum avi-
culare. Molinio Arrenatheretea 3Pk transektoje nustatyta 
Ass. Lolio-Plantaginetum yra susiformavusi ant suslėgtos 
lauko kelio dirvos. Joje, be Plantago major ir Lolium pere-
nne, įsikūrusios daugiametės pievos augalų rūšys, sudaran-
čios beveik visiškai susivėrusią bendriją.  
 
Išvados  
 

Skirtinga sinantropinių apofitų ir antropofitų rūšinė 
įvairovė bei šių augalų bendrijos buvo nustatytos ekologi-
nės gamybos ūkio pakelėse ir pasėliuose priklausomai nuo 
augalų bendrijos antropogeniškumo lygmens ir edafinių są-
lygų. Antropogeniškai paveiktose Ekologinės gamybos 
ūkio gamybinių pasėliuose ir pakelėse įsikūrusią augalų 
įvairovę sudarė 21 magnolijūnų (Magnoliophyta) skyriaus 
ir 1 asiūklūnų skyriaus (Equisetophyta) šeimos, jungiamos 
į 2 klases: Molinio Arrenatheretea Tx.37 ir Stellarietea 
mediae (Br.–Bl. 32) Tx., Lohm. et Prsg.50. Kerpių ir sa-
manų rūšių tirtoje teritorijoje neaptikta, tai rodo aukštą 
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ekologinės žemdirbystės lygį. Dėl didesnės sinantropinių 
rūšių įvairovės pusiau natūralios pakelių bendrijos yra ga-
limi rūšių kolonizacijos ištekliai ariamųjų laukų pasėliams. 
Miglinių (Poaceae) šeimos žolės ir daugiametės įvairiažo-
lės linkusios telktis mažiau dirbamose nesėtose ekologinio 
ūkio pakelėse. Vienmečių nitrofilinių terofitų sinantropinė 
augalija vyravo EŽ žieminių kviečių bei avižų-žirnių miši-
nio pasėliuose. 
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Ligita Baležentienė 
 

Phytocenotical Approach to Synanthropic Species in Organic Farm  
 

Summary 

 
Synanthropic plants that spontaneously spread and form biodiversity in anthropogenic habitats compose different communities. Synanthropic communi-

ties of LUA Training Farm were evaluated and estimated in accordance with characteristic and differential species determined by sampling plots during 2006-
2008. Different diversity of apophytes and antropophytes species and their communities belonging to 2 classes (Molinio Arrenatheretea Tx.37 and Stellarietea 
mediae (Br.–Bl. 32) Tx., Lohm. et Prsg.50)  in roadsides and crops was documented to depend on site anthropogenic level and edaphical conditions. The plant 
diversity established in anthropogenic habitats of roadsides and organic farming crops was composed of 21 Magnoliophyta family and 1 Equisetophyta fami-
ly. Lichens and moss were not present in studied territory. Due to higher diversity of synanthropic species half–natural habitats of roadsides were the possible 



12 

species of colonization sources for arable fields. Poaceae herbs and perennial forbs established on roadsides of less cultivated organic farming. Annual vegeta-
tion, composed of nitrofilic geophytes, predominated in w. wheat and oat–pea mixture crops of Organic Farm. 

Organic farming, anthropogenic habitats, plant communities. 
 
Лигита Балежентене  
 

Фитоценотический обзор синантропических видов в экологическом хозяйстве 
 

Резюме 
 

 Спонтанно распространяющееся синантропные виды, формирующие биоразнобразие на воздействованных человеком местонахождени-
ях, объединяются в разные сообщества. В 2006-2008 гг. на площади экологического производства Учебного хозяйства ЛСХУ по характерным 
и доминантным видам, определенным методом репрезентативных делянок, исследовались и оценивались  синантропные сообщества. Неоди-
наковое видовое многообразие апофитов, антропофитов и их сообществ, объединенных в 2 класса (Molinio Arrenatheretea Tx.37 и Stellarietea 
mediae (Br.–Bl. 32) Tx., Lohm. et Prsg.50), было определенно в зависимости от антропогенного уровня и эдафических условий у дорог и в посе-
вах. 21 семейство отдела Magnoliophyta и 1 семейство отдела Equisetophyta составили растительное многообразие, скопившееся на воздейство-
ванных человеком придорожных местопребываниях и в посевах. Лишайников и мхов на исследованной площади не обнаружено. Полунату-
ральные придорожные сообщества вследствие обилия синантропных видов являются возможными ресурсами видовой колонизации посевов 
пахотный полей. Многолетнее разнотравье и травы семейства Poaceae сосредотачиваются на менее обрабатываемых, не сеянных придорож-
ных участках экологического производства. Синантропная растительность однолетних нитрофильных терофитов преобладала на экологиче-
ских посевах озимой пшеницы и смеси овса–гороха. 

Экологическое производство, антропогенное местонахождение, растительные сообщества. 
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