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I. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas (toliau — Rezervatas) įsteigtas LTSR Ministrų
Tarybos 1975 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Čepkelių rezervato įsteigimo“, siekiant
išsaugoti unikalųČepkelių raistą - didžiausią šalies aukštapelkę su reliktiniais ežerokšniais ir
salomis bei apypelkio miškus Pietryčių (Dainavos) smėlėtosios lygumos pakraštyje, taip pat
būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją.
Čepkelių pelkėje 1960 m.įsteigtas Čepkelių botaninis-zoologinis draustinis, kurį vėliau
išplėtus(1975 m.) buvo įkurtasČepkelių valstybinis gamtinis rezervatas, patvirtinti Rezervato
nuostatai, teritorijoje uždrausta lankytis bei vykdyti ūkinę veiklą. Tuo metu Rezervatas užėmė
8453 ha, o ūkinės veiklos poveikiui sumažinti nustatyta buferinė apsaugos zona(toliau —apsaugos
zona) - 6368 ha. Šiuo metu patvirtintas Rezervato plotas — 11 227 ha, apsaugos zonos plotas – 1
525 ha.
Lietuvai 1993 m. prisijungiant prie Ramsar’o konvencijos (Convention on Wetlands,
Ramsar, Iran, 1971), penkios vietovės, tarp jų ir Čepkeliai, buvo įrašytos į tarptautinės svarbos
šlapžemių (pelkinių vietovių) sąrašą. Čepkelių kaip Ramsar’o vietovės plotas - 10590 ha.
Baltarusijos pusėje esanti pelkyno dalis 2002 m. taip pat paskelbta Ramsar’o teritorija. Šios
šlapžemės apsaugai Baltarusijoje 2003 m. įsteigtas Katros respublikinis kraštovaizdžio draustinis.
Nuo 2004 m. teritorija tapo europinės svarbos ekologinio tinklo „Natura 2000“
dalimi.Rezervato teritorija patvirtinta kaip Paukščių apsaugai svarbi teritorija (teritorijos kodas
LTVARB002 Čepkelių pelkė) ir įtraukta į potencialių Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą
(teritorijos kodas LTVAR0009 Čepkelių pelkė).
Čepkelių rezervatas įtrauktas į tarptautinį Paukščiams svarbių teritorijų (Important Bird
Area) sąvadą (teritorijos kodas – 035).
Rezervato teritorijos apsaugos tvarką nustato Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymas, kiti teisės aktai bei Čepkelių gamtinio rezervato nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1238 ”Dėl Čepkelių, Kamanų ir
Viešvilės valstybinių rezervatųnuostatų patvirtinimo”. Rezervato nuostatuose nustatyti tikslai
nurodo išsaugoti Rezervato unikalios ir didžiausios šalies aukštapelkės su reliktiniais ežerokšniais
ir salomis, žemyninėmis kopomis ir apypelkio miškais Pietryčių Lietuvos (Dainavos) smėlėtosios
lygumos pakraštyje, Katros, Ūlos ir Grūdos upių vandenskyroje, taip pat būdingos ir retos
augalijos, grybijos bei gyvūnijos, ypač – gausiausios šalyje gervių populiacijos stabilumą ir
sudaryti sąlygas ekosistemos natūraliam raidos vystymuisi, atkurti veiklos pažeistus teritorinius
gamtos paveldo kompleksus ir objektustaip pat organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus
irstebėjimus, kaupti informaciją apie Rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius,
vykdyti ekologinį švietimą.
Buferinės apsaugos zonos naudojimą reglamentuoja Gamtinių rezervatų ir valstybinių
parkų apsaugos zonų bendrieji nuostatai, patvirtinti LRV 1995 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr.
1153 „Dėl Gamtinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“
ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato nuostatai.
Esamas Rezervato tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-489. Tvarkymo planu įteisintos Rezervato kraštovaizdžio
tvarkymo zonos, nustatytos apsaugos ir tvarkymo kryptys bei priemonės, taip pat pirmaeiliai
tvarkymo darbai.
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Teritorijų planavimo dokumentas - Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato planavimo
schemos (ribų ir tvarkymo planai) rengimas pradėtas remiantis Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-216.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, el.paštas vstt@vstt.lt
Plano rengėjas - Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas ir Valstybės įmonė Valstybės
žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel.(8-5) 261 8856,
el.paštas krastotvarka@vzf.lt
Planavimo dokumento uždaviniai:
 Ribų plano sprendiniais nustatyti naujas arba pakoreguoti esamas valstybinio gamtinio
rezervato ribas, prireikus, buferinės apsaugos zonos ribas.
 Tvarkymo plano sprendiniais nustatyti: kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir
tvarkymo reglamentus, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, apsaugos ir
tvarkymo kryptis bei priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programas, išnagrinėti
žemės naudmenų transformavimo poreikius, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus, numatyti
pažintinio turizmo infrastruktūros objektus.

1. Bendroji geografinė teritorijos apžvalga
1.1. Geografinė padėtis ir administracinis skirstymas
Rezervatas yra pietiniame Lietuvos pakraštyje, Baltarusijos pasienyje, Dzūkijos
etnokultūriniame regione, apie 130 km nutolęs nuo Vilniaus ir Kauno miestų. Pietryčiuose
rezervatą (raistą) riboja Lietuvos - Baltarusijos valstybės siena, kuri išvesta Katros upe. Vakaruose
ir šiaurėje Rezervatas ribojasi su Dzūkijos nacionalinio parko teritorija (Dainavos giria). Rytinis
pakraštys ribojasi su Rezervato buferinės apsaugos zonos miškais.
Rezervatą iš vakarų ir šiaurės pusių supa Dzūkijos nacionalinio parko draustiniai (1 pav.):
vakaruose Imškų telmologinis ir Alkūnės kampo geomorfologinis draustiniai, šiaurėje – Dravių
kampo geomorfologinis draustinis bei Musteikos gamtinis rezervatas. Buferinės apsaugos
zonašiaurinėje ir šiaurės rytinėje pusėje ribojasi su Lynežerio kraštovaizdžio draustiniu bei Ūlos
valstybiniu kraštovaizdžio draustiniu,o prie Katros upės - Varėnos savivaldybės Katros botaniniu–
zoologiniu draustiniu. Pietuose, Baltarusijos teritorijoje Čepkelių rezervatas ribojasi su Kotros
kraštovaizdžio valstybiniu draustiniu.
Pagal administracinį Lietuvos suskirstymą Rezervatas yra Alytaus apskrities Varėnos
rajono savivaldybės teritorijoje. Patenka į Kaniavos (rytinė dalis) ir Marcinkonių (vakarinė dalis)
seniūnijas. Administracinė situacija pateikiama 2 pav. ir grafinės dalies brėžinyje.
Rezervatas yra nutolęs nuo pagrindinių turistinių maršrutų ir didesnių gyvenviečių. Jo
pietiniame pakraštyje prie Lietuvos - Baltarusijos sienos yra Katros kaimas. Artimiausia didesnė
gyvenvietė – Marcinkonys – nuo Rezervato šiaurvakarinės ribos nutolusi 3,5 km, savivaldybės
centras – Varėna – 25 km, o artimiausias valstybinės reikšmės magistralinis kelias VilniusVarėna-Gardinas (A4) praeina maždaug 30 km atstumu. Pro Marcinkonis eina geležinkelis
Vilnius-Gardinas.
Veiklą Rezervate organizuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato direkcija,
kurios administracija įsikūrusi Merkinėje (adresas:Vilniaus g. 3, Merkinė).
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1 pav. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos situacija saugomų teritorijų atžvilgiu

2 pav. Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos situacija Dzūkijos nacionalinio parko,
savivaldybės bei seniūnijų atžvilgiu
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1.2. Gamtinės aplinkos bruožai
Rezervato gamtinę aplinką formuojadidžiausia Lietuvoje Čepkelių aukštapelkė, kuri užima
5858 ha plotą. Teritorija pasižymi įvairove, čia sutinkami žemapelkių viksvynai ir juodalksnynai,
nemažus plotus užima sausi kerpšiliai, mišku apaugusios žemyninės kopos,pelkių salos ir ežerai
(ežerokšniai). Pagal Lietuvos pelkių rajonavimą Čepkelių pelkynas priskiriamas pietrytinės srities
Žeimenos-Merkio lygumos rajonui. Šiam rajonui būdingos mažai išgaubtos ir pušies medynais
apaugusios aukštapelkės.
Pagrindinę Rezervato dalį užimantis Čepkelių raistas yra pailgos formos: šiauryčių pietvakarių kryptimi tęsiasi apie 14 km, o iš pietų į šiaurę – apie 8 km. Pelkės pakraščiai labai
vingiuoti. Bendras jų ilgis - apie 83 km. Visu šiaurvakariniu pakraščiu pelkyną riboja Marcinkonių
ir Musteikos žemyninių kopų masyvai. Kopų viršūnės kyšo visoje pelkėje. Šios mineralinio grunto
mišku apaugusios „salos“, kurių priskaičiuojama per 80, virš durpių klodo iškyla 1–2 metrus
(vidutinis durpių storis – 2,34 m). Aukščiausias Rezervato taškas 149,8 m virš jūros lygio yra kopa
vakariniame pakraštyje, žemiausia vieta 125 m. - pietinėje dalyje ties Katros upe.
Pelkės.Čepkeliai - žmogaus veiklos mažai paliestas pelkynų kompleksas. Aukštapelkė
neturi ryškaus kauburio bei klasikinio aukštapelkės mezoreljefo, jos lagas ryškus tik vakarinėje ir
šiaurvakarinėje dalyse, kur pelkę juosia žemyninės kopos. Aukščiausios vietos yra ties pelkės
dugno įdubomis, kur anksčiausiai prasidėjo pelkėjimas ir kur susikaupė storiausias durpių
sluoksnis. Didesnioji durpių dalis yra susiklosčiusi iš skirtingo susiskaidymo aukštapelkinių, o
mažesnioji – iš stipriai susiskaidžiusių žemapelkinių durpių (Čepkelių rezervatas, 1984). Durpių
klode aptinkamas palyginti plonas sluoksnis ežerinių nuosėdų ir įvairių durpių rūšių. Storiausi ir
sudėtingiausi durpių klodai aptinkami rytinėje pelkės dalyje. Jų storis neretai siekia iki 6,5 metrus.
Šie klodai daugiausia paplitę buvusių ežerų vietose. Vidutinis durpių klodo storis raiste yra 2,3m
(Lietuvos durpynų kadastras, 1995).
Durpių klodas kaip metraštis saugo pelkės vystymosi istoriją. Dėl mažo deguonies kiekio
ir antibakterinių savybių durpėse išlieka nesuirusių kažkada augusių augalų dalelių, sporų,
žiedadulkių, sėklų, taip pat gyvūnų likučių. Pagal durpių pavyzdžius galime atsekti praeityje
vyravusias augalų bendrijas, daryti išvadas apie klimatines bei ekologines sąlygas. Durpėse
neretos ir buvusių degimų žymės, kurios liudija apie dažnai pelkėje vykusius gaisrus.
Didžiausius plotus užima kimininė aukštapelkė, apaugusi retomis keružėmis pušaitėmis.
Rytinėje pelkės dalyje susitelkę daugiau kaip 20 ežerėlių. Pietinėje dalyje aukštapelkė pamažu
pereina į žemapelkes, čia plyti viksvynai, nendrynai ir karklynai. Vakariniame rezervato
pakraštyje šlapiuose juodalksnynuose ir viksvynuose prasideda Musteikos upelis. Apie jį susitelkę
eglynai ir mišrūs, užmirkę miškai.
Aukštapelkės plynėse dominuoja žolinės – kimininės(Oxycocco-Sphagnetea) klasės
bendrijos. Būdingus aukštapelkės kupstus sudaro kiminai – durpinės samanos (Sphagnum
magellanicum, S.fuscum,S.rubellum). Iš žolių ir krūmokšnių gausiai auga kupstinis švylys
(Eriophorum vaginatum), siauralapė balžuva (Andromeda polifolia), apskritalapė saulašarė
(Drosera rotundifolia). Rytinėje pelkės dalyje daugelyje vietų paplitę pakaitinės bendrijos, kuriose
dominuoja šilinis viržis (Calluna vulgaris). Šlapiose klampynėse, pelkės ežerų pakrantėse įsikuria
tipingos Rhynchosporion albae bendrijos su būdingomis rūšimis: pelkinė liūnsargė(Scheuchzeria
palaustris), baltoji saidra(Rhynchospora alba),svyruoklinė viksva(Carex limosa),smailiašakis
kiminas (Sphagnum cuspidatum, S.fallax), minkštasis kiminas (Sphagnum molle). Pelkyno
teritorija labai svarbi spanguolių genofondo išsaugojimui. Jame auga ir paprastoji (Oxycoccus
palustris) ir smulkiauogė (O.microcarpus) spanguolės. Iš šalyje aprašytų 17 paprastosios
spanguolės formų raiste rasta 14.Teritorijoje rastatekšlė (Rubus chamaemorus), kuri Lietuvos
pietinėje dalyje sutinkama labai retai.
Tarp aukštapelkės ir žemapelkės fragmentiškai yra įsiterpę tarpinės pelkės. Tai pereinamos
stadijos pelkės. Tarpinio tipo plynių ir plynraisčių bendrijos siaurais ruožais įsiterpia tarp
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žemapelkių ir aukštapelkių augalijos. Šiose bendrijose rastos retos Lietuvoje rūšys – mėlynialapis
karklas(Salix myrtilloides), laplandinis karklas(S.lapponum), liekninis beržas (Betula humilis).
Katros slėnyje vyrauja viksvinės žemapelkės, kurios giliai įsiterpia į aukštapelkę ir
aplinkinius miškus pietvakarinėje ir pietinėje Rezervato dalyse. Dažniausios augančios bendrijos:
Caricetum appropinquatae, C.rostratae, C.omskianae, C.diandrae, C.nigrae. Šiose bendrijose
gausiai auga į Buveinių direktyvos II priedą įrašyta samana Drepanocladus vernicosus.
Žemapelkiniuose plynraisčiuose medžių-krūmų ardą sudaro plaukuotasis beržas(Betula
pubescens), juodalksnis (Alnus glutinosa), pilkasis karklas(Salix cinerea), paprastasis šaltekšnis
(Frangula alnus).
XX a. pradžioje raisto rytinės ir pietrytinės dalies pasausėjimui turėjo įtakos pelkėje
iškastas 5,4 km kanalas į Katros upę, kuris sujungė 4 ežerus ir pažemino juose ir pelkėje vandens
lygį. Kanalas iškastas prisitaikant prie toje vietoje buvusio natūralus pelkės vandens nuotėkio,
todėl ir praėjus šimtmečiui jis nėra visiškai sunykęs. Pelkės raidai kanalo įtaka neturėjo didelės
įtakos, o bėgant laikui vis mažėja. Vakariniu pelkyno pakraščiu Pirmojo pasaulinio karo metais
buvo supiltas geležinkeliuko pylimas, dėl kurio potvynių metu pelkėje susidaro patvanka.
Vandens nutekėjimą iš pelkės pavasarį pristabdo rytinėje pelkės dalyje 1999 m. nutiesto kelio į
Katros kaimą pylimas.
MiškaiČepkeliuose įsikūrę ant žemyninių kopų, tarpkopiuose, pelkyno salose ir
pusiasaliuose bei žemapelkėse. Čia gausu įvairių pušynų, kuriuose dažnai kartu auga beržai,
drėgnesnėse vietose – eglės. Žolių – krūmokšnių dangoje vyrauja viržiai, kituose – mėlynės, dar
kitur – melvenės. Ant kopų auga unikalūs Čepkeliams būdingi kerpšiliai. Tai šviesūs pušynai su
gausia kerpių danga. Iš žolinių augalų čia įsikūrę būdingi pietų kraštams augalai: kelerija, guboja,
smiltyninis gvazdikas, kudlė. Kerpšiliuose žiemą ir vasarą žaliuoja meškauogės.
Pelkinių miškų bendrijos paplitusios šiauriniuose, rytiniuose, ypač pietvakariniuose
pakraščiuose ir siauromis juostomis bei įvairios formos lopais jie įsiterpia į pelkės gilumą. Riboje
su aukštapelkiniais raistais, ant vidutiniškai susiskaidžiusio durpinio dirvožemio formuojasi
pelkiniai pušynai ir beržynai (Pineto – Betuletum; Betulo – Pinetum), kurių medyne kartu su Pinus
sylvestris paprastai vyrauja Betula pubescens. Būdinga, kad samanų dangą tokiose bendrijose
sudaro įvairūs kiminai (Sphagnum squarrosum, S.cuspidatum, S.flexuosum, S.magellanicum,
S.fallax, S.angustifolium, S.subsecundum) ir tipiškos miškų žaliosios samanos, dažniausiai
išsidėsčiusios ant nedidelių pakilimų ir kupstų.
Žemapelkinėse augavietėse įprasti juodalksnynai (Carici elongatae-Alnetum), kurių
medyną sudaro Alnus glutinosa, Betula pubescens, kartais Picea abies ir Pinus sylvestris. Žolių
ardas išsiskiria gausiomis Carex appropinquata, C.acutiformis, Phragmites australis, Potentilla
palustris, iš samanų vyrauja žaliosios samanos (Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides,
Plagiomnium affine, Rhytidiadelphus triquetrus).
Pietrytinėje Rezervato dalyje išplitę eglynai, auga ąžuolai. Ąžuolų saloje guli prieš
pusšimtį metų nukirsti, bet neišvežti šimtamečiai ąžuolai, stiebiasi nauja ąžuolų karta. O tarp
žolynų žydi nuostabios orchidėjos - plačialapės klumpaitės. Manoma, kad jei vietoj iškirstų miškų
žmogus nebūtų sodinęs pušų ir eglių, čia dabar vešėtų savaime atsikūrę ąžuolynai.
Palei Katros upę ir pietvakarinėje Čepkelių dalyje paplitę juodalksnynai: vieni jų su
viksvomis, purienomis, vilkdalgiais, pelkiapaparčiais sunkiai praeinami pavasariais, kiti sausesni
su eglėmis ir uosiais pomiškyje ir vešliu žolių bei puskrūmių ardu, kuriame auga katuogės,
medutės, vilkauogės, pataisai. Samanų patalas čia taip pat visada vešlus ir įvairiarūšis.
Rezervato miškuose vyrauja pušynai (56,9 %), nemažus plotus, daugiausia pietinėje
Rezervato dalyje, užima beržo (9,56 %), juodalksnio (7,8 %) ir eglės (2,6 %) medynai, pasitaiko
pavieniai liepos, ąžuolo, drebulės sklypai. Nemažą teritoriją (23 %) užima mišku neapaugę pelkėti
plotai(1 lentelė ir 3 pav., 5 pav.).
Rezervato buferinėje apsaugos zonoje taip pat vyrauja (70%) pušis. Kitus medynus sudaro
beržai (11,5%), juodalksniai (1,9 %), eglės (1,6 %). Čia taip pat nemažą teritoriją užima mišku
neapaugę plotai (15 %) (1 lentelė ir 4 pav., 5 pav.).
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1 lentelė. Medynų pasiskirstymas Rezervate ir jo buferinėje apsaugos zonoje
Eilės
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MEDYNAS

Pušis
Beržas
Juodalksnis
Eglė
Drebulė
Ąžuolas
Pušis Bankso
Liepa
Mišku neapaugusi teritorija
Iš viso miško žemė

REZERVATAS
Plotas, ha
%

6 616
1 111,6
904,7
301
15,5
1,7
0,5
0,4
2 682
11 633,5

3 pav. Medynų pasiskirstymas Rezervate

56,90
9,56
7,80
2,60
0,13
0,01
23,00
100

BUFERINĖ APSAUGOS ZONA
Plotas, ha
%

1 036,3
169,3
28,4
25
220,3
1 479,3

70,00
11,50
1,90
1,60

15,00
100

4 pav. Medynų pasiskirstymas Rezervato
buferinėje apsaugos zonoje

5 pav.Medynų struktūra ir pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis
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6 pav. Medynų pasiskirstymas pagal amžių

Rezervato miškuose dominuoja pusamžiai medynai (45 %), jaunuolynai iki 45 metų sudaro
apie 20 % (6 pav.). Seniausi Rezervato pušynai ir eglynai auga Rezervato pietinėje dalyje, jų
amžius siekia iki 210 metų. Brandūs 70 - 110 metų medynai sudaro apie 7 %, o perbrendę apie 5,4
%. Rezervate daug sausuolių bei išvirtusių medžių. Sodinti medžiai užima 682,6 ha plotą.

7 pav. Miško tipai ir jų užimami plotai
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Rezervato kertinėse buveinėse bei senuose perbrendusiuose miškuose randama 19 kerpių
rūšių - indikatorės: Acrocordia gemmata, Arthonia byssacea, Bacidia arceutina, Bacidia rubella,
Bryonia nadvornikiana, Chaenotheca brachypoda, Cladonia norvegica, Fellhanera bouteillei,
Fellhaneropsis myrtillicola, Hertelidea botryosa, Hypocenomyce castaneocinerea, Hypocenomyce
friesii, Hypogymnia farinacea, Loxospora elatina, Micarea melaena, Opegrapha viridis,
Pertusaria coronata, Pertusaria pupillaris,Pyrenula nitidella. Šios kerpių rūšys - indikatorės,
susijusios su įvairiais biotopais: Pyrenula nitidella, Acrocordia gemmata, Opegrapha viridis – su
plačialapiais ir mišriais miškais;Pertusaria coronata – su pelkiniais lapuočių miškais;Hypogymnia
frinacea, Hypocenomyce castaneocinerea ir H. friesii – su spygliuočių miškais.
2. lentelė. Miško tipai ir jų užimami plotai
Nr.

Miško tipo
indeksas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

lsp
vm
m
c
csp
cl
v
ox
msp
mox
moxs
msp
lsps
cal
fil
fils
csp
csps
cir
oxns
aeg

Miško tipas

Plotas, ha
Rezervato teritorijoje Buferinėje apsaugos zonoje

Tyrašilis
Žaliašilis
Mėlynšilis
Raistas
Raistašilis
Kerpšilis
Brukniašilis
Šilagiris
Balašilis
Mėlyngiris
Durpinis mėlyngiris
Balašilis

3430,9
1300,6
968,0
956,0
616,8
505,1
391,9
204,0
190,9
187,4
183,5
13,0
2,0
1,3
-

Paraistis
Palieknis
Durpinis palieknis
Raistašilis
Durpinis raistašilis
Lieknas, viksvinė
Durpinis mėlyngiris
Baltmiškis

79,5
575,2
143,9
55,0
65,9
95,0
31,4
45,4
21,1
4,9
7,6
4,1
13,2
68,7
41,5
3,1
3,2
0,3

Teritoriją suskirsčius pagal miško augimviečių tipą (7 pav.), pastebima, kad Rezervato
teritorijoje ryškiai dominuoja tyrašilis (lsp –gailinė-kiminimė - ledo-sphagnosa). Šis miško tipas
užima didžiąją teritorijos dalį, t.y. 3 431ha. (30 proc.). Čia auga tik retos skurdžios pušelės, žolinė
augmenija - kimininės(Oxycocco-Sphagnetea) klasės bendrijos.Iš šiaurės ir vakarų pelkę supančių
žemyninių kopų šlaitus, salasir lygumas tarp jų užima kerpšilių (cl - cladoniosa) ir brukniašilių (v
– vacciniosa) Cladonio-Pinetumir Calluno-Pinetum pušynai, kuriems būdinga skurdi žolinė ir
įvairių Cladonia genties kerpių danga.Šiauriniame ir rytiniame pakraštyje didesnius plotus užima
šilagirių (ox – kiškiakopūstinė - oxalidosa) ir mėlyngirių (mox – mėlyninė-kiškiakopūstinė myrtillo-oxalidosa) (Vaccinio-Pinetum) su būdingu gausiu Vaccinium myrtillus ir Vaccinium vitisidaea ardu.Nedideliais sklypais aplink visą pelkę, pusiasaliuose ir salose išplitę pušyniniai eglynai
(Pineto-Picetum). Medyne vyrauja eglės (Picea abies) kartu su paprastąja pušimi (Pinus
sylvestris). Pietinėje ir pietvakarinėje Rezervato dalyje, prie Katros ir mineralinio grunto salose
nedidelius sklypus užima Piceo-Qercetum bendrijos. Medynas tankus. Jį sudaro eglės (Picea
abies), ąžuolai (Quercus robur), uosiai (Fraxinus excelsior), liepos (Tilia cordata). Šioje
bendrijoje yra rūšių,įtrauktų į LRK (Svogūninė dantažolė(Dentaria bulbifera), Raudonasis
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garbenis (Cephalanthera rubra) ir į Buveinių direktyvos II priedą plačialapės klumpaitės
(Cypripedium calceolus), radavietės (7 lentelė).
Buferinėje apsaugos zonoje dominuojažaliašilis (vm – brukninė-mėlyninė – vacciniomyrtillosa).
Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenimis Rezervato miškai užima 11 633,5 ha
(Rezervate - 8 951,4 ha ir buferinės apsaugos zonoje – 2 682,1 ha) plotą. Visi Rezervato miškai
priskirti pirmai miškų grupei – rezervatų miškams, visi apsaugos zonos miškai – trečiai miškų
grupei – Rezervato apsaugos zonos miškams. Rezervato valstybinius miškus prižiūri Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.
Gudų girios 89 kvartale Rezervate išskirta kertinė miško buveinė, kurios plotas 3,3 ha.
Mėlynšilyje (Lbl) vyrauja virš 100 metų amžiaus brandūs eglynai.
Natūralios pievos.Įsteigus Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą, buvo draudžiama ne tik
ganyti gyvulius, bet ir šienauti. Didžioji buvusių pievų dalis pokaryje buvo užsodinta pušies
monokultūromis. Dėl šių priežasčių per pastaruosius keturis dešimtmečius smarkiai sumažėjo
atvirų vietovių, tinkamą perėti paukščiams, jų vietoje sužėlė nendrės, gluosniai, beržai. Pievos yra
apsuptos miškų, todėl nešienaujant greitai užauga berželiais, baltalksniais, drebulėmis bei
spygliuočiais. Atviruose apypelkio ir kopų šlaituose, pamiškėse, išnykusių pušynų vietose
aptinkami Koelerio-Corynephoretea ir Nardetea klasių žolynų (pievų) nedideli plotai. Katros
slėnyje pasitaiko pavasarį užliejamų pelkinių pievų Carex rostratae bendrijų. Jos mozaikiškai
pasiskirstę su įvairiomis žemapelkių bendrijomis.
Ežerai.Rytinėje Čepkelių dalyje yra 21 pelkinis ežeras. Vieni jų, išlikę dar nuo ledynmečio
– tai neužpelkėję didžiųjų ežerų likučiai. Kiti – susidarę jau pelkės vystymosi eigoje. Čepkelių
aukštapelkės ežerai yra iškilusioje pelkės dalyje. Šie ežerai neišteka todėl, kad vanduo pro durpes
filtruojasi labai lėtai. Dauguma Raiste esančių ežerų- be žuvies, nes vyrauja nuo durpių susidaręs
rūgštinis vanduo, kuris netinka žuvims, tačiau Ešerinuko ir Ešerinio ežeruose yra ešerių.
Keli ežerai yra už pelkės ribų. Įdomiausias iš jų yra Lygučio (dzūk. Lygucis) ežerėlis netoli
Lynežerio kaimo. Šį ežerą maitina iš pelkės atitekantys vandenys – pavasarį dažniausiai jis
sklidinas vandens. Tačiau pelkei pasausėjus, vandens srautas, maitinantis šį ežerėlį nutrūksta.
Lygucis pamažu senka – dalis vandens išgaruoja, didžioji dalis košiasi per smėlį gilyn. Ilgainiui,
negaudamas vandens iš pelkės, Lygucis visai išdžiūsta. Pakilus vandens lygiui pelkėje, šis ciklas
kartojasi iš pradžių.
Pietine dalimi Čepkelių raistas prisišliejęs prie Katros upės, kuri išteka iš Čepkelių raisto
pietrytinio pakraščio ir valstybės siena (Lietuva – Baltarusija) daugiau nei 20 km vingiuodama
renka vandenis ir iš Lietuvos, ir iš Baltarusijos pelkių, o toliau Baltarusijos teritorija plukdo
vandenis į Nemuną.
1.2.1. Geologijair geomorfologija
Pagal šalies fizinį geografinį rajonavimą Rezervato teritorija priklauso Dzūkijos aukštumos
geomorfologinės srities Pietų Dainavos moreninės plynaukštės rajonui, Čepkelių apskalautos
moreninės lygumos mikrorajonui ir yra centrinėje jo dalyje (8 pav.).
Fiziniu–geografiniu požiūriu Rezervatas plyti pietrytiniame Dainavos smėlėtosios lygumos
pakraštyje.
Čepkelių raistas formuojasi jau keliolika tūkstantmečių. Pelkės istorijoje – tai brandus
amžius. Tirpstant ledynui prieš 15 tūkst. metų dabartinės pelkės vietoje tyvuliavo prieledyninės
marios (Balakauskas ir kt., 2012). Jose susiklostė keliolikos metrų horizontaliai sluoksniuotų
smulkiagrūdžių smėlių storymė su retais aleuritų tarpsluoksniais, o toliau nuo pakrantės –
didesniame gylyje – klostėsi aleuritai, tad pelkinės nuogulos čia klostosi ant smėlių ir aleuritų
klodo. Pasitraukus ledynams senkančių marių sekliausiose vietose atsivėrė pustomi smėliai. Dabar
Čepkelių raistą iš vakarų ir šiaurės vakarų pusės juosia žemyninės nepustomos kopos, apaugusios
miškais, padengtos samanomis ir lyg „sustingusios“.
Prieš 10 tūkst. metų dabartinėje Čepkelių raisto teritorijoje marios jau buvo nusekusios, o
vietoje jų telkšojo 37 dideli ežerai. Jų buvimo vietose po durpe dabar aptinkami ežerinių nuosėdų
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(sapropelio) sluoksniai. Šie ežerai ir tarp jų buvusi teritorija vis labiau užpelkėjo – iš pradžių
vystėsi žemapelkės. Vėliau virš šių žemapelkių susikaupęs nesuirusių augalų sluoksnis kilstelėjo
pelkės paviršių, paviršinio ir gruntinio vandens nebeužliejamose vietose pradėjo formuotis
aukštapelkės. Storėjant durpių sluoksniui atskiros pelkės jungėsi į vieną didelį pelkyną. Tai ir
buvo Čepkelių raisto vystymosi pradžia. Spartesnė durpėdara Čepkelių raiste vyko prieš 8 tūkst.–3
tūkst. metų.
Jauniausią geologinį darinį – kvarterinę žemės paviršiaus dangą, Rezervato teritorijoje
suformavo vėlyvojo pleistoceno ledynai. Pagrindiniai vietovės reljefo bruožai susiformavo
tirpstant Čepkelių dubumoje tūnojusiam Katros ledyniniam liežuviui. Jam traukiantis liko
neaukšti, smėlingi, pakraštinių moreninių darinių ruožai, kurie vėliau buvo stipriai veikiami
ledyno tirpsmo vandenų, keitėsi skalaujami prieledyninių baseinų. Prieledyniniai baseinai
aplygino liežuvinių dubumų paviršių, o povandeninio termokarsto eigoje atsiradusios daubos buvo
pripildytos perklostyto moreninio priemolio arba limnoglacialinių nuosėdų. Reljefo formos
sulėkštėjo ir praplatėjo. Į prieledyninius baseinus atsivėrę intakai prinešė daug smėlių, o gilesnes
dubumas apklojo limnoglacialiniai moliai.

8 pav. Čepkelių ir jo apylinkių geomorfologinis rajonavimas
Katros upė ties Čepkelių raistu teka virš Mozūrijos - Baltarusijos anteklizės – Rytų
Europos kontinentinės platformos kristalinio pamato teigiamo išlinkimo. Kaip tik šioje vietoje
arčiausiai paviršiaus Lietuvoje randamas kristalinis pamatas, kuris yra 230 m gylyje. Upės vaga
maždaug sutampa su anteklizės keteros pakraščiu, nuo kurio vakarų kryptimi anteklizės šlaitas
leidžiasi staigiai. Anteklizės pamate aptikti lūžiai dalija pamatą į blokus. Lūžiai atsispindi kreidos
ir net kvartero sluoksniuose ir dažnai lemia upių slėnių išdėstymą bei ežerų krantų kontūrus. Po
maždaug 110-130 m storio kvartero darinių danga slūgso kreidos sistemos nuosėdinės uolienos.
Beveik visą kvartero storymę sudaro ledyninės pleistoceno nuogulos. Pleistoceno darinių dangą
sudaro trys moreninio priemolio ir trys smėlingų limnoglacialinių sąnašų horizontai, pakaitomis
keičiantys vienas kitą ir tokiu būdu atspindintys kvartero ledynmečių ir tarpledynmečių kaitą.
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Viršutinį pleistoceno ledyninės dangos horizontą sudaro apie 20-25 m storio limnoglacialinės
kilmės smulkaus smėlio su aleurito intarpais sluoksnis, dengiantis ploną paskutinio apledėjimo
dugninę moreną. Pačiame paviršiuje slūgso Čepkelių raistą sudarančios ežerinės ir pelkinės
nuogulos, kurių storis aukštapelkės gūbryje siekia iki 6,5m.
1.2.2. Paleogeografinė raida
Maždaug prieš 100 tūkst. metų, baigiantis priešpaskutiniam pleistoceno apledėjimui
(Lietuvoje vadinamo Medininkų vardu), šiaurės kryptimi atsitraukiantis ledynas suformavo
dugninės morenos Lydos plynaukštę. Prieš 19-22 tūkst. metų tarp jos ir tirpstančio paskutiniojo
pleistoceno apledėjimo (Lietuvoje vadinamo Nemuno vardu) ledyno susidarė pratakios
prieledyninės marios, kurios apsėmė net senovinių upių išvagotus plynaukštės šlaitus. Nemuno
apledėjimo metu Lydos plynaukštė buvo arktinė dykuma, kurioje dėl šalčio ir vėjo poveikio
susiformavo smėliški paviršiniai sluoksniai. Susidariusį smulkiagrūdį smėlį upės sunešė į
prieledynines marias. Kitoje marių pusėje kaupėsi jau iš ledyno pakraštinės morenos išplautas
smėlis. Raisto vietoje, matyt, buvo marių vidurinė dalis, todėl čia nešmenų susikaupė mažiausiai.
Marioms išdžiūvus, plytėjo kelių lygių lyguma. Žemiausiose vietose liko telkšoti ežerėliai.
Vėlyvojo ledynmečio pabaigoje aplinkos sąlygos pakito. Smarkiai atšilus klimatui alerode
(prieš 11 tūkst. metų), pradėjo tirpti smėliu apneštas ledas, susidarė termokarstinių įdubų, kurios
vėliau prisipildė vandens. Tada susidarė kai kurie Čepkelių raisto pirminiai ežerai. Dabartinį
Dainavos smėlėtosios lygumos reljefą kūrė ir vėjas, kuris daugelį kartų perpustė smulkiagrūdį
smėlį. Borealyje (prieš 9 tūkst. metų) stiprūs sausi vėjai supustė dabartines žemynines kopas.
Dabartinio raisto vakarinėje dalyje susidariusios kopos iš dalies atitvėrė žemesniąją lygumos dalį,
dėl to čia pakilo gruntinio vandens lygis ir prasidėjo intensyvus pelkėjimas. Raisto teritorijoje
aptikti ankstyvosios pelkėdaros požymiai rodo, kad šis procesas prasidėjo jau pirmųjų ežerų
pakrantėse maždaug prieš 17 tūkst. metų. Tačiau ilgą laiką pelkėdara buvo labai lėta, o
sausmečiais visiškai nutrūkdavo. Pelkių labai padaugėjo šiltame ir drėgname atlantyje prieš 3 - 6
tūkst. metų. Šiaurinėje ir rytinėje rezervato dalyje susidarė nemaži aukštapelkių masyvai, o pietinė
ir pietvakarinė dalys apaugo miškais, tarp kurių buvo įsiterpusių nedidelių žemapelkių.
Prieš 2,5 tūkst. metų nusistovėjo klimatas, panašus į dabartinį. Pelkėdara suaktyvėjo,
storėjo kiminų sluoksnis, kaupėsi rūgštus vanduo. Rytinėje rezervato dalyje intensyviai formavosi
antriniai ežerai. Pietinėje ir pietvakarinėje rezervato dalyje, kur vyravo nelygus reljefas, į jo įdubas
sutekėdavo daug mineralizuoto vandens nuo miškingų pakilumų, todėl čia vyravo žemapelkėms
būdingos augalų bendrijos. Tačiau, kylant aukštapelkės kuprai, nuo jos vis daugiau rūgštaus
vandens sruvo į pietinę dabartinio Rezervato dalį. Kartu su rūgščiu vandeniu čia kėlėsi gyventi
aukštapelkės augalai, formavosi mišrios tarpinių pelkių augalų bendrijos.
Per paskutinį tūkstantmetį pelkinis sluoksnis rytinėje raisto aukštapelkės dalyje pastorėjo
iki 5-6 m, vakarinėje - iki 4-5 m. Didžiąją jo dalį (apie 3-4 m) sudaro mažai susiskaidžiusios
aukštapelkinės kimininės durpės, kurios dengia plonus susiskaidžiusių žemapelkinių durpių ir
ežerinių sapropelių sluoksnius.
1.2.3. Reljefas
Čepkelių raistas plyti pietrytiniame Dainavos smėlėtosios lygumos pakraštyje, Katros,
Ūlos ir Grūdos upių plokščioje takoskyroje, 127-134 m aukštyje virš jūros lygio. Raistą supa
skirtingi reljefo elementai: vakaruose ir šiaurėje – žemyninių kopų masyvai, šiaurės rytuose –
neperpustyta smėlėta lygumos dalis, pietryčiuose –Katros upės salpa. Pietvakariuose Čepkelių
raisto riba sąlyginė. Čia jis pamažu pereina į Pastalikės pelkę bei kitus pelkėtus smėlėtosios
lygumos plotus, kurie netoli Musteikos kaimo irgi remiasi į kopų ruožą. Į rytus nuo Katros upės
(jau Baltarusijos teritorijoje) raisto guolio 130 m absoliutaus aukščio lyguma atsiremia į Lydos
plynaukštę, kurios pakraščiai pakyla iki 140-150 m virš jūros lygio.
Sustingusios žemyninės kopos Čepkelių vakaruose, šiaurės vakruose bei iš dalie šiaurėje
ties raisto pakraščiu yra tik dalis Dzūkijos žemyninių kopų masyvo, kuris prasideda Varėnos
apylinkėse ir tęsiasi Druskininkų link. Dabar šios kopos apaugusios mišku. Miškas sutvirtino
smėlį ir kopos tarsi sustingo savo forma liudydamos praeityje vyravusių vėjų kryptį. Nuo kai kurių
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kopų keterų nesunku pastebėti, kad rytinis – užuovėjinis šlaitas yra statesnis nei vakarinis –
priešvėjinis. Taigi, šioje teritorijoje vyravo vakarų vėjai, o kopos slinko į rytus. Šiose vietoje labai
vaizdingas pelkinės lygumos ir žemyninių kopų kontaktas, kai pelkė atsiremia į 10 m aukščio
smėlio sieną. Santykinis kopų aukštis šiauriniame rezervato pakraštyje siekia iki 12 m, plotis 250
m, o susijungę kopagūbriai ištįsta per 2 km. Kopų santykinis aukštis vakariniame paribyje
vietomis siekia 15 m.
Čepkelių teritorijoje sutinkamos įvairių formų kopos. Pačios išraiškingiausios – išlinkusios
į rytų pusę, o atsilikę smėlio kyšuliai – sparnai – nukreipti atgal. Yra paprastesnių, tiesiog pailgų,
pavėjui ištįsusių kopų, yra sudėtingesnių formų išsišakojusių kopagūbrių, kurie susidarė
susijungus kelioms kopoms.Pavienės ir grupėmis kopų viršūnės pabirusios po visą pelkę. Šios
įvairaus didumo mineralinio grunto „salos“ – virš durpių klodo iškyla 1-2 m. Visame raiste
priskaičiuota virš 80 tokių „salų“ (grandų). Pelkėje išsibarsčiusios salos – tai dažniausiai kopų
likučiai,jų viršūnės – visa kopa tarsi paskendusi storėjančiuose durpių kloduose.
Čepkeliuose vyrauja aukštapelkė, pelkinio masyvo paviršius išgaubtas (9 pav.): centrinė
dalis iškilusi, pakraščiai yra žemiau. Aukščių skirtumas tarp „kupros“ ir artimiausių pakraščių
vietomis siekia iki 2 metrų. Čepkeliai neturi ryškaus kauburio bei klasikinio aukštapelkės
mezoreljefo. Raiste yra keturios aukštapelkės „kupros“ - du ryškūs pakilimai vakarinėje ir rytinėje
dalyse bei dar du mažiau pastebimi pakilimai šiaurinėje ir rytinėje dalyse. Tarpinio tipo pelkės ir
žemapelkės, vyraujančios pietinėje ir pietvakarinėje pelkyno dalyse, plyti žemesniame aukštyje
virš jūros lygio.
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9 pav. Čepkelių pelkyno pjūvis šiaurės-pietų kryptimi (per Ešerinio ež.)
Pelkės guolį paįvairina pelkių akys, ežerėliai bei ežerokšniai. Pelkės klodo vandens
nuotėkio kryptis Čepkelių aukštapelkėje nulemia keturios iškilusios kupros, nuo kurių vanduo
nuteka link žemesnių pelkės dalių. Aukščiausia pelkyno vieta siekia 134,4 m virš jūros lygio, o
žemiausia vieta yra pietinėje Rezervato dalyje esančiose žemapelkėse – 127 m virš jūros lygio.
Aukščiausias Rezervato taškas, kopa teritorijos vakariniame iškyšulyje, kuri pakyla į 149,8 m
aukštį. Žemiausia vieta, ties Katros upės vaga Rezervato pietiniame kampe, nusileidžia į 125 m
absoliutinį aukštį. Reljefo perauštėjimas siekia 25m.
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10 pav. Rezervato reljefo profilis iš Š į P

11 pav. Rezervato reljefo profilis iš V į R

Aukščiausios vietos yra ties pelkės dugno įdubomis, kur anksčiausiai prasidėjo pelkėjimas
ir kur susikaupė storiausias durpių sluoksnis.
1.2.4. Klimatas
Pietų Lietuvos teritorijoje, kurioje yra Čepkeliai, savitos klimatinės sąlygos. Šiai teritorijai
būdingas labiau žemyninis klimatas nei kitose šalies dalyse. Čia šiltesnės nei kitur vasaros ir
šaltesnės žiemos.
Pagal klimatinį Lietuvos rajonavimą Rezervato teritorija priklauso Pietryčių aukštumų
rajono Dzūkų parajoniui (12 pav.).Vidutinė metinė temperatūra yra didesnė už šalies vidurkį ir
sudaro +7,2 °C.
Pavasarį ir vasarą vidutinė mėnesinė oro temperatūra rezervato apylinkėse 0,5-1,0°C
aukštesnė negu vakariniuose ar šiauriniuose šalies regionuose. Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos duomenimis 2007-2016 metais šilčiausio mėnesio (liepos) vidutinė temperatūra siekia
+17,7°C. Šalčiausio (sausio) mėnesio – -5,4°C(13 pav.).

12 pav. Lietuvos klimatinis rajonavimas

Vidutinis kritulių kiekis beveik atitinka šalies vidurkį, tačiau metų bėgyje pasiskirsto
netolygiai. 71% kritulių tenka šiltajam metų laikotarpiui, maksimumas liepos-rugpjūčio mėn.
Daugiamečiais stebėjimais nustatyta, kad pelkės teritorijoje kritulių turėtų būti apie 5% mažiau nei
už 25 km nuo pelkės centro esančioje Varėnoje, kurioje 2007-2016 metais vidutinis metinis
kritulių kiekis buvo 726 mm, šiltojo periodo – 554 mm, šaltojo – 172 mm. Nuo 2007 m. metinis
kritulių kiekis (14 pav.) šioje Lietuvos dalyje turi tendenciją mažėti (nėra galutinių duomenų apie
2017 metus).
Dendrochronologinės analizės metodu nustatyta, kad drėgmės režimas pelkėje periodiškai
kinta. Per 90 metų laikotarpį (1890–1980 m.) pelkės vandens lygis keturis kartus buvo pakilęs,
tiek pat kartų užfiksuotas ir ryškus sausėjimas. Aukštas vandens lygis buvo 1900–1912, 1927–
1937, 1960–1964 ir 1977–1982 m. Nurodoma, kad vandens lygis žemėjo ir po 1980 m. Tokia
pelkės vandeningumo kaita aiškinama ilgalaike metinio kritulių kiekio dinamika. Manoma, kad
sumažėjus metinių kritulių, pelkėje 3-6 metus dar laikosi gana aukštas vandens lygis. Taigi pelkės
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vandens lygio kaita su 3-6 metų vėlavimu seka metinio kritulių kiekio kaitą. Dendrochronologinės
analizės rezultatai dalinai sutampa ir su kritulių kiekio kaita Varėnos meteorologijos stotyje.
Šiltuoju laikotarpiu Čepkelių rezervato teritorijai būdinga daugiau negu kitur šalyje dienų su
liūtimis ir perkūnija – daugiau kaip 30 dienų per metus. Pastovi sniego danga vidutiniškai išsilaiko
75-80 dienų, tačiau neretai pasitaiko žiemų su nepastovia sniego danga, kai ji laikosi trumpiau
negu mėnesį. Vidutiniškai per metus būna 169 dienos su krituliais. Palyginus su kitais Lietuvos
rajonais, raisto apylinkių santykinis oro drėgnumas vidudienį yra mažiausias, ypač šiltuoju metų
laiku, ir tesiekia 52-54%. Čia taip pat yra didžiausi Lietuvoje kylantys turbulentiniai šilumos
srautai, todėl vidutinis metinis išgaruojančio vandens kiekis ne mažiau 450 mm, o vegetacijos
periodu – 300-350 mm. Išvardinti veiksniai lemia santykinai didelę natūralių gaisrų kilimo ir
išplitimo tikimybę.
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14 pav. Kritulių kiekis šiltuoju ir šaltuoju metų periodu

Rezervato teritorijoje vyrauja pietvakariniai vėjai, kurių vidutinis greitis 3-3,5 m/s arba du
kartus mažesnis negu pajūryje. Vegetacijos laikotarpis šalies mastu yra ilgas – trunka 188 dienas.
Taip pat gana didelis agroklimatinis potencialas. Dainavos lygumoje dėl vyraujančių šilumai
laidžių smėlio dirvožemių anksčiausiai prasideda ir vėliausiai baigiasi šalnos. Vidutinis
dirvožemio įšalimo gylis siekia 35 cm.
1.2.5. Dirvožemis
Rezervatedidžiausią plotą užimapelkiniai durpės dirvožemiai (7520 ha, t.y. 67,3 %), jų
išsidėstymas ir struktūra atitinka pelkės tipų pasiskirstymą. Aukštapelkėse slūgso gilūs aukštutinio
tipo, tarpinėse pelkėse – tarpinio tipo, žemapelkėse – gilūs žemutinio tipo dirvožemiai.
Raisto pakraščiuose sutinkami durpinių jaurinių glėjinių, puveningų jaurinių glėjinių ir
velėninių jaurinių glėjiškų dirvožemių. Aukštesnėse smėlingos lygumos vietose bei šiaurės
vakarinį pelkės pakraštį juosiančiame žemyninių kopų ruože dominuoja jauriniai šilaininiai
dirvožemiai.

15 pav. Miško augavietės, dirvožemiai

Dirvožemio įvairovė nulemia Rezervato miškų medynų sudėtį ir struktūrą, miškingų
masyvų išsidėstymą. Rezervato pakraščiuose kartu su pelkiniais durpiniais derlingais dirvožemiais
mozaikiškais lopinėliais įsiterpę normalaus drėgnumo lengvi smėliai, priesmėliai, žvirgždai (15
pav., 3 lentelė). Sausesniuose ir mažiau derlinguose dirvožemiuose auga spygliuočiai arba mišrus
miškas, o drėgnesnėse ir derlingesnėse dirvose veši lapuočiai.
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Normalaus drėgnumo augavietės užima 19,1%, laikinai užmirkusios augavietės – 9,8% ir
užmirkusios augavietės – 3,8%. Aukštapelkės užima 65 % visų pelkių ploto, tarpinio tipo – 27%,
o žemapelkės – 8%.
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3 lentelė.Miško augavietės, drėgnumas, derlingumo laipsnis ir jų užimami plotai
Nr.

Augavietės
indeksas

Augavietė

Plotas, ha

1.

P

Pelkiniai durpiniai dirvožemiai

7520,00

2.

Nbl,
Nal
Ncl

Normalaus drėgnumo, lengvos
uolienos (smėliai, priesmėliai,
žvirgždai, žvyrai ir kt.)

2464,00

3.

4.
5.

Ual,
Ubl,
Ucl,
Udl
Lbc,
Lcl
Ežerai

Pastoviai perteklinio
drėgnumo dirvožemiai
(glėjiniai)

426,00

Laikinai perteklinio drėgnumo
dirvožemiai (glėjiški)

1160,00

Labai nederlingi
Nederlingi
Derlingi
Nederlingi

5065
1300
1155
1750

Labai nederlingi

507

Derlingi

207

Derlingi
Nederlingi
Labai derlingi
Labai nederlingi
Nederlingi
Derlingi

220
182
13
11
974
186

63,50

1.2.6. Paviršiniai vandenys
Čepkelių raistas yra plokščioje Katros (dešinysis Nemuno intakas), Ūlos ir Grūdos (kairieji
Merkio intakai) vandenskyroje ir priklauso Nemuno baseinui. Pietinę ir pietvakarinę raisto dalį
drenuoja Katra, šiaurės rytinę – Ūla, šiaurinę – kairysis Ūlos intakas Lynupis, vakarinę – dešinysis
Grūdos intakas Musteika. Tokiu būdu šis pelkių kompleksas stipriai įtakoja daug platesnio regiono
hidrologinį balansą. Iš pelkyno išteka keliolika klampupių, kurie formuoja Musteikos ir Lynupio
aukštupius, filtruojasi į apypelkio mineralinius gruntus. Katros baseinui priklauso daugiau negu
pusė Čepkelių raisto ploto. Katros slėnis pelkėtas, upės krantai neryškūs, vaga nevienodo pločio ir
labai vingiuota.

16 pav. Hidrologinis tinklas
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Hidrografiniu požiūriu Čepkelių raistas yra Nemuno baseino Katros, Ūlos ir Grūdos upių
vandenskyroje (16 pav. ir 18 pav.). Raistas neturi jokių paviršinių intakų, jį maitina atmosferos
krituliai. Dėl į raistą iškritusių kritulių ir išgaravusio vandens skirtumo susidaręs vandens
perteklius nuteka į Katros, Ūlos ir Grūdos upių baseinus: Katros baseinui priklauso – 52,8 %
pelkės ploto,Ūlos baseinui – 21,6%, Grūdos baseinui - 25,6% (Kibirkštis, 2002). Vegetacijos
laikotarpiu nuotėkis iš aukštapelkės susidaro tik tada, kai kritulių kiekis bent kiek viršija garavimą
(Dilys, 1977). Čepkelių pelkės vandens nuotėkio linijų pasiskirstymo kryptys parodytos 17 pav. ir
18 pav..

18 pav. Čepkelių raistas yra trijų upių
vandenskyroje

17 pav. Čepkelių raisto vandens tėkmių kryptys

Vakarinės Čepkelių pelkės dalies vandenys klampupiais pirmiausia suteka į Musteikos
upelį, o šis – į Grūdą. Rytinės raisto dalies vandenys Lynupio (Peklos) upeliu teka link Ūlos ir
požeminiu nuotėkiu sunkiasi į Ūlą. Pietinis Čepkelių raisto pakraštys tiesiogiai prisišliejęs prie
Katros upės, kuri šiandien po jos aukštupio kaptažo XIX a. išteka iš Čepkelių raisto pietrytinio
pakraščio ir, pietvakarių kryptimi vingiuodama valstybės siena, renka vandenis iš Lietuvos ir iš
Baltarusijos pelkių, o toliau Baltarusijos teritorija plukdo vandenis į Nemuną. XX a. pradžioje iš
ežeringos pelkės dalies į Katrą buvo iškastas 4,5 km ilgio sausinamasis griovys. Dabar jis užneštas
nuosėdomis, vietomis užaugęs.Šiaurinėje dalyje vandeniui kelią pastoja aukštų kopų gūbriai. Dėl
šios priežasties papelkyje, vadinamojoje lago zonoje, susitelkia daug nenutekančio vandens.
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19 pav. Čepkelių raistas

20 pav. Čepkelių klampaus raisto pakraštys,
vadinamas Bradais. Per didžiąsias sausras išdžiūsta
(G.Kibirkščio nuotr.)

Rytinėje pelkyno dalyje susibūrę Čepkelių raisto ežerėliai, iš viso jų priskaičiuojama 20
(21 pav.,4 lentelė). Didžiausi ežerėlis yra: Ešerinis – 14,5 ha, Zelenos – 6,6 ha, Ešerinukas – 5,6
ha. Pagal kilmę pelkiniai ežerai skirstomi į pirminius ir antrinius. Pirminiai ežerai – tai didelio
poledyninio baseino likučiai susidarę pelkės formavimosi pradžioje – „subyrėjus“ prieledyniniam
ežerui. Jiems priklauso minėti didžiausi ežerai - Ešerinis, Ešerinukas, Zelenos ir dar keli kiti raisto
ežerokšniai.Šių ežerų gylis siekia iki 5 m. Antrinės kilmės ežerėliai susidarė daug vėliau
formuojantis ir vystantis pelkei. Šie ežerėliai (Ančių, Salos, Ilgio ir kt.) negilūs, iki 1,5 m gylio.

21 pav. Čepkelių pelkės ežerai

Pelkinių raisto ežerų, kaip ir aukštapelkės, vanduo rūgštus (pH = 3,4– 4,2).
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4 lentelė. Čepkelių pelkės ežerai
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pavadinimas (kadastro numeris)

Ančių (10030104)
Balnelis
Bedugnis
Čepkių (11030284)
Čepkių (10030105)
Dumblis (11030289)
Ešerinis (11030282)
Ešerinukas (11030283)
Trikampis
Gumbinių
Pelkių
Rankovė
Šėkinukas (Čepkių ež.) (10030102)
Šėkinis (10030101)
Šėkinukas (10031800)
Bevardis (11030282)
Bevardis (10030103)
Vido (10030107)
Vykis (10030106)
Zelenos (10030100)

Altitudė,
m

Plotas,
ha

Didžiausias
gylis, m

Kilmė

132,16
132,13
130,75
131,94
132,19
130,60
132,05
132,06
132,27
131,75
131,01
130,12
131,55
131,15
132,14
132,06
132,15
132,15
132,10
130,20

3,8
0,8
0,4
3,0
1,6
1,3
14,5
5,6
2,8
0,4
0,9
0,5
2,0
4,8
1,7
0,4
0,9
3,2
1,9
6,6

1,45
1,40
2,50
1,25
1,45
4,70
4,90
1,60
4,15
3,20
1,40
1,00
0,90
1,10
1,15
1,25
1,30
4,65
3,20

antrinis
antrinis
pirminis
pirminis
pirminis
pirminis
pirminis
pirminis
antrinis
pirminis
pirminis
antrinis
antrinis
antrinis
antrinis
antrinis
antrinis
antrinis
pirminis
pirminis

Didesnė dalis ežerų telkiasi labiausiai iškilusioje pelkės dalyje ir jų vandens lygis daugiau
kaip metru aukštesnis nei artimiausiame pelkės pakraštyje esančio vandens lygio. Aukštapelkė yra
tarsi vandens „kalnas“, kurio viršūnėje telkšo ežerai. Šie ežerai neišteka todėl, kad vanduo per
durpes sunkiasi labai lėtai. Aukštapelkių ežerai neturi kitiems ežerams būdingų slėnių.

22. pav. Aukštapelkės ežeras

23 pav. Sausros metu pasausėjusi pelkė

Čepkelių raistą, kaip ir visas tipiškas aukštapelkes, maitina kritulių vanduo. Nuolat aukštas
gruntinio vandens lygis čia lemia intensyvų garavimą. Per daugelį metų jis kinta mažiau negu kiti
du vandens balanso komponentai – krituliai ir nuotėkis. Išgaravimo dydis priklauso nuo
biogeocenozės tipo bei metų laiko. Daugiausia drėgmės išgaruoja gailiniame pušyne per tris
vasaros mėnesius. Gegužės ir rugsėjo mėnesiais suminis garavimas sumažėja 2-3 kartus, o spalio
mėnesį jis neviršija 6,7-21,8 mm, todėl šiuo laikotarpiu visų biocenozių ir gruntinio vandens
atsargos didėja. Apskaičiuota, kad gegužės-spalio mėnesiais išgaruodavo apie 78% kritulių.
Čepkelių pelkė yra santykinai sausa aukštapelkė. Tai lemia, iš vienos pusės, nedidelis metinis
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kritulių kiekis, iš kitos – geros vandens nutekėjimo sąlygos ir intensyvus garavimas. Todėl tik
ypač lietingais metais gruntinio vandens lygis vasarą išlieka pakankamai aukštas.
Labiausiai Čepkeliai pasausėja antroje vasaros pusėje. Iš pirmo žvilgsnio nepereinami
liūnai sausringais metais kai kada išdžiūsta, tačiau vasaros liūtys vėl staiga pripildo pelkę vandens.
Rudenį, atvėsus orams, iki užšąlant, pelkė pradeda kaupti vandens atsargas, o aukščiausias
vandens lygis Čepkelių pelkėje įprastai būna per pavasarinį polaidį kovo–balandžio mėn. Esant
natūraliam hidrologiniam režimui, žmogaus veiklos nepažeistas pelkynas gyvuoja tūkstančius
metų nusistovėjusiu ritmu, kuriame pastebimi cikliškai besikartojantys sausesni ir drėgnesni
periodai, susiję su gamtiniais klimatiniais ciklais. Čepkelių pelkė dažniausiai pavadinama
Čepkelių raistu todėl, kad čia auga pušys ir šiuo metu išlikusios tik kelios plynės be medžių.
Raistu lietuvių kalboje paprastai ir yra vadinama pelkė, kurioje auga medžiai arba krūmai.
Pelkės ekosistema yra priklausoma nuo gruntinio vandens sluoksnio, kuriam būdingi
periodiniai vandens lygio svyravimai: sezoniniai ir 11-13 metų arba ilgesni ciklai. Smėlingų
nuogulų klode yra galingas gruntinio vandens srautas. Jis formuojasi pelkinį masyvą supančioje
kopų grandinėje ir teka pagrindinių drenų – Katros, Ūlos ir Grūdos upių link. Šiaurinio Čepkelių
apypelkio kopose gruntinis vanduo slūgso maždaug tokiame pat lygyje, kaip ir pelkės
pakraščiuose. Tai rodo, kad tarp pelkės ir gruntinio vandens yra geras hidraulinis ryšys. Apypelkio
gruntinio vandens svyravimu amplitudė 20-32 cm, nors tokio tipo dirvožemiuose paprastai yra 3-4
kartus didesnė. Tai leidžia manyti, kad šiaurinėje dalyje apypelkio gruntiniai vandenys yra gausiai
maitinami pelkinio vandens. Sausų ir vidutinio drėgnumo metų antroje vasaros pusėje ir rudens
pradžioje nuotėkio iš pelkės nebūna arba jis labai menkas.
Mažiausi pelkės vandens lygio svyravimai nustatyti centrinėse išgaubtose raisto dalyse (iki
33 cm), o didžiausi lage (118 cm). Iškritus didesniam kritulių kiekiui arba pavasarinio polaidžio
metu vanduo nuo aukštapelkės išgaubtų sričių nuteka į pakraščius, sukeldamas potvynius.
Potvyniai lago zonoje stebimi ne kasmet. Aukščiausias vandens lygis raiste stebimas balandį,
pavasario polaidžio metu. Žemiausias vandens lygis – rugsėjo, spalio mėnesiais. Tačiau
lietingomis vasaromis vandens kilimas prasideda anksčiau. Rudeninis vandens lygio maksimumas
stebimas lapkričio mėnesį, bet jis nepasiekia pavasarinio lygio.

Vandens lygis abs.a.m

132,5
132

131,5
131
130,5
130

24 pav. Čepkelių raisto vandens lygis (abs.a.m) 2001m.gegužės mėn.

Čepkelių raistui būdinga, kad pakraštiniai pelkės plotai su paviršiniu nuotėkiu negauna
mineralinių medžiagų prietakos iš aukštesnių apypelkio teritorijų. Apypelkį sudarančiose kopose
bei smėlingose lygumose cheminiai tirpalai filtruojasi tiktai žemyn į podirvį, ir todėl apypelkio
paviršiniai vandenys neturi įtakos geocheminiam Čepkelių raisto formavimuisi.
Čepkelių raisto raidai ir jo hidrologiniam režimui yra svarbūs Ūlos ir Grūdos upių
pertvarkymai. Raisto aplinką labiausiai paveikė XVI a. Rudnios kaime ant Ūlos pastatyta
užtvanka. Per kelis šimtmečius ji kelis kartus buvo sugriuvusi ir vėl atstatyta. Tai sutrikdė natūralų
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upės vystymąsi ir sudarė sąlygas abipus užtvankos reikštis skirtingiems procesams. Žemiau
užtvankos visu upės ilgiu vyko gilinamoji erozija, vis labiau sausindama artimiausias upės vagai
apylinkes. Kitoks užtvankos poveikis buvo aukščiau užtvankos: sumažėjo srovės greitis, prasidėjo
sąnašavimas, pakilo vandens lygis. Užtvankos vietoje susidarė upės dugno aukščių skirtumas.
1841 m. užtvanka sugriuvo, nukrito vandens lygis aukštupyje, vėl atsinaujino po ankstesnių
užtvankos sugriuvimų prasidėjusi gilinamoji erozija. Dėl šios priežasties XIX a. pabaigoje Ūla
suardė pelkėtą vandenskyrą ir būdama gilesnė prisijungė Katros baseinui priklausantį Dubos upelį.
Į Ūlos baseiną pateko Dubos ežeras ir Kaniavėlės upelis. Padidėjęs upės vandeningumas dar
paskatino kaptažinę veiklą aukštupyje. Per 30 metų Ūla prisijungė Katros aukštupį, Pelesos ežerą
su Pelesos ir Nočios upėmis (25pav.). Pagilinę savo vagas, Ūla ir jos prisijungti intakai drenavo
Dubičių, Krokšlio apylinkių pelkes ir ežerus, todėl per XX a. sunyko Dubos, Pelesos ir Mataros
ežerai. Dėl Ūlos poveikio pasausėjo rytinė Čepkelių raisto dalis. Kaptažinė Ūlos veikla baigėsi
XIX a., tačiau erozinė ir drenuojamoji tebesitęsia. Kai kurie mokslininkai teigia, kad Ūla yra ne
tiek tiesioginė kaltininkė, kiek liudininkė pastaraisiais šimtmečiais suintensyvėjusio tektoninio
Ūlos aukštupio kilimo. Ūlos užtvanka Rudnios kaime vėl atstatyta 1976 m.
Į pietvakarius nuo raisto pratekančios Grūdos poveikis apylinkių gruntinio vandens lygiui
tolygus, nors ir mažesniu mastu, Ūlos įtakai. Nuo XVIII a. vidurio ant Grūdos stovėjo užtvanka,
kurią išardžius, aukštupyje prasidėjo erozinė ir sausinamoji veikla. Tačiau situacija pasikeitė
1977m. pradėjus kurti Kabelių žuvininkystės ūkį. Vandens patvankai sudaryti ant Grūdos 1,5 km
žemiau Musteikos ir Grūdos santakos pastatyta 2 m aukščio užtvanka. Ši užtvanka yra labai svarbi
raisto vakarinės dalies hidrologinio režimo palaikymui, nes ji stabdo upės erozinę ir drenuojamąją
veiklą.

25 pav. Katros baseino aukštupys (Pelesos ežeras, Pelesos ir Nočios upės),
kurį “pagrobė” Ūla (nuštrichuotas plotas)

1931 m. siekiant pagerinti pelkės ūkinį naudojimą rytinėje Čepkelių raisto dalyje iškastas
sausinamasis kanalas, kuriuo į Katrą nukreiptas Salos, Balno, Šėkinio ir Žaliojo ežerų vanduo.
Kanalo ilgis – 4,5 km, jo dešiniosios atšakos – 1 km. Vidutinis kanalo nuolydis 0,8 m/km. Vaga
uždurpėjusi, keliose vietose patvenkta bebrų. Debitas kanale nebuvo matuotas. Pagal drenuojamą
plotą ir analogus, manoma, kad maksimalus debitas kanale gali viršyti 0,5 m³/s. Dažnais metais
šiltojo periodo pabaigoje (rugpjūčio-spalio mėn.) nuotėkio visai nebūna. Kanalas lemia kai kurių
pelkės ežerėlių hidrologinį ir hidrocheminį režimą. Durpių mineralizacijai jo poveikis neturėtų
būti juntamas toliau kaip 20 m nuo vagos. Taigi teritorija, kurioje pasireiškia kanalo poveikis,
neviršija 22 ha.
Šiaurinėje pelkės dalyje į Lyno ežerą teka Peklos upelis. Jo vaga sureguliuota, tik 800 m
atkarpa iki žiočių yra natūrali. Peklos upelio nuotėkio matavimų ir skaičiavimų neatlikta. Apie
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hidrologinius pasikeitimus galime spręsti tik iš pastebėtų aplinkinių vandens objektų režimo
kaitos. Netoli nuo Peklos upelio esantis Lygučio ežeras, kurį siaura protaka jungia su pelkės lagu,
periodiškai išdžiūsta. Manoma, kad Lygučio ežeras turi labai gerą požeminį drenažą link Lyno
ežero ir Peklos slėnio, kur trykšta gausūs pelkinio vandens šaltiniai. Tačiau pastarųjų metų
monitoringo rezultatai leidžia manyti, kad požeminio nuotėkio kryptis gali būti priešinga – link
pelkės.
Pelkės hidrologinį režimą lokaliai pakeitė XXa. pradžioje įrengtas siaurasis geležinkelis
nuo Marcinkonių iki Ogorodiščios ir 1999metais nutiestas naujas kelias į Katros kaimą. Buvusio
geležinkelio ir kelio pylimai veikia kaip patvanka pelkės vidinėje pusėje ir turi sausinamąjį
poveikį jos pakraščiams.Mūsų šalyje XX a. antrojoje pusėje buvo intensyviai sausinamos pelkės.
Daugybė jų paverstos durpynais, laukais, pievomis, geresnės pramoninės kokybės miškais.
Sausinimo darbai XX a. buvo atlikti ir pietinėje Lietuvoje, Čepkelių aplinkinėse teritorijose, tačiau
pati pelkė išliko nepakeista ir jos hidrologinis režimas išliko pakankamai natūralus. Dabar jau
daug žinoma apie gamtoje vykstančius cikliškus procesus, pasikartojančius kas keliolika metų, kas
kelis dešimtmečius, šimtmečius ir dar rečiau. Klimatui taip pat būdingi cikliški svyravimai.
Čepkelių raisto dendrochronologinės analizės duomenimis, drėgmės režimas pelkėje kinta
periodiškai. Nuo 1890 m. iki 1980 m. pelkės vandens lygis buvo pakilęs 4 kartus, tiek pat kartų
pelkė buvo ir labai pasausėjusi (Pakalnis, 1984). Tokia pelkės vandeningumo kaita aiškinama
daugiamete metinio kritulių kiekio dinamika.
1.2.7. Kraštovaizdžio struktūra
2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703
patvirtintame Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane pateikiamame kraštovaizdžio
morfologiniame skirstyme,Rezervataspatenka į Pietų Pabaltijo žemumų morfologinio ruožo,
Pietryčių Lietuvos (Dainavos) žemumos sritį beiį Nemuno vidurupio – Merkio žemupio miškingą
paslėnio kraštovaizdžio rajoną (43). Didžioji teritorijos dalis pagal kraštovaizdžio gamtinį pobūdį
yra smėlinga banguota lyguma (L) ir tik palei Katros upę išskiriamas upės slėnio (S) kraštovaizdis.
Bendras kraštovaizdžio pobūdis – miškingas (m), miškingas pelkėtas (mt), pelkinis (t) (26
pav.).Rezervatui būdingos miškų ir pelkių ekosistemos.
Kraštovaizdžio naudojimo pobūdis – rekomenduojamas kraštovaizdžio vertybes
išsaugantis naudojimas – konservacinis, o kraštovaizdžio naudojimo pobūdis pagal naudojimo
intensyvumą konservacinis (1), konservacinis-tausojantis (2), tausojantis (3).
Kraštovaizdžio vertybių konservacinės apsaugos prioritetą užtikrinančių tvarkymo
reglamentų formavimo strategija - taikomi išimtinės konservacinės apsaugos reglamentai.

26 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos (Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas)
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Kraštovaizdžio vizualinė struktūra susideda iš dviejų veiksnių – vertikaliosios ir
horizontaliosios vizualinės sąskaidų. Vertinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą beveik
visa Rezervatoteritorija priskiriama neraiškios vertikaliosios sąskaidos vyraujančių uždarų iš
dalies nepražvelgiamų (miškingų) erdvių kraštovaizdžiui (H0), kur kraštovaizdžio erdvinėje
struktūroje raiškūs tik horizontalūs dominantai (27 pav.).Tai lyguminis, nepražvelgiamų erdvių
kraštovaizdis (V0H0-b).

27 pav.Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas (Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas)

Vadovaujantis nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniais, Rezervato
teritorijai siūloma kraštovaizdžio vertybių konservacinės apsaugos prioritetą užtikrinančių
tvarkymo reglamentų formavimo strategija, kurioje integruojami išimtinės konservacinės apsaugos
reglamentai.
Čepkeliai – Dainavos girios branduolys – natūralaus hidrologinio režimo pelkynų
kompleksas, apsuptas miškais.Didžiausią teritoriją (67%) užima aukštapelkė, o aplink ją
mozaikiškai išsimėtę žemapelkiniai viksvynai ir juodalksnynai, kerpšiliai, pelkių salos, ežerai.
Vakariniame rezervato pakraštyje šlapiuose juodalksnynuose ir viksvynuose prasideda Musteikos
upelis, apie jį susitelkę užmirkę mišrūs miškai ir eglynai.Šiaurės vakaruose ir vakaruose prie pat
pelkės rymo mišku apaugusios žemyninės kopos.Ant pelkynus supančių kopų auga sausi kerpšiliai
ir brukniašiliai.gausu (virš 80) salų ir salelių – žemyninių kopų liekanų. Rytinėje pelkės dalyje
tyvuliuoja daugiau kaip 20 išsimėčiusių reliktiniųežerėlių.Pietinėje dalyje aukštapelkė pamažu
pereina įžemapelkes. Pietrytinį Rezervato pakraštį riboja Katros upės slėnis. Tai vis skirtingi
kraštovaizdžiai su jiems būdingomis gamtinėmis sąlygomis, augalija.
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2. Europinės svarbos gamtinės buveinės
Daugiau kaip 78% Rezervato teritorijos identifikuotos Europos bendrijos svarbos
natūralios gamtinės buveinės. Jos dengia beveik visą pelkę ir didelę dalį apypelkio miškų (28
pav.). Bendras europinės svarbos natūralių gamtinių buveinių plotas – 8 786,73ha.
Rezervato buveinėms būdinga didelė įvairovė. Dažniausiai pasitaikančios buveinės –
aktyvios aukštapelkės ir pelkiniai miškai, taip pat tarpinės pelkės ir liūnai.Rezervate saugoma net
12 europinės svarbos natūralių buveinių (5lentelė).
5 lentelė. Europinės svarbos natūralios buveinės Čepkelių rezervate
Eil.
Nr.

KODAS

PAVADINIMAS

1 91D0* Pelkiniai miškai
2 7110*
Aktyvios aukštapelkės
3 9080*
Pelkėti lapuočių miškai
4 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai
5 9010*
Vakarų taiga
6 91T0
Kerpiniai pušynai
7 3160
Natūralūs distrofiniai ežerai
8 6430
Eutrofiniai aukštieji žolynai
9 9050
Žolių turtingi eglynai
10 6450
Aliuvinės pievos
11 4030
Viržynai
12 6120*
Karbonatinių smėlynų pievos
Bendras buveinių plotas:

PLOTAS, HA

PROCENTAS

BŪKLĖ

3082,73
2497,90
1451,13
844,61
706,35
60,67
48,00
39,63
18,24
15,25
12,80
9,40
8786,73

35,0
28,4
16,5
10,0
8,0
0,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
100

gera
gera
patenkinama
patenkinama
gera
patenkinama
gera
bloga
gera
bloga
bloga
bloga

Rezervato buferinėje apsaugos zonoje saugomos 9 europinės svarbos natūralios buveinės,
josužima 730,0 ha. plotą (6 lentelė).
6 lentelė. Europinės svarbos gamtinės buveinės Čepkelių rezervato buferinėje apsaugos zonoje
Eil.
Nr.

KODAS

PAVADINIMAS

PLOTAS, HA

1 7110*
Aktyvios aukštapelkės
2 7140
Tarpinės pelkės ir liūnai
3 91D0* Pelkiniai miškai
4 9010*
Vakarų taiga
5 9080*
Pelkėti lapuočių miškai
6 3160
Natūralūs distrofiniai ežerai
7 6120*
Karbonatinių smėlynų pievos
8 91T0
Kerpiniai pušynai
9 6270*
Rūšių turtingi briedgaurynai
Bendras buveinių plotas:

327,4
151,3
141,2
57,62
45,35
4,33
1,40
1,05
0,35
730,0

PROCENTAS

44,8
20,7
19,35
8,0
6,2
0,6
0,2
0,1
0,05
100

BŪKLĖ

gera
gera
gera
patenkinama
patenkinama
gera
patenkinama
patenkinama
patenkinama

* – prioritetinė gamtinė buveinė
3160 Natūralūs distrofiniai ežerai
Tai pelkėse esantys ežerai, kurie išsibarstę rezervato rytinėje dalyje. Jie užima 48 ha (0,5 %
viso buveinių ploto).Šių ežerų vanduo rudas dėl durpių ir humusinių rūgščių. Tai pirminiai ir
antriniai pelkių ežerai. Augalų šiuose ežeruose nėra arba jų labai mažai. Juose buvo aptikta įvairių
rūšių dumblių. Pakrantėse vandenyje dažnai mirksta smailiašakis kiminas, ant kranto įsikuria
baltoji saidra, laiboji viksva. Ežerai migracijų metu tampa prieglobsčiu vandens paukščiams.
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28 pav. Europos Bendrijos svarbos gamtinės buveinės Rezervate ir jo buferinėje zonoje

4030 Viržynai
Rezervato teritorijoje viržynai užima 12,8 ha ( 0,1 %,) plotą. Jie inventorizuoti teritorijos
šiaurinėje dalyje Atkištašakio miško pakraščiuose. Šiai buveinei būdingas rūgštus dirvožemis.
Buveinėje daugiau kaip 30 % paviršiaus dengia šilinis viržis (Calluna vulgaris), auga miltinė
meškauogė (Arctostaphyllos uva-ursi), bruknės (Vaccinium vitis-idaea). Tai buveinė, kuri
Rezervate susiformavo kaip gamtotvarkinių darbų rezultatas: ant žemyninių kopų iškirto jauną sodintą mišką, jį išvežė ir kasmet nupjaudavo berželių atžalas bei išdygusias pušaites, todėl čia
susiformavo viržynų buveinė. Sename tvarkymo plane (2005 m.) buvo numatyta šiuose vietose
(R5 ir R9) atkurti kitą buveinę - 2330 Nesusivėrusias žemynines smiltpieves, deja, to padaryti
nepavyko. Reiktų nuspręsti ką toliau daryti – ar bandyti atkurti nesusivėrusias žemynines
smiltpieves, ar palaikyti viržynų buveinę. Pasirinkus vieną ar kitą kelią, reikės atitinkamų
gamtotvarkinių priemonių.
6120* Karbonatinių smėlynų pievos
Ši buveinė užima tik 9,4 ha t.y. 0,1 % Rezervato EB svarbos buveinių ploto. Jos nedideli
plotai inventorizuoti Rezervato apypelkyje ir buferinėsapsaugos zonoje (1,4 ha). Tai sausos
pievos, susiformavusios karbonatinguose kontinentiniuose smėlynuose. Jose vyrauja neaukštos
kiliminės žolės, kurios ištisinės velėnos nesudaro, yra nedidelių atviro smėlio lopinėlių. Ši buveinė
aptikta Pogarendos, Lynežerio, Katros, Karaviškių kaimo prieigose.Tvarkymo plane (2005 m.) tai
R10 (Pogarendos) ir R11 (Lynežerio) įvardinti plotai, kuriuose taip pat buvo siekiama atkurti
nesusivėrusias smiltpieves ir karbonatinių smėlynų pievas. Pavyko atkurti karbonatinių smėlynų
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pievas, iškirtus ten augusius medžius ir pievas kasmet šienaujant. Siūlytume šienauti kas antrus
metus, bet būtina sugrėbti šieną. Nes dabar paliekama susmulkina biomasė slopina smėlynų
augalų augimą, uždengia atvirus smėlio plotelius.
6270* Rūšių turtingi briedgaurynai
Ši buveinė išskirta Rezervato buferinėje apsaugos zonos rytiniame pakraštyje, užima tik 0,35
ha plotą. Tai rūgščiame, vidutinio drėgnumo, dirvožemyje esanti ir menkai maisto medžiagų
turinti augavietė.Čia vyrauja briedgaurės, tridantės, sutinkami varpeniai, sidabražolė, kalninė
arnika, dvinamė katpėdė. Šios buveinės palaikymui reiktų numatyti priemones, mat ji gali užaugti
krūmais ir medžiais.
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
Šio tipo buveinė 1,5 km nusidriekusi palei Katros upę pietinėje Rezervato dalyje. Jos plotas
apie 40 ha. Šią bendriją sudaro vešlūs aukštaūgiai augalai. Šios buveinės būklė bloga, nes
nešienaujama užauga krūmais ir medžiais. Šios buveinės dalyje, Katros slėnyje ties Pagarendos
kaimu (R1), buvo šienaujama ir netgi pavyko atkurti mėlynojo palemono (Polemonium
caeruleum) populiaciją. Deja, nebuvo pašalinta nupjauta žolė, kuri pasilikusi kaip kraikas, slopina
samanų ir žemaūgių augalų augimą. Norint išsaugoti šią buveinę, reikia šienauti, nupjautą žolę
sugrėbti ir išnešti arba ekstensyviai ganyti.
6450 Aliuvinės pievos
Ši buveinėtai pievos, susiformavusios Katros upės slėnio salpoje,kuri užliejama sezoninių
potvyniu metu. Šią bendriją sudaro dryžutynai, šluotsmilgynai, didieji viksvynai ir
vingiorykštynai. Jos plotas -15,3 ha.Kaip ir visas pievas, kad jos neužaugtų krūmais, aliuvines
pievas taip pat reikia šienauti kasmet, išnešant nupjautą žolę. Dalis šių pievų buvo šienaujama
pagal tvarkymo plane (2005 m.) nurodytame R1 plote, tačiau buvo paliekama nupjauta žolė, o
sunkiasvoriai traktoriai suslėgė didžiųjų kupstinių viksvų kupstus. Todėl šienautuose buveinės
plotuose pasikeitė mikroreljefas ir tai neigiamai įtakojo buveinės bioįvairovę.
7110* Aktyvios aukštapelkės
Aktyvios aukštapelkės Rezervate užima užima 2 497,90 ha, o buferinės apsaugos zonoje –
327,4 ha plotą, tai sudaro daugiau kaip 30 % nuo viso Rezervato buveinių ploto. Aktyviomis
aukštapelkėmis vadinamos nepažeistos ar labai mažai pažeistos, labai rūgščios ir neturtingos
mineralinių medžiagų aukštapelkės. Jos priskiriamos ombrotrofiniam tipui – maitinamos tik
kritulių. Ištisinę samanų paklotę sudaro kiminai ir kelios žaliųjų samanų rūšys. Krūmokšnių arde
vyrauja viržiai, balžuvos, retai sutinkamos varnauogės. Žolių arde vyrauja kupstinis švylys.O
medžių arde auga retos pelkinių formų paprastosios pušys. Aukštapelkės plynėse peri retieji
paukščiai: dirvinis sėjikas, tikutis.
Tvarkymo plane Anglijos plynės R6 zonoje numatyta ir buvo iškirsta 25,5 ha pušimis
užaugusio ploto. Deja, norimų rezultatų tai nedavė, nes iškirsti plotai vėl greitai užaugo
pušaitėmis.
Šios buveinės būklė gera, vandens režimas nepažeistas, augalijos kaita vyksta savo ritmu.
Siekiant didesnės aukštapelkinių kompleksų įvairovės, būtų tikslinga, esant tinkamoms
klimatinėms sąlygomis,aukštapelkėje inicijuoti reguliuojamą gaisrą.
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
Šios buveinės Rezervate užima 844,61 ha (10 %) plotą. Buveinė maitinama lietaus,
gruntinių bei nuotėkio vandenų. Joms priskiriami lagai, mezotrofinės pelkės su viksvynais ir
kiminų bei žaliųjų samanų danga. Šioje buveinėje sutinkami reti augalai: gegužraibinių atstovai,
liekninis beržas, laplandinis ir mėlynialapis karklai. Retame medžių arde sutinkamos paprastosios
pušys, plaukuotieji beržai bei pavienės paprastosios eglės.
Prieš 40-50 metų šios buveinės buvo šienaujamos vietinių gyventojų. Dabar joms gresia
užaugimas karklais, berželiais arba bebrų padarytos patvankos.
31

9010* Vakarų taiga
Ši buveinė Rezervate išsidėsčiusi 706,35 ha plote (8 %). Įvairaus dydžio masyvais buveinė
aptinkama Čepkelių apypelkio miškuose ir pelkės salose.
Vakarų taiga vadinami natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai, augantys maisto
medžiagų neturtinguose dirvožemiuose. Buveinę charakterizuoja negyvos ir pūvančios medienos
gausumas, pavieniai seni medžiai. Medynuose vyrauja pušys, eglės, įsiterpia karpotųjų beržų ir
drebulių. Vakarų taigos buveinės išsiskiria rūšių neturtinga žoline augalija ir gausia samanų danga,
kurią formuoja paprastoji šilsamanė, atžalinė gūžtvė, purioji dvyndantė. Buveinės būklė gera.
9050 Žolių turtingi eglynai
Ši buveinė, įsiterpdama nedideliais fragmentais tarp kitų buveinių, Rezervate užima tik 18,24
ha (0,2 % viso buveinių ploto). Žolių turtingi eglynai aptinkami Čepkelių raisto ir Musteikos
upelio aukštupio salose bei Katros upės slėnyje. Medžių arde vyrauja eglės su gausia plačialapių
medžių priemaiša. Krūmų bei žolių arde didelė augalų įvairovė. Tarp jų sutinkami retų bei
saugomų rūšių augalai: plačialapė klumpaitė, virgininis varpenis, svogūninė dantažolė.
9080* Pelkėti lapuočių miškai
Tai trečia pagal dydį Rezervato buveinė, plotas - 1451,13 ha (16,5% viso buveinių ploto).
Ddidžaiusi šios buveinės plotai yra pietinėje Rezervato dalyje, Katros, Lynupio ir Musteikos upių
slėniuose. Medžių arde buveinėje auga juodalksniai, retai beržai. Aplink medžių kamienus ar
kelmus susidaro kupstai, ant kurių įsikuria kiminai, žaliosios samanos, paparčiai. Tarp kupstų, kur
dažniausiai telkšo vanduo tarpsta geltonieji vilkdalgiai ir įvairių rūšių viksvos. Rezervate per
paskutinius 10 metų, pagausėjus bebrų, dalį buveinės ploto apsėmė patvankų vandenys. Todėl
patvenktose buveinėse medžiai nudžiūvo, o kiti augalai „žuvo“ po vandeniu. Siekiant geresnės
buveinių būklės, reiktų reguliuoti bebrų skaičių.
91D0* Pelkiniai miškai
Pelkiniai miškai užima didžiausią plotą- 3082,73 ha,(35 %) Rezervato europinės svarbos
natūralių buveinių tarpe. Į ją patenka visi aukštapelkiniai raistai su žemaūgėmis pušaitėmis, o taip
pat raisto pakraščiuose esantys spygliuočių miškai, kur durpių sluoksnis storesnis kaip 20 cm.
Medžių arde vyrauja pušys, kai kur –eglės. Iš krūmokšnių dažniausiai sutinkami gailiai, viržiai,
mėlynės, bruknės, vaivorai. Pelkiniams miškams būdinga ištisinė kiminų danga.
Per pastaruosius penkis metus, buveinėje stebime pušų džiūvimą šiaurinėje ir vakarinėje
rezervato dalyje. Tai lėmė aukštas vandens lygis, kurio svyravimai yra natūralus gamtinis
procesas.
91T0 Kerpiniai pušynai
Šiaurės vakariniame Rezervato kampe mozaikiškais ploteliais identifikuoti kerpiniai
pušynai, kurių bendras užimamas plotas 60,67 ha, tai sudaro tik 0,6 % teritorijos ploto. Tai ant
kontinentinių kopų susiformavę pušynai, kuriuose vyrauja kerpių danga. Krūmų ardąsudaro
pavieniai kadagiai. Žolių danga skurdi. Senose kerpinių pušynų buveinėse stebimos gaisro žymės,
o tai liudija, jog jų susiformavimą įtakoja pažeminiai gaisrai.
Šiuo metu esamų kerpinių pušynų būklė patenkinama, nes labai sparčiai kerpes išstumia
žaliosios samanos. Kerpinių pušynų būklę bei bioįvairovę pagerintų pažeminiai gaisrai.
3. „Natura 2000“ teritorijos
Dzūkijos nacionalinio parko Dainavos giria, supanti ČepkeliųRezervatą, yra Buveinių
apsaugai ir Paukščių apsaugai svarbi teritorija, o Rezervato buferinėje apsaugos zonos teritorijoje
–Karaviškės miškas, užimantis 343 ha plotą,yra svarbi PAST teritorija LTVARB004.
Tai gi Rezervatas kartu su buferine apsaugos zona patenka į europinės svarbos ekologinio
tinklo „NATURA 2000“Buveinių apsaugai svarbią teritoriją (toliau – BAST) bei į Paukščių
apsaugai svarbią teritoriją (toliau – PAST). Saugomų teritorijų tinklas skirtas retų bei nykstančių
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rūšių ir buveinių apsaugai, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.Čepkelių
pelkės plotas – 11 226,86 ha. Vakaruose ir pietuose Čepkelių pelkė ribojasi su kita „Natura 2000“
tinklo teritorija – Dainavos giria, kurioje taip pat nustatytos Paukščių apsaugai (LTVARB005) ir
Buveinių apsaugai (LTVAR0017) svarbios teritorijos.
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ribos sutampa su PAST (kodas LTVARB002)
ribomis, o BAST (kodas LTVAR0009) užima didesnį plotą, t.y. apima Rezervato ir jo buferinės
apsaugos zonos teritorijas (29 pav. ir 30 pav.).

29 pav. „Natura 2000“ teritorijos Rezervate ir
jo apylinkėse.Buveinių apsaugai (LTVAR0009)
svarbios teritorijos (BAST)

30 pav. „Natura 2000“ teritorijos Rezervate ir
jo apylinkėse.Paukščių apsaugai LTVARB002 ir
LTVARB004 svarbios teritorijos (PAST)

BAST – Čepkelių pelkė (LTVAR0009) įsteigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 192 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir jų ribų
nustatymo“. BAST saugomos buveinės: 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai, 4030 Viržynai, 6120
Karbonatinių smėlynų smiltpievės, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos,
7110 Aktyvios aukštapelkės, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 9010
Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai, 91D0 Pelkiniai miškai, 91T0 Kerpiniai pušynaibei 9
rūšys:ūdra (Lutra lutra); raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina); Šneiderio kirmvabalis (Boros
schneideri); kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), dvilapis purvuolis (Liparis loeselii);
plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus); plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum),
Žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus); vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens).
PAST -Čepkelių pelkės (LTVARB002) ir Karaviškės miško (LTVARB004) įsteigimo
pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 399 „Dėl Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų,
sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo“. Rezervate
saugomos paukščių rūšys: tetervinų (Tetrao tetrix), kurtinių (Tetrao urogallus), gervių (Grus
grus), dirvinių sėjikų (Pluvialis apricaria), tikučių (Tringa glareola), lututės (Aegolius funereus),
pilkųjų meletų (Picus canus),tripirščių genių (Picoides tridactylus). Rezervato buferinėje apsaugos
zonoje PAST įsteigimo (2004 m. balandžio mėn. 8 d.) tikslas - Kurtinių (Tetraourogallus) apsauga
Karaviškių miške (LTVARB004), plotas 343,08 ha.
Veikla BAST ir PAST teritorijoje reguliuojama bendraisiais paukščių apsaugai svarbių
teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimais nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų patvirtinimo“.
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4. Gyvosios gamtos analizė
4.1. Bendra augalijos ir gyvūnijos apžvalga
Didelė pelkyno teritorija pasižyminti skirtinga raida, įvairios hidrologinės ir trofinės
sąlygos, įvairūs dirvožemiai, reljefo formos, ekspozicija, buvusi žemėnauda ir kiti veiksniai lemia
didelę pelkių ir miškų buveinių įvairovę.
Čepkelių rezervatas išsiskiria greta aptinkamomis stepėms bei tundrai būdingomis augalų
bendrijomis. Aukštapelkėje vyrauja ištisinį kilimą sudarančios samanos - kiminai, gausūs
krūmokšniai: gailiai, viržiai, spanguolės. Medžių ardą sudaro skurdžios pušaitės, plaukuotasis ir
karpotasis beržai, kai kur išlikusios didelės atviros plynės. Aukštapelkę juosiančių žemyninių
kopose vyrauja brandūs pušynai, kurių paklotėje gausiausios kerpės. Salose, kopų šiauriniuose
šlaituose, lygumose ir daubose vyrauja pušynai su žaliųjų samanų danga ir krūmokšniais: viržiais,
mėlynėmis, bruknėmis.
Sistemingi rezervato augalijos tyrimai pradėti 1977 m.
Išsamią inventorizaciją 1977 m -1979 m. atliko Botanikos instituto Floros ir geobotanikos
sektoriaus darbuotojai, vėliau nuolat vykdomų tyrimų metu augalų sąrašas buvo pildomas
Rezervato biologų ir Botanikos instituto specialistų. Šiuo metu aptikta daugiau kaip 4000 rūšių
augalų.
Grybų floros inventorizacija vykdoma nuo 2002 m. Rezervate registruotos 308 grybų
rūšys. Iš jų 11 įrašyta į LRK.
Kerpių flora nėra sistemingai tirta, tačiaučia rasta 48 kerpių rūšys, 5 iš jų įrašytos į LRK.
Specifinės gamtinės sąlygos nulėmė didelę retųjų augalų rūšių įvairovę. Čia randamos
pelkėms būdingos augalų rūšys: patvankinis pataisiukas (Lepidotis inundata), dėmėtoji gegūnė
(Dactylorhiza maculata), laplandinis karklas (Salix lapponum), plačialapiams miškams: plačialapė
klumpaitė (Cypripedium calceolus), virgininis varpenis (Botrychium virginianum), smėlynams:
kalninė arnika (Arnica montana), lietuvinė naktižiedė (Silene lithuanica), vėjalandė šilagėlė
(Pulsatilla patens).
Rezervate aptinkama nemažai retųjų vabzdžių. 2005 metų gegužės – rugsėjo mėnesiais
trijose Čepkelių raisto taškuose šviesinėmis gaudyklėmis buvo tirti naktiniai bei pelkiniai drugiai.
Surinkta 628 individai, priklausantys 42 rūšims. Apypelkio buveinėje pelkinių drugių rūšių
santykinis gausumas pastebimai mažesnis nei tų rūšių gausumas pelkių buveinėse.
Rezervate aptinkama nemažai varliagyvių bei roplių rūšių. Čia gana įprasta vienintelė
nuodinga šalyje gyvatė – paprastoji angis(Vivera berus), bei paprastasis žaltys(Natrix natrix). Taip
pat čia yra viena iš dviejų šalyje lygiažvynio žalčio(Coronella austriaca) radimviečių.Čepkeliuose
didelė paukščių įvairovė. Čia išlikusios stambiausios kurtinių(Tetrao urogallus), gervių(Grus
grus) populiacijos Lietuvoje, gyvena kitur beveik išnykę didieji apuokai(Bubo bubo). Rezervate
įprasti kitose šalies vietose reti paukščiai: tetervinas (Lyrurus tetrix), griežlė (Crex crex), juodasis
gandras (Ciconia nigra), lututė (Aegolius funereus), tripirštis genys (Picoides tridactylus),
baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos) ir dar daugelis kitų rūšių, kurioms Čepkeliai vis dar yra
saugiu prieglobsčiu. Taip pat čia geros sąlygos kurtis geniniams paukščiams – tripirščiams
geniams, baltnugariams geniams, juodosioms, pilkosioms bei žaliosioms meletoms. Maisto
pakanka ir subręndusiuose bei sutręšusiuose medžių kamienuose uoksą yra kur išsikalti.
Pamiškėse uoksus užima kukučiai. Salose, kur auga ąžuolai, lizdus suka juodieji gandrai.
Čepkeliai - viena iš pagrindinių briedžių(Alces alces) žiemos ganyklų šalyje.Taip pat čia
nuolat gyvena vilkai (Canis lupus), lūšys (Lynx lynx), ūdros (Lutra lutra), gausu bebrų (Castor
fiber).
Biologinės įvairovės būklė Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate yra gana stabili.
4.2. Saugomos grybų, augalų ir gyvūnų rūšys
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje aptinkama 52 Lietuvos Raudonosios
knygos (toliau - LRK) paukščių, 10 žinduolių,1 roplių, 3 varliagyvių, 55 augalų rūšys. 48 paukščių
rūšys, įtrauktos į Paukščių direktyvos (PD) I priedą ir 9 gyvūnų rūšys įtrauktos į Buveinių
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direktyvos (BD) II priedą. Saugomų augalų, grybų ir gyvūnų rūšių suvestinė pateikiama 7-10
lentelėse.
Rezervato teritorijoje aptinkami į LRK įtrauktos šios augalų rūšys: šervūnų – 3;
pataisūnų – 2; žiedinių augalų – 42; samanų – 8. Įvertinę į LRK įrašytų ir Čepkelių rezervate
randamų augalų (55 sp.) būklę, matome, jog 12 rūšių būklė - gera, 32 rūšių - bloga ir 11 rūšių patenkinama(7-8 lentelės).
7 lentelė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti saugomi augalai, randami Čepkelių rezervate
Rūšis
lietuviškas pavadinimas

LRK

lotyniškas pavadinimas

kategorija

Būklė

Šertvūnai:

Polypodiophyta:

1

Šakotasis varpenis

Botrychium matricariifolium

1 (E)

bloga - neaptinkama

2

Virgininis varpenis

Botrychium virginianum

1 (E)

blogėjanti

3

Daugiaskiltis varpenis

Botrychium multifidum

3 (R)

bloga - neaptinkama

Pataisūnai:

Lycopodiophyta:

1

Patvankinis pataisiukas

Lycopodiella inundata

2 (V)

bloga

2

Statusis atgiris

Huperzia selago

5 (Rs)

gera

Magnolijūnai
(Žiediniai augalai):

Magnoliophyta:

1

Siauralapis gencijonas

Gentiana pneumonanthe L.

1 (E)

blogėjanti

2

Karališkoji glindė

Pedicularis sceptrum-carolinum L

1 (E)

bloga-neaptinkama

3

Belapė antbarzdė

Epipogium aphyllium Sw.

1 (E)

bloga-neaptinkama

4

Raudonasis garbenis

Cephalanthera rubra

1 (E)

bloga-neaptinkama

5

*Vėjalandė šilagėlė

Pulsatilla patens

2 (V)

blogėjanti

6

*Smiltyninis gvazdikas

Dianthus arenarius L.

2 (V)

blogėjanti

7

Žalsvoji naktižiedė

Silene chlorantha

2 (V)

blogėjanti

8

Liekninis beržas

Betula humilis

2 (V)

gera

9

Laplandinis karklas

Salix lapponum L.

2 (V)

gera

10

*Plikažiedis linlapis

Thesium ebracteatum

2 (V)

bloga-neaptinkama

11

Mėlynasis palemonas

Polemonium caeruleum

2 (V)

gera

12

Didžiažiedė juodgalvė

Prunella grandiflora

2 (V)

bloga-neaptinkama

13

Kalninė arnika

Arnica montana

2 (V)

blogėjanti
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14

Sibirinis vilkdalgis

Iris sibirica

2 (V)

blogėjanti

15

Širdinė dviguonė

Listera cordata

2 (V)

bloga-neaptinkama

16

Dėmėtoji gegūnė

Dactylorhiza maculata

2 (V)

patenkinama

17

Siauralapė gegūnė

Dactylorhiza traunsteineri

2 (V)

blogėjanti

18

Nariuotoji ilgalūpė

Corallorhiza trifida

2 (V)

nežinoma

19

* Plačialapė klumpaitė

Cypripedium calceolus

2 (V)

patenkinama

20

Pelkinė laksva

Hammarbya paludosa L.

2 (V)

nežinoma

21

* Dvilapis purvuolis

Liparis loeselii

2 (V)

bloga-neaptinkama

22

Tamsialapis skiautalūpis

Epipactis atrorubens

2 (V)

gera

23

Lieknasis švylys

Eriophorum gracile

2 (V)

gera

24

Mėlynialapis karklas

Salix myrtilloides

3 (R)

patenkinama

25

Svogūninė kartenė

Cardamine bulbifera

3 (R)

patenkinama

26

Kvapioji dirvuolė

Agrimonia procera

3 (R)

patenkinama

27

Penkialapis dobilas

Trifolium lupinaster

3 (R)

blogėjanti

28

Lininė žarotūnė

Radiola linoides Roth

3 (R)

bloga-neaptinkama

29

Prūsinis begalis

Laserpitium prutenicum

3 (R)

bloga-neaptinkama

30

Pelkinė guostė

Cnidium dubium

3 (R)

gera

31

Šiurkštusis katilėlis

Campanula cervicaria

3 (R)

gera

32

Šiurkščioji kudlė

Pilosella echioides

3 (R)

blogėjanti

33

Gorskio pūtelis

Tragopogon gorskianus

3 (R)

patenkinama

34

Lancetinis
dumblialaiškis

Alisma lanceolatum

3 (R)

nežinoma

35

Lietuvinė naktižiedė

Silene lithuanica

4 (I)

bloga

36

Miškinė mėta

Mentha longifolia

4 (I)

nežinoma

37

Aukštoji gegūnė

Dactylorhiza fuchsii

4 (I)

gera

38

Miškinė monažolė

Glyceria nemoralis

4 (I)

gera

39

Pelkinė šindra

Peplis portula

5 (Rs)

bloga-neaptinkama

40

Rudoji viksvuolė

Cyperus fuscus L.

5 (Rs)

bloga-neaptinkama

41

Baltijinė gegūnė

Dactylorhiza longifolia

5 (Rs)

gera
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42

Raudonoji gegūnė
Samanos

Dactylorhiza incarnata

5 (Rs)

gera

Bryophyta

1

Pūkuotoji apuokė

Trichocolea tomentella

2 (V)

patenkinama

2

Minkštasis kiminas

Sphagnum molle

2 (V)

bloga

3

Plačialapis kiminas

Sphagnum platyphyllum

2 (V)

patenkinama

4

Vulfo kiminas

Sphagnum wulfianum

2 (V)

bloga

5

Plunksninė pliusnė

Neckera pennata

2 (V)

patenkinama

6

*Žvilgančioji riestūnė

Hamatocaulis vernicosus

2 (V)

blogėjanti

7

Gražusis kiminas

Sphagnum pulchrum

4 (I)

patenkinama

8

Tankusis kiminas

Sphagnum compactum

4 (I)

gera

*- pažymėtos rūšys įtrauktos į Buveinių direktyvos II priedą, iš viso 6 rūšys:







* Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.
* Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.
* Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne
* Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.
* Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.
* Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Išanalizavus kokių rūšių augalų būklė bloga, paaiškėjo, jog net 20 iš jų prieraišios atviroms
buveinėms: pievoms, pamiškėms, laukymėms, kur dominuoja drėgnas ar sausas atviras gruntas
arba kerpšiliams be ištisinės samanų ir kerpių dangos.
Pastarųjų metų stebėjimai parodėbūklės pablogėjimą šių augalų (įrašyti į Buveinių
direktyvos II priedą): vėjalandės šilagėlės, smiltyninio gvazdiko, plikažiedžio linlapio, plačialapės
klumpaitės, dvilapio purvuolio ir žvilgančiosios riestūnės.
Vėjalandė šilagėlė Rezervate nyksta labai sparčiai. Pvz. radavietėje vadinamoje “Šilagėlių
kalneliu“ 2005 m. žydėjo daugiau nei 300 stiebų, 2015 m. - 103 stiebų, o 2017 m. tik - 40 stiebų.
Čia šilagėles stelbia ištisinė stora samanų danga. Daugiamečių stebėjimų dėka galima teigti, jog
šilagėlių padaugėja, praėjus pažeminiam gaisrui arba nugrėbus samanas.
Smiltyninis gvazdikas Rezervate sparčiai mažėja, nes užauga atviri kopų plotai.
Dvilapio purvuolioir Plikažiedžio linlapio išnykimą lėmė dirvonų ir pamiškių užaugimas
susivėrusia žoline danga ir krūmais. Po 2004 m. Rezervate šie augalai neaptinkami.
Plačialapė klumpaitėpastoviai stebima Ąžuolų saloje. Populiacijos gyvybingumas
svyrauja. Manoma, kad tai natūralus procesas, susijęs su rūšies biologija ir medynų kaita.
Žvilgančiosios riestūnės (samanos) radimviečių mažėja dėl dviejų priežasčių: krūmais
užauga ir senų žolių kraiku pasidengia nebešienaujamos mezotrofinės pievos ir bebrų veikla (jų
užtvankos ilgam laikui užlieja šios samanos augavietės).
Rezervate yra užregistruotos 7 kerpių rūšys, kurios įtrauktos į LRK (8 lentelė), iš jų
penkios aptiktos ant lapuočių (ąžuolo, uosio, beržo) kamienų, o dvi - ant senų juodalksnių
kamienų.
Ankstesniais metais Rezervato teritorijoje buvo aptinkamos tik 4 rūšys įrašytos į LRK, iš
jų trys rūšys (Evernia mesomorpha, Lobaria pulmonaria, Calicium adspersum) jau 2011-2014 m.
nebuvo aptiktos. Tai galėjo lemti buveinių pakitimai augimvietėse (pvz., uosių džiūtis), o kai
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kurios kerpės (ypač Cetrelia olivetorum s. l.) sutankėjus trakui persikelia į medžių lajas, tada
sunkiau aptinkamos. Evernia mesomorpha Lietuvoje aptinkama sporadiškai, dažniausiai auga tik
pavieniai gniužulai, taigi išlieka tikimybė, kad ją galima aptikti kitose Rezervato vietose, ypač
apypelkyje.
2011-2014 m. buvo aptiktos kitos keturios kerpių rūšys, iš kurių trys anksčiau Rezervate
nebuvo rastos. Tai į LRK įrašytos rūšys - Chaenotheca chlorella, Menegazzia terebrata,
Hypotrachyna revoluta ir Cetrelia olivetorum s. l.(čia aptiktos dvi Cetrelia olivetorum komplekso
rūšys: Cetrelia olivetorum s. str. ir C. Monachorum; apie šio komplekso apsaugos problematiką
rašyta 2012 m., Motiejūnaitė & Kukwa, straipsnyje rekomenduojama saugoti kerpių kompleksą
kaip vieną rūšį). Visos Rezervate rastosios LRK kerpių rūšys susijusios su lapuočiais medžiais –
plačialapių medžių ir mišriaisiais miškais arba pelkiniais alksnynais.
8 lentelė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti kerpės ir grybai randami Čepkelių rezervate ir jų būklė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

lietuviškas pavadinimas
Kerpės
Žaliagalvė taurenė
Kintančioji briedragė
Žalsvoji kežytė
Plačioji platužė
Skylėtoji menegacija
Žalsvoji žiovenė
Alksninė hipotrachina
Grybai
Krokinis minkštenis
Rausvoji pintainė
Korališkasis trapiadyglis
Plunksninis raukšliagrybis
Kurapkinis storplutis
Raukšlius kopūstgalvis
Tamsiarudė kempė
Skaisčioji raudonpintė
Kvapnioji kempė
Geltonasis piengrybis
Pilkšvarudė stirnabudė
Tikroji raudonpintė

Rūšis
lotyniškas pavadinimas

LRK
kategorija

Būklė

Calicium adspersum
Evernia mesomorpha
Cetrelia olivetorum
Lobaria pulmonaria
Menegazzia terebrata
Chaenotheca chlorella
Hypotrachyna revoluta

1 (E)
1 (E)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
3 (R)
3 (R)

bloga
nežinoma
gera
patenkinama
gera
gera
gera

Hapalopilus croceus
Fomitopsis rosea
Hericium coralloides
Phlebia centrifuga
Xylobolus frustulatus
Sparassis crispa
Phellinus nigrolimitatus
Pycnoporellus fulgens
Trametes suaveolens
Lactarius scrobiculatus
Lepista luscina
Pycnoporus cinnabarius

3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
4 (I)
4 (I)
4 (I) s

patenkinama
gera
gera
gera
gera
gera
gera
gera
nežinoma
patenkinama
nežinoma
gera

Pagal turimus duomenis Rezervate identifikuota 12 grybų rūšių įrašytų į LRK sąrašą(8
lentelė). Rausvoji pintainė (Fomitopsis rosea)auga ant Picea abies stambių vidutinio suirimo
virtuolių. Rausvovi pintainė rasta 70 kv. ir 59 kv. miško kvartaluose, tinkamose augti vietose
vaisiakūniai rasti ant kelių virtuolių. Ant tų pačių eglių virtuolių aptinkama: plunksninis
raukšliagrybis (Phlebia centrifuga), tamsiarudė kempė (Phellinus nigrolimitatus) ir skaisčioji
raudonpintelė (Pycnoporellus fulgens).
Krokinis minkštesnis (Hapalopilus croceus) pirmą kartą rastas 2004 metais 75 kv. 12
skl..2011 metais pastebėta, kad jis išaugino vaisiakūnį. Ant senų stambių ąžuolų 68, 75, 79 ir 59
miško kvartaluose auga kurapkinis storplutis (Xylobolus frustulatus).
Korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides), kopūstgalvis raukšlius (Sparassis crispa)
buvo aptikti Čepkelių rezervate ankstesniais metais ir/ar minimi literatūroje, 2014 metais jie buvo
rasti.Į LRK knygą įrašyti grybai: kvapnioji kempė (Trametes suaveolens), geltonasis
piengrybis(Lactarius scrobiculatus), pilkšvarudė stirnabudė (Lepista luscina), tikroji
raudonpintė(Pycnoporus cinnabarius) buvo aptikti 2004 metais.
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9 lentelė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos gyvūnų rūšys, randamos Čepkelių rezervate

Rūšis
lietuviškas pavadinimas

lotyniškas pavadinimas

LRKkate
gorija

Būklė

Vabzdžiai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Didysis ąžuolinis ūsuotis
Purpurinis plokščiavabalis
Pušinis plokščiavabalis
Ūsuotis dailidė
Taškuotasis melsvys
Šiaurinis perlinukas
Mažoji nehalenija
Geltonžiedis kordulegastras
Baltakaktė skėtė
Palinis žvitražygis
Šiaurinis elniavabalis
Margasis grambuolys
Aštuoniataškis auksavabalis
Didysis skydvabalis
Šneiderio kirmvabalis
Pjūklaūsis kelmagraužis
Smiltyninė hesperija
Juodoji hesperija
Rudmargė hesperija
Didysis auksinukas
Pievinis satyriukas
Pelkinis satyras
Juodamargis pelkinukas
Estinė cidarija
Ilgažandis bembiksas
Tamsiažalė vagaitė
Didžiaakė kamanė
Gelsvasis pelkiasprindis
Žalsvasis melsvys
Pūzrinis skydvabalis
Plačioji dusia
Dvijuostė nendriadusė
Šarvuotoji skėtė
Machaonas
Smilčiasprindis
Pilkažalis žvilginas
Raudonsparnė meškutė
Spalvotasis pelkiasprindis
Kelminis juodvabalis

Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus Scop
Cucujus haematodes
Ergates faber L.
Maculinea arion
Boloria frigga
Nehalennia speciosa Charp.
Cordulegasterboltonii (trinacriae) Don.
Leucorrhinia albifrons Burm.
Agonum ericeti
Ceruchus chrysomelinus
Polyphylla fullo
Gnorimus variabilis
Peltis grossa
Boros (Buprestis) schneideri Panz.
Prionus coriarius
Pyrgus serratulae Ramb.
Erynnis tages
Carterocephalus palaemon
Lycaena dispar Hw.
Coenonympha tullia Müll.
Oeneis jutta Hbn.
Macaria carbonaria Cl.
Epirrhoe tartuensis Moels
Bembix rostrata L
Lasioglossum prasinum Smith
Bombus confusus Schenck
Aspitates gilvaria D. & S.
Glaucopsyche alexis Poda
Ostoma ferruginea
Dytiscus latissimus L.
Graphoderus bilineatus De Geer
Leucorrhinia pectoralis Charp
Papilio machaon
Phibalapteryx virgata Hfn.
Diachrysia zosimi Hb.
Tyria jacobaeae
Chariaspilates formosaria Eversm.
Uloma culinaris L.

0 (Ex)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
4 (I)

Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Patenkinama
Nežinoma
Nežinoma
Gera
Gera
Patenkinama
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Gera
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Patenkinama
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Gera
Gera
Gera
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma

Informacija apie bestuburius paskutinių (2016 – 2017 m.)stebėjimų metu beveik
nesikeitė.Įvertinant Rezervato ekosistemų raidos tendencijas, turėtų daugėti su negyva mediena
susijusių bei vandenyje ir pakrantėse gyvenančių vabzdžių rūšių bei gerėti jų buveinių kokybė.
Užaugant atviroms buveinėms, turėtų blogėti smiltynuose ir pievose gyvenančių rūšių būklė.
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LRKk Buveinių

Rūšis
lietuviškas pavadinimas

lotyniškas pavadinimas

Varliagyviai
Hyla arborea L.
Bufo viridis Laur.
Bombina bombina
Ropliai
Coronella austriaca

1
2
3

Medvarlė
Žalioji rūpužė
Raudonpilvė kūmutė*

1.

Lygiažvynys žaltys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lūšis
Kūdrinis pelėausis
Dvispalvis plikšnys
Baltasis kiškis
Šikšniukas nykštukas
Beržinė sicista
Šermuonėlis
Vėlyvasis šikšnys
Ūdra
Rudasis nakviša
Pilkasis vilkas

Lynx lynx
Myotis dasycneme
Vespertilio murinus
Lepus timidus
Pipistrellus pipistrellus
Sicista betulina
Mustela erminea
Eptesicus serotinus
Lutra lutra
Nyctalus noctula
Canis lupus

12

Upinis bebras

Castor fiber

Skaičius

Būklė

ategorij
a

direktyv.
priedas

3 (R)
4 (I)
5 (Rs)

II
II

Gera
Gera
Patenkinama

1 (E)

II

Gera

1 (E)
2 (V)
3 (R)
3 (R)
4 (I)
4 (I)
4 (I)
5 (Rs)
5 (Rs)
5 (Rs)
-

II
II

-

II

Žinduoliai

II
II
II

1-2
Nežinoma
Nežinoma
15-20
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
1-2
Nežinoma
2-8

Gera
Nežinoma
Nežinoma
Gera
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Gera
Nežinoma
Gera

20-24
Aktyvios
bebravietės

Gera

Žinduolių būklė gera.Tai užtikrina Rezervato režimas, jie nėra trikdomi.
Rezervato teritorijoje aptinkama 52 Lietuvos Raudonosios knygos (LRK) paukščių, 48
paukščių rūšys, įtrauktos į Paukščių direktyvos (PD) I priedą. 44 paukščių rūšys, įrašytos į LRK ir
PD I priedą, Rezervate peri ar anksčiau perėjo; 22 rūšys stebimos migracijų metu ir klajonių metu.
10 lentelė. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos paukščių rūšys, stebimos Čepkelių rezervate

Rūšis
lietuviškas pavadinimas

lotyniškas pavadinimas

PD
priedas

LRK
Porų
Kategorija skaičius

Būklė

1

Gyvatėdis

Circaetus gallicus

I

0 (Ex)

U

-

1
2
3
4
5
6
7

Juodakaklis naras
Stulgys (G)
Sakalas keleivis
Smailiauodegė antis
Didysis apuokas
Kilnusis erelis
Žalvarnis

Gavia arctica L.
Gallinago media
Falco peregrinus
Anas acuta L.
Bubo bubo
Aquila chrysaetos
Coracias garrulus

I
I
I

1 (E)
1 (E)
1 (E)
1 (E)
1 (E)
1 (E)
1 (E)

U
C
U
U
1?
U
U

Bloga
Gera
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Juodasis gandras
Pilkoji antis
Juodasis peslys
Pievinė lingė
Žuvininkas
Pelėsakalis
Kurtinys
Dirvinis sėjikas
Gaidukas
Griciukas

Ciconia nigra
Anas strepera L.
Milvus migrans
Circus pygargus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus L.
Tetrao urogallus
Pluvialis apricaria L.
Philomahus pugnax L.
Limosa limosa

I

2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)

0-1
U
U
1-2
C0
U

Blogėjanti
Blogėjanti
Bloga
Gera
Patenkinama
Negyvena
Negyvena

I
I
I
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I
I
I
I
I
I

50-60

2-4
C0
C0

11
12
13
14
15

Didžioji kuolinga
Raudonkojis tulikas
Tikutis*
Balinė pelėda
Tripirštis genys

Numenius arquata L.
Tringa totanus
Tringa glareola
Asio flammeus
Picoides tridactylus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gulbė giesmininkė
Šaukštasnapė antis
Vapsvaėdis
Jūrinis erelis
Vištvanagis
Mažasis erelis rėksnys
Sketsakalis
Tetervinas
Putpelė
Švygžda
Uldukas
Žvirblinė pelėda

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uralinė pelėda
Lututė
Tulžys
Kukutis
Baltnugaris genys
Pilkoji meleta
Žalioji meleta
Dirvoninis kalviukas
Geltongalvė kielė

Cygnus cygnus L.
Anas clypeata
Pernis apivorus
Haliaetus albicilla L.
Accipiter gentilis L.
Aquila pomarina
Falco subbuteo L.
Tetrao tetrix L.
Coturnix coturnix L.
Porzana porzana L.
Columba oenas
Glauciduim
passerinum
Strix uralensis L.
Aegolius funererus L.
Alcedo atthis L.
Upupa epops L.
Dendrocopos leucotos
Picus canus Gmel.
Picus viridis L.
Anthus campestris L.
Motacilla citreola

1
2
3

Didysis baltasis garnys
Mėlyngurklė
Sodinė starta

Egretta alba L.
Luscinia svecica L.
Emberiza hortulana L.

1
2
3
4
5

Pilkoji žąsis
Griežlė
Pilkoji gervė
Plėšrioji medšarkė
Didysis dančiasnapis

Anser anser L.
Crex crex L.
Grus grus L.
Lanius excubitor L.
Mergus merganser L.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nendrinė lingė
Javinė lingė
Baltakaktė žąsis
Mažoji žąsis (G)
Baltasis gandras
Laplandinė pelėda
Juodoji meleta
Jerubė
Lėlys

10
11
12
13

Paprastoji medšarkė
Lygutė
Raiboji devynbalsė
Mažoji musinukė

Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Anser albifrons
Anser erythropus
Ciconia ciconia
Strix nebulosa
Dryocopus martius
Bonasia bonasia
Caprimulgus
europaeus
Lanius collurio
Lullula arborea
Sylvia nisoria
Ficedula parva
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
2 (V)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)

15-18

?
10-15

U
C0
C0
2
2-3
C0
2-3
25-30

U
C
20-30

C

Patenkinama
Negyvena
Gera
Nežinoma
Gera
Nežinoma
Blogėjanti
Gera
Gera
Blogėjanti
Gera
Blogėjanti
Gera
Gera
Gera

1-2
U
5-8

Gera
Gera
Gera
Gera
Gera
Gera

4 (I)
4 (I)
4 (I)

U
?
U

Nežinoma
-

5 (Rs)
5 (Rs)
5 (Rs)
5 (Rs)
5 (Rs)

U
4-6
C
?

Patenkinama
Gera
Nežinoma
Gera

I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
U
U
U
U
U
C
C
C

Blogėjanti
Gera
Gera
Nežinoma

I
I
I
I

C
C
C
C

Nežinoma
Nežinoma
Nežinoma
Gera

I
I
I
I
I
I
I

I
I

3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)
3 (R)

?
C0

U
5-10
U
C
3-5
15-20

25-30

Pastabos:
C – veisimasis patvirtintas, perinčių porų skaičius nežinomas.
? – rūšis tikriausiai peri rezervato teritorijoje (veisimosi metu stebima tinkamose buveinėse).
C0 – anksčiau perėjusi, bet paskutinius 5 metus veisimosi metu neregistruota rūšis.
U – užskrendanti rūšis.
* - Paryškintos rūšys, dėl kurių Čepkelių pelkė įtraukta į vietovių atitinkančių paukščių ir buveinių
apsaugai svarbią teritoriją.
Retų ir nykstančių augalų populiacijų tyrimai pradėti vykdyti 1993 m. pagal visiems
rezervatams patvirtintą metodiką. Šiuo metu visoje Rezervato teritorijoje kasmet stebima retųjų
augalų rūšių bei bendrijos būklė. Pakitus sąlygoms, kai kurių rūšių stebėjimų buvo atsisakyta, bet
pradėta stebėti kitas rūšis. Apie Čepkelių pelkės visus paukščius nėra atlikta ilgalaikių pastovių
stebėjimų ir tyrimų. Pirmoji išsamesnė Rezervato ornitofaunos apžvalga išdėstyta knygoje
„Čepkelių rezervatas“ (1984 m.). Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato
direkcija kiekvienais metais stebi paukščių įvairovę ir jų gausumą. Daugiau duomenų yra
pateikiama apie sėjikinių paukščių pasiskirstymo dinamiką Čepkelių raiste, atliekant stebėjimus
1978 m – 2016 m..
Sėjikiniai paukščiai yra modelinės paukščių rūšys, kurios geriausiai reprezentuoja pelkines
buveines ir atskleidžia jų natūralumą bei ekologinę vertę. Dirvinio sėjiko, tikučio ar didžiosios
kuolingos gausumo svyravimai gali parodyti neigiamus hidrologinio režimo pokyčius ar vietovės
užaugimo sumedėjusia augalija tendencijas aukštapelkėse. Perkūno oželio, stulgio ar slankos
gausumo sumažėjimas išryškina negatyvius buveinių pokyčius žemapelkėse ir tarpinio tipo
pelkėse. Kai kurie sėjikiniai paukščiai tinkami monitoringui vykdyti dar ir todėl, kad yra nesunkiai
pastebimi, išgirstami ir lengvai suskaičiuojami. Šie sparnuočiai dažnai gyvena užmirkusiose ir
sunkiai prieinamose vietose, kurioms išvaikščioti ir detaliai ištyrinėti reikia daug fizinių pastangų.
Čepkelių pelkynas yra tinkama vieta gyventi įvairių rūšių sėjikinių būrio tilvikiniams
paukščiams. Tinkamų buveinių šiems paukščiams yra pakankamaiaukštapelkių plynėse, prie
ežerėlių, upių ir upelių slėniuose, viksvinėse pievose ir užmirkusiuose miškuose,nors kai kurios
plynės, reikalingos sėjikinio būrio paukščiamspastaruoju metu užauga pušaitėmis. Rezervate
aptinkama 13 rūšių tilvikų, kurie čia peri, o dar 6 rūšys pastebėtos tik migracijos metu.Dirvinis
sėjikas(Pluvialis apricaria)stebimas nuo 1978 m. Jų paplitimas aptinkamas aukštapelkiniuose
tyruose prie Akies (1 pora), Vido–Morės (1 pora), Salų (2 poros), Ančių, Vyčio, Balno,
Bradų,Ešerinukoežerėlių, Eglynaičio salos (1 pora), Anglijos plynėje (3 poros), Aukšto grendo,
bet šių paukščių pagrindinė buveinė - auktapelkinėje plynėje ties Uogų sala. Šiuo metu pelkyne
kuriasi 3-7 dirvinių sėjikų poros. Pastaraisiais metais šių perinčių paukščių porų būklė stabili(31
pav.).
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31 pav. Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria). Jo paplitimas Čepkelių rezervato aukštapelkėje

Pempė(Vanellus vanellus) - Rezervate reguliariai, bet negausiai perintys paukščiai.Dėl
hidrologinių sąlygų kitimo pempių gausumas ir paplitimas pelkyne labai svyruoja. Sausringą
pavasarį jos gali visai neperėti. Pempių poros pastebėtos prie Akies (1 pora) irSalų (1 pora)
ežerėlių,Balno (1 pora) ir Čepkių(2 poros) ežerų, prie Irucių salos (2 poros) bei Anglijos plynėje (4
poros). Pastebėta, kad Čepkelių rezervate pempės mėgsta apsigyventi tose pačiose vietose, kuriose
jos kūrėsi prieš 20–30 metų(32 pav.).
Tikutis(Tringa glareola) Čepkeliuose perintis paukštis. Čia telkiasi pati didžiausia tikučių
populiacija mūsų šalyje. Prie daugelio raisto ežerėlių ir klampynėse kasmet kuriasi iki 20 porų šių
paukščių. Gausiausiai jų aptinkama prie Bradų – 4–5 poros, prie Čepkių ežerėlio – 2–3 poros, prie
Balno ežerėlio – 2–3 poros. Tikučių veisimosi vietos jau daugelį metų beveik nesikeičia.
Pagrindinė jų telkimosi vieta išlieka raiste telkšantys ežerėliai, centrinėje raisto dalyje plytinčios
Anglijos ir Eglinaičio plynės bei Bradais vadinama vietovė šiaurinėje pelkyno dalyje (33 pav.).
Didesnių grėsmių šiam paukščiui kol kas nekyla. Ilgamečių stebėjimų duomenimis, tikučių
populiacija pelkyne yra stabili ir mažai besikeičianti.

32 pav. Pempių (Vanellus vanellus) paplitimas Čepkelių rezervate
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33 pav. Tikučio (Tringa glareola) paplitimas Čepkelių rezervate

Brastinis tilvikas(Tringa ochropus)užmirkusių ir drėgnų miškų Čepkeliuose perintis
paukštis. Čia gausu tinkamų buveinių veistis, auginti jauniklius ir maitintis. Dažniau aptinkamas
pietinėje pelkyno dalyje, ypač pamėgęs bebravietes ir mažų upelių pakrantes. Kartais jų lizdų
randama ir sausuose apypelkio pušynuose. Palei Katros upę nuo kanalo iki geležinkeliuko
sankasos aptinkamos brastinio tilviko veisimosi vietos. Šiųpaukščių gausumas stabilus (34 pav.).
Slanka(Scolopax rusticola)yra viena iš gausiausių tilvikų rūšių Rezervate perintis paukštis.
Gausiausiai paplitusi prie Katros upės, Musteikos upelio aukštupyje, užmirkusiuose lapuočių
medynuose, pelkės apsuptose salose, bet kartais veisiantis jų randama ir sausuose apypelkio
pušynuose. Slankoms pelkyne yra daug tinkamų vietų veistis ir maitintis, todėl natūrali buveinių
kaita neturi didelio neigiamo poveikio. Šiems paukščiams nebūtini dideli atviri viksvynų plotai,
kurie šiuo metu intensyviai užauga krūmais ir medeliais. Be to, jie gali kurtis irpelkių pakraščiuose
sausuose pušynuose. Slankų gausumas pelkyne yra stabilus (34. pav.).

Brastinis tilvikas

Slanka

34 pav. Brastinio tilviko (Tringa ochropus) bei slankos (Scolopax rusticola) paplitimo arealai
Čepkelių rezervate sutampa

Perkūno oželis(Gallinago gallinago) Rezervato teritorijoje gausiausiai perintis tilvikinis
paukštis. Daugiausia jų susitelkia Katros upės pakrantėse, Musteikos upelio aukštupyje,
užliejamose viksvinėse pievose visoje centrinėje pelkyno dalyje ir viksvynuose ties Uosynu
(35pav.). Nors dalis perkūno oželių buveinių užauga krūmais ir medeliais, bet tinkamų vietų
veistis šiems paukščiams yra užtektinai. Skirtingais metais jų gausumas svyruoja dėl pasikeitusių
hidrologinių sąlygų. Natūralu, kad išskirtinai sausringais metais veisiasi mažiau šių tilvikų.
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Ilgalaikių stebėjimų duomenimis, perkūno oželių gausumas pelkyne palyginti stabilus, kiekvienais
metais suskaičiuojama apie 13 - 15 mekenančių oželių.

35 pav. Perkūno oželio (Gallinago gallinago) paplitimo arealai Čepkelių rezervate

Gaidukų(Philomachus pugnax)sausringais metais, kada išdžiūsta visos klampumos ir
duburiai, pelkyne visai neaptinkama. Veisimosi metu šie paukščiai buvo pastebėti(1979-1980 m.
pastebėta apie 10-13 paukščių) tik Anglijos plynėje (36 pav.), o šiuo metu veisimosi laikotarpiu
gaidukų nebeaptinkama.Šie sparnuočiai į pelkyną užklysta retai, nors tinkamų buveinių sąlygos
beveik nepakito.Tai anksčiau perėjęs paukštis.

36 pav. Gaidukas (Philomachus pugnax) buvo stebimas Anglijos plynėje, anksčiau perėjęs paukštis

Didžioji kuolinga(Numenius arquata) aptinkama didžiosiose aukštapelkės plynėse. 1979
m. Anglijos plynėje buvo įsikūrusios 2 paukščių poros, dar 2 poros aptiktos plynėje prie Eglinaičio
salos ir 1 pora prie Akies ežerėlio. Ten pat, Anglijos plynėje paukščiai buvo stebėti 1983 m., 1988
m. bei 1992 m. ir jie vis dar buvo pastebimi. Paskutinį kartą Anglijos plynėje veisimosi metu
didžiosios kuolingos tuoktuvių balsas buvo girdėtas 2010 m., 2014 m. kuolingos veisimosi metu
matytos tiktai prie Eglinaičio salos (37 pav.). Didžiosios kuolingos buveinės mažai kinta, tačiau
perinčių paukščių skaičius Čepkeliuose sumažėjo. Tai priklauso nuo vandens lygio pelkyne, nes
vandeningesniu laikotarpiu kuolingos sugrįžta į pelkyną.
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37pav. Didžioji kuolinga (Numenius arquata), 1979 – 1988 m plitimas Čepkelių rezervate

Stulgys(Gallinago media)stebimas nuo 1979 m. Prie Katros upės pievose nuo Pagarendos
iki Ogorodiščios bei prie geležinkeliuko pylimobuvo rastosdvi tuokvietės. Tuokvietėje prie
Ogorodiščios kaimo rinkosi iki 15–20 paukščių. Toje pačioje vietoje tuokvietė stebėta iki 1992 m.
Vėliau vietovė buvo priskirta Gudijai, ji apaugo krūmais ir medeliais ir paukščiai iš ten pasitraukė.
Vėliau pastovių tuokviečių prie Katros upės nebepastebima, bet pavienių paukščių vis dar
atskrenda. 2002 m. gegužės mėn. stulgio tuoktuvių giesmė girdėta atviroje viksvų pievoje prie
kanalo, įtekančio į Katros upę, 2010 m. paukščių tuoktuvių balsai girdėti netoli Zubravo kaimo,
2012 m. skraidančių stulgių matyta Katros upės slėnio pievose netoli buvusio tilto į Zubravo
kaimą, 2014 m. 2–3 stulgiai tuoktuvių metu buvo girdimi Baltarusijos teritorijoje, kuri yra apie
100 m atstumu nutolusi nuo Lietuvos sienos. Pastaraisiais metais stulgių buveinės ties Katros upe
drastiškai pasikeitė - visos kadaise šienautos pievos užaugo aukštaūgėmis žolėmis, krūmais,
medeliais. Pagrindinė stulgių tuokvietė ties Ogorodiščia nunyko prieš porą dešimtmečių. Kad
šiose vietose stulgiai gyvuotų, nepakanka vieną kartą per metus rudenį nušienauti kai kurių pievų
plotus. Šienauti reikėtų intensyviau ir kelis kartus. Be to, tikslinga dirbtinai suformuoti klampaus
purvo aikšteles ir žemaūgės žolės plotelius.

38 pav. Stulgio (Gallinago media) paplitimas Čepkelių rezervate
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39 pav. Paprastojo griciuko (Limosa limosa) praeityje (1979 m – 1988 m) plitimas Rezervate

Paprastasis griciukas(Limosa limosa) Čepkeliuose atviroje aukštapelkėje pirmą kartą
buvo stebimas 1979 m. balandžio mėn. Anglijos plynėje stebėtas 10 paukščių tuoktuvių elgesys.
Tais pačiais metais gegužės mėn. griciukų poros matytos Irucių saloje (1 pora), prie Salų ežerėlio
(1 pora), Balno ežerėlio (3poros), prie Žaliojo ežero (1 pora), Eglinaičio plynėje (2 poros), o
Anglijos plynėje aptikta šių paukščių kolonija, kurią sudarė 5–6 besiveisiančios poros. Tad 1979
m. Čepkeliuose perėjo 13–14 griciukų porų. Vėlesniais metais jų buvo aptikta dar 2 vietose – prie
Bradų ir Akies ežerėlių. Anglijos plynėje 1980 m. gegužės mėn. pastebėta net 15 įsikūrusių porų,
dar 2 poros matytos prie Akies ežerėlio ir 1 pora prie Irucių salos. 1982 m. Anglijos plynėje
veisėsi 5 griciukų poros, o Braduose – dar 4 poros. Tačiau vėliau taip gausiai šie paukščiai
pelkyne nesikūrė. 1983 m. gegužės mėn. Anglijos plynėje rastos tik 5 poros, 1988 m. – 2 poros.
Griciukų tuoktuvės dar stebėtos ir 1996 m. balandžio mėn. Griciukams tinkamos veisimosi
sąlygos pelkyne beveik nepakito, bet paukščiai paliko šią vietovę. Plėšrūnai negalėjo tapti jų
išnykimo priežastimi, nes pievinių lingių ir vištvanagių nesėkmingi antpuoliai stebėti tik 2 kartus
ir nerasta sudraskytų paukščių ar išdraskytų lizdų. Tikriausiai ši mūsų šalyje unikali griciukų
bendruomenė, kuri buvo prisitaikiusi gyventi neįprastoje kitiems šios rūšies paukščiams buveinėje
(aukštapelkėje), natūraliai palaipsniui sunyko (39 pav.).
Raudonkojis tulikas(Tringa totanus) Raudonkojis tulikas Čepkeliuose aptinkamas
klampynėse ir prie kai kurių raisto ežerėlių. 1980 m. gegužės mėn. prie Irucių salos stebėta 1 pora,
prie Čepkių ežerėlio –2 poros, prie Salų ežerėlio – 1 pora. 1982 m. - Braduose buvo įsikūrusios 4
poros ir 1 pora – Anglijos plynėje, o1983 m. prie Bradų buvo aptiktos 4–5 poros. Braduose po 2
tulikų poras veisėsi dažnai – 1987m., 1988m., 1989 m., 1992m., 1993 m., 1998 m. Vėliau
raudonkojai tulikai tapo vis retesni. Raudonkojų tulikų buveinės mažai kinta, o jų gausumas ir
veisimosi sėkmė priklauso nuo vandens lygio pelkyne. Kuo vandens daugiau, tuo ir sąlygos veistis
tulikams yra geresnės. Tačiau šiuo metu net ir vandeningais metais raudonkojų tulikų veisimosi
laikotarpiu nebeaptinkama (40 pav.).Paukštis Rezervate nebeperi.
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40 pav. Raudonkojo tuliko (Tringa totanus) anksčiau buvusios perimvietės Čepkelių rezervate
Žaliakojis tulikas(Tringa nebuliaria) stebimas migracijų bei klajonių metu, bet pelkyne
ilgesniam laikui neapsistoja.
Krantinis tilvikas(Actitis hypoleucos) aptinkamas klajonių metu. 1981 m. liepos mėn.
migracijos metu šis paukštis stebėtas prie Bradų ežerėlio.
Smailiauodegis plėšikas(Stercorarius parasiticus) pastebimas klajonių metu. Pelkyne
praskrendantis paukštis, matytas tikvieną kartą.
Rudagalvis kiras(Larus ridibundus)matomas klajonių metu. Čepkelių raisto vandens
telkiniuose neapsistoja ir matomas tik praskrendant. Dažniau buvo pastebimas dar gyvuojant
Grybaulios žuvininkystės tvenkiniams.
Paprastasis kiras(Larus canus) matomas klajonių metu. Raisto ežerėliuose neapsistoja,
tačiau pro pelkyną retkarčiais praskrenda. Šis paukštis dažnai buvo pastebimas Grybaulios
žuvininkystės tvenkiniuose.
Silkinis kiras(Larus fuscus)matomas klajonių metu. Virš pelkyno retkarčiais praskrenda
klajodamas Grybaulios žuvininkystės tvenkinių apylinkėse.
Balnuotasis kiras(Larus marinus) pastebimas migracijų metu. Čepkeliams visai
nebūdingas, bet kartais matomas, nes netoli yra Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.
Upinė žuvėdra(Sterna hirundo) aptinkama klajonių metu. Čepkeliuose retkarčiais buvo
matoma, nes ji lankydavosi Grybaulios žuvininkystės tvenkiniuose. Be to, upinė žuvėdra kuriasi
Nemuno salose, kurios yra ne taip jau toli.
Geros sąlygos kurtis geniniams paukščiams– tripirščiams geniams(Picoides tridactylus),
baltnugariams geniams(Dendrocopos leucotos).
Salose, kur auga ąžuolai, geros sąlygos lizdus sukti ir perėti juodajam gandrui (Ciconia
nigra), maisto pakanka ir uoksą yra kur išsikalti juodosioms, pilkosioms bei žaliosioms meletoms.
Pamiškėse gausužalvarnių, kukučių.
Čepkeliuose išlikusios stambiausios kurtinių (Tetrao urogallus), tetervinas (Lyrurus
tetrix), griežlė (Crex crex), lututė (Aegolius funereus), irgervių (Grus grus) populiacijos
Lietuvoje.
Vertinant tilvikinių paukščių gausumo ir pasiskirstymo dinamiką Čepkelių pelkėje galima
konstatuoti:aukštapelkėse išnyko ir nebeaptinkami kadaise palyginti gausiai perėję griciukai,
aukštapelkėse veisimosi metu nebepastebima ir raudonkojų tulikų bei gaidukų.Didžiųjų kuolingų
skaičius sumažėjo iki 1 nereguliariai įsikuriančios poros.Dirvinių sėjikų skaičius nuo 7 porų
sumažėjo iki 2–4 perinčių porų.Nestabilus ir kintantis perinčių pempių skaičius, kuris priklauso
nuo vandens lygio svyravimo.
Išliko labai stabili tikučių populiacija. Jau 39 metus šių paukščių skaičius nesikeičia ir
siekia apie 20 perinčių porų. Akivaizdžiai pablogėjusią kai kurių tilvikinių paukščių populiacijų
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būklę aukštapelkėse nelengva paaiškinti. Nors aukštapelkių plynės intensyviai apauga pušaitėmis,
tačiau vis dar išlieka pakankamai atvirų plotų šiems paukščiams veistis. Tai patvirtina ir pastovus
perinčių tikučių skaičius. Šių tilvikų gausumas paneigia svarstymus dėl hidrologinio režimo
pokyčių, nes tikučiai ypač priklausomi nuo užmirkusių vietovių ir aukšto vandens lygio. Stulgio
išnykimas pelkyne susijęs su akivaizdžiais buveinių pokyčiais prie Katros upės. Apie 30 metų
nešienaujamos ir netvarkomos upės pakrantės apaugo krūmais ir medeliais, sunyko ganyklos ir
pievos. Nors kai kurios pievos šiuo metu vėl tvarkomos ir šienaujamos, bet toks darbų
intensyvumas yra dar nepakankamas. Šienauti reikėtų 2–3 kartus per sezoną, o nupjautą žolę
išvežti iš teritorijos. Mažai pakitusi ir stabili šlapiose bei užliejamose pievose gyvenančių perkūno
oželių populiacija. Panaši ir šlapių miškų gyventojų slankų bei brastinių tilvikų būklė.
Apibendrinant galima teigti, kad per 39 metus iš 11 rūšių perinčių tilvikinių paukščių 4 rūšys
išnyko, 2-jų rūšių skaičius sumažėjo, o 5 rūšių paukščių populiacija išlikusi stabili.
Retų ir nykstančių rūšių išsaugojimas – viena iš gamtiniams rezervatams tenkančių
funkcijų. Daugeliui tokių rūšių reikalingas griežtas apsaugos režimas, kuris suteikia saugomoms
rūšims palankias išlikimo sąlygas. Jų būklė bei biologinės įvairovės gausa parodo saugomos
teritorijos veiksmingumą bei kiekvienos toje vietovėje gyvenančios rūšies sugebėjimu prisitaikyti
prie esamų sąlygų, o mozaikiškas Rezervato kraštovaizdis sudaro palankias sąlygas teritorijoje
skirtingoms gamtinėms buveinėms. Nedideliame Rezervato plote galima pamatyti plačią gamą
įvairių pelkių, medynų, vandens telkinių, pievučių ir laukymių.
4.3. Gamtotvarkiniai darbai, monitoringas ir gamtiniai tyrimai
Gamtotvarka
Ekosistemų atkūrimo darbai Rezervate pradėti vykdyti suteikus teritorijai griežčiausią
apsaugos statusą.Įsteigus 1975 m. Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą 11 227 ha plote,buvo
nuspręsta šiose teritorijose nevykdyti jokios ūkinės veiklos bei apriboti žmonių lankymąsi. Nutarta
šią teritoriją, kiek tai dar buvo įmanoma, palikti laukinei, nesukultūrintai, „nepatobulintai“ gamtai.
Dabar Rezervato takeliais vaikšto ir įvairius stebėjimus bei tyrimus atlieka mokslininkai, apsaugą
vykdo inspektoriai, ovisiems besidomintiems gamta lankytojams įrengtas mokomasis-pažintinis
takas, kur lydimi Rezervato darbuotojų lankytojai gali pamatyti laukinės gamtos gyvenimą. Be
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos leidimo čia
lankytis draudžiama.
Žmogaus veikla ir anksčiau, ir šiandien įtakoja gamtinius procesus. Čepkelių raisto
hidrologinį režimą įtakojo užtvankų statymas, šienaujamų plotų sausinimas, geležinkeliuko ir
kelių pylimų įrengimas. Rudnios kaime ant Ūlos upės 1553 m. buvo pastatyta užtvanka, skirta
geležies liejyklos ir kalyklos darbams. Ši užtvanka turėjo įtakos Čepkelių raisto rytinio pakraščio
pasausėjimui. Rytinės ir pietrytinės raisto dalies pasausėjimui turėjo įtakos ir XX a. pradžioje
pačioje pelkėje iškastas 4,5 km kanalas į Katros upę, kuris sujungė 4 ežerus ir pažemino juose ir
pelkėje vandens lygį. Kanalas iškastas prisitaikant prie toje vietoje buvusio natūralus pelkės
vandens nuotėkio, todėl ir praėjus šimtmečiui jis nėra visiškai sunykęs. Abipus kanalo durpės yra
stipriai mineralizuotos, suslūgusios, bet tolstant nuo kanalo jo įtaka pelkės raidai beveik
nejuntama.Vakariniu pelkyno pakraščiu Pirmojo pasaulinio karo metais buvo supiltas
geležinkeliuko pylimas, dėl kurio potvynių metu pelkėje susidaro patvanka. Vandens nutekėjimą
iš pelkės pavasarį pristabdo ir rytinėje pelkės dalyje 1999 m. nutiesto kelio į Katros kaimą
pylimas. Minėtieji žmogaus sukurti objektai įtakojo atskirų pelkės dalių raidą, tačiau ne viso
didelio pelkinio masyvo vystymąsi. Pelkė išliko natūrali.
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41 pav. Čepkelių rezervato tvarkymo plane (2005 m.) išskirtos kraštotvarkos tvarkymo zonos

Rezervate iki 2005 m. nebuvo vykdomi tvarkymo darbai, nebuvo tam numatyto biudžeto
nei būtinos įrangos. Pirmasis Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas buvo
patvirtintas 2005 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-489.
Šiame tvarkymo plane išskirta 11 tvarkymo zonų, kuriose nustatyti tvarkymo reglamentai,
gamtinių vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptys bei priemonės 2005m.-2009 m. laikotarpiui.
Pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus nustatytos griežtos apsaugos (Kn)
ir reguliuojamos apsaugos (Kr) kraštovaizdžio tvarkymo zonos(41 pav.). Rezervato griežtos
apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonoje galima vykdyti tik mokslinius tyrimus ir monitoringą.
Šioje teritorijoje turi būti užtikrinta žmogaus tiesiogiai neįtakojama gamtinių ekosistemų raida.
Rezervato reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonose, jų yra išskirta 11
teritorijų, numatytos gamtotvarkos priemones, kurių tikslas – atkurti ir palaikyti saugomų rūšių ir
buveinių tinkamą apsaugos būklę, atkurti ankstesnės žmogaus veiklos pažeistą gamtinį
kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus. Rezervato teritorijoje yra tik vienas Katros kaimas, kuriam
pagal senąsias kaimo ribas išskirta Katros kaimo teritorija - reguliuojamos apsaugos
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje, kurios plotas219 ha, pagal Rezervato nuostatus lankymasis yra
neribojamas.Šio kaimo gyventojai gali ganyti, šienauti, naudoti ariamos žemės sklypus ir gavus
Rezervato direkcijos leidimą, kirsti kurui (savo reikmėms) pušies, eglės, beržo, juodalksnio
sausuolius ir virtuolius.
Atsižvelgiant į Tvarkymo plano sprendinius nurodytose vietose (41 pav.)pradėtos šienauti
Rezervato pievos ir su pertraukomis ši veikla vykdoma iki šiol;prižiūrimi vidiniai Rezervato keliai
(bendras ilgis 48 km);2006 metaisrekonstruota pažintiniotakosu apžvalgos aikštele infrastruktūra;
nužvyruota automobilių stovėjimo aikštelė;pastatyti 52 metaliniai ženklai, žymintys Rezervato
teritorijos ribą ir kt. darbai. Šių veiklų įgyvendinimas pateiktas 11 lentelėje.
11 lentelė. 2005 m. patvirtinto Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimas
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Reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio
tvarkymo zonų
kryptys ir priemonės

Įgyvendinimas

Bendrosios priemonės
Pelkiniuose medynuose, išskirtuose 2001m.
Rezervato miškotvarkos projekte, kvartalinių Kvartalinių linijų priežiūra nevykdoma
linijų priežiūros nevykdyti
Bendras mineralizuojamų kvartalinių linijų
Rezervato miškuose (už pelkės ribų) įrengti ir ilgis 26 km.
(mineralizuojant
pagal
mineralizuotipriešgaisrines juostas
technologiją važiuojama pirmyn ir atgal, todėl
bendras ilgis yra 52 km)
Prižiūrimi 48 km vidinių rezervato kelių,
Prižiūrėti Rezervato apsaugai, tvarkymui bei šalinant nuvirtusius medžius pagal būtinybę
monitoringui užtikrinti reikalingus kelius
Palikti natūralią dirbtinai sutankintą kelių Keliai papildomai tvarkomi nebuvo
dangą, plotis – iki 3 m, kur gruntas pernelyg
purus, kelio danga įrengiama iš žvyro mišinio
Reljefo pažemėjimuose, šaltiniuotose ar
užpelkėjusiose
atkarpose
įrengiamos Pralaidos įrengiamos nebuvo
pralaidos
Siekiant užtikrinti apsaugą, rezervato ribų
perimetru turi būti pastatytos 35 užtvaros ant
miško kelių ir kvartalinių linijų, iš jų 21
stacionari ir 14 pakeliamų

Siekiant užtikrinti rezervato apsaugą yra
įrengta 14 pakeliamų ir 17 stacionarių užtavrų.
Ilgainiui stacionarūs užtvarai nepasiteisino, nes
jie dažnai būdavo iškasami, nupjaunami ar
kitaip pašalinami. Kadangi Rezervato ribos
sutampa su kvartalinėmis linijomis, jas
mineralizuojant
sudaromos
kliūtys
automobiliams patekti į rezervato teritoriją.
Aplink Rezervato teritoriją pastatyti 52
metaliniai ženklai, žymintys teritorijos ribą.
Rezervato riba, išskyrus atkarpą, sutampančią
Papildomai buvo taikomas žymėjimas ant
su valstybės siena, paženklinti riboženkliais.
medžių kabinant plastikines lenteles, tačiau jos
Juos išdėstyti taip, kad nuo kiekvieno
nepasiteisino, nes buvo prastai matomos. Dėl
riboženklio matytųsi gretimi riboženkliai
finansavimo stokos papildomai Rezervato riba
nebuvo žymėta.
Priemonės pažintinei švietėjiškai veiklai
Rekonstruoti apžvalgos bokštą ir pažintinį
Tako infrastruktūra buvo rekonstruota 2006
taką nuo jo iki dabartinės regyklos pelkėje
metais
Nužvyruoti automobilių stovėjimo aikštelę 10 Nužvyruota automobilių stovėjimo aikštelė 10
automobilių
automobilių
Pratęsti pažintinį taką siekiant, kad lankytojai Įgyvendinta vykdant tako rekonstrukciją 2006
grįžtų į automobilių stovėjimo aikštelę kitu
metais
keliu
Kraštovaizdžio formavimo kirtimais formuoti Įgyvendinta vykdant tako rekonstrukciją 2006
apžvelgiamą erdvę nuo apžvalgos bokšto į
metais
Čepkelių raistą
Tvarkymo darbai
Pirmo prioriteto tvarkymo teritorijose numatytas tvarkymas:
1. Tvarkymo teritorijoje R1 (Katros slėnis
Tvarkymo teritorijos R1 plotas - 22,3 ha., iš jų
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ties Pogarenda) kasmet iškirsti medžius ir
tvarkoma 16,1 ha.
krūmus, papildomai galima kasmet šienauti ir
ganyti;
2. Tvarkymo teritorijoje R2 (Katros slėnis
Tvarkymo teritorijos R2 plotas 12,7 ha. Darbai
ties Katros kaimu) kasmet šienauti, pašalinant šioje teritorijoje nevykdomi
nupjautą žolę, iškirsti medžius ir krūmus,
papildomai galima kasmet ganyti;
3. Tvarkymo teritorijoje R3 (Bradų pažintinis Tvarkymo teritorijos R3 plotas 0,1 ha
takas) kas 10 metų kraštovaizdžio formavimo Apžvalgos plotas atvertas
kirtimais atverti apžvalgos plotą į raistą.
Antro prioriteto tvarkymo teritorijose numatytas tvarkymas:
1. Tvarkymo teritorijoje R4 (Bradai) kas 5
Tvarkymo teritorijos R 4 plotas 7,6 ha. Vieną
metai iškirsti medžius, paliekant tipingas
kartą darbai buvo atlikti, vėliau atsisakyta kaip
aukštapelkinių formų pušis;
nepasiteisinusi priemonė.
2. Tvarkymo teritorijoje R5 (priešgaisrinio
Tvarkymo teritorijos R 5 plotas 3 ha. Darbai
bokšto teritorija) kas 5 metai iškirsti ir
vykdomi kasmet visoje numatytoje teritorijoje.
pašalinti medžius, paliekant pavienius
medžius Čepkelių raisto pakraštyje;
3. Tvarkymo teritorijoje R6 (Anglijos plynė) Tvarkymo teritorijos R 6 plotas 25,5 ha. Vieną
kas 5 metai iškirsti medžius, paliekant
kartą darbai buvo atlikti, vėliau atsisakyta kaip
tipingas aukštapelkinių formų pušis;
nepasiteisinusi priemonė.
4. Tvarkymo teritorijoje R7 (Pogarendos
Tvarkymo teritorijos R 7 plotas 10,4 ha. iš jų
kaimavietė) kas 3–4 metus iškirsti medžius ir tvarkoma 5,6 ha. Darbai vykdomi kasmet.
krūmus, išskyrus buvusių sodybų želdinius,
papildomai galima kasmet šienauti ir ganyti.
Trečio prioriteto tvarkymo teritorijose numatytas tvarkymas:
1. Tvarkymo teritorijoje R8, up. Musteikos
Tvarkymo teritorijos R8 plotas 38,0 ha. Darbai
aukštupyje kas 5 metai iškirsti medžius;
šioje teritorijoje nevykdomi.
2. Tvarkymo teritorijoje R9 (kirtavietė) kas 5 Tvarkymo teritorijos R9 plotas 10,6 ha. Darbai
metai iškirsti medžius;
vykdomi kasmet visoje numatytoje teritorijoje.
3. Tvarkymo teritorijoje R10, Pogarendos
Tvarkymo teritorijos R10 plotas 7,3 ha. Darbai
kaimavietėje kas 5 metai iškirsti medžius,
vykdomi kasmet visoje numatytoje teritorijoje.
papildomai galima kasmet šienauti ir ganyti;
4. Tvarkymo teritorijoje R11kasmet šienauti
Tvarkymo teritorijos R11 plotas 9,4 ha iš jų
Lynežerio pievose
tvarkoma 7,7 ha. Darbai vykdomi kasmet.

Monitoringas, gamtiniai tyrimai
Vienas iš rezervato steigimo tikslų – organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, kaupti informaciją apie Rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius.
Rezervate ar jo aplinkoje vykdomi nuolatiniai meteorologiniai stebėjimai, retų ir
nykstančių augalų populiacijų bei hidrologiniai raisto tyrimai, taip pat gyvosios gamtos, Rezervato
lankytojų monitoringai. Visas gamtotvarkos veiklas lydi poveikio vertinimo (gamtotvarkos
efektyvumo) monitoringas, pagal jo rezultatus atitinkamai koreguojami Tvarkymo planuose
numatyti veiksmai.
Išanalizavus paskutinių penkių metų rezervato direkcijos ataskaitas, galima teigti, kad šiuo
metu Rezervate vis dar nėra aiškios mokslinių tyrimų ir monitoringo programos. Stebėjimai ir
tyrimai primena rezervato specialistų mokslinių interesų rinkinį, nei saugomai teritorijai keliamų
uždavinių sprendimą, todėl net itin svarbūs teritorijos tyrimai, kurie nesunkiai galėtų būti
įgyvendinami turimomis pajėgomis, nepatenka į programas. Reikėtų aiškiai apibrėžti tyrimų ir
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monitoringo uždavinius bei tikslus ir nustatyti prioritetus.Taip pat per mažai dėmesio yra skiriama
surenkamų duomenų analizei, dėl ko tyrimų ar monitoringo prasmė dažnai pasimeta, o „pliki“
duomenys pasidaro vieninteliu tyrimų ar monitoringo rezultatu. Reikėtų aiškiai atskirti būklei sekti
reikalingo monitoringo ir vienkartinių tyrimų programas.
Monitoringas – sistemingas būklės ir kitimų stebėjimas. Konkretūs jam keliami uždaviniai
tiesiogiai priklauso nuo rezervatui keliamų tikslų bei uždavinių.
Detaliau panagrinėjus į Buveinių direktyvos II priedą įrašytų augalų rūšių: vėjalandės
šilagėlės(Pulsatilla patens), smiltyninio gvazdiko (Dianthus arenarius L), plikažiedžio linlapio
(Thesium
ebracteatum),
plačialapės
klumpaitės(Cypripedium
calceolus),
dvilapio
purvuolio(Liparis loeselii) ir žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus)būklę, paaiškėjo:
 Dvilapis purvuolis po 2004 m. Rezervate neaptinkamas. Paskutinė stebėta augavietė
nešienaujama užaugo krūmais, o seni žolių šiaudai dengia buvusią samanų paklotę;
 Plikažiedis linlapispo 2004 m. Rezervate neaptinkamas. Jo išnykimą lėmė dirvonų ir
pamiškių užaugimas susivėrusia žoline danga ir krūmais;
 Vėjalandė šilagėlė Rezervate nyksta labai sparčiai. Pavyzdžiui, radavietėje vadinamoje
“Šilagėlių kalneliu“ 2005 m. žydėjo daugiau nei 300 stiebų, 2015 m. – 103 stiebų,o 2017 m. jau
tik 40 stiebų. Čia šilagėles stelbia ištisinė stora samanų danga. Daugiamečiai stebėjimairodo, jog
šilagėlių padaugėja, praėjus pažeminiam gaisrui arba nugrėbus samanas. Šios radavietės apsaugos
2018-2020 m. veiksmų planas patvirtintas VSTT direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
V-78, jis bus įgyvendintas skyrus lėšas;
 Smiltyninio gvazdiko Rezervate sparčiai mažėja, nes užauga atviri kopų plotai;
 Plačialapė klumpaitė pastoviai stebima Ąžuolų saloje. Populiacijos gyvybingumas
svyrauja, tai susijęs su rūšies biologija ir medynų kaita;
 Samanos – žvilgančiosios riestūnės radimviečių mažėja, dėl dviejų priežasčių: krūmais
užauga ir senų žolių kraiku pasidengia nebešienaujamos mezotrofinės pievos ir kuomet bebrai
patvenkia, ilgam užliejamos šios samanos augavietės.
Čepkelių rezervate 2011-14 metais Gamtos tyrimų centro botanikos instituto mikologės:
dr. J.Motiejūnaitė ir dr. R.Iršėnaitė atliko kerpių ir grybų tyrimus, peržiūrėjo BILAS herbarą ir
kitus šaltinius. Buvo aptikta 195 kerpių ir 430 grybų rūšių.
2011–2014 m. tyrimo metu Čepkelių rezervate aptiktos penkios naujos Lietuvai rūšys: dvi
kerpių: Graphis pulverulenta ir Fuscidea praeruptorum bei trys lichenofilinių grybų:
Endococcustricolorans, Nectriopsis cariosaeir Sphaerellothecium cladoniae. Dar viena nauja
Lietuvai lichenofilinių grybų rūšis –Taeniolella cladinicola nustatyta tikrinant rinkinius, esančius
BILAS herbariumo grybų kolekcijoje. Abi naujos Lietuvai kerpių rūšys yra žiauberiškosios.
Graphis pulverulenta yra viena iš keturių neseniai Europoje išskirtų Graphis scripta komplekso
rūšių. Fuscidea praeruptorum yra kerpė dažniausiai aptinkama sterili, be vaisiakūnių. Europoje ji
dažniau randama ant vertikalių akmeninių paviršių, retai ant medžių žievės, tačiau ant tokio
substrato ji rasta ir netoli nuo Lietuvos esančiose šalyse (Estijoje ir Švedijoje).
Visos trys naujos Lietuvai lichenofilinių grybų rūšys yra retos ar gana retos visame areale.
Nectriopsis cariosaeyra neseniai (Brackel, Zimmermann, 2012) aprašyta rūšis, kol kas žinoma tik
iš Vokietijos. Endococcustricolorans aprašytas 1993 metais (ALSTRUP V., 1993) ilgą laiką buvo
žinomas tik iš kelių vietovių Danijoje, bet neseniai aptiktas ir Rusijoje, Buriatijoje (ZHURBENKO,
VERSHININA, 2014).Sphaerellothecium cladoniae irTaeniolella cladinicola abu aptinkami ant
šiurių genties kerpių ir žinomi tik iš nedaugelio šalių.
Tyrimo metu aptikta nemažai Lietuvoje retų kerpių rūšių: Pycnothelia papillaria žinoma
tik iš Puvočių apylinkių (Dzūkijos NP) ir Rūdninkų girios, Fellhaneropsis myrtillicola iki šiol
aptikta tik dviejose vietose Žemaitijos NP, Cladonia monomorpha žinoma tik iš Rūdninkų
poligono, Ochrolechia alboflavescens ir Lecanora farinaria žinomos tik iš Kamanų rezervato,
Usnea lapponica, Hertelidea botryosa ir Hypocenomyce castaneocinerea žinomos tik keliose
Lietuvos vietovėse.
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Rezervate užregistruotos 7 kerpių rūšys, įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą (8 lentelė).
Iš jų penkios kerpių rūšys aptiktos ant lapuočių (ąžuolo, uosio, beržo kamienų), o dvi - ant senų
juodalksnių kamienų. Anksčiau aptinkamos 3 LRK rūšys – Evernia mesomorpha, Lobaria
pulmonaria, Calicium adspersum 2011-2014 m. nebuvo aptiktos. Tai galėjo lemti buveinių
pakitimai augimvietėse (pvz., uosių džiūtis), o kai kurios kerpės (ypač Cetrelia olivetorum s. l.)
sutankėjus trakui persikelia į medžių lajas, tampa sunkiau aptinkamos. E. mesomorpha Lietuvoje
aptinkama sporadiškai, dažniausiai auga tik pavieniai gniužulai, taigi išlieka tikimybė, kad ją
galima aptikti kitose Rezervato vietose, ypač apypelkyje. 2011-2014 m. buvo aptiktos taip pat
keturios (trys iš jų anksčiau rezervate nerastos) Raudonosios knygos rūšys - Chaenotheca
chlorella, Menegazzia terebrata ir Hypotrachyna revoluta ir Cetrelia olivetorum s. l.(rezervate
aptiktos dvi Cetrelia olivetorum komplekso rūšys: Cetrelia olivetorum s. str. ir C. monachorum,
apie šio komplekso praktinės apsaugos problematiką rašyta straipsnyje Motiejūnaitė & Kukwa,
2012, rekomenduojant saugoti kompleksą kaip vieną rūšį). Visos rezervate rastosios Raudonosios
knygos rūšys susijusios su lapuočiais medžiais – plačialapių medžių ir mišriaisiais miškais arba
pelkiniais alksnynais.
Čepkelių rezervate rastos 19 kertinių buveinių ir senų miškų rūšys - indikatorės:
Acrocordia gemmata, Arthonia byssacea, Bacidia arceutina, Bacidia rubella, Bryonia
nadvornikiana, Chaenotheca brachypoda , Cladonia norvegica, Fellhanera bouteillei,
Fellhaneropsis myrtillicola, Hertelidea botryosa, Hypocenomyce castaneocinerea ,
Hypocenomyce friesii, Hypogymnia farinacea, Loxospora elatina, Micarea melaena, Opegrapha
viridis, Pertusaria coronata, Pertusaria pupillaris,Pyrenula nitidella. Priešingai nei Raudonosios
knygos kerpės, rūšys - indikatorės, rastos rezervate, susijusios su įvairiais biotopais (pvz.,
Pyrenula nitidella, Acrocordia gemmata, Opegrapha viridis – su plačialapiais ir mišriais miškais,
Pertusaria coronata – su pelkiniais lapuočių miškais, Hypogymnia frinacea, Hypocenomyce
castaneocinerea ir H. friesii – su spygliuočių miškais).
Pagal turimus duomenis Čepkelių rezervate identifikuotos 12 grybų rūšių (9 lentelė)
įrašytų į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus (Rašomavičius, 2007).
Rausvoji pintainė (Fomitopsis rosea)auga ant Picea abies stambių vidutinio suirimo
virtuolių. Rasta 70 ir 59 kv. Tinkamose augti vietose vaisiakūniai randami ant kelių virtuolių. Ant
tų pačių eglių virtuolių aptinkama ir plunksninis raukšliagrybis (Phlebia centrifuga), tamsiarudė
kempė (Phellinus nigrolimitatus) ir skaisčioji raudonpintelė (Pycnoporellus fulgens).
Krokinis minkštesnis (Hapalopilus croceus) pirmą kartą rastas 2004 metais 75 kv. 12 skl.,
taip pat išaugino vaisiakūnį ir 2011 metais. Ant senų stambių ąžuolų auga ir kurapkinis storplutis
(Xylobolus frustulatus) rastas 68, 75, 79 ir 59 kv.
Korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides), kopūstgalvis raukšlius (Sparassis crispa)
buvo aptikti Čepkelių rezervate ankstesniais metais ar minimi literatūroje, taip pat rasti ir 2014 m.
Apie 2004 metus kitų tyrėjų buvo aptikti dar 4 rūšių grybai, įrašyti į Lietuvos raudonąją
knygą: kvapnioji kempė (Trametes suaveolens), geltonasis piengrybis(Lactarius scrobiculatus),
pilkšvarudė stirnabudė (Lepista luscina), tikroji raudonpintė(Pycnoporus cinnabarius).
Čepkelių rezervate nustatytos penkios naujos Lietuvai grybų rūšys:plonakotis
dyglutėlis(Hydnellum gracilipes)(42 pav.),geltonoji plutpintenė(Stereopsis vitellina)(43 pav.),
šiurkštusis dyglutis(Sarcodon scabrosus) (44 pav.),paprastasis juodausis(Pseudoplectania
sphagnicola) ir Amanita olivaceogrisea.
Musteikos apylinkėse brandžiame pušyne rasta plonakotis dyglutėlis(Hydnellum
gracilipes) ir geltonoji plutpintenė(Stereopsis vitellina). Plonakotis dyglutėlisyra smulkus blyškiai
rudai rožinės, violetiniai rudos spalvos grybas, kurio net kelios kepurėlės būna suaugusios kartu ir
kiekviena jų turi labai ploną, beveik siūlinį kotą, kuris tęsiasi gilyn į paklotę. Šis grybas sudaro
mikorizę su pušimi ir auga šalia išvirtusių pušų kamienų, kurie dažniausiai būna pažeisti gaisro.
Virtuoliai užaugę samanomis ir viržiais, o grybas auga apatinėje virtuolio dalyje. Tik pakėlus
samanų dangą ar patį virtuolį galima aptikti vaisiakūnį. Šių grybų substratas - tai gaisrų pažeistos
pušys, ilgai stovėjusios, vėliau išvirtusios ir pradėjusios irti. Vaisiakūniai pasirodo rugpjūčio
mėnesį ir išsilaiko iki lapkričio. Šio grybo buveinė – seni pušynai, ne vieną kartą paveikti gaisro,
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ilgą laiką augę toje pačioje vietoje. Šios rūšies išnykimą gali lemti kirtimai ir kiti miškotvarkos
darbai, tokie kaip dirvožemio purenimas, taip pat ir pažeidimai sunkiomis miško paruošos
mašinomis.

42 pav. Plonakotis dyglutėlis(Hydnellum gracilipes) retas ir saugomas grybas daugelyje
Europos šalių.R. Iršėnaitės nuotraukoje vaisiakūnio apatinė ir viršutinė pusės

Toje pačioje augavietėje, Musteikos apylinkių sename pušyne, rasta iki šiol Lietuvoje
neaptikta geltonoji plutpintenė (Stereopsis vitellina). Tai vėduoklės formos trumpu kotu, minkštos
odos konsistencijos, balkšvai geltonos spalvos grybas augantis prie išvirtusio pušies kamieno,
dirvožemio ir medienos sandūros apatinėje kamieno dalyje. Išvirtęs kamienas gausiai apaugęs
samanomis, todėl, specialiai neieškant, grybo vaisiakūnį labai sunku pastebėti. Brandžiuose, ilgą
laiką toje pat vietoje augančiuose, pušynuose šių grybų radaviečių galima būtų rasti ir daugiau.
Čepkelių rezervate, vietovėje vadinamoje Aukštuoju Grandėliu, sauso kerpinio pušyno
pusiasalyje rastas šiurkštusis dyglutis (Sarcodon scabrosus). Šio grybo vaisiakūnis sudarytas iš
kepurėlės, kurios apačioje yra dygliai prie koto. Jaunų vaisiakūnių kepurėlės iškilios, lygiu
paviršiumi, pilkai rudi su rožiniu atspalviu. Senesni vaisiakūniai tamsesnės rudai raudonos
spalvos, kepurėlės paviršius suskilinėja į stambius atsiknojusius žvynus, o koto pagrindas melsvai
žalsvas. Šiurkštusis dyglutis auga senuose spygliuočių miškuose ir sudaro mikorizę su pušimi.
Nors į jį panašus pušyninis dyglutis (Sarcodon squamosus) gausiai auga kerpiniuose pušynuose,
šiurkštusis dyglutis Lietuvoje aptiktas pirmą kartą. Šių grybų sistematinis suskirstymas ir
ekologiniai poreikiai yra menkai ištirti ir daugelis jų yra labai reti ir nykstantys visoje Europoje.
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43 pav.Geltonoji plutpintenė (Stereopsis vitellina) retas ir saugomas grybas
daugelyje Europos šalių. R. Iršėnaitės nuotraukoje vaisiakūnio
viršutinė ir apatinė pusės

44 pav.Šiurkštusis dyglutis (Sarcodon scabrosus) labai reti ir nykstantys
grybai visoje Europoje.R. Iršėnaitės nuotraukoje vaisiakūnio
viršutinė ir apatinė pusės

Dar dvi naujos Lietuvai grybų rūšys Rezervate buvo aptiktos pelkiniuose biotopuose:
aukštapelkėje 15 kv. - paprastasis juodausis(Pseudoplectania sphagnicola),ir juodalksnyne prie
Katros upės- Amanita olivaceogrisea.
Informacija apie Čepkelių rezervato bestuburius per paskutiniuosiusmetus beveik
nepasikeitė ir nepasipildė. 2016 – 2017 metais Dalius Slavickas tyrinėjo vorus, o 2017 m. pietinėje
Rezervato dalyje apie Katros kaimą vabalus, laumžirgius ir drugius tyrinėjo entomologas Giedrius
Švitra (duomenys pateikti 9 lentelėje).Įvertinant Rezervato ekosistemų raidos tendencijas, turėtų
daugėti su negyva mediena susijusių bei vandenyje ir pakrantėse gyvenančių vabzdžių rūšių bei
gerėti jų buveinių kokybė. Užaugant atviroms buveinėms, turėtų blogėti smiltynuose ir pievose
gyvenančių rūšių būklė. Atviroms buveinėms išsaugoti vykdomi gamtotvarkos darbai, tačiau,
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neturint specialistų entomologų, tvarkymo efektyvumas vertinamas pagal augalų bei paukščių
rūšių padėtį.
Įvertinusperinčių ar anksčiau perėjusių Rezervatepaukščių populiacijos būklę nustatyta,
kad 22 paukščių rūšių būklė gera, 3 - patenkinama, 11 - bloga ar blogėjanti. Kitos 22 rūšys
Rezervate stebimos migracijų ir klajonių metu(47 pav.).
Gera būklė yra konstatuota toms paukščių rūšims, kurių populiacijos gausumas yra stabilus
ar nežymiai svyruoja nuo Rezervato įkūrimo pradžios. Per 40 metų keletopaukščių rūšių
populiacija pagausėjusi. Žymiausiai padidėjo gervių populiacija nuo 10 iki 25-30 porų. Tripirščių
genių populiacija padidėjo nuo 8 iki 15 porų. Stebimas kurtinių populiacijos nedidelis didėjimas.
Patenkinama būkle įvertintos rūšys, kurių gausumas sumažėjo ir paskutinį dešimtmetį
išlieka stabilus. Ilgamečių stebėjimų duomenimis, dirvinių sėjikų perinčių porų skaičius sumažėjo
nuo 7 iki 2-4. Šį sumažėjimą lėmė rytinės pelkės dalies plynių užaugimas pušaitėmis, tačiau šiems
paukščiams tinkamų buveinių Rezervate dar yra pakankamai.
Didžiosios kuolingos buveinės mažai pakito per šį laikotarpį, tačiau perinčių paukščių
skaičius sumažėjo nuo 2-3 iki vienos nereguliariai perinčios poros.
Gan ryškūs griežlių populiacijos būklės pasikeitimai, kuri buvo išnykusi, dėl Katros upės
slėnio pievų apaugimo medžiais ir krūmais. Pradėjus gamtotvarkos darbus, dalyje Katros upės
slėnio pievų griežlės populiacija atsikūrė. 2012 m. gyveno net 9 poros, tačiau paskutinius dvejus
metus porų skaičius yra sumažėjęs(45 pav.). Šiam sumažėjimui įtaką padarė aukštas Katros upės
vandens lygis, nes dauguma pievų buvo užlietos.
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45 pav. Griežlių porų skaičiaus kitimo dinamika 2007-2017 m.

Blogėjanti būklė yra šių 5 paukščių rūšių: vapsvaėdžio, mažojo erelio rėksnio, juodojo
gandro, pievinės ir nendrės lingių.Jų būklės blogėjimą lemia blogėjančios mitybos sąlygos dėl
užaugančių atvirų pievų, pelkių ir miško aikščių.
Pastebimas Tetervinų populiacijos būklės blogėjimas. Dar apie 1980 m. Rezervate buvo
priskaičiuojama iki 100 patinų, bet šiuo metu jų smarkiai sumažėjo. Pastaraisiais metais
suskaičiuojama 25 -30 patinų. Būklės blogėjimo priežastys nėra aiškios. Rezervato teritorijoje
trikdymo nėra, miškuosemedienos ruošos darbai nevykdomi, žmonių lankymasis draudžiamas,
nepastebėtas padidėjęs plėšrūnų skaičius.
Bloga būklė yra vienos globaliai nykstančios rūšies - stulgio. Prieš daugiau nei dvidešimt
metų į tuoktuves susirinkdavo 15–20 šių paukščių. Toje pačioje vietoje tuokvietė stebėta iki 1992
m. Vėliau nuolatinių tuokviečių prie Katros upės nebepastebima, bet pavienių paukščių vis dar
atskrenda. 2002 m. gegužės mėn. stulgio tuoktuvių giesmė girdėta atviroje viksvų pievoje prie
kanalo, įtekančio į Katros upę, 2010 m. paukščių tuoktuvių balsai girdėti netoli Zubravo kaimo,
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2014 m. 2–3 stulgiai tuoktuvių metu buvo girdimi Baltarusijos teritorijoje, kuri nutolusi apie 100
m atstumu nuo Lietuvos sienos. Stulgio išnykimas pelkyne susijęs su akivaizdžiais buveinių
pokyčiais prie Katros upės. Apie 40 metų nešienaujamos ir netvarkomos upės pakrantės apaugo
krūmais ir medeliais, sunyko ganyklos ir pievos. Stulgių buveinės ties Katros upe drastiškai
pasikeitė. Nuo 2007 m. apie 15 ha pievų prie Katros upės yra vieną kartą šienaujamos rudenį.
Tačiau, norint, kad stulgiui buveinė taptų tinkama gyventi, toks darbų intensyvumas yra
nepakankamas. Šienauti reikėtų 2–3 kartus per sezoną, o nupjautą žolę išvežti iš teritorijos.
Stebint tilvikinių paukščių gausumo ir pasiskirstymo dinamiką Čepkelių pelkėje galima
konstatuoti: aukštapelkėse išnyko ir nebeaptinkami kadaise palyginti gausiai perėję griciukai,
aukštapelkėse veisimosi metu nebepastebima ir raudonkojų tulikų bei gaidukų. Didžiųjų kuolingų
skaičius sumažėjo iki 1 nereguliariai įsikuriančios poros. Dirvinių sėjikų skaičius nuo 7 porų
sumažėjo iki 2–4 perinčių porų. Nestabilus ir kintantis perinčių pempių skaičius, kuris priklauso
nuo vandens lygio svyravimo.
Išliko labai stabili tikučių populiacija. Jau 40 metų šių paukščių skaičius nesikeičia ir siekia
apie 20 perinčių porų.
Mažai pakitusi ir stabili šlapiose bei užliejamose pievose gyvenančių perkūno oželių
populiacija. Panaši ir šlapių miškų gyventojų slankų bei brastinių tilvikų būklė.
Retų ir nykstančių rūšių išsaugojimas – viena iš gamtiniams rezervatams tenkančių
funkcijų. Daugeliui tokių rūšių reikalingas griežtas apsaugos režimas, kuris suteikia saugomoms
rūšims palankias išlikimo sąlygas. Jų būklė bei biologinės įvairovės gausa parodo saugomos
teritorijos veiksmingumą bei kiekvienos toje vietovėje gyvenančios rūšies sugebėjimu prisitaikyti
prie esamų sąlygų, o mozaikiškas Rezervato kraštovaizdis sudaro palankias sąlygas teritorijoje
skirtingoms gamtinėms buveinėms.
Į LRK ir PD I priedą įrašytos5 žinduolių rūšys. Visų jų būklė yra gera, kitų rūšių būklė
neįvertinta dėl duomenų stokos. Žinduolių gerą būklę užtikrina rezervato režimas, jie nėra
trikdomi. Užtikrinta vilkų populiacijos apsaugos būklė, nes nuo 2012 m. Dzūkijos nacionaliniame
parke uždrausta jų medžioklė.
2007 m. atliktas bebrų monitoringas parodė, kad jų gausumas lyginant su ankstesniais
metais žymiai padidėjo: 1996 m. aktyvių bebrų trobelių buvo 6, o 2007 m. - 21. Tokį bebrų
gausumo padidėjimą sąlygojo Rezervato režimas, taip pat įsteigtas Baltarusijoje Katros
draustinis,kuriame uždrausta bebrų medžioklė.
Roplių ir varliagyvių rūšių būklė gera, tik raudonpilvės kūmutės – patenkinama.
Raudonpilvės kūmutės populiacija yra gausi, tačiau jos gausumas kiekvienais metais svyruoja.
Nerštaviečių būklę lemiantys veiksniai yra hidrologinio režimo kitimas bei nerštavietėse
pradedantys augti krūmai. Tačiau didžiausią reikšmę turi vandens lygio svyravimai, kadangi
sausringais metais netoli Ligučio ežeroesanti kūmučių nerštavietė (46 pav.) visiškai išdžiūsta ir
tampa nebetinkama gyventi. Bet atėjus lietingam periodui kūmutės čia vėl sugrįžta.

46pav. Raudonpilvės kūmutės nerštavietė
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47 pav. Europinės svarbos rūšių monitoringo maršrutai.

5. Rezervato padėtis šalies gamtinio karkaso struktūroje
Pagal gamtinio karkaso koncepciją visa saugoma teritorija, išskyrus Katros slėnį, patenka į
pietų Lietuvos rajoninę tarpsisteminio stabilizavimo ašį. Katros slėnis atitinka rajoninį ir
svarbiausią vietinės slėninės bei dubakloninės migracijos koridorių.
Lietuvos ekologinio tinklo schemoje Čepkelių rezervatas priskirtas Europinių biocentrų
lygmeniui. Tai vienas iš trijų Europinių biocentrų pietų Lietuvoje.
Rezervato teritorija plyti rajoninės geoekologinės takoskyros, pietryčių (Merkio – Katros –
Baltosios Ančios) lygumų geomorfologinio rajono, Merkio žemupio - Katros lygumų porajonyje.
Geomorfologinis rajonas priskiriamas paskutiniojo apledėjimo zandrinių lygumų sričiai, kuri
nusitęsia į Lenkijos ir Baltarusijos teritorijas. Geomorfologinį rajoną formuoja Čepkelių pelkė,
apsupta miškų masyvų. Pietryčiuose rajoną perskrodžia ir į rezervatą įsiterpia, Katros upe einantis,
rajoninis migracijos koridorius. Šiaurėje rezervatą juosia vidinis stabilizavimo arealas, kuris
apimaTolkūnų fliovioglacialinę, Matuizų moreninę, Merkio žemupio senslėnio, Dubičių –
Musteikos fliuvioglacinlinę ir senovinę aliuvinę lygumas bei Zervynų kopinę pakilumą. Regioninį
vidinio stabilizavimo arealą formuoja Dainavos girios Grybaulios, Marcinkonių, Aukštakalnio,
Mančiagirės, Varėnos ir kt. miškų masyvai, Glėbo ir Lavyso ežerai,Merkio upė su Šalčios,
Viešintos, Vokės intakais.Iš vakarų į rytus vidinis stabilizavimo arealas suskaidytas regioninės
reikšmės Merkio ir Ūlos upių migracijos koridoriais. Vakaruose, ne mažiau reikšmingas rajoninis
migracijos koridorius, besitęsiantis Grūdos ašimi, apimdamas Grybaulios tvenkinius, įsilieja į
geoekologinę takoskyrą. Kiti, kiek smulkesni, rajoniniai migracijos koridoriai – Skroblaus,
Dorupio, Lynupio, Sienyčios, Skarbiankos (Baltarusijos dalyje) upeliai bei jų slėniai. Migracijos
koridoriai apjungia visas gamtines geosistemas, taip užtikrindami nenutrūkstamus, gyvybiškai
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svarbius geoinformacinius ryšius tarp jų. Rezervato padėtis gamtinio karkaso struktūroje
pateikiama 48 paveiksle.

48 pav. Rezervatas gamtiniame karkase

Geomorfologiniame rajone gali pakisti gamtinės migracijos srautų kryptys, o pats rajonas,
apjungiantis stambius ekotopus (miškai, pelkės, natūralios pievos ir kt.), kompensuoja neigiamą
ekologinę įtaką gretimoms gamtinėms geosistemoms, todėl jo būklė ir funkcionalumas yra itin
svarbi vietovės gamtinei aplinkai. Žemės naudmenų struktūroje vyrauja miškai, pelkės ir vandens
telkiniai, todėl šį gamtinio karkaso morfostruktūros makroelementą galima vertinti kaip patikimo
geoekologinio potencialo teritoriją.
Šiuo metu Čepkelių rezervato teritorijos būklė, vertinant jos vaidmenį ir reikšmę
geomorfologiniame rajone, yra stabili, tačiau norint išsaugoti esamus rodiklius, būtina išlaikyti
dabartinį teritorijos miškingumą su esama biocenozių įvairove ir ypač mažaisiais upeliais
praeinančių rajoninių migracijos koridorių funkcionalumą.
6. Gamtos paveldo objektų apžvalga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų
paskelbimo“ vertingiausius saugomus gamtinius kraštovaizdžio objektus paskelbė gamtos
paminklais. Šis sąrašas nuolat peržiūrimas ir keičiamas įtraukiant naujus ar išbraukiant žuvusius ar
kitaip sunykusius gamtos paveldo objektus (toliau - GPO). Saugomų teritorijų valstybės kadastro
2016 metų duomenimis Rezervate yra likę16 identifikuotų botaninių GPO - drevėtos
pušys.Anksčiau į GPO sąrašą buvoįtraukta daugiau drevėtų pušų, tačiau jos sensta, virsta ir
nyksta, todėl nuolat tenka išbraukti iš GPO sąrašo sunykusias pušis.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-255 iš
sąrašobuvo išbrauktostrysišvirtusios drevėtos pušys –viena iš dviejų pušų, auganti 1 kv. 7 skl.,
kita, taip pat viena iš dviejų,auganti73 kv. 2 skl. ir viena iš 308 kv. 24 skl.;2006 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. D1-131- išbrauktos net 5 išvirtusios drevėtos pušys iš: 46 kv. 14 skl. ir 19 skl., 68 kv.
20 sk., 69 kv. 31 skl., 84 kv. 1 skl.;2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-88buvo išbrauktadar
viena sunykusidrevėta pušis iš 1 kv. 13 skl.
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Čepkelių Rezervate šiuo metu (2018 metais) yra likusių 15 inventorizuotų drevėtų pušų, iš
jų tik 4 žaliuoja, kitos nudžiūvusios (12 lentelė).
12 lentelė. Informacija apie Drevėtos pušies būklę, augimo vietą, drevių skaičių
GPO skaičius Rezervare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Drevių skaičius

Vieta
2 kv., 13 skl
24 kv., 8 skl
40 kv., 12 skl
45 kv., 36 skl
47 kv., 15 skl (I)
47 kv., 15 skl (II)
56 kv., 6 skl
7 kv., 26 skl
7 kv., 32 skl
74 kv., 26 skl (I)
74 kv., 26 skl (II)
79 kv., 38 skl
82 kv., 46 skl
85 kv., 30 skl
86 kv., 3 skl.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pušies būklė
nudžiuvusi
nudžiuvusi
nudžiuvusi
nudžiuvusi
nudžiuvusi
nudžiuvusi
nudžiuvusi
žaliuojanti
žaliuojanti
žaliuojanti
nudžiuvusi
nudžiuvusi
žaliuojanti
nudžiuvusi
nudžiuvusi

Botaniniai gamtos paveldo objektai–drevėtos pušys– senosios drevinės bitininkystės
reliktas. Dzūkai tokią pušį vadina „drave“. Čepkelių raisto salose ir miškuose aplinkinių kaimų
gyventojai nuo seno vertėsi drevine bitininkyste.Senovėje drevinė bitininkytės buvo plačiai
paplitusi regione, tačiau šuo metu Lietuvoje jos tradicija išlikusi tik Čepkelių apylinkėse.
Pušyse buvo
išskaptuotos vertikalios
pailgos drevės bitėms
gyventi. Medžiai buvo
tvirti, ne visada labai
aukšti.
Drevinės pušys
saugomos nuo 1960 m.

49 pav. Gamtos paveldo objektas– Drevėta pušis.
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7. Kultūros paveldo apžvalga
Kultūros paveldo objektai susitelkę Čepkelių raisto pietrytiniame pakraštyje, pasienyje su
Baltarusija. Čia didelė archeologinių vietų (senovės gyvenvietės) koncentracija. Senovės
gyvenvietės buvo rastos 1994 - 1997 metais, vykdant programą „Akmens amžius Pietų Lietuvoje”.
Tyrinėjimų metu buvo surinkti titnago dirbiniai ir daugybė titnago skaldos, ornamentuotos
keramikos fragmentai ir neornamentuotos keramikos šukių, nemaža gyvūnų kaulų fragmentų.
Tarp titnago radinių nemažą dalį sudarė vėlyvojo paleolito Svidrų kultūros dirbiniai: strėlių
antgaliai, rėžtukai, skeltės. Nemaža radinių priskirti žalvario amžiaus pradžiai: gremžtukai, durklų
smaigaliai, kirvelių tipo dirbiniai, iš nuoskalų padaryti peiliai.
Senovės gyvenvietėse išskiriami keli apgyvendinimo etapai: vėlyvojo paleolito Svidrų
kultūra (IX tūkst. pr.Kr.), ankstyvojo neolito Nemuno kultūros Dubičių etapas (V–IV tūkst.
pr.Kr.), ankstyvasis žalvario amžius (II tūkst. pr.Kr. 2 ir 3 ketvirčiai). Ankstyvojo žalvario
amžiaus keramikos tipų įvairovė rodo atspindi tam laikotarpiui būdingų įvairių stilių simbiozę.

50. pav. Schema. Gamtos ir kultūros paveldo objektai
Katros kaimo teritorijoje 1997 m. identifikuotos ir kartografuotos keturios akmens amžiaus
gyvenvietės (aptikta daugiau kaip 250 000, daugiausiai titnago radinių) bei buvo atlikti išsamūs
archeologiniai tyrimai tuo metu tiesiamoje kelio Krokšlys - Katra atkarpoje.2013 metų vasarą
buvo tikrinama kai kurių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir būklė, teigiama, kad
archeologinių vietovių būklė patenkinama. Nėra jokios informacijos ar nuorodų apie kultūros
paveldo archeologines vertybes bei jų vietas.
62

51pav. Iškarpa iš Kultūros vertybių
registro. Kultūros paveldo vietovės archeologinės
vietos
–
Senovės
gyvenvietės

52pav.
Kultūros
irgamtinių buveinių
schema

archeologiniųvertybių
teritorijųpersidengimo

Šių išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų – kultūros
paveldo vietovių (archeologinių)statusas - Valstybės saugomas objektas (2005-04-29 įsakymas
Nr.ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“). Kultūros vertybių
registro duomenimis Rezervato teritorijoje yra – 11 Senovės gyvenviečių teritorijos.Šių kultūros
paveldo vertybių bendras plotas – 66,44 ha, tai sudaro tik 0,6 proc. nuo viso Rezervato ploto. Į
kultūros vertybių registrą vieni objektai įregistruoti 1996 m. sausio 29 d., kiti – 2000 m. rugpjūčio
11 d. Kultūros paveldo objektų išsidėstymo schema pateikiama 51pav. ir 52pav., o jų sąrašas - 13
lentelėje.
13 lentelė. Kultūros vertybės Čepkelių rezervato teritorijoje
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Pavadinimas

Kodas
registre iki
2005.05.19

1.

21489

Paramėlio, Krokšlio
senovės gyvenvietė

A48

2.

21490

Senovės gyvenvietė II

A49

3.

21492

Katros senovės
gyvenvietė

A44

4.

21493

Senovės gyvenvietė II

A45

5.

21494

Senovės gyvenvietė III

A46

6.

21495

Senovės gyvenvietė IV

A47

7.

25165

Senovės gyvenvietė V

A1548

8.

25166

Senovės gyvenvietė VI

A1549

9.

25167

Senovės gyvenvietė VII

A1550

10. 25168

Paramėlio senovės
gyvenvietė

A1551

11. 25169

Senovės gyvenvietė II

A1552
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Adresas

Paramėlio k.
Kaniavos sen.
Krokšlio k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Katros k.,
Kaniavos sen.
Kaniavos sen.
Paramėlio k.
Kaniavos sen.
Paramėlio k.
Kaniavos sen.

Plotas ha

Įregistravimo
data

1,50

1996.01.29.

8,60

1996.01.29.

7,18

1996.01.29.

7,72

1996.01.29.

0,78

1996.01.29.

0,70

1996.01.29

15,90

2000.08.11.

8,38

2000.08.11.

1,76

2000.08.11.

10,4

2000.08.11.

3,6

2000.08.11.

Kai kurių labiau ištyrinėtų vietovių vertingųjų savybių išsamesnis aprašymas:
Katros senovės gyvenvietė V(unikalus kodas 25165) buvo įrengta labai didelės salos
(grendo) pietrytinės pusėsšlaituose ir papėdėje. Sala iškilusi kelis metrus virš pelkių.
Katros senovės gyvenvietė VII(unikalus kodas 25167) buvo įrengta ant nedidelės
kalvelės – kopos, kurios centrinė dalis pakilusi apie 2 m virš Katros upės vandens lygio. Kalvelės
šlaitai labai lėkšti ir palaipsniui pasineria po Katros žemapelke. Dalis gyvenvietės kultūrinio
sluoksnio yra po vandeniu.
Katros senovės gyvenvietė IV(unikalus kodas 21495)buvo įsikūrusisaloje, Katros upės
dešiniajame krante, ties upės vingiu. Salayra tarp Čepkelių raisto pietinio pakraščio ir Katros upės.
Senovės gyvenvietės kultūrinio sluoksnis dalis yra sunaikinta nuolat dirbant (ariant) laukus
beidalis apsodinta mišku.
Vienintelis Rezervato teritorijoje esantis Katros kaimas dabartinėje vietoje įkurtas po II
pasaulinio karo. Jame nėra nei archeologinių, nei architektūrinių ar urbanistinių vertybių.
8. Socialinė-ekonominė teritorijos apžvalga
Rezervatas - skirtas išsaugoti natūralią laukinę gamtą. Jame nekertami ir nesodinami
miškai, nešalinami sausuoliai, nemedžiojama, nerenkamos gamtos gėrybės, ribojamas lankymasis
(įrengtas pažintinis-mokomasis takas). Vienintelis Rezervato teritorijoje esantis Katros kaimas
dabartinėje vietoje įkurtas po II pasaulinio karo.Aplinkinių kaimų vietiniai gyventojai šimtmečiais
naudojo Čepkelių gamtos turtus: kirto apypelkyje miškus, grybavo, uogavo, bitininkavo, šienavo
pievas, ganė galvijus apypelkyje ir pelkės pakraščiuose. Šienaujama buvo žemapelkėse ir tarpinio
tipo pelkėse. Šio Dzūkijos krašto žmonėms šienavimas Čepkeliuose buvo vienintelis būdas
išlaikyti galvijus, nes Dzūkijos smėlynuose labai trūko šienaujamų plotų.
Čepkelių rezervato geografinė padėtis palanki rezervatiniam apsaugos ręžimui palaikyti.
Jis yra toli nuo didžiųjų Lietuvos miestų, periferijoje, šalia nedaug gyvenviečių ir dauguma jų
smulkios, nesiekia 100 gyventojų. Artimiausia Rezervato aplinka labai retai apgyvendinta – vos
keli gyventojai viename km².
Rezervatas patenka į Marcinkonių ir Kaniavos seniūnijų pietines miškingas,
retaiapgyvendintas teritorijas. Pačiame Rezervate yra tik vienas išlikęs Katros kaimas ties
Lietuvos ir Baltarusijos valstybių siena. 2013 metų duomenimisčia deklaravę gyvenamą vietą
buvo 34 asmenys. Kaime yra 21 sodyba, iš jų 6 sodybos nupirktos, 2 tuščios (neparduotos). Kaime
pastoviai gyvena 18 žmonių. Dvylikoje sodybų gyvena po 1 gyventoją, trijose sodybose po 2
žmones.Gyventojų amžius –60-80 metų (iki 40 metų – 1; 50-60 metų – 3; 60-70 metų - 5; 70 - 80
metų – 7; virš 80 metų– 2). 2017 m. duomenimis čia gyveno 38 gyventojai. Dauguma vietinių
gyventojų yra baltarusių tautybės, paskutiniaisiais metais sodybas perka lietuviai. Kaimo statinių
architektūra yra panaši į kitų šio krašto kaimų - namai vieno aukšto su mansarda, stogai
dvišlaičiai. Vienintelis akivaizdus skirtumas yra gyvenamųjų pastatų ir langinių spalva. Didžiojoje
dalyje Dzūkijos kaimų vyrauja geltonos, rudos spalvos, tuo tarpu Katroje - raudonos, mėlynos ir
kitos ryškios spalvos (53 pav.).

53 pav. Katros kaime gyvenamieji namai dažomi ryškiomis spalvomi: mėlyna, raudona, žalia

64

Rezervato buferinėje apsaugos zonoje nykstantys Paramėlio,Lynežerio, Karaviškių,
Krokšlio kaimai priklauso Kaniavos seniūnijai. Šių kaimų (patenka į Rezervato buferinę apsaugos
zoną) gyventojų skaičiaus kitimas parodytas 14 lentelėje.
Marcinkonių seniūnijoje Čepkelių Rezervato teritorijoje kaimų nėra, o artimiausias kaimas
- Marcinkonys – seniūnijos centras, kuriame įsikūręs Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių
informacinis centras. Marcinkonių kaime 2011 m. surašymo duomenimis gyveno 830 gyventojų.
Kiti artimi kaimai: Zervynos (47 gyventojai), Musteika (61 gyventojas), Grybaulia (26
gyventojai).
Kaniavos ir Marcinkonių seniūnijų gyventojai šiandien daugiausia verčiasi žemės ūkio
produkcijos gamyba, grybų ir uogų rinkimu bei supirkimu.
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Seniūnija
Kaniavos

14 lentelė. Gyventojų kitimas gretimuose kaimuose.
Gyventojų skaičius
Kaimas
2011 m.
2014 m.
2017 m.
Katros k
Lynežerio k. (AZ)
Paramėlio k. (AZ)
Karaviškių k. (AZ)
Krokšlio k. (AZ)

19
24
20
5
50

31
20
10
68

38
16
10
63

Praėjus daugiau kaip 40metų nuo Rezervato įkūrimo, labiausiai keičiasi atviros
erdvės,kurias ilgus šimtmečius palaikė ekstensyvusžmogaus ūkininkavimas. Uždraudus šienauti ir
ganyti, atviri plotai pradėjo užaugti nendrėmis, gluosniais, berželiais. Miškas vis daugiau
užkariauja atvirų aukštapelkių, tarpinių pelkių bei žemapelkių plotų, taip pat sausumos buveinių –
atvirų miško aikščių, kopų šlaitų, buvusių pievų. Pastebimi pokyčiai vyksta ir sausuose
pušynuose,kur palaipsniui išstumiama skurdi smėlynų augalija. Dėl atvirų vietų užaugimo mišku
mažėja gamtinė įvairovė, nyksta retos augalų ir gyvūnų rūšys.Svarbiausios priežastys dėl sparčiai
mažėjančių atvirų plotų –tradicinio ūkininkavimo uždraudimas bei gaisrų gesinimas.
Rezervato teritorijoje jaučiama ankstesnė žmogaus veikla (užtvankų statymas, šienaujamų
plotų sausinimas, geležinkeliuko ir kelių pylimų įrengimai), kuri labai įtakojo Čepkelių raisto
hidrologinį režimą. XX a. pradžioje raisto rytinės ir pietrytinės dalies pasausėjimui turėjo įtakos
pelkėje iškastas 4,5 km kanalas į Katros upę, kuris sujungė 4 ežerus ir pažemino juose ir pelkėje
vandens lygį. Pietiniu pelkyno pakraščiu Pirmojo pasaulinio karo metais buvo supiltas
geležinkeliuko pylimas, dėl kurio potvynių metu pelkėje susidaro patvanka. Vandens nutekėjimą
iš pelkės pavasarį pristabdo ir rytinėje pelkės dalyje 1999 m. nutiesto kelio į Katros kaimą
pylimas. Minėtieji žmogaus sukurti objektai įtakojo atskirų pelkės dalių raidą, tačiau ne viso
didelio pelkinio masyvo vystymąsi. Čepkelių pelkė nebuvo melioruojama, ji išliko natūrali.
Miškų ūkis. Rezervato teritorijoje visi kirtimai uždrausti. Šiuo metu tik Katros kaimo
gyventojai kaimo teritorijoje renka sausuolius malkoms.
Žemės ūkis. Rezervatą supančių kaimų gyventojų didžioji dalis verčiasi žemės ūkiu.
Absoliuti dauguma ūkių smulkūs, perspektyviausia žemės ūkio šaka - gyvulininkystė.
Ūkininkavimas ekstensyvus, beveik natūrinis, teikiantis mažai pajamų.
Rezervato teritorijoje žemės ūkio veikla Katros ir greta esančių kaimų gyventojai beveik
nebeužsiima. Katros kaimo apylinkėse galima šienauti ir ganyti 14 ha plote, gyventojų sklypai
nedideli (0,6 – 4 ha). Šiaurinėje Rezervato dalyje taip pat yra keli hektarai dirbamos žemės bei keli
šienaujami sklypai, kuriuosegali dirbti Lynežerio kaimo gyventojai.
Uogavimas ir grybavimas. Kadangi žemės nederlingos, ir pajamos iš žemės ūkio menkos,
vietiniai gyventojai sezono metu užsiima miško gėrybių rinkimu (grybavimas, uogavimas).
Grybavimas ir uogavimas pastaraisiais metais tapo gerai organizuotas. Didžiąją dalį surinktos
produkcijos superka grybų ir uogų supirkimo punktai. Spanguolių rinkimas Čepkelių raiste –
didžiausiame natūraliame spanguolyne Lietuvoje, yra viena iš tradicinių apylinkių gyventojų
veiklos formų praktikuotų ilgus šimtmečius, todėl iki įsteigiant rezervatą kasmet pritraukdavo
daugybę uogautojų iš įvairių šalies regionų. Šiuo metu spanguoliauti Rezervate leidžiama tik
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aplinkinių kaimų gyventojams ir tik apibrėžtu laikotarpiu - 10 dienų nuo rugsėjo pirmo
šeštadienio. Leidimai nuo 2001 m. tapo griežtos atskaitomybės dokumentu ir išduodami dvi
savaites prieš iki nustatyto uogavimo pradžios termino. Pastaraisiais metais išduodamų leidimų
skaičius mažėja. Spanguoliavimas gyventojams duoda gana ženklias pajamas. Rezervato
teritorijoje grybavimas yra leidžiamas tomis pačiomis sąlygomis ir terminais kaip ir
spanguoliavimas.MedžioklėRezervate uždrausta 1975 m.
Kaimo turizmas. Rezervato apylinkės tinkamos ir populiarios rekreaciniu požiūriu, tačiau
kaimo turizmo verslas nėra labai plėtojamas. Greta esančiame Dzūkijos NP vis daugiau tuštėjančių
kaimo sodybų išperka miestų gyventojai. Turistai bei poilsiautojai lankydami Dzūkijos NP noriai
lanko žinomą Čepkelių Rezervatą,t.y. šiaurės vakariniame raisto pakraštyje įrengtą 1,5 km
pažintinį-mokomąjį taką į aukštapelkę.
Valstybės sienos apsauga.Čepkelių rezervato pietinė riba eina valstybės siena su
Baltarusija,jos ilgis 29 km. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. ši riba tapo išorine ES siena, kuriai taikomi
nauji apsaugos reikalavimai. Pagal juos išorinė ES siena turi būti saugoma sutankintu pasienio
užkardų tinklu. Vienai užkardai tenka 25-30 km ilgio valstybės sienos ruožo.
Valstybės sienos apsaugos reikalavimams užtikrinti suteikta 5 m pločio pasienio juosta,
kurioje galima valstybės sienos apsaugai užtikrinti reikalinga veikla. Sienos kontrolę planuojama
vykdyti pėsčiomis ir automobiliais. Numatoma rankiniu būdu šienauti pasienio juostą, kad būtų
užtikrintas matomumas tarp gretimų valstybės sienos ženklų ir spindžius apie valstybės sienos
ženklus bei iki valstybės sienos taip, kad iš Baltarusijos pusės matytųsi valstybės sienos ženklai.
Šiuo metu valstybės sienos apsaugos užtikrinimui naudojami visureigiai, išimtinais atvejais
malūnsparniai. Pasienio tarnybos kartais naudoja pietiniu rezervato pakraščiu einantį kelią, nors jis
yra labai blogos būklės, vietomis nepravažiuojamas.
9. Žemėnaudų ir žemėvaldų struktūra
Praėjus daugiau kaip 40 metų nuo Rezervato įkūrimo, galima stebėti tam tikrus žemėnaudų
pokyčius. Labiausiai keičiasi atviros erdvės. Jų plotas sparčiai mažėja – jos apauga mišku. Miškas
vis daugiau užkariauja atvirų aukštapelkių, tarpinių pelkių bei žemapelkių plotų, taip pat sausumos
buveinių – atvirų miško aikščių, kopų šlaitų, buvusių pievų.
Rezervato teritorijoje pelkes supa žemyninės kopos, smėlinga lyguma.Lietuvos
Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR10LT)
duomenimis Rezervato žemėnaudų struktūroje vyrauja pelkės ir miškai, kurie užima beveik visą
saugomos teritorijos plotą -pelkinis masyvas, vadinamas Čepkelių raistu, užima 5753,0 ha arba
51,24 % Rezervato teritorijos, o pelkę supantys miškai - 5300,0 ha plotą arba 47,2%Rezervato
teritorijos. Vandenys užima – 74,0ha (0,66%).Žemės naudmenų pasiskirstymas Rezervate ir jo
apsaugos zonoje pateiktas 15 lentelėje ir 54 pav.,55 pav.
15 lentelė. Naudmenų pasiskirstymas Rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje
Naudmenos pavadinimas
Miškai
Pelkės
Keliai
Vandenys
Pievos ir ganyklos
Nenaudojama
Dirbama žemė
Medžių krūmų želdiniai
Užstatyta teritorija
IŠ VISO:

Rezervato teritorijoje
Plotas, ha
%
5300,00
47,20
5753,00
51,24
34,00
0,30
74,00
0,66
28,00
0,25
4,00
0,04
14,65
0,14
12,55
0,12
6,80
0,05
11 227,00
100.00
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Buferinės apsaugos zonoje
Plotas, ha
%
1311,20
86,00
101,35
6,65
15,60
1,00
5,00
0,35
48,50
3,15
6,70
0,44
11,75
0,77
18,40
1,2
6,50
0,44
1 525,00
100,00

5753
5300

34
74

6,8

4
12,55

Miškai
Keliai
Pievos ir ganyklos

14,65

28

Pelkės
Vandenys
Nenaudojama

54 pav. Žemės naudmenų pasiskirstymas (ha) Rezervato teritorijoje
Rezervato buferinėje apsaugos zonoje miškai užima 1311,2 ha plotą ir tai sudaro net 86 %
visos teritporijos ploto. Pelkės užima 101,35 ha (6,65 %), pievos ir ganyklos – 48,5 ha (3,15 %),
kitos naudmenos užima nedidelę teritorijos dalį (15 lentelė ir 55 pav.).

101,35

1311,2

6,5

6,7
18,4

11,75

Miškai
Keliai
Pievos ir ganyklos

5

15,6

48,5

Pelkės
Vandenys
Nenaudojama

55 pav. Žemės naudmenų pasiskirstymas (ha) Rezervato buferinėje apsaugos zonoje
Rezervatoteritorijos žemė yra išskirtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė, nepriskirta
valstybinė žemės.Rezervato sklypas nesuformuotas. Kitokia situacija Rezervato buferinės
apsaugos zonoje, į kurią patenka 510 privačių sklypų arba jų dalys, iš kurių 234 yra žemės ūkio
paskirties, 249 – miškų ūkio paskirties ir 27 – kitos.
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56 pav. Žemės sklypų išsidėstymas ir priklausomybė Rezervatoteritorijoje

9. Pažinimo ir lankymo galimybės
Pažintinę teritorijos vertę lemia:
 didelė pelkyno teritorija su tipinga įvairių pelkinių buveinių augalija ir gyvūnija;
 raiškių žemyninių kopų masyvas su unikalia kopų-atviros pelkės kontakto zona;
 drevinės pušys - išnykusio drevinės bitininkystės verslo reliktai;
 archeologiniai objektai, kurių eksponavimui būtini archeologiniai tyrimai.
Rezervate galima lankytis pažintiniaisbei švietėjiškos veiklostikslais. Specialiai tam įrengtą
infrastruktūrą sudaro šiaurės vakariniame raisto pakraštyje įrengtas 1,5 km Čepkelių mokomasis
takas, kurio atšaka nutiesta į aukštapelkę ir įrengta apžvalgos platforma. Tako pradžioje šiaurės
vakariniame rezervato pakraštyje (4,5 km atstumu nuo rezervato direkcijos pastato Marcinkonyse)
yra pastatytas medinis apžvalgos bokštelis, iš kurio matoma aukštapelkė su salomis ir Bradų
ežerėliu.Taip pat įrengtas privažiavimo kelias bei automobilių stovėjimo aikštelė (žvyro danga),
kurioje gali stovėti apie 10 automobilių.
Bradų pažintinis-mokomasis takas (57 pav. ir 58 pav.) įrengtas 13 kvartalo 3, 4, 11, 12, 13
miško sklypuose, kuriuose atliekami kraštovaizdžio formavimo kirtimai, atveriantys apžvalgos
plotą į raistą. Tvarkomas plotas – 9,8 ha. Šis 1,5 km ilgio pažintinis-mokomasis takas suapžvalgos
bokšteliu bei apžvalgos platforma į raistą suteikia galimybę susipažinti su vertingiausiu šio krašto
objektu - Čepkelių raistu, aukštapelkės ir miško augmenija, pušynais apaugusiomis kopomis. Iš
apžvalgos bokšto atsiveria didžiuliai miškingomis salomis iškaišyti padūmavusios pelkės
plotai.Takas dalinai (iki apžvalgos bokštelio) pritaikytas neįgaliesiems.
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57 pav. Bradų pažintinio-mokomojo tako situacija nuo Marcinkonių

58pav. Bradų pažintinio-mokomojo tako schema
Siekiant užtikrinti minimalų poveikį pelkės ekosistemai ir saugomoms rūšims, Rezervato
mokomajame take lankytis galima tik lydint Rezervato darbuotojuiarba parengtam bei licenciją
turinčiam gamtos gidui, o paukščių perėjimo metu, nuo balandžio 1 d. iki liepos 1d., ekskursijos
ribojamos. Tuo laikotarpiu per dieną gali būti organizuojama ne daugiau kaip dvi ekskursijos iki
20 žmonių grupėms.
Nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d. pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take
leidžiama ir savarankiškai, turint Direkcijos išduotą raštišką leidimą arba lydint gidui. Šiuo
laikotarpiu ekskursijų skaičius per dieną neribojamas.
Marcinkonyse, buvusiame rezervato direkcijos pastate, įrengta Čepkelių rezervato gamtos
ekspozicija, kurioje galima susipažinti su Rezervate saugoma augalija ir gyvūnija, kraštovaizdžio
formavimosi istorija, žmogaus veikla Čepkeliuose, pateikiama kita informacija apie Rezervatą.
Esamas pažintinis takas nesuteikia galimybės susipažinti su identifikuotais
vertingaiskultūros ir gamtos objektais, esančiais Rezervato teritorijoje.Tai akmens amžiaus
stovyklaviečių kultūriniai sluoksniai, drevinės bitininkystės pušys.Šie objektai yra pasklidę
didelėje teritorijoje, dažniausiai nutolęnuo kelių. Rezervate infrastruktūros plėtra netikslinga, nes
su panašiais objektais galima susipažinti gretimame Dzūkijos NP,kur išplėtota lankymui
reikalinga infrastruktūra bei įrengtos ekspozicijos: drevinės bitininkystės pažintinis takas prie
Musteikos kaimo, takas per žemyninių kopų masyvą, senovinių gyvenviečių vietos ir kt..
Rezervatas – konservacinės paskirties teritorija, patenkanti į BAST ir PAST teritorijas, kur
yra saugoma vietovės ekosistema ir nykstančių paukščių rūšys, įtraukta į Ramsaro konvencijos
teritorijų sąrašą, todėl poilsinė rekreacija nesuderinama su saugomos teritorijos statusu. Saugant
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gamtinę aplinką, Rezervate galimas tik pažintinis-edukacinis lankymas. Infrastruktūros plėtra
netikslinga, tačiau turi būti užtikrintas esamos infrastruktūros palaikymas, renovavimas ir
kokybiškas informacinės medžiagos apie lankomą vietą pateikimas.

59 pav. Čepkelių raisto apžvalgos takas

60 pav. Čepkelių aukštapelkė(Bradai) iš
apžvalgos bokštelio

Uogauti ir grybauti leidžiama laikantis Rezervato nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1238 ”Dėl Čepkelių, Kamanų ir
Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatų patvirtinimo”, nustatytos tvarkos visoje Rezervato
teritorijoje.
11. Rezervatoir jo apsaugos zonos ribų analizė
Rezervatopatvirtintas plotas –11 227ha, obuferinės apsaugos zonos plotas – 1525 ha. Tokie
plotaiįregistruoti ir Saugomų teritorijų valstybės kadastre.
Čepkelių rezervato ribos yra nusistovėjusios ir iš esmės optimalios, apima visą raisto
gamtinį kompleksą, sutapatintos su Dzūkijos nacionalinio parko išorinėmis ribomis vakaruose ir
šiaurėje, o pietrytinė riba - su Lietuvos – Baltarusijos siena. Rytiniame pakraštyje – nustatyta
buferinėapsaugos zona, apimanti Karaviškių mišką, kuris yra paukščių apsaugai svarbi teritorija
(PAST). Karaviškių miško PAST plotas – 353 ha. Buferinė apsaugos zona apima miškingą
teritoriją su nedideliais kaimais: Paramėlio, Krokšlio, Karaviškių.
Išanalizavus Rezervato ribą aplinkinių teritorijų aprėptyje, siūloma koreguoti Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato bendrą ribą dviejose vietose kaip
parodyta 61 paveiksle:
1. Marcinkonių girininkijos 218 miško kvartalą prijungti prie Čepkelių rezervato. Šis miško
kvartalas tiesiogiai ribojasi su Čepkelių raisto lagu, o miškas yra vertingas biologiniu požiūriu.
Šiame miško kvartale yra išskirtos kertinės miško buveinės (pušynai ir mišrūs miškai su pušimis).
Šio miško kvartalo plotas – 103,04 ha.
2. Kita koreguotina Dzūkijos nacionalinio parko ir Rezervato bendra riba apima tris miško
kvartalus: 233 kv. ir 248 kv. Musteikos girininkijoje ir Čepkelių rezervato 37 kv. Siūloma šią ribą
koreguoti atsižvelgiant į Marcinkonių – Pogarenkos kelio atkarpą šioje vietoje. Kelias yra dviračių
turizmo trasa ir turistai keliauja pažeizdami Rezervato taisykles – įvažiuoja į Rezdervato teritoriją.
3. Musteikos girininkijos 227 kvartalą ir 233 kvartalo pietrytinę dalį (su pelke besiribojančią
kopą) taip pat siūloma prijungti prie Rezervato.
Reikėtų atkrepti dėmesį ir į Rezervato rytinį pakraštįir jo ribą pakoreguoti vedant keliu
Kroklys – Paramėlis (62 pav.), o pietiniame pakraštyje – sutapatinti su Valstybės siena.
Katros kaimo teritorija Tvarkymo plane pagal senąsias kaimo ribas išskirta reguliuojamos
apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje pagal Rezervato nuostatus lankymasis yra
neribojamas. Katros kaimo teritorijos zonos plotas – 219, ha. Šiame kaime gyventojų po truputį
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daugėja (14 lentelė). Pastaraisiais metais kyla socialiniai teisiniai konfliktai - vietiniai kaimo
gyventojai neturi teisės į žemės nuosavybės atstatymą, gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais
stovi valstybinėje žemėje. Čia keliasi gyventi nuo miesto triukšmo pavargę ar gamtą mylintys
kūryba užsiimantys žmonės. Jiems iškyla problemų įteisinant savo įsigytą nekilnojąmą turtą
valstybinėje žemėje. Katros kaimas tampa gyvybingu, nutiestas žvyrkelis, kursuoja visuomeninis
transportas, jokių apribojimų dėl buvimo kaimo teritorijoje nėra.
Dėl šios priežasties reikėtų Katros kaimo teritorijoje pakeisti apsaugos statusą koreguojant
Rezervato ribąar sodyboms nustatyti gyvenamosios paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo
zoną ir reglamentą.

61 pav. Rezervato ribų korektūra (iškarpa iš Dzūkijos NP ribų plano
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62. pav.Rytinė Rezervato riba eina miško kvartalinėmis. Siūloma ribą koreguoti ją vedant keliu Krokšlys Paramėlis

63 pav. Čepkelių rezervato tvarkymo plane išskirtas Katros kaimo tvarkymo zona, plotas - 219 ha.

Rezervato buferinės apsaugos zonos ribą reikėtų detaliai peržiūrėti ir suderinti su kultūros
paveldo (senovės gyvenvietės) ir kitomis ribomis.

64 pav.Rezervato buferinė apsaugos zona turėtų būti
suderinta su senovės gyvenvietės ribomis

Rezervato ribos pertvarka turi būti atliekama panaudojant naujausius geoinformacinius
duomenis ir įvertinant visus ribą nustatančius kriterijus. Atlikus siūlomosevietose ribų korektūrą,
pagerėtų Rezervato apsauga, Rezervato plotas pasikeistų nežymiai.
12. Kraštotvarkinių konfliktų analizė
Rezervatas – saugoma teritorija, įsteigta siekiant išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu
vertingus gamtinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą. Rezervate nustatyta
konservacinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, ribojanti ūkinę veiklą.Čepkelių Rezervate
saugoma natūrali laukinė gamta. Čia nekertami ir nesodinami miškai, nešalinami sausuoliai.
Gerai ekologinei Rezervato būklei svarbi ir aplinkinių teritorijų būklė, jose vykdoma
veikla. Netinkama žmogaus veikla Rezervato artimoje aplinkoje (neapgalvotas ūkininkavimas,
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miškų ir vandenų naudojimas, didelė urbanizacija, transporto keliama tarša, intensyvi rekreacija)
gali turėti neigiamų pasekmių jautrioms augalų ir gyvūnų rūšims bei visam pelkiniam kompleksui.
Čepkelių rezervatoartimoje aplinkoje vyrauja miškai, gamtinio karkaso struktūra
pakankamai stabili. Gera ekologinė būklė vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir šiaurinėje pusėje, kurią
sąlygoja Dzūkijos nacionalinio parko Dainavos miškai. Šiuose miškuose Dzūkijos nacionalinio
parko draustiniai Imškų telmologinis, Alkūnės kampo geomorfologinis, Dravių kampo
geomorfologinis draustiniai bei Musteikos gamtinis rezervatas tiesiogiai ribojasi su Čepkelių
rezervatu. Rezervatą rytinėje pusėje saugo buferinė apsaugos zona,kuri ribojasi su Lynežerio
kraštovaizdžio draustiniu bei Ūlos kraštovaizdžio valstybiniu draustiniu, o prie upės,buferinės
apsaugos zonoje – Katros botaninis–zoologinis savivaldybės draustinis, bei PAST teritorija
(Karaviškių miškas LTVARB004). Rezervato pietryčiuose, Baltarusijos pusėje taip pat saugoma
pelkyno teritorija - Katros respublikinis kraštovaizdžio draustinis. Tai gi, Rezervatas potencialių
taršos objektų iš artimos aplinkos neturi. Baltarusijos teritorijoje, pietuose, Rezervatas ribojasi su
Katros kraštovaizdžio draustiniu.
Rezervato vidiniams kraštotvarkiniams konfliktams galima priskirti kai kurias
ankstesniuose skyriuose nagrinėtas problemas, tokias kaip hidrologinio režimo sutrikimasdėl
anksčiau pastatytų geležinkeliuko ir kelio pylimų, atvirų erdvių užaugimas nendrėmis, gluosniais,
berželiais.Miškas po truputįužkariauja atvirų aukštapelkių, tarpinių pelkių bei žemapelkių
plotus.Dėl atvirų vietų užaugimo mišku mažėja gamtinė įvairovė, nyksta anksčiau identifikuotos
retos augalų ir gyvūnų rūšys.
Geležinkeliuko ir pietinio kelio pylimai pastatyti daugiau nei prieš 100 metų.Nors
vandensnutekėjimui buvo padarytos pralaidos, šie įrenginiai iš dalies trukdė natūraliam vandens
nuotėkiui. To pasekoje galima konstatuoti, kad per tąlaikotarpį jau susiformavo natūralios
buveinės, tačiau šiandien vėl keičiasi situacija - pylimaitampa kaip užtvankos, nes šie keliai
neprižiūrimi, visos pralaidos užkimštos (prie pralaidų užkimšimo gerai darbuojasi bebrai).1999 m.
Rezervato rytinėje dalyje, buvo supiltas šiuolaikinio kelio pylimas į Katros kaimą, kuris taip pat
lėtina vandens nutekėjimą link Katros upės.
Svarbiausios priežastys dėl sparčiai mažėjančių atvirų plotų – tradicinio ūkininkavimo
uždraudimas bei gaisrų gesinimas.Dėl dažnai kylančių gaisrų (gaisrų būdavo natūralios kilmės, t.y.
sukelti žaibo),kurie nebuvo gesinami, pelkėje formuodavosi plynės. Gaisrai ne tik įtakojo
kraštovaizdį, bet turėjo lemiamą reikšmę specifinių augalų ir gyvūnų bendrijų formavimuisi.
Gaisrų eliminavimas iš esmės keičia bendrijų struktūrą – dabartiniai Čepkeliai vis labiau tolsta nuo
tradicinių.
Nekertant brandaus amžiaus sulaukusių miškų, paliekant visus sausuolius ir išvirtusius
medžius, sudaromos geresnės išlikimo sąlygos kai kurioms samanų, kerpių, grybų, vabzdžių
rūšims, taip pat geniniams paukščiams, kurie prisitaikę gyventi būtent sename miške. Nemaža
dalis rūšių, gyvenančių ar kitaip susijusių su natūraliais brandžiais miškais, taip pat yra
nykstančios ir saugotinos. Rezervato apsaugos režimas turi teigiamą poveikį kai kurioms plėšriųjų
paukščių ir žinduolių rūšims. Saugomoje teritorijoje jos gali saugiai veistis ir iš dalies maitintis.
Siekiant išsaugoti vertingas buveines bei palaikyti kuo didesnę gamtinių sąlygų, kartu ir
rūšių įvairovę, 2005 m. buvo parengtas Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo
planas.Per laikotarpį nuo galiojančio Tvarkymo plano parengimo kraštotvarkiniai klausimai buvo
sprendžiami Rezervato direkcijos pastangomis. Geriausiai ligi šiol Rezervate vykdytus
kraštotvarkinių konfliktų sprendimus ir dabartinį jų poreikį atspindi 2005 m. patvirtintame
Tvarkymo plane numatytų Rezervato tvarkymo krypčių ir priemonių įgyvendinimas ( žr. 47 pusl.
11 lentelė).
Katros kaimo vietiniai gyventojai, o ypač naujakuriai (nusipirkę namus), pageidauja
rekonstruoti ar statyti naujus sodybinius pastatus, nes namai yra seni, prastai prižiūrėti. Rezervato
tvarkymo plane yra išskirtos tik kaimo ribos, tačiau nėra apspręsta kokia tai kraštovaizdžio
tvarkymo zona, neaišku ką ir kaip sodybų savininkai gali rekonstruoti ir/ar statyti. Vienintelio
Rezervate esančio kaimo gyventojai neturi teisės atstatyti privačią nuosavybę prie savo
gyvenamojo namo, negali formuoti privačios valdos ir laisvai ja disponuoti. Kaimo žemė yra
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priskirta valstybei kaip ir visa Rezervato teritorija. Rezervato nuostatuose ir LR Saugomų teritorijų
įstatymo 7 str. 4 d. nurodyta, kad Rezervate statyti galima statinius, kurių reikia rezervato steigimo
ir veiklos tikslams įgyvendinti, tuo tarpu gyvenamosios paskirties pastatų statybai ar
rekonstrukcijai jokių svertų nėra. Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento reikalavimai
Katros kaime negalioja.
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, per pastarąjį dešimtmetį dauguma
kraštotvarkinių sprendinių vykdymas tebevykdomas ir šie darbai turi būti atliekami nuolat ar kas 5
metai. Teoriškai galima išskirti tokios kraštotvarkinių konfliktų grupės:
1. Aplinkosauginiai;
2. Paveldosauginiai;
3. Ribų;
4. Kiti.
16 lentelė. Kraštotvarkiniai konfliktai ir jų aprašymas
Eil. Kraštotvarkinio
Nr. konflikto tipas

Aprašymas

1.

1. Aukštapelkių plynės intensyviai apauga pušaitėmis. Tai natūralus
gamtinis procesas, kurį koreguoja tik gaisrai;
2. Kinta buveinės prie Katros upės. Nešienaujamos ir netvarkomos
upės pakrantės apaugo krūmais ir medeliais, sunyko ganyklos ir
pievos. Šiuo metu kai kurios pievos prie upės pradėdosšienauti
(rudenį), bet toks darbų intensyvumas nepakankamas. Dėl šių
Aplinkosauginis
buveinių pasikeitimo pelkyne išnyko stulgiai.Norint atkurti tinkamą
buveinę stulgiams gyventi, reikia šienauti buveinę bent du kartus per
metus, o biomasę būtina pašalinti, lig šiol tai nebuvo daroma;
3. Pablogėjusi ir kas met blogėja kai kurių tilvikinių paukščių
populiacijų būklė aukštapelkėje(iš 11 rūšių perinčių tilvikinių
paukščių 4 rūšys išnyko, 2-jų rūšių skaičius ženkliai sumažėjo, 5
rūšių paukščių populiacija išlikusi stabili);

2.

1. Kutūros paveldo (archeologinės) vertybės – senovės gyvenvietės dar
mažai ištyrinėtos. Jų nustatytos teritorijos sutampa su gamtinių
buveinių teritorijomis. Ateityje, jei bus nutarta atlikti išsamesnius
archeloginius tyrimus, gali kilti konfliktas;
2. Drevėti medžiai laikui bėgant nyksta, turi būti nuolant stebimi ir
atnaujinamas saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas;

Paveldosauginis

3.

Ribų

4.

Kitas

1. Vakarineje dalyje218 miško kvartalo įjungimas į Rezervato
teritorjiją – jame esantis genetinis medynas, kurio režimas nelabai
suderinamas su Rezervatu;
2. Rezervato ribos koregavimas keičiant Katros kaimo apsaugos
statusą;
1. Vienintelio Rezervate esančio Katros kaimo gyventojai neturi teisės
atstatyti privačią nuosavybę prie savo gyvenamojo namo, negali
formuoti privačios valdos ir laisvai ja disponuoti. Kaimo žemė yra
priskirta valstybei kaip ir visa Rezervato teritorija;
2. Direkcija nežino kokiais teisės aktais remdamasi ji gali išduoti
saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo reikalavimus (ir ar išvis
gali išduoti) naujakuriams ir vietiniams gyventojams dėl patatų
rekonstrukcijos, statybų ir kt.
3. Spanguoliavimo laikas ir terminas netenkina gyventojų. Siūloma
pailgintiuogavimo laikotarpį, neskiekvienais metais spanguolės
sunoksta ne tuo pačiu laiku, nespėja sunokti;
4. Nepakankamas Rezervato teritorijos žymėjimas;
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5. Rezervato pietiniu pakraščiu einantis keliasnuo Katros kaimo iki
pietvakarinės Rezervato ribos ilgą laiką buvo neprižiūrimas ir dėl to
tapo nepravažiuojamas. Tai labai apsunkinagamtinius tyrimus ir
stebėseną, Rezervato ir valstybės bei ES sienos apsaugą.
6. Informacinės infrastruktūros trūkumas.
Dauguma kraštotvarkinių (aplinkosauginių) problemų sprendžiamos, tačiau išlieka
būtinybė tęsti Rezervato ir jo prieigų apsaugą, retų augalų rūšių ir jų bendrijų išsaugojimą,
hidrografinio režimo stebėjimą, pievų su istoriškai susiformavusiomis bendrijomis šienavimą,
pažintinio-mokomojo tako, kelių, riboženklių, užtvarų, monitoringo objektų priežiūrą ir
tvarkymą.Direkcijos darbuotojai saugo teritoriją, tiria gamtinę aplinką, kaupia informaciją apie jos
būklę ir pokyčius. Taip pat populiarina gamtosaugos idėjas, teikia informaciją, bendrauja su
lankytojais.
Siekiant minimalizuoti trikdymo faktorių Rezervate siūloma maksimaliai sumažinti kelių
tinklą, paliekant tik teritorijos apsaugai, tvarkymui, monitoringui ir valstybės sienos apsaugai
reikalingus kelius. Pastarieji ties Rezervato riba turi būti užtverti pakeliamomis užtvaromis, o
visus kitus kelius – stacionariomis užtvaromis ir atsisakyti jų priežiūros.
Kad pažintinis takas ir apžvalgos bokštelis atliktų jam skirtą funkciją,svarbu paruošti
aplinką - atverti apžvalgos plotus, prižiūrėti ir atnaujinti informacinius stendus bei taką žyminčius
ženklus.
Miškotvarkos projektas atliktas 2002 m., kuriame darbai numatyti 2002-2011 metams.
Rezervato apsauga gali pasireikšti abiejuose specialiojo planavimo dokumentuose – Ribų ir
Tvarkymo planuose; Ribų plane – optimizuojant Rezervato ribą, vakarinėje dalyje įvertinant
dviračių taką bei pietinėje dalyje išimant Katros kaimą. Tvarkymo plane – numatant išsaugojimo
priemones, galimą veiklą,nustatant reglamentą. Rezervato esamos būklės analizės dokumentas yra
vienas, todėl Rezervato ribos konfliktai integruoti į bendrą kraštotvarkinių konfliktų gretą.
13. Veiklą Rezervate reglamentuojantys teisės aktai
Veiklą Rezervate reglamentuoja:
● Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas;
● Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių rezervatų nuostatai;
● Gamtinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų bendrosios nuostatos;
● Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
● Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
● Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
● Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
● Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
● Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
● Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai;
● Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
● Bendrieji buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.
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Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas.
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