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A. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AI. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
1. BENDROJI GEOGRAFINĖ APŽVALGA
1.1 Situacija
Dzūkijos nacionalinis parkas yra pietų Lietuvoje, Varėnos, Alytaus, Lazdijų rajonų ir
Druskininkų miesto savivaldybių ribose. Parko teritorija yra kompaktiškos formos
išsidėsčiusi iš pietryčių į šiaurės vakarus, apimanti gausybę miškų, kurių pagrindinė teritorija
yra Dainavos giria. Parko pagrindinė gyvenvietė yra Merkinės miestelis, esantis Varėnos
rajono savivaldybės vakarinėje dalyje. Merkinės miestelis yra 103 km atstumu nuo sostinės
Vilniaus, 31 km nuo Varėnos, 30 km nuo Druskininkų, 33 km nuo Alytaus ir 56 km nuo
Lazdijų.
1 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonos
RP funkcinio prioriteto zonos
Konservacinio prioriteto zonos:
Rezervatai
Draustiniai
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos
Rekreacinio prioriteto zonos
Miškų ūkio zonos
Žemės ūkio zonos
Bendrojo naudojimo vandens ūkio zonos
Gyvenamosios zonos
Iš viso:

ha
26905
2007
24898
6668
567
22075
1628
202
475
58520

%
46,0
3,4
42,5
11,4
1,0
37,7
2,8
0,3
0,8
100

Parko buferinės apsaugos zona 10749
Parko šiaurinis taškas ribojasi su Ilgininkų ir Lydekininkų gyvenvietėmis. Į vakarus
nuo Dzūkijos nacionalinio parko išsidėsčiusios Vilkiautinio, Ricelių, Gailiūnų gyvenvietės.
Pietinė parko teritorijos riba vedama Lietuvos-Baltarusijos siena. Rytinė parko dalis ribojasi
su Pauosupės ir Kašėtos gyvenvietėmis.

1 pav. Dzūkijos nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonos.
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1.2 Paviršius ir kraštovaizdis
Dzūkijos nacionalinis parkas yra išsidėstęs Dainavos lygumos centrinėje dalyje. Apie
du trečdaliai Parko teritorijos plyti Dainavos smėlingoje lygumoje, kurią vagoja stačiašlaičiai,
su ryškiomis terasomis upių slėniai. Iš pietryčių į pietvakarius parko teritorija apima Čepkelių
pelkėguolio, Pagarendos limnoglacialinės lygumos, Musteikų kopų masyvų, Skroblo
fliuvioglacialinio erozinio masyvo, Randamonio kopų masyvo, Merkinės terasuotos Nemuno
klonio atkarpos, Subartonių kalvoto moreninio masyvo geomorfologinius mikrorajonus.
Dabartinį Parko reljefą kūrė paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo ledynai ir jų tirpsmo
vandenys.
Teritorija priklauso Pietryčių (Merkio-Baltosios Ančios) lygumos fiziniamgeografiniam rajonui. Jis užima dvi gilias smėlių pripildytas ledyno plaštakų dubumas,
įspraustas tarp Dzūkų aukštumos, Lydos plynaukštės ir Gardino aukštumos.
Pleistoceninio apledėjimo metu į erozinės-denudacinės kilmės depresiją iš šiaurės
vakarų ne kartą buvo atslinkusios ledynų plaštakos. Jos vienur daugiau, kitur mažiau
egzaravo depresijos paviršių, atplėšdamos kreidos ir juros sistemų luistus. Sutirpus vidurinio
pleistoceno ledynams, rajono teritorijoje plytėjo daugiausia dugninių morenų lygumos, į
kurias tarpledynmetyje giliai įsigraužė upės. Jų tarpe buvo ir senovinis Nemunas, kuris tekėjo
į šiaurę, aplenkdamas Gardino aukštumą iš rytų.
Paskutiniojo ledynmečio pirmojo ledynų antslinkio metu rajono paviršių dengė dvi
didelės ledyninės plaštakos. Viena jų, būtent Merkio vidurupio plaštaka, buvo mažesnė. Jai
stumtis į priekį trukdė jau nuo seno egzistavusios reljefo kliūtys. Žymiai didesnė buvo
Merkio žemupio – Katros ledyninė plaštaka, dengusi pietinį porajonį. Pietvakarinis jos
pakraštys beveik rėmėsi į Gardino aukštumą, kur sudarė priekinių morenų kalvagūbrį,
nusitęsiantį į pietvakarius nuo Ežeronių, prie Borkių ir Rydzelių. Rytinis plaštakos pakraštys į
rytus nuo Berštų buvo priartėjęs prie Lydos plynaukštės, kur paliko neaukštus pakraštinius
darinius, vėliau apneštus limnoglacialinėmis nuosėdomis. Ryškesnis pakraštinių moreninių
darinių ruožas buvo sudarytas Dubičių, Grybašių, Dainavos apylinkėse. Tarp jo ir Lydos
plynaukštės pakraščio atitverta siaura žemumos juosta paskui virto Nočios kloniu.
Prieledyninis ežeras paliko krantų žymes Gardino aukštumos šlaituose 132 m
absoliutiniame aukštyje. Šlaito paviršius iki to aukščio buvo aplygintas, o pati žemuma
apklota juostuotaisiais moliais, dabar atidengtais Katros žemumos krantuose. Tirpstant ir
mažėjant Merkio žemupio – Katros ledyninei plaštakai, prieledyninis ežeras, susitvenkęs
ledyno plaštakos pakraštyje, didėjo ir ėmė semti plačią plaštakinę dubumą. Tačiau jo lygis
žemėjo, ir limnoglacialinės nuosėdos klostėsi kaskart žemiau ir žemiau.
Įslinkus paskutinės stadijos ledynams, rajono teritorijos jie beveik nelietė, tik kai
kuriose vietose atskiri ledyniniai liežuviai peržengė ankstesnio antslinkio sudarytus
moreninius ruožus ir įšliaužė į zandrų sritį. Didesnę reikšmę šiuokart turėjo ne patys ledynai,
bet jų tirpsmo vandenys, gausiai plūdę į Pietryčių lygumą, keliomis srovėmis. Šios srovės
jungėsi į plačią ir vandeningą fliuvioglacialinę upę, kuri tekėjo į pietvakarius ir išplovė didelį
senslėnį. Senslėnyje klostomus smėlius pustė vėjai ir formavo žemynines kopas. Daug smėlio
ir žvirgždo prinešė į senslėnį nedideli intakai, formavęsi iš kritulių vandens pastovaus pašalo
paviršiuje. Atsirado daug periglacialinių raguvų, atsiveriančių į senslėnio dugną iš abiejų
pusių.
Kaip ir kitiems rajonams, Pietryčių lygumai labai svarbus alerodinio atšilimo
laikotarpis. Tuo metu atsileido pastovus podirvio pašalas, ėmė tirpti smėliai užnešti ledo
luistai. Atsikūrė rininiai kloniai, smėlingų lygumų paviršius kai kur smarkiai susiskaidė. Upių
slėnių ir ežerų daubų šlaituose atsivėrė šaltiniai. Formavosi sufozinės ir nuošliaužinės nišos
bei cirkai. Per holoceno laikotarpį kraštovaizdis mažai pakito. Tik kopų srityse sausesniais
laikotarpiais dar vėjas pustė smėlį. Upės du kartus smarkiai įsigraužė, išryškindamos
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pirmąsias terasas ir salpas. Drėgno atlantinio klimato metu labai pagausėjo gruntinių
vandenų, šaltiniuotose šlaituose sustiprėjo sufozija ir nušliaužimai.
Labai savotiškas kraštovaizdžio tipas yra upių, ypač didžiųjų, slėniai. Tekėdamos per
skirtingus landšaftus, upės tarsi sujungia juos į vieną visumą. Ypač daug įtakos dabartiniam
parko reljefui turėjo Nemuno, veikla. Jo senovinį kelią žymi platūs 4-6 km slėniai ties
Panaros ir Netiesų kaimais ir 2-3 km spindulio kilpa su senvagėmis buvusioje Pakrykštės
pelkėje.Ten, kur Nemuno vandenys pralaužė moreninį gūbrį, šiuo metu yra akmenuotos rėvos
(Bajorė ties Ulčičiais, Sakalas ties Dubakloniu, Žirklės ties Merkine, Siuvėjas ties
Maksimonimis). Nemunas suklostė ir plačias storasmėles terasas ties Panara, Gudeliais,
Netiesų ir Druskininkų kaimais. Upės keičia Parko reljefą ir dabartiniu metu. Aktyvia erozine
veikla garsėja Ūla, savo vagą tiesina Grūdos upė. Gausūs šaltiniai kuria sufozinius cirkus
giliai (net 15-20-čia metrų) į smėlėtąją lygumą įsirėžusio Skroblaus upelio slėnio šlaituose.
Parko paviršius yra vidutiniškai 100 m aukštyje virš jūros lygio, o aukščiausias taškas
- Dalgiakalnis (168,2 m virš jūros lygio), kuris yra žemyninių kopų masyve už 4 km į šiaurės
rytus nuo Marcinkonių. Žemiausia vieta - Nemuno vaga ties Krikštonimis (66 m virš jūros
lygio), esanti 66 m virš jūros lygio. Santykiniai aukščiai didžiausi Nemuno, Merkio, Ūlos,
Skroblaus šlaituose bei kopų ruože. Ties skardžiais šlaitų aukščiai neretai viršija 40 m.
Analizuojama teritorija priskiriama Varėnos-Perlojos, Zervynų ir Dubičių - Musteikos
fiziniams-geografiniams mikrorajonams. Vyrauja smulkiai banguotosios daubotosios ir
lobuotosios ežeringosios smėlingosios lygumos bei gyvenamas priesmėlingosios lygumos
vietovaizdžiai.
1.3 Klimatas
Dzūkijos nacionalinio parko teritorija priklauso Dzūkų parajoniui. Parko klimatas yra
pastebimai žemyniškesnis, nes išsidėstęs pietinėje Lietuvos teritorijos dalyje, nutolusioje nuo
Baltijos jūros. Žiemos čia pastovios, sniegingos, be to dažnesnės pūgos ir šalnos. Pastovi
sniego danga laikosi ilgai, apie 90-100 dienų: susiformuoja apie gruodžio 20-25 d., išnyksta –
kovo 13-14 d. Maksimalus sniego dangos storis siekia apie 23-25 cm. Sausio mėn. vidutinė
temperatūra siekia apie -5,5 ºC. Vasaros šilčiausios Lietuvoje (liepos mėn. vidutinė
temperatūra siekia apie +17,5 ºC). Vidutinė metinė oro temperatūra +6,5 ºC. Vidutinis
metinis kritulių kiekis siekia 625 mm. Didžioji kritulių dalis iškrenta šiltuoju metų laiku –
420 mm, o šaltuoju metų laiku – 205 mm. Vidutinis metinis vėjo greitis yra nedidelis ir siekia
tik 3,0 m/s. (žiemą dėl aktyvios cikloninės veiklos vėjo greitis 1-2 m/s didesnis negu vasarą).
Vėjo poveikį aprašomoje vietovėje sumažina miškai ir pelkės.
Svarbiausieji procesai įtakojantys klimato ypatumus yra turbulentinė oro apykaitos ir
terminės konvekcijos sustiprėjimas raižytoje vietovėje ir vietos aukščio poveikis. Dėl to
iškrenta daugiau kritulių, negu šiaurinėje, vidurio Lietuvos teritorijoje, dažnesnės pūgos,
didesnė metinė temperatūros amplitudė. Čia yra ir vieni didžiausių Lietuvoje paros, taip pat ir
metų temperatūros svyravimai. Tam įtakos turi dideli smėlingi plotai, lengvai įšylantys
(vasaros metu smėlynų paviršius gali įkaisti ir iki +50oC), bet lengvai ir atiduodantys
sukauptą šilumą. Dėl karšto ir šalto oro srautų susimaišymo gana dažnai pasitaiko lokaliniai
lietūs ar net audros, apimantys tik nedidelę teritorijos dalį. Vyraujanti miškų augalija ir pelkės
daro vietovės mikroklimatą drėgnesnį ir švelnesnį.
1.4 Hidrografinių vertybių aprašas
Hidrografiniams objektams priskiriame atvirus stovinčio (ežerai, tvenkiniai, kūdros) ir
tekančio (upės, grioviai ir kanalai) vandens telkinius bei durpynus.
Dzūkijos nacionaliniame parke atviri stovinčio vandens telkiniai užima tik 0,46 %
teritorijos. Tame tarpe ežerai –0,43 %, tvenkiniai – 0,01 %, kūdros – 0,02 %. Lyginant su
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kitomis šalies teritorijomis, kurių ežeringumo rodiklis mažesnis už vidutinį, DNP dirbtinių
stovinčio vandens telkinių plotas nėra didelis.
Tekančio vandens paviršius DNP užima apie 1,37 %. Bendras parko natūralių upių ir
upelių ilgis 313 km. Tai vienas tankiausių nesureguliuotų upių tinklas Lietuvoje (0,52
km/km²). Dėl mažo teritorijos panaudojimo žemės ūkyje ir gero natūralaus drenažo, DNP
labai mažas griovių ir sureguliuotų upių tinklas. Kita vertus, kai kuriuose plotuose
sureguliuotos upės ir iškasti grioviai didelės ūkinės vertės nesukuria.
Durpynų DNP taip pat nėra daug, jie užima 6,06 % parko teritorijos. Daugiau nei pusė
jų apaugę mišku, vyrauja žemapelkiniai ir tarpinio tipo durpynai. Beveik du trečdaliai
durpynų yra natūralūs – tai aukštapelkės, tarpinės pelkės ir žemapelkės.
1.4.1. Ežerai
Dzūkijos nacionaliniame parke yra 74 didesni nei 0,05 ha ežerai (1 priedas), bendras
jų paviršiaus plotas 249,3 ha. Didžiausias Lizdų ežeras (29,6 ha). Daugelis DNP ežerų labai
maži, tik 14 ežerų, kurie užima 68,3 % visų ežerų ploto, yra didesni nei 5 ha. 31 ežero plotas
nuo 0,5 iki 5 ha, jie užima 30 % visų parko ežerų paviršiaus. Likę 29 ežerai, kurių bendras
plotas tik 4,3 ha, užima 1,7 % visų DNP ežerų ploto (1 lent.).
43 ežerų pavadinimai yra kartografinėse ir kitose duomenų bazėse, o 31 ežeras šiame
darbe pavadintas Bevardžiu, nes nėra žinomai jų vardai. 43 ežerai GDB10LT duomenų bazėje
turi atpažinimo Graktą, likęs 31 ežeras jo neturi, jų atpažinimui pridedamos geografinės
koordinatės.
Batimetriškai tirti tik trys DNP ežerai: Lizdų, Kuleinis ir Liškiavis. Vidutinis Lizdų
(1967 m. batimetriniai matavimai) ežero gylis 5,49 m, didžiausias 12,0 m. Pagal batimetrinį
planą ežero plotas 27,5 ha, valstybinės reikšmės ežerų sąraše ežero plotas 27,0 ha. Lizdų
ežero baseinas 2,9 km², pratakumas 42 %, vandens lygio altitudė 88,49 m. Kuleinio
batimetriniai matavimai daryti 1983 m. Ežero altitudė 72,35 m, plotas 4,05 ha, didžiausias
gylis 10,6 m, vidutinis gylis 5,7 m, krantinės ilgis 0,76 km, baseino plotas 23,3 ha. Ežeras
nenuotakus, intakų taip pat neturi. Liškiavio batimetriniai tyrimai daryti 1969 m. Didžiausias
ežero gylis 21,2 m, vidutinis gylis 7,2 m, altitudė 116,03 m, pratakumas 139 %, baseino
plotas 24,6 km².
Daugelis ežerų yra svarbūs vandenvalai. Jų vandenvalos potencialas nustatomas pagal
morfometrines ir hidrologines charakteristikas. Esant mažam DNP ežerų ištirtumui sunku
vertinti parko ežerų vandenvalos potencialą. Kita vertus, hidrologinės ir morfometrinės ežero
charakteristikos yra svarbios jų ekosistemoms, parodo ežerinių buveinių tipą ir būklę.
1.4.2. Tvenkiniai ir kūdros
Dzūkijos nacionaliniame parke yra 18 tvenkinių (2 lentelė), didžiausi – Stangės ir
Marcinkonių. Ant Stengės upelio yra net keturi (sužymėti einant nuo aukštupio)
tvenkiniai.Vidutinis DNP tvenkinio plotas 0,46 ha. 1976 m įrengti 12,3 ha pramoniniai
Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai nebeeksploatuojami, vanduo iš jų išleistas. Grybaulios
tvenkiniai buvo priskirti Paukščių apsaugai svarbioms Natūra 2000 teritorijoms.
2 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko tvenkiniai (pagal GDB10LT)
G raktas

Pavadinimas

Plotas, ha
0.1
0.5
0.1
0.03
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0.1
0.2
0.4
0.03
0.1
1.4
0.1
0.1
0.1
0.2
1.9
0.7
1.6
0.2
7.7

Viršurodukio
Stangės (I)
Stengės (II)
Stengės (II)
LT110050143 Marcinkonių
Liškiavos
LT110050120 Stangės (IV)
Iš viso:

519957
526448
516670
519923
521193
516562
521240
519838
516042
516130
525531
503108
513420
526155

5992854
5989908
5994324
5992798
6003317
6005083
6003274
5992748
6004979
6005050
5990665
5995159
6003255
5991321

DNP yra 25 mažo ploto kūdros. Vidutinis kūdros plotas 0,06 ha. DNP dirbtiniai
stovinčio vandens telkiniai užima tik 8,3 % visų stovinčio vandens telkinių ploto (3 lentelė).
3 lentelė. Tvenkiniai ir kūdros Dzūkijos nacionaliniame parke (pagal GDB10LT)
G Kodas
hd9
hd4

Kategorija
Tvenkiniai
Kūdros
Iš viso:

Kiekis

Plotas (ha)

18
25

7,7
14,8
22,5

Dalis tarp atvirų stovinčio vandens
telkinių (%)
2,8
5,5
8,3

1.4.3. Natūralios ir sureguliuotos upių vagos bei grioviai
Didžiausia DNP upių vagų dalis priklauso Merkio pabaseiniui, jo upių nuotėkio
norma 7-8 l/s km². Merkio pabaseinyje per pavasarinį potvynį nuteka apie 25 % metinio
nuotėkio (Gailiušis ir kt. 2001).
Bendras visų DNP upių ir upelių vagų ilgis 313 km, kadastrinių upių yra 255.7 km (4
lentelė). Tarp jų yra keturių plotinių upių (>12 m) atkarpos: Nemunas, Merkys, Ūla ir
Dorupis. Bendras plotinių atkarpų ilgis 101 km: Nemuno 46,4 km, Merkio 24,6 km, Ūlos
28,4 km, Dorupio 3,2 km. DNP upių tinklo tankis – 0,53 km/km². Bendras natūralių ir
sureguliuotų upių paviršiaus plotas 794,7 ha: plotinių upių paviršiaus plotas 731,1 ha;
neplotinių 63,6 ha (priimtas vidutinis neplotinės upės plotis 3 m).
4 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko kadastrinės upės (pagal GDB10LT)
Pavadinimas
Nemunas
Grūda
Ūla

Kodas
LT110010001
LT111010620
LT111010550

Merkys
Skroblus
Musteika
Gelovinė
Strauja
Pašilingė
Viršurodukis

LT111010001
LT111010630
LT111010623
LT110010537
LT110010530
LT110010500
LT111010640

Ilgis, km
Pavadinimas
46.4
29.0 Kempė
28.4 Netiesa
Kamonių
24.6 Posunis
20.2 Liškiavė
10.1 Grova
8.8 M-2
7.9 Įsruginis
7.9 Kreisos upelis
7.7 N-20

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

Kodas
LT111010631
LT110010552
LT110010553
LT110010480
LT110010450
LT110010470
LT111010610
LT111010571
LT110010430
LT110010570

Ilgis, km
3.7
3.4
3.1
2.8
2.8
2.6
2.5
2.5
2.5
2.2
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(Janoniškė)
Stangė
Papanarys
Pavilnis
Dorupis
Apsingė
Pakrikštė

LT110010520
LT110010490
LT111010569
LT111010624
LT110010550
LT110010560

5.6
4.9
4.6
4.2
4.0
3.9

Auksupis
Šūnupis
Dorupis
Mašnyčia
Mikalaviškis
Lynupis

LT110010580
LT110010471
LT111010624
LT110010460
LT110010538
LT111010565

1.9
1.9
1.6
1.3
1.3
1.1

Bendras visų DRP griovių ir nenustatyto tipo vandens tėkmių ilgis 82,7 km (5
lentelė). Į šį skaičių patenka ir kai kurios sureguliuotų upelių vagos. Griovių tinklo ilgis
beveik nei 4 kartus trumpesnis už natūralių upių ir upelių ilgį. Bendras griovių paviršiaus
plotas 8,27 ha (priimtas vidutinis griovio plotis 3 m).
Bendras DNP vandentėkmių ilgis 395,7 km. DNP hidrografinis tinklas gana retas –
0,68 km/ km², ypatingai mažas grioviu tinklo tankis – 0,14 km/ km².
5 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko tekančio vandens telkiniai
Kategorija

Ilgis, km
313.0
255.7
101.0
82.7
395.7

Upės ir upeliai
Iš jų kadastrinės neplotinės upės
Iš jų plotinės (>12 m)kadastrinės upės
Grioviai ir nenustatyto tipo tėkmės
Iš viso:

Dalis, %
79.1
64.6
25.5
20.9
100.0

1.4.4. Durpynai
Bendras DNP durpynų plotas 3546,8 ha, jie užima 6,06 % parko teritorijos. Daugiau
nei pusė jų apaugę mišku (2046 ha): 126 ha aukštapelkių, 820 ha tarpinio tipo pelkių ir 1100
ha žemapelkių. Didesnė DNP durpynų dalis (64,2 % ) nesausinti – tai aukštapelkės, tarpinės
pelkės ir žemapelkės.
Didelę DNP dalį užima kontinentinės kopos ir vandenskyrinės pelkės. Tarpkopės
dažnai esti užpelkėjusios arba jose telkšo maži ežerėliai. DNP pelkėtumas (3,9 %) šiek tiek
didesnis už vidutinį šalies pelkėtumą (2,73 %). Parkas pasižymi santykinai dideliu tarpinių
pelkių kiekiu, mažiausiai čia yra aukštapelkių (6 lentelė).
6 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko natūralios ir pažeistos (sausintos) pelkės –
durpynai
Pelkių tipas
Aukštapelkės
Tarpinės pelkės
Žemapelkės
Iš viso:

Natūralios
pelkės

Sausintos
pelkės

135,1
958,3
1184,0
2277,4

0
94,0
1175,4
129,2

Bendras
plotas
(ha)
135,1
1052,3
2359,4
3546,8

Plotas (%)
3,8
29,7
66,5
100

DNP dalis (%)
0,23
1,80
4,03
6,06

1.4.5. Svarbiausių hidrografinio tinklo funkcijos
Hidrografinio tinklo specifika lemia nuotėkio sąlygas, vandenvalos ir rekreacinį
potencialą, vertingas vandens buveines, vandens augalų ir gyvūnų rūšis.
DNP per metus iškrinta apie 700-750 mm kritulių, išgaruoja 450-500 mm vandens.
Didesnė likusio vandens (~250 mm) dalis tenka nuotėkiui (Gailiušis ir kt. 2001). Smėliniai
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gruntai ir vidutiniškai išvystytas upių tinklas sudaro sąlygas greitai paviršinio vandens
infiltracijai ir palaipsniniam vandens pertekliaus pašalinimui – tolygesniam metinio nuotėkio
pasiskirstymui. DNP teritorijos sausinimui išskirtinę reikšme turi vandeniui laidūs gruntai,
sausi ir užmirkę tarpukalviniai pažemėjimai bei ežerai. Tai lemia gana didelį gruntinį nuotėkį.
Tik apie 25% vandens iš DNP nuteka per pavasarinį potvynį, šio regiono upės gana
vandeningos vasarą ir šaltuoju metų laikotarpių, kada upių nuotėkį padidina gruntinio
vandens pritekėjimas.
Didesnėje DNP dalyje reljefas ir geologinės sąlygos palankios greitam vandens
pertekliaus pašalinimui iš dirvožemio. Požeminis nuotėkis DNP vienas didžiausių Lietuvoje –
4,5-5l/s km² (>50% metinio upių nuotėkio). Kai kuriose DNP dalyse paviršinis hidrografinis
tinklas mažai išsivystęs, slūgso mažiau vandeniui laidūs gruntai. Tokiose teritorijose
susiformavusios mažesnės ar didesnės pelkės.
Nuotėkio sąlygų gerinimas – dirbtinių paviršinių vandentėkmių tankio didinimas, upių
vagų reguliavimas, pelkių sausinimas, mažina teritorijos vandenvalos potencialą. Tokie
hidrografinio tinklo pertvarkymai neturėtų būti atliekami žemės ūkyje nenaudojamose ir
neurbanizuotose teritorijose, kurių vandens telkiniuose sulaikomos organinės biogeninės
medžiagos.
Rekreaciniams vandens objektams keliami specifiniai reikalavimai, pastarieji dažnai
nedera su vertingų vandens buveinių išlaikymu ir hidrografinio tinklo vandenvalos potencialo
didinimu. Kita vertus, vertingos vandens buveinės, augalai ir gyvūnai tik padidina teritorijos
atraktyvumą ir jos rekreacinį potencialą.
1.4.6. Sausinamos teritorijos ir sausinimo sistemų būklė
DNP nėra daug žemės ūkio zonų, kai kurios jų (Pašilingės baseinas) sausinamos gana
tankiu griovių tinklų, natūralių upių vagų čia beveik nelikę. Daug sausinamų teritorijų yra
miškuose, kurių produktyvumas priklauso nuo sausinimo sistemų efektyvumo. Miškai
daugiausiai sausinami atviru drenažu. Atviro drenažo pagerinimui kai kurios upės ir upeliai
buvo sureguliuoti: vagos ištiesintos, praplatintos ir (arba) pagilintos.
Atsižvelgiant į DNP meteorologines sąlygas, reljefą, geologines sąlygas bei teritorijos
naudojimo pobūdį ir apsaugos statusą, nėra būtinybės gerinti teritorijos drenažo sąlygas. Kita
vertus, kai kuriose gamtiniu požiūriu vertingose ir žemės ūkyje nenaudojamose teritorijose,
atlikus teritorijos ir jos hidrologinių sąlygų kompleksinius tyrimus, vertėtų renatūralizuoti
atskirų plotų nuotėkio sąlygas.
1.4.7. Vandenvalos potencialas
Vandenvalos potencialą didina mažo gylio ir lėtos vandens apykaitos atviro vandens
telkiniai ir pelkės. Prie tokių vandens telkinių (vandenvalai svarbūs vandens telkiniai)
priskiriami teritorijoje esantys mažo gylio (< 3m) ir lėtos vandens apykaitos <75% ežerai ir
tvenkiniai, seklios kūdros (<1 m), upeliai turintys užpelkėjusius krantus ir vingiuota su
rėvomis ir patvankomis vagą. DNP tik viename ežere yra atlikti batimetriniai tyrimai,
vandens balanso tyrimų šiuose ežeruose taip pat nebuvo, todėl čia esančių ežerų vandenvalos
potencialą sunku įvertinti. Vandenvalos potencialą taip pat didina natūralios ir nesausinamos
pelkės. Jos sulaiko organines ir biogenines medžiagas, tačiau sausinamos pelkės turi
atvirkštinį poveikį – jos tampa organinį ir biogeninį nuotėkį didinančiu objektu.
DNP labai mažą plotą užima žemės ūkio paskirties zonos, labai mažas urbanizuotų
teritorijų plotas, todėl reikšmingos taškinės ar pasklidosios taršos čia nėra. Teritorijos
vandenvalos potencialas pakankamas, jo didinimui būtinybės nėra.
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1.4.8. Vertingų vandens augalų, gyvūnų ir buveinių potencialas
Vertingos vandens buveinės yra gamtinių sąlygų ir teritorijos ilgalaikio ūkinio
naudojimo rezultatas. Tik teritorijose, kurios ūkyje nebuvo naudojamos arba jų naudojimas
buvo minimalus, galimas natūralaus aplinkos vystymosi scenarijus. Gana didelis tokių
teritorijų plotas yra DNP. Jų ir labiau žmogaus paveiktų teritorijų vandens buveinių vertė
priklauso per ilgą laiką nusistovėjusio darnaus jų naudojimo. Išskirtinį DRP vertingų
buveinių potencialą sudaro tarpkopinių natūralios pelkaitės, nenuotakūs ežerai ir santykinai
didelis natūralių upių tinklas. Ypač mažas nenuotakių tarkopinių ežerų ir jų ekosistemų
ištirtumas neleidžia deramai įvertinti šių ežerų unikalumo, retumo ir ekosistemų būklės.
Nuo 1976 metų buvę Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai sudarė palankias sąlygas
retiems vandens paukščiams, išleidus vandenį iškilo grėsmė jų egzistencijai, todėl vertėtų
bent dalį šių tvenkinių atstatyti.
1.4.9. Rekreacinis vandens telkinių potencialas
DNP rekreacinio potencialo pagrindą sudaro vandens turizmui naudojamos Ūlos ir
Merkio upės. Kiti vandens telkiniai (Kastinio ež., Marcinkonių tvenkinys) turi daug mažesnį
rekreacinį patrauklumą. Rekreacinį „spaudimą“ iš dalies nuima netoli nuo DNP esantys
Lavyso, Burokaraisčio, Glūko ežerai ir Varėnos miesto tvenkiniai.
Santykinai maži nuotakūs DNP ežerai, išskyrus tuos atvejus kai jie yra urbanizuotose
teritorijose, neturėtų būti naudojami rekreacijai. Mažų upių naudojimas rekreacijai taip pat
turi būti subalansuotas. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į Ūlos intensyvų naudojimą
vandens turizmui. Reikia ištirti kokį poveikį Ūlos vaginiams procesams ir upės ekosistemai
daro intensyvus vandens turizmas.
Didėjant rekreaciniam “spaudimui“ rekreacinius vandens telkinius derėtų vystyti už
dabartinių DNP ribų. Viena iš tokių teritorijų galėtų būti Dubičių kaimo apylinkės, atkūrus
čia buvusius Ūlos – Katros vandenskyrinius ežerus.
1.5 Miškai
Į Dzūkijos nacionalinį parką patenka Druskininkų miškų urėdijos Grūto, Randamonių,
Kabelių, Kibyšių, Merkinės, Musteikos girininkijų ir Varėnos miškų urėdijos Perlojos ir
Marcinkonių girininkijų miškai.
Miškai pasiskirsto taip:
 miškų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai –18193,8 ha (36 %);
 privatūs miškai – 12575,6 ha (25 %);
 miškai, skirti nuosavybės teisių atkūrimui – 19977,1 ha (39 %);
 susisiekimo ministerijos miškai – 64,1 ha
Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje miškų yra daugiausia - 48134,2 ha (tame
tarpe 38 % valstybinių miškų, 39 % rezervuotų privatizavimui ir 23 % privačių miškų),
gerokai mažiau miškų yra Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje – 1562,2 ha (tame tarpe 3
% valstybinių miškų, 35 % rezervuotų privatizavimui ir 62 % privačių miškų). Druskininkų
rajono savivaldybės teritorijoje yra tik 957,4 ha miškų (atitinkamai 2 %, 34 % ir 64 %).
Lazdijų rajono teritorijoje yra tik 92,7 ha: iš jų 57,4 ha privatūs ir 35,3 ha - rezervuoti
privatizavimui, o valstybinės reikšmės miškų nėra išvis. Pagal miško žemės plotą didžiausią
teritoriją parke užima yra Marcinkonių (12575,5 ha) girininkija, mažiausią – Grūto (491,3
ha).
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Vidutinis kvartalo plotas – 68,1 ha, taksacinio sklypo – 2,1 ha. Didžiausias vidutinis
taksacinio sklypo plotas – 2,7 ha – Perlojos girininkijoje, mažiausias (1,2 ha) – Grūto
girininkijoje. Dėl saugomų teritorijų priskyrimo skirtingiems miškų pogrupiams, NATURA
2000 teritorijų tankaus tinklo, vidutinis taksacinis sklypas dar labiau susmulkėjo (praeitoje
miškotvarkoje buvo 2,9 ha). Dzūkijos nacionalinio parko miškingumas – 87 %.
7 lentelė. Miškų pasiskirstymas pagal girininkijas ir nuosavybės formas
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Pavadinimas

Valstybinės
reikšmės miškai

Privatūs
miškai

Rezervuoti
privatizavimui
miškai

Iš viso

22,2
2175,9
623,5
2856,5
2333,0
3676,3

418,3
364,9
775,4
4202,8
3044,1
211,8

50,8
2113,9
1524,3
3814,3
4703,4
1061,8

491,3
4654,7
2923,2
2856,5
10080,5
4949,9

1352,3
5154,1
18193,8

627,4
2930,9
12575,6

2218,1
4490,5
19977,1

4197,8
12575,5
50 746,5

22,7
51,5
18119,6

604,6
971,4
10942,2
57,4
12575,6

330,1
539,3
19072,4
35,3
19977,1

957,4
1562,2
48134,2
92,7
50 746,5

DRUSKININKŲ M.U.
Grūto
Randamonių
Kabelių
Kibyšių
Merkinės
Musteikos
VARĖNOS M.U.
Perlojos
Marcinkonių
IŠ VISO
Druskininkų sav.
Alytaus sav.
Varėnos sav.
Lazdijų sav.
Iš viso:

18193,8

8 lentelė. Miškų apibūdinimas
Plotas (ha)

Kvartalai

miško
Eil.
Nr.

Girininkija

bendras

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grūto
Randamonių
Kabelių
Kibyšių
Merkinės
Musteikos
Perlojos
Marcinkonių
Geležinkelio
ruožo miškai
Iš viso:

Taksaciniai sklypai

skaičius

vidutinis

skaičius

vidutinis

žemės

medynų

(vnt.)

plotas,
ha

(vnt.)

plotas,
ha

491, 3
4654,7
2923,2
10873,6
10080,5
4949,9
4197,8
12575,5

488,4
4220,7
2760,3
10715,9
9820,7
4699,5
4045,9
12065,6

470,4
4065,5
2687,5
10414,3
9526,3
4558,8
3894,2
11608,5

9
64
34
190
139
54
75
179

54,6
72,7
86,0
57,2
72,5
91,7
56,0
70,3

410
1922
1188
6517
5317
1943
1568
5513

1,2
2,4
2,5
1,7
1,9
2,5
2,7
2,3

64,1

64,1

64,1

2

32,0

40

1,6

50810,6

48881,1

47289,6

746

68,1

24418

2,1

Miškų priskyrimas grupėms ir pogrupiams. DNP teritorija tvarkoma pagal LR
Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 “Dėl Dzūkijos nacionalinio parko
planavimo schemos” patvirtintą planavimo schemą ir parengtus bei nustatytąja tvarka
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suderintus ir patvirtintus miestelių ir kaimų detaliuosius (bendruosius) planus, nekilnojamųjų
kultūros vertybių tvarkymo, miškotvarkos, žemėtvarkos, vandentvarkos, rekreacijos, kelių bei
inžinerinių komunikacijų ir kitus planus.
DNP išskirta konservacinio prioriteto funkcinė zona užima 19,8 ha, apsauginio
(prezervacinio) – 41,4 %. (kelių apsauginės, rezervatų ir valstyb. parkų apsaugos),
rekreacinio – 2,4 %, ūkinių funkcijų prioriteto – 39,1 % viso parko ploto.
9 lentelė. Nacionalinio parko miško žemių pasiskirstymas pagal funkcines zonas

Zonos
Viso

Rezervati
nė zona –
1 miškų grupė
1932,3

Ekosistemų
apsaugos
miškai –
2 grupė
6422,1

Rekreaci
nė zona2 grupė

Apsauginė
zona3 grupė

Ūkinė
zona4 grupė

923,7

19900,8

19702,2

Pagal vyraujančią funkcinę paskirtį ir ūkinio režimo pobūdį daugumoje pasaulio šalių
miškai XX a. pradėti skirstyti į vadinamąsias miškų grupes bei pogrupius (kategorijas) ar kaip
nors kitaip įvardijamus funkcinius-režiminius vienetus.
10 lentelė. DNP miškų grupės ir pogrupiai
Grupių ir pogrupių pavadinimai
Draustiniai (ar jų dalys) su II gr. ūkiniu
režimu
B. Rekreaciniai miškai, iš viso
Miško parkai
Rekreaciniai miško sklypai
III grupės (apsauginiai) miškai, iš viso
Draustiniai (ar jų dalys) su III gr. ūkiniu
režimu
Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai
Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai
Valst.rezervatų apsaug. zonų miškai
IV grupės (ūkiniai) miškai, iš viso
Iš viso:

Plotas, ha

Proc.

6428,5

12,7

1 232,5
1 048,6
183,9
20 823,3

2,4
2,0
0,4
41,1

13 736,4

27,1

856,2
6 226,5
4,2
19 882,5
50 810,6

1,7
12,3
0,0
39,1
100

Kintant teisės aktams, miškų grupių ir pogrupių plotai taip pat kito. 1994-11-12
Seimui priėmus Miškų įstatymą, įsigaliojo Lietuvos miškų skirstymas į keturias grupes:
I miškų grupė – rezervatiniai miškai. Tai miškai, esantys valstybinių rezervatų,
valstybinių parkų rezervatų, biosferos monitoringo teritorijų rezervatų, rezervatinių apyrubių
teritorijose. Funkcinė paskirtis – palikti miškus natūraliai augti, naudoti juos moksliniams
tyrimams ir mokymui.
II miškų grupė – specialios paskirties miškai:
A.
Ekosistemos apsaugos miškai. Miškai, esantys telmologiniuose,
pedologiniuose,
botaniniuose,
zoologiniuose,
botaniniuose-zoologiniuose,
miško
genetiniuose draustiniuose, šių rūšių draustiniuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir
biosferos monitoringo teritorijose, taip pat kraštovaizdžio ir kitų draustinių dalyse, kuriose
saugomos biologinės vertybės.
B.
Rekreaciniai miškai. Poilsiui, visuomenės reikmėms naudojami miškai su
atitinkama įranga ir infrastruktūra. Priskyrimo pagrindas – su minėta įranga esantis miško
parkas arba nustatytąja tvarka patvirtinti miško parko teritorijos planavimo dokumentai.
Jiems priskiriami ir valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai.
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III miškų grupė – apsauginiai miškai. Miškai, esantys geologiniuose
geomorfologiniuose, hidrografiniuose, kultūriniuose draustiniuose, šių rūšių draustiniuose,
esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos monitoringo teritorijose, taip pat
kraštovaizdžio draustinių dalyse, kuriose nėra biologinių vertybių, apsaugos zonų ir kiti
miškai.
IV miškų grupė – ūkiniai miškai. Tai visi likusieji miškai, nepriskirti I-III miškų
grupėms.
Miškai į grupes ir pogrupius suskirstyti vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m.
rugsėjo 26 d. nutarimu Nr.1171 Dėl miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos ir Miškų
priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo
Pagal dominuojančias funkcijas miškų grupės skirstomos į pogrupius. Miškų pogrupiu
suprantama miško teritorijos dalis, naudojama vienam svarbiausiam tikslui (rezervatiniam,
apsauginiam, rekreaciniam, mokslo ir mokymo, paminklosaugos, gamybos ir kt.). Miško
masyvas, jo dalis, kvartalas ar sklypas tuo pačiu metu atliekantis kelias funkcijas (pav. –
vandens apsaugos ir rekreacines), priskiriamas tik vienam (pagal svarbiausią funkciją)
pogrupiui.
Mažiausias miško pogrupiui priskiriamas plotas yra taksacinis sklypas. Atskiros
sklypo dalys su skirtingu ūkiniu režimu į pogrupius neskirstomos. Visas sklypas priskiriamas
tam pogrupiui, kuris užima didesnę sklypo dalį. Kai sklypo dalių ūkinis režimas labai skiriasi,
formuojami keli atskiri sklypai pagal miško funkciją.
Gamtos ir kultūros paveldo objektai, įskaitant šių objektų teritoriją ir apsaugos zoną,
priskiriami pogrupiui, kai šie objektai užima ne mažiau kaip pusę taksacinio sklypo. Kai
minėti objektai užima nedidelį plotą ir neišskiriami atskiru sklypu, jie pažymimi tik planinėje
medžiagoje sutartiniais ženklais ir aprašomi taksoraštyje, nurodant apsaugos zonos plotį.
NP miškai suskirstyti į šiuos pogrupius:
Valstybinių parkų rezervatų miškai – griežtos ir reguliuojamos apsaugos (režimo)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams
išsaugoti, miškai.
Draustinių miškai – miškai, esantys telmologiniuose, pedologiniuose, botaniniuose,
zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose, miško genetiniuose (II miškų grupės režimas),
geologiniuose, geomorfologiniuose, hidrografiniuose ir kultūriniuose draustiniuose (III miškų
grupės režimas). Valstybinių draustinių sąrašai bei jų ribos, patvirtintos LR Vyriausybės 1997
m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.1486.
Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų
miškai – miškai, esantys saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų teritorijose ir jų apsaugos
zonose, saugomų buveinių teritorijose ir saugomuose gamtos išteklių sklypuose. Priskiriama
pagal šiuos reikalavimus:
a)
pavieniai mažesni kaip 0,5 ha ploto saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai
ir jų apsaugos zonos šiam pogrupiui nepriskiriami, bet jie žymimi miškotvarkos medžiagoje
ir jiems taikomi visi atitinkamo objekto reikalavimai;
b)
pavieniai kintantys dėl gyvūnų migracijos ir kitų priežasčių gamtinio
kraštovaizdžio objektai (lizdavietės, perimvietės, gyvūnų radvietės, kurtinių ir tetervinų
tuokvietės) šiam pogrupiui nepriskiriami, bet jie žymimi miškotvarkos medžiagoje ir jiems
taikomas nustatytas apsaugos režimas;
c)
saugomų gamtos išteklių sklypų minimalus plotas – 3 ha.
Miško parkai – poilsiui, visuomenės reikmėms naudojami miškai su atitinkama
įranga ir infrastruktūra (privažiuojamaisiais keliais, poilsio ir automobilių stovėjimo
aikštelėmis, pasivaikščiojimo, dviračių, slidinėjimo takais, masinių renginių vietomis,
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paplūdimiais, įvairia poilsiui skirta įranga ir statiniais), valstybinių parkų rekreacinių zonų
miškai. Minimalus miškų plotas (šiam pogrupiui išskirti) – 3 ha.
Rekreaciniai miško sklypai – tradiciškai intensyviam poilsiui naudojami iki 50 ha
miško sklypai faktinėse poilsiavietėse (paežerėse, paupiuose ir kitur), turinčiose reikiamą
įrangą (žaidimų aikšteles, paplūdimius, stovyklavietes ir panašiai).
Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai – miškai, esantys valstybinių parkų
viduje nustatytose zonose. Išskiriami siekiant sumažinti neigiamą žmogaus veiklos ir
infrastruktūros poveikį valstybinių parkų draustinių, vandenų aplinkai.
Valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai – miškai,
esantys valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonose. Jų paskirtis – užtikrinti
valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų artimiausios aplinkos gamtinių vertybių ir
kraštovaizdžio stabilumą, produkuoti medieną.
Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai. Šiam pogrupiui priskiriami esantys
iki 100 metrų nuotoliu nuo magistralinių ir krašto kelių miško sklypai, kuriuose yra:
a)ąžuolynų, klevynų, liepynų ar maumedynų, augančių visose augavietėse;
b)
pušynų, augančių sausose ir drėgnose (Š,N,L) augavietėse ir turinčių estetinę
vertę;
c)medynų, esančių 50 m nuotoliu nuo poilsio ar automobilių stovėjimo aikštelių.
Apsaugos zonos išskiriamos ištisais miško kvartalais ar jų dalimis, kurios atribotos
keliais, proskynomis ar kitomis aiškiomis ribomis. Zonų ribas derinant prie kvartalinių ar kitų
aiškių linijų, apsaugos zonos plotis atskirose atkarpose gali būti didinamas arba mažinamas
iki 25 proc.
Ūkiniai miškai – tai visi kiti likusieji miškai, nepriskirti I-III miškų grupėms. Jų
funkcinė paskirtis – nepertraukiamai tiekti šalies ūkio ir gyventojų reikmėms medieną,
laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir nenualinant miškų, valyti orą, palaikyti gruntinio
vandens lygį ir užtikrinti biologinę įvairovę.
Reikia pažymėti, kad 1995 m. pradėtas Lietuvos miškų skirstymas į keturias grupes
leidžia tinkamai sureguliuoti ūkinį režimą, atsižvelgiant į gamtosaugos reikalavimus,
racionaliai vykdyti teritorinio planavimo darbus, siekti ekonominių, ekologinių ir socialinių
miško funkcijų subalansavimo.
Medynų charakteristika. Miškai – viena svarbiausių nacionalinio parko ekosistemų,
pasižyminčių turtinga augalijos, gyvūnijos ir grybijos rūšine įvairove. Miškų išsidėstymas ir
būklė didžia dalimi lemia oro, vandenų ir kraštovaizdžio kokybę.
2001 m. miškotvarkos duomenimis Dzūkijos NP (miško žemė) užima 48881,1 ha arba
96,2 % viso parko ploto. Medynai dengia 47289,6 ha arba 96,7 % miško žemės. Medynų
rūšinė sudėtis gana įvairi. Vyrauja pušynai – 90,6 %. Eglynai parko miškuose sudaro 1,9 %,
beržynai – 3,8 %, juodalksnynai – 3,7 %. Aptinkama baltalksnynų, ąžuolynų, uosynų,
drebulynų ir kitų medynų, kurie kartu sudaro iki 1 %. visų medynų ploto. Miškuose
dominuoja pusamžiai medynai (apie 64 %.), jaunuolynai sudaro apie 11 %, pribręstantys – 12
% ir brandūs medynai – 13 %. Kultūrinės kilmės medynai sudaro 31 % visų medynų ploto.
Dzūkijos NP miškų charakteristika pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė. Vidutiniai taksaciniai rodikliai
Rodikliai
Bendras miškų plotas (ha)
Miško žemės plotas (ha)
Miško žemės plotas proc. nuo bendro miškų ploto
Medynų plotas (ha)
iš jo – kultūrinės kilmės (ha)
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Neapaugusi mišku miško žemė (ha)
iš jos – kirtavietės (ha)
Kita miško žemė (ha)
Medynai pagal vyraujančias medžių rūšis (ha):
- pušynai
- eglynai
- ąžuolynai
- uosynai
- beržynai
- juodalksnynai
- drebulynai
- baltalksnynai
- liepynai
- guobynai
-klevynai
-maumedynai
Medynai pasiekę gamtinę brandą (ha)
Medynų tūris:
- tūkst. m3
- m3/ha
Brandžių medynų tūris:
- tūkst. m3
- m3/ha
Vidutinis medynų amžius (m.)
Vidutinis medynų skalsumas
Vidutinis medynų bonitetas
Einamasis prieaugis (m3/ha)
Funkcinio priorit. zonos (ha):
- konservacinio
- ekologinės apsaugos
- rekreacinio
- ūkinio

283,0
169,3
211,7
42879,0
914,3
55,4
0,6
1615,8
1608,6
77,4
3,2
3,8
2,1
1,8
2,2
87,1
11387720
241
1714
279
71
0,75
2,4
6,2
10104,8
19900,8
923,7
19702,2

Vyrauja normalaus drėgnumo augavietės (86 %), laikinai užmirkusios užima 5 %,
užmirkusios ir pelkinės augavietės – 6 %, iš jų 5 % - nusausintos. Tarp visų augaviečių
vyrauja nederlingos Na (44 %) ir Nb augavietės (39 %) tinkamos pušynų augimui, derlinga
Nc augavietė (3 %) - mišrių spygliuočių augimui. Kiti dirvožemiai tinkami daugiau lapuočių
ir mišrių su lapuočiais spygliuočių auginimui.
Miško dirvožemių granuliometrinė sudėtis
Mineraliniai – 94,7 
Lengvi: smėlis, žvyras – 93,7 
Dvinariai: lengvi ant sunkių (podirvis slūgso 0,5 m ir giliau) – 0,9 
Sunkūs: priemolis, molis – 0,1 
Organiniai – 5,3 
12 lentelė. Medynų plotai pagal augavietes
Au
gav
ie
tė
Ša
Šb

Pagrindinių medynų plotas, ha
Plotas,
ha

P

E

B

J

D

Bt

Ą

U

Kiti

137,0
682,1

135,0
668,2

0
5,7

0,3
7,6

0
0

0
17,1

0
0

0
0

0
0

1,7
0
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Šc
Šd
Na
Nb
Nc
Nd
La
Lb
Lc
Ld
Ub
Uc
Ud
Pa
Pb
Pc
Pd
Pb
n
Pcn
Pd
n

555,4
2,2
21636,9
18271,5
1202,3
15,0
0,3
1235,1
679,1
29,0
181,9
642,1
67,3
136,4
777,1
528,2
172,7

207,4
0
21433,8
17967,4
409,8
0
0,3
915,2
66,0
0
154,7
2,8
0
0
723,6
22,5
0

101,3
0
0
22,8
440,0
0
0
50,5
171,1
0
1,2
28,5
0
0
0
28,8
1,6

71,7
0
122,2
253,9
227,1
1,5
0
265,1
167,3
3,8
26,0
116,2
5,1
3,6
53,0
142,6
171,1

134,1
0
0
1,6
31,2
13,2
0
4,3
250,5
24,6
0
494,6
62,2
0
0,5
334,3
0

0,6
2,2
0
0,7
48,1
0,3
0
0
7,9
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
36,4
0
0
0
1,4
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0
0
0
0

20,2
0
80,9
25,1
6,5
0
0
0
14,9
0
0
0
0
0
0
0
0

55,4

34,5

3,0

17,2

0,7

0

0

0

0

0

205,1

1,4

51,4

94,9

56,9

0,5

0

0

0

0

73,9

0

10,0

35,1

28,8

172,7

0

0

0

0

Medynų amžiaus struktūra – vienas iš svarbiausių rodiklių, apibūdinančių medynų
būklę, tūrį, prieaugį, naudojimo pobūdį, apimtį ir kt., todėl tenka grįžti prie amžiaus klasių,
analizuojant poūkio faktinį ploto nuokrypį nuo normalaus (optimalaus). III ir IV miškų
grupėms normalus (optimalus) vyraujančios medžių rūšies medynų plotas kiekvienoje
amžiaus klasėje nustatomas brandos amžių dalinant iš į kirtimo apyvartą įeinančių amžiaus
klasių skaičiaus. IV miškų grupėje optimalus amžiaus klasės plotas procentais sudarytų:
pušynų, uosynų – po 9 %, ąžuolynų – 8 %, eglynų – 12,5 %, beržynų ir juodalksnynų – po
14 %, drebulynų – 20 %.
13 lentelė. Medynų plotai pagal brandumo grupes (plotas ha)
Brandumo grupės (plotas, ha)
jaunuolynai

pusamžiai

pribręs
tantys

Pušynai

4851,7

28629,9

5127,1

Eglynai

139,1

158,0

103,0

Ąžuolynai
Uosynai

4,1

41,6
0,6

Beržynai

157,1

677,3

282,6

Juodalksnynai

24,1

468,4

359,6

Drebulynai

12,3

0,3

0,6

Baltalksnynai
Kiti medynai

3,0

111,4

Medynai

brandūs/
Iš jų
gamt.brandos
4270,3/
6,6
514,2/
10,6
9,7
498,8/
23,0
756,5/
26,2
64,2/
14,0

3,2
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Iš viso, ha

5191,4

30087,5

5876,1

6,7
6134,6/
87,1

11

64

12

13

47 289,6
100

Nacionalinio parko miškuose daugiausia (64 %) pusamžių medynų. Akivaizdžiai
mažiau pribręstančių (12 %), jaunuolynų (11 %), brandžių bei perbrendusių medynų (13%).
Parko medynuose vyraujanti medžių rūšis dažniausiai išreikšta (išskiriama)
pakankamai aiškiai. Vyraujančios medžių rūšies tūris eglynuose sudaro 70 %, pušynuose – 97
%, juodalksnynuose – 82 % ir beržynuose – 65 %. Kiek mišresni parke yra ąžuolynai,
uosynai ir drebulynai su eglių (20-4 %), beržų (21-10 %) ir kitų lapuočių priemaišomis.
Taigi, gryniausi parko miškuose yra pušynai su nedidele beržų ir eglių priemaiša, eglynai, su
nedidele beržų ir pušų priemaiša bei juodalksnynai – su eglių, beržų ir kitų lapuočių
priemaiša. Panašaus mišrumo beržynai – su eglių, pušų, drebulių ir juodalksnių priemaiša.
Parko teritorija pagal augavietes. Miško augimo sąlygas charakterizuoja augavietės
tipas (dirvožemio tipologinė grupė). Miško augavietė aprašoma dviem indeksais,
atsižvelgiant į du pagrindinius faktorius: dirvožemio drėgnumą ir dirvožemio derlingumą.
Papildomai augavietė charakterizuojama trečiu indeksu – dirvožemio granuliometrinės
sudėties grupe.
Pavyzdžiui:
Nbl - normalaus drėkinimo nederlingi lengvi dirvožemiai,
Lds - laikinai perteklingo drėkinimo labai derlingi sunkūs dirvožemiai,
Pcn - nusausinti pelkiniai (durpiniai) dirvožemiai.
Nustatant augavietę naudota praeitos miškotvarkos informacija apie augavietę bei
dirvožemio aprašymą. Apibendrinta miško žemės augaviečių charakteristika pateikta
14 lentelėje.
14 lentelė. Miško žemė pagal augavietes (skaitiklyje – plotas, ha; vardiklyje –  nuo viso
ploto)
Dirvožemio
drėgnumo
Indeksai
Š
(šlaitiniai)
N
(norm.
drėgnumo)
L
(laikinai
užmirkę)
U
(užmirkę)
Pn
(pelkiniai
nusausinti)
P
(pelk.
nenusausinti)

Dirvožemio derlingumo indeksai
a
(labai
nederlingi)
140,3
0,3
21 840,8
44,3
0,3

161,5

b
(nederlingi)

c
(derlingi)

684,3
1,4
19 079,7
38,6

556,6
1,1
1 309,5
2,6

d
(labai
derlingi)
2,2
0
15,0
0

1 302,3
2,6

914, 0
1,8

29,0
0,1

2 245,6
4,5

185,8
0,4
65,3
0,1

703,8
1,4
379,4
0,8

67,3
0,1
79,5
0,2

956,9
1,9
524,2
1,1

928,9
1,9

812,5
1,6

196,3
0,4

2 099,2
4,2
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IŠ VISO

22 142,9
44,9

22 246,3
45,0

4 675,8
9,3

389,3
0,8

49 454,3

Paaiškinimas: augavietė nustatoma miško žemėms (išskyrus technologinės paskirties žemes),
taip pat pelkėms, krūmynams ir pažeistoms žemėms (karjerai).
Parko teritorija pagal žemės naudmenas.
15 lentelė. Plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas (ha)
Žemės naudmenų grupė
MIŠKO ŽEMĖ
Apaugusi mišku (medynai)

Žemės naudmena

VRM

Vyrauja savaiminės medžių rūšys
Vyrauja kultūrinės medžių rūšys
Vyrauja sukultūrinti medynai
Iš viso apaugę mišku

31637,1
14521,5
1131,0
47289,6
283,0
169,3

Neapaugusi mišku
t.tarpe kirtavietės
Miško sėjinukų išauginimo
žemė
Technologinės paskirties
žemė

2,1
1094,7
t.tarpe miško keliai
Iš viso miško žemės

616,8
211,7
48881,1

Vandenys
Žemės ūkio naudmenos
Užstatyta teritorija
Pelkės
Pažeista žemė
Nenaudojama žemė
Iš viso ne miško žemės
Bendras plotas

23,7
1263,1
204,6
404,8
21,1
12,2
1929,5
50810,6

Kita miško žemė
NE MIŠKO ŽEMĖ

Miško žemė sudaro 96,2 %, o apaugusi mišku (medynai) – 93,1 % bendro parko
miškų ploto (šalyje, atitinkamai: 93,7 % ir 89,4 %) Miško žemės ploto padidėjimas didele
dalimi susijęs su miško kelių priskyrimu miško žemei (Miškų įstatymas, nauja redakcija
2001) ir buvusių nenaudojamų žemės ūkio naudmenų priskyrimu laukymėms, miško
aikštėms, žvėrių pašariniams laukeliams.
Medynai dengia 96,7 % miško žemės (daugiau nei vidutiniškai šalyje – 93,8 %).
Kultūrinės kilmės medynai parko miškuose sudaro 31 % (šalyje – 27,4 %) medynų ploto.
Neapaugusi mišku miško žemė užima 283 ha arba 0,6 % (šalyje – 3,8 %), iš tame
tarpe kirtaviečių – 66 ha arba 1 % (šalyje – 0,35 %).
Ne miško žemei tenka 3,8 proc. bendro miškų ploto. Inventorizavus nenaudojamas
žemės ūkio naudmenas laukymėmis, aikštėmis, sumažėjo ne miško žemės plotas.
Miško trakas. Nacionalinio parko miškuose auga kadagio, lazdyno, šermukšnio,
karklo, ievos, šaltekšnio, šaltalankio, sausmedžio, gudobelės, ožekšnio, šeivamedžio,
šunobelės, zuikiakrūmio, pūslenio, serbento, ąžuolo, alyvų trako rūšys. Miško trakas parke
sudaro 72% mišku apaugusio ploto. Daugiausia paplitę kadagiai (83 %), retesni yra lazdynai
(6 %), šaltekšniai (8 %), šermukšniai, (1 %) ir karklai (13 %). Pagal tankumą vyrauja retas
trakas – 68 %, o vidutinis ir takus trakas sudaro atitinkamai 27 % ir 5 %.
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Miško išteklių kokybės rodikliai, jų kitimo tendencijos bei priežastys yra
analizuojamos pagal Europos tvaraus miškų ūkio kriterijus (Lisabonos konferencija,
1998 m.). Rodikliai pagal kriterijus ir matuojamuosius indikatorius pateikti 16 lentelėje.
16 lentelė. Nacionalinio parko miškų miško tvarumo vertinimas (pagal
Europos kriterijų sistemą visų nuosavybės formų miškuose)
Kriterijai ir matuojamieji indikatoriai

Rodikliai

I. Miško resursų išsaugojimas ir gerinimas bei jų reikšmė
globaliniam anglies ciklui
Miško plotas (miško žemė) (ha)

48881,1

Kirtaviečių plotas (ha)

169,3

Natūralių pelkių ir pievų plotas (ha)

404,8

Bendras medienos tūris (tūkst. m3)

11 422 071

Vidutinis medynų tūris 1 ha (m3)

241

Medynų struktūros kitimas pagal amžiaus grupes
(plotas ha, proc.):
- jaunuolynai

5191,4/11,0

- pusamžiai

30087,5/64,0

- pribręstantys

5876,1/12,0

- brandūs

6134,6/
13,0

Gamtinę brandą pasiekę medynai - plotas,ha/ proc.
Miškingumas
Vidutinis visų medynų amžius metais
Pavienių medžių tūris, m3

87,1/0,2
87,2
71
2602

II. Sveikų ir gyvybingų miško ekosistemų išsaugojimas
Sausuolių ir virtėlių tūris (proc. nuo viso medynų tūrio)
Biotinių ir abiotinių veiksnių pakenktas plotas
(proc. nuo viso miškų ploto)
Žuvę medynai, ha

0,3
4,0
9,8

III. Miškų produktyvumo (medienos ir nemedieninių miško
produktų) išsaugojimas ir skatinimas
Inventorizuotų augalijos rūšių skaičius, vnt.
(pagal mokslinių tyrimų duomenis)
Inventorizuotų gyvūnijos rūšių skaičius, vnt.
(pagal mokslinių tyrimų duomenis)

1264

244

Nemedieninė produkcija:
- uoginių augalų užimtas plotas (ha)
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- vaistinių augalų užimtas plotas (ha)
Gamtos paveldo objektų kiekis miško žemėje (taksac.skl.vnt.)
Kertinės buveinės vnt./plotas, ha
Medžių rūšių skaičius (sudarančios medynų sudėtyje ne mažiau 6
proc. tūrio)
Krūmų rūšių skaičius (vnt.)
Introdukuotų (svetimžemių) medžių rūšių (Pk, Pb, M) užimtas plotas
(ha)

263,3
178
100/363,893
15
17
109,7

Miško augaviečių kiekis, vnt.

37

Miško tipai

22

Nykstančių (įrašytų į RK) ir retų augalų rūšių skaičius (vnt.)/
radavietes

100/237

Nykstančių (įrašytų į RK) ir retų gyvūnų rūšių skaičius (vnt.)

92

RK paukščių lizdavietės ir perimvietės

114

Konservacinių ir ekologinių funkcinių zonų plotas, ha
proc. nuo viso ploto

10104,8
19,8

Dreviniai medžiai

53

Uoksiniai medžiai

173

Jaunuolynų iki 20metų amžiaus plotas, ha / proc.

1056,6/2,0

Medynai pagal kilmę (plotas,ha/ proc.):
- savaiminiai

31637,1/66,9

- sukultūrinti

1131,0/2,4

- kultūriniai

14521,5/30,7

Medynai pagal mišrumą:
- gryni (plotas,ha/ proc.)

42900,0/91,0

- mišrūs (plotas,ha/ proc.)

4383,9/9,0

iš jų – pagal mišrumo pobūdį:
- mišrūs su spygliuočiais

2219,1

- mišrūs su ąžuolu

216,6

- mišrūs su uosiu

9,8

- mišrūs su kitais lapuočiais

1603,7

- dviardžiai

334,7

Vidutinė medynų selekcinė grupė

2,0

V. Miško apsauginių funkcijų (pirmiausia dirvožemio ir vandens
apsaugos) išsaugojimas ir pagerinimas plotas
proc. nuo viso ploto

20 823,3
41,1

VI. Kitų socialinių-ekonominių funkcijų ir sąlygų išsaugojimas
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Rekreacinių miškų plotas (ha)

1 232,5

proc. nuo viso ploto

2,4

Potencialus grybavimui tinkamų medynų plotų proc. nuo visų

94

medynų

17 lentelė. Medynai pagal miško tipų serijas (plotas, ha)
Miško tipų serijos
Kodas
cl
v
vm
ox
hox
oxn, oxns
m
mox,
moxs
aeg
lsp
fil, fils
c,cs
csp,csps
cal
cir,cirs
ur,urs

Plotas
ha
21 773,9
3 059,8
15 893,8
1 757,7
17,2

kerpinis
vacciniosa (brukninė) Brukniašilis
vaccinio-myrtillosa (brukninė-mėlininė) Žaliašilis
oxalidosa (kiškiakopūstinė) Šilagiris
hepatico-oxalidosa (žibuoklinė-kiškiakopūstinė)
Sausgiris
oxalido – nemorosa (kiškiakopūstinė-plačialapė)
Žaliagiris
myrtillosa (mėlyninė) Mėlynšilis
myrtillo-oxalidosa (mėlyninė-kiškiakopūstinė)
Mėlyngiris
aegopodiosa (garšvinė) Baltmiškis
ledo-sphagnosa (gailinė-kimininė) Tyrašilis
filipendulosa (vingiorykštinė) Palieknis
caricosa (viksvinė) Raistas
carico-sphagnosa (viksvinė-kimininė) Raistašilis
calunosa (lendrūninė) Paraistis
carico-iridosa (viksvinė-vilkdalginė) Lieknas
urticosa (dilgėlinė) Juodgiris
Kiti miško tipai
Iš viso

%
46,0
6,5
33,6
3,7
0,0

71,1

0,2

1 235,4
697,5

2,6
1,4

29,0
140,0
193,4
536,1
814,1
642,1
217,8
28,8
181,9
47 289,6

0,1
0,3
0,4
1,1
1,7
1,4
0,5
0,1
0,4
100

Nusausintiems miško tipams pridedama raidė “s”(sico – nusausinta)
DNP miškai pasižymi didele medžių rūšine įvairove ir mišrumu. Mišrūs medynai
užima apie 9 %, iš jų – dviardžiai (labiausiai tinkantys biologinės įvairovės modeliui) sudaro
apie 8 % mišrių medynų ploto, mišrūs medynai su spygliuočiais – 50,2 %, mišrūs su kitais
lapuočiais – 36,6 %, mišrūs su ąžuolu – 5 %, mišrūs su uosiu - 0,2 %. Gryni medynai užima
per 91 % visų medynų ploto.
Savaiminės kilmės medynų dalis parko miškuose yra didžiausia – beveik 67 %,
sukultūrintų – 2,4 proc. Kultūrinės kilmės medynai miškuose sudaro trečdalį - 30,7 %.
Pagal medynų kilmę apie 14 %. eglynų yra kultūrinės kilmės. Kultūrinės kilmės
pušynai sudaro 35 %, ąžuolynai – 7 %. Daugiausia savaiminių medynų yra juodalksnynų
(99,6 %), beržynų (97 %), ąžuolynų – 93 %, eglynų - 86 %, pušynų- 65 %.
Medynuose ryškiai dominuoja kerpinis miško tipas – 46 %, kiek mažiau sutinkamas
žaliašilis – 34 %, visi kiti tipai užima nedidelius plotus (17 lentelė).
Medynų tūris. Bendras medynų tūris yra 11 387 720 tūkst. m3. Be to, yra 5,1
tūkst.m3 pavienių medžių tūrio. Sausuolių ir virtėlių tūrio yra 29,3 tūkst.m3. Dar apie 15 %
nuo apskaičiuoto medienos tūrio sudaro kelmai, šaknys (0,6 mln.m3), kurie kol kas
nepanaudojami. Medienos masė – tai medienos tūris išreikštas ore išdžiūvusios (12–15 %
drėgnumo) medienos svoriu. Pagrindinių medžių rūšių pervedamasis koeficientas toks: 1 m3
pušų medienos sveria 520 kg, eglių – 450 kg, beržų – 650 kg, juodalksnio – 540 kg.
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27
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18 lentelė. Bendras medienos tūris ir biomasė
Rodikliai

Medienos tūris, tūkst.m3

Medynų tūris
Pavienių medžių tūris
Žuvusių medžių tūris (sausuoliai ir
virtėliai)
Bendras
antžeminės
medžių
dalies tūris ir biomasė
Kita biomasė (kelmai,šaknys)

11 387 720
5 058
29 293

Medienos biomasė,
tonomis(ore
išdžiuvusios)
5 981 460
2 872
16 111

11 422 071

6 000 443

1 713 311

900 066

19 lentelė. Medynų vidutiniai rodikliai
Tūris (m3/ha)
Medynai
Pušynai
Pušis bankso
Pušis kalninė
Eglynai
Maumedynai
Ąžuolynai
Uosynai
Klevynai
Guobynai
Beržynai
Juodalksnynai
Drebulynai
Baltalksnynai
Liepynai
Gluosnynai
Visi
Šalies*

Plotas
(ha)
42879
102,7
4,8
914,3
2,2
55,4
0,6
1,8
2,1
1615,8
1608,6
77,4
3,2
3,8
17,9
47289,6
x

Amžius
(m.)

Bonitetas

Skalsumas

visų
medynų

brandžių
medynų

72
44
69
76
27
100
53
79
65
48
60
51
24
58
55
71
56

2,4
3,6
4,0
2,0
1A,2
1,4
1,0
2,0
1,0
1,6
1,5
1,1
2,0
1,2
2,4
2,4
1,9

0,75
0,75
0,6
0,67
0,8
0,66
0,8
0,6
0,66
0,7
0,7
0,8
0,7
0,67
0,55
0,75
0,72

242
122
168
277
280
286
227
223
253
213
224
250
115
192
139
241
201

276

315
288

321
254
279
235
139
279
278

Einam
asis
prieau
gis
m3/ha
6,19
5,56
3,6
6,62
17,09
6,4
7
4,72
6,14
5,77
6,5
7,88
6,31
4,34
3,54
6,2
6,40

* - šaltinis – Valstybinė miškotvarkos tarnyba (valstyb. reikšmės miškai).
Vidutinis parko medynų amžius siekia 56 metus. Seniausi parke yra ąžuolynai, kurių
vidutinis amžius – 100 metų ir eglynai (76 m.), vieni iš jauniausių – beržynai (48 m.),
baltalksnynai – 24 metai.
Vidutinis parko medynų tūris viename ha siekia 241 m3, brandžių – 279 m3 (šalyje,
atitinkamai – 201 m3 ir 278 m3). Didžiausias medienos tūris 1 ha sukauptas ąžuolynuose (286
m3), mažiausias – baltalksnynuose – 115 m3 .
Parko medynų vidutiniai rodikliai, išskyrus einamąjį prieaugį ir bonitetą, kiek
aukštesni ar didesni už vidutinius šalyje.
Degamumo klasės. Priešgaisrinę miško apsaugą reglamentuoja Priešgaisrinės miško
apsaugos taisyklės. Jose pateikti bendri reikalavimai, priešgaisrinių juostų, barjerų įrengimas,
gaisrų gesinimo organizavimas, miškų urėdijų, naudotojų ir savininkų funkcijos.Aplinkos
ministro įsakymu Nr.91 patvirtinta 2002 03 04 Valstybinė miškų priešgaisrinės apsaugos
programa. DNP miškai pagal gamtinį degumą suskirstyti į 3 klases.
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20 lentelė. Nacionalinio parko miškų degamumo klasės

Degum
o klasė

Plotų charakteristika

Spygliuočių jaunuolynai (iki 40 metų) Š, N, L
hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse.
Pušynai ir eglynai Š, N, L hidrotopų ir a, b
trofo-topų augavietėse, tų pačių augaviečių
kirtavietės ir visi medienos sandėliai
Spygliuočių jaunuolynai (iki 40 metų) U ir P
hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse, tų
2
pačių augaviečių kirtavietės. Pušynai ir
(viduti
eglynai Š, N, L hidrotopų ir c, d, f trofotopų
nio
augavietėse. Lapuočių medynai Š,N,
degumo
hidrotopų ir a,b trofotopų augavietėse.
miškai)
Nusausintų augaviečių medynai. Sausintos
pelkės a ir b trofotopų
3
Lapuočių medynai Š, N hidrotopų ir c, d, f
(nedide
trofotopų augavietėse. Lapuočių medynai L
lio
hidrotopo ir visų trofotopų augavietėse. Visų
degumo
rūšių medynai U ir P hidrotopų augavietėse.
miškai)
Nusausintos pelkės c ir d trofotopų
IŠ VISO
VIDUTINĖ DEGUMO KLAS Ė – 2,1
1
(aukšto
degumo
miškai)

Iš jų –
spygliuoči
ų
jaunuolyn
ai (iki
40m.)

Degum
o klasių
%

41516,6

49996,4

88

2052,5

32,2

4

Plotas,
Ha,

3852,1

47421,2

8

5028,6

100

Galima gaisro rūšis ir sezonas:
Pirmo (didelio) gamtinio degumo miškuose, per visą gaisrams kilti palankų laikotarpį
galimi žemutiniai ir viršutiniai gaisrai.
Antro (vidutinio) gamtinio degumo miškuose, ilgiau užsitęsus sausringam periodui
galimi žemutiniai, o spygliuočių medynuose ir viršutiniai gaisrai. Nusausintų augaviečių
medynuose - durpiniai (požeminiai) gaisrai.
Trečio (mažo) gamtinio degumo miškuose, dėl užsitęsusios sausros galimi žemutiniai
ir durpiniai gaisrai.
Pasaulyje daugėja nuomonių, kad tradicinį požiūrį į gaisrus, kaip visais atvejais
destruktyvų miškų faktorių, būtina švelninti. Todėl išsivysčiusių šalių miškų ūkiuose sąvoka
“kova su miško gaisrais” keičiama į platesnę sąvoką “miško gaisrų valdymas”.
Norint išvengti didelės žalos gamtai intensyvios miškininkystės regionuose, kuriuose
nepripažįstama gaisrų reikšmė ekosistemoms teigiamai vystytis (Lietuva priskirta šiam
regionui) reikalinga taikyti vientisą priešgaisrinių priemonių sistemą, apimančią miško gaisrų
prevencijos (priešgaisrinių juostų iš lapuočių sukūrimas prie geležinkelių, gyvenviečių ir
kelių, dirvos mineralizavimas, bet kokios degančios antžeminės medžiagos pašalinimas, ypač
sudžiūvusios žolės, sausuolių, sausų šakų), sekimo ir priešgaisrinės saugos priemones.
Miškų būklė. Medynų sanitarinė būklė, miškų inventorizacijos metu, įvertinta
kiekviename sklype nustatant:
vėjavartų, vėjalaužų, džiūstančių medžių, sausuolių, virtėlių kiekį, patvenktą
plotą;
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žvėrių pažeidimus, išskiriant pažeidimų pobūdį bei šviežius – praeitos žiemos
pažeidimus, jaunuolynų, medžių liemenų ir pirminių kenkėjų, ligų bei dėl kitų priežasčių
pažeistų medžių procentą (pagal medžių rūšis ir pažeidimo intensyvumą).
Veikiant įvairiems ekologiniams veiksniams, iš kurių didelę dalį sudaro
antropogeniniai (oro ir dirvožemio užterštumas, pesticidai, miškininkystės ir sanitarinių
taisyklių nesilaikymas ir kt.), medžiai silpsta, išdžiūva. Kartais susidaro palankios sąlygos
vabzdžiams, miško kenkėjams vystytis.
Sanitarinė DNP miškų būklė turi savitų bruožų, lyginant su kitais pušynų regionais.
Maži kirtaviečių, miško aikščių ir jaunuolynų iki 15 metų plotai, palyginti negausūs
kanopinių žvėrių kiekiai sumažino iki visiško minimumo pušų jaunuolynų pažeidimus. Tuo
tarpu gausūs pusamžių, grynų pušynų plotai sudaro palankias prielaidas lajų kenkėjų
masiniam plitimui. Miškotvarkos lauko darbų metu daugiausia fiksuoti lajų kenkėjų padaryti
pakenkimai, kurie sudaro apie 63 % visų pažeidimų.
Dėl pušinio pelėdgalvio invazijos buvo taikytos intensyvios kovos priemonės,
įskaitant avio purškimą biopreparatais. Dėl šių priemonių ir natūralių priežasčių invazija 2001
metais ėmė gesti. Tačiau vis dar galima tikėtis liemenų kenkėjų gausėjimo ir intensyvesnio
medžių džiūvimo.
Kita svarbi pakenkimų priežastis yra pušynų šakninė pintis, kuri jau seniai išplitusi
kultūrinės kilmės jaunuolynuose, įveistuose dirbamose žemėse.
Inventorizacijos metu, DNP miškuose rasta apie 0,3 % nuo visų medynų tūrio
sausuolių ir virtelių, iš jų – daugiausia pušynuose, eglynuose, drebulynuose. Daugiausia
užšlemšti jaunesni pusamžiai 45-60 metų medynai. Tai labiau būdinga privatiems ir
privatizuotiniems miškams. Sanitariniai kirtimai jaunesniuose kirtimuose yra nuostolingi ir jų
vykdyti niekas neskuba.
Valstybinės reikšmės II-IV grupių miškuose gamtinę brandą pasiekę yra daugiau nei
0,2 % (87,1 ha) parko medynų, iš jų daugiausia pušynų, eglynų, juodalksnynų.
Elniniai žvėrys pažeidė apie 128,3 ha medynų, tai sudaro apie 7 % viso pažeisto
medynų ploto. Elniniai žvėrys labiausiai žalojo miškus skabydami medelių ūglius, laupydami
(išskyrus stirnas) medžių žievę, žalodami pomiškį, trukdydami miškams atželti ir sudarydami
sąlygas grybinėms ligoms plisti.
Dėl žievės nulaupymo parko valstybinės reikšmės miškuose nukentėjo 77,2 ha
medynų – daugiausia pušynų, drebulynų, eglynų. 44 % šių pažeidimų intensyvumas yra
stiprus. Pažymėtina, kad didžioji dalis (per 99 %) šių pažeidimų yra seni, t.y. medynams
pakenkta gerokai anksčiau.
21 lentelė. Miškų būklė
Rodikliai
Kirtaviečių plotas (ha)
proc. nuo visų medynų ploto
Gamtinę brandą pasiekę medynai (plotas, ha)
proc. nuo viso medynų ploto
Sausuolių ir virtėlių tūris (tūkst. m3)
proc. nuo viso medynų tūrio
Žuvę medynai (plotas, ha)
Pažeisti medynai (plotas, ha)
Žuvusių ir pažeistų medynų plotas (proc.)

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

Iš viso
169,3
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0,2
29 289
0,3
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Pažeistų medynų plotas pagal pažeidimo priežastis (plotas,
ha/proc.):
- gaisras
- vėjavarta
- sniegolauža
- šalnos poveikis
- sausra
- stelbimas lapuočiais
- žvėrių nulaupyti kamienai
- lajų ligos
- lajos kenkėjai
- šaknų kenkėjai
- šaknų ligos
- ganiava
- ūglių nukandimai
- pakenktas pomiškis
- liemenų kenkėjai
- dirvos užmirkimas
liemenų ligos
Agrotechniniai pažeidimai
Pažeidimų intensyvumas (plotas, ha/proc.):
- silpnas
- vidutinis
- stiprus arba medžiai žuvę

44,5/2
1,1
20,2/1
10,0/1
20,8/1
27,2/2
77,2/4
58,7/3,0
1131,9/63
20,2/1
307,2/17
0,5/0
51,1/3
0,5/0
3,0/0,0
11,4/1
0,3/0
23,6/1
488,2/27
528,0/29
793,2/44

Daugiau kaip 7 % pakenkimų padaryta abiotinių veiksnių (ekstremalių oro sąlygų,
maistinių medžiagų trūkumo, oro užterštumo ir kt.), apie 3 % – dėl stelbimo (netinkamo
ūkininkavimo) ir kitų veiksnių. Ne visuomet šiuos paminėtus pažeidimus galima griežtai
atskirti ir priskirti tam tikrai priežasčių grupei, nes dažnai, kaip kompleksinė priežastis, veikia
daugelis abiejų grupių faktorių.
Pagal medynų pažeidimų intensyvumą, stipriai pažeista – net 44 %, vidutiniškai – 29
% ir silpnai – 27 % viso pažeistų medynų ploto.
Miškų rekreacinis vertinimas. Naudojant miškų inventorizacijos duomenis
rekreaciniams miškams įvertintos rekreacinės miško savybės. Didžioji dalis parko rekreacinių
miškų yra uždaro landšafto tipo (79,7 %). Pusiau atviro landšafto tipo miškai sudaro apie
19,7 %, atviro – 0,6 % Landšafto tipas, apibūdinantis erdvinę medynų struktūrą yra 1,2 vid.
klasės. Rekreaciniu požiūriu, be jau paminėtos erdvinės landšafto struktūros, rekreaciniai
miškai vertinami pagal ekosistemų natūralumą, estetiškumą, sanitarinę-higieninę vertę ir
reljefą (patogumą poilsiui). Ekosistemos natūralumo požiūriu parko rekreaciniai miškai yra
2,3 klasės. Ekosistemų natūralumo vidutinę klasę menkina kultūrinės kilmės pušynai ir, ypač
eglynai. Medynų estetiškumas (tinkamumas poilsiui) įvertintas vidutine 1,9 klase.
Estetiškiausi rekreaciniuose miškuose yra liepynai, ąžuolynai, pušynai ir beržynai.
Estetiškumą rekreaciniuose miškuose menkina juodalksnynai, baltalksnynai bei drebulynai.
Miškų sanitarinė-higieninė vertė (miškų sveikatingumas) – 1,7 klasės, reljefas ir poilsinė
digresija (poilsiautojų sąlygojamas miško nuskurdinimas) yra 1,0 klasės (pažeidimas silpnas).
Toliau plėtojamas miškų pritaikymas visuomenės rekreaciniams, pažintiniams
poreikiams ir tam urėdija negaili lėšų ir laiko. Atnaujinama jau apnykusi, įrengiama originali
nauja rekreacinė įranga. Ypač aktuali jų priežiūra. Dalis poilsiaviečių pritaikyta neįgaliųjų
poilsiui.
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1.6 Gyventojai
Pirmieji gyventojai dabartinėje parko teritorijoje įsikūrė pačioje paleolito pabaigoje
(X – IX tūkstantmetis pr. m. e.). Jų stovyklų pėdsakų rasta prie Nemuno ir Merkio upių.
Randama įvairių titnago dirbinių: madleninių ir svidrinių strėlių antgalių, įvairių rėžtukų ir
gramdukų, ir kt. Tokių dirbinių aptikta ant Maksimonių kalno, Mardasave, prie Merkio,
Glyno ežero ir kitose Parko teritorijoje esančiose akmens amžiaus stovyklavietėse ir
gyvenvietėse. Prie Ūlos upės rasta nemažai akmens amžiaus stovyklaviečių ir radimviečių:
Zervynose, Mančiagirėje, Žiūruose ir kt. Didesnė dalis šiose apylinkėse rastų stovyklaviečių
priskiriama mezolitui t.y. viduriniajam akmens amžiui. To meto žmonių pagrindiniai verslai
buvo medžioklė, žvejyba ir gamtos gėrybių rinkimas.
Etniniu požiūriu IX – XII a. parko teritorijoje ir jo apylinkėse gyveno lietuvių gentys,
o pietvakarinėje pusėje - jotvingiai. Jotvingių gentys kovų su kryžiuočiais metu buvo iš dalies
sunaikintos, dalis pasitraukė į pietus ir rytus. Visoje užnemunėje bei dešinėje Nemuno
pakrantėje susiformavo labai retai apgyvendinta dykra. Ši teritorija nuo akmens amžiaus buvo
apaugusi neįžengiamomis giriomis. Tuo metu žmonių gyventa retai. Tankiau ši teritorija
buvo apgyvendinta gerokai vėliau. Parko teritorijoje įsikūrusių kaimų gyventojų neaplenkė
daugelis tragiškų įvykių ištikusių Lietuvą. Tai 1708 – 1711 m. siautęs maras ir badas, nuo
XVII a. vidurio iki XVIII a. pradžios vykę karai. XVIII a. viduryje kraštas pamažu pradeda
atsigauti. Nuo 1795 m. jis atitenka carinei Rusijai. Po 1864 m. išgyvena lietuvių kalbos
draudimo laikus. XX a. kraštas patiria I ir II pasaulinių karų, lenkų, vokiečių ir sovietų
okupacijų sunkumus. Vietiniai gyventojai aktyviai dalyvauja pasipriešinimo visoms
okupacijoms kovose. Nežiūrint visko, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas.
Ilgus šimtmečius materialinio gyvenimo pagrindas Dzūkijoje buvo miškinė –
dirvoninė žemdirbystė ir verslai susiję su miško gėrybių naudojimu. Šiuose kraštuose žmonės
vertėsi žemdirbyste, bet tai nebuvo pagrindinis verslas, nes iš gaunamo derliaus gyventojai
negalėdavo išsimaitinti. Remiantis XIX a. antrosios pusės duomenimis čia buvo sėjami
žieminiai ir vasariniai rugiai, grikiai, linai, lęšiai, sodinamos bulvės. Žemdirbystės įrankiai
buvo gan primityvūs.
Seniausias išlikęs iki šių dienų verslas – miško kirtimas ir medienos naudojimas
įvairioms reikmėms. Miškų kirtimas šio krašto žmonėms buvo savaime suprantamas dalykas.
Medienos produktai iš Lietuvos pradėti eksportuoti jau XIII – XV a., o ypač XVI a., Vakarų
Europoje didėjant pelenų, dervos ir pušinių rąstų paklausai. Šis verslas tai susilpnėdamas tai
sustiprėdamas truko keletą amžių. Su miško kirtimu susijęs ir kitas verslas – sielių
plukdymas.
Vienas iš seniausių ir ilgiausiai išsilaikiusiu girios verslų – drevinė bitininkystė. XVII
– XVIII a. drevinė bitininkystė savo pozicijas ima užleisti naminei bitininkystei. XVII a.
antrojoje pusėje –XVIII a. sumažėjo medaus bei vaško paklausa užsienio ir vidaus rinkoje.
Dvarai šviesai ėmė naudoti žibalą. Vaškas vis dažniau buvo paliekamas valstiečių reikalams.
XIX a. antrojoje pusėje drevine bitininkyste, kaip verslu, buvo verčiamasi tiktai miškingame
Pietryčių Lietuvos regione: Vilniaus gubernijoje, Trakų apskrityje, Varėnos valsčiuje. Buvo
priskaičiuojama apie 1500 drevių. Drevine bitininkyste vertėsi Vilniaus gubernijoje, Lydos
apskrityje, Dubičių valsčiuje ir Trakų apskrityje Merkinės apylinkėse. Abipus kelio VilniusVarėna ir toliau į Gardiną atvirose vietose keleiviai galėjo matyti daug pavienių pušų su
valstiečių drevėmis. Ši veikla, sudaranti mažai rūpesčių, buvo laikoma labai pelninga. Su
mišku buvo susiję ir daugelis kitų verslų: balų rūdos rinkimas, lydymas ir kalvystė,
medžioklė, grybų, uogų, vaistažolių rinkimas ir perdirbimas. Verslų rūšys, jų pobūdis ir
intensyvumas istorijos eigoje keitėsi: vieni išnyko anksčiau, kiti vėliau. Dzūkijos nacionalinio
parko teritorijoje visi senieji miškų verslai gyvavo ilgiausiai lyginant su kitais Lietuvos
regionais.
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Etnografai sako, kad buvo šiliniai, gruntiniai ir panemunių dzūkai. Šilai prie Zervynų
garsūs didžiausiais baravykynais, bičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais.
Panemunės ties Liškiava ir Merkinė pasižymi senąja akmenine statyba, sielininkų ir žvejų
kaimais, o apylinkės apie Subartonis – priemolio kalvomis, ežerų virtinėmis, skalsesniais
javais ir turtingesnėmis sodybomis.
Ilgus šimtmečius dzūkų materialinio gyvenimo pagrindas buvo miškinė–dirvoninė
žemdirbystė ir kiti verslai susiję su miško gėrybių naudojimu. Šiliniai dzūkai ,,jokiam darbui
nieko nesamdė – viską darė patys”. Tiesa, patys leidosi samdomi stambesnių ūkininkų nuo
Merkinės. Šiliniai dzūkai - „biedniausias“ regionas turtine prasme. Patys jie save vadina
,,pieskynų” dzūkais, kalbininkai tuoj skuba išversti – smiltyniniai. Dažniausiai etnografų
vartojamas terminas – šiliniai dzūkai. Šilų kaimų laukai smėlėti. Tiktai prie upelių driekiasi
vešlesnės lankos,derlingesnės žemės ploteliai. Gyventojai čia nuo seno susidurdavo su
gamtos stichija. Norėdami apdirbti daugiau žemės plotų, jie turėdavo iškirsti medžius.
Iškirtus didesnius plotus, vėjas imdavo ardyti dirvožemį, nešti smėlį. Kai kurių šilų kaimų
žemėse augo sausi pušynai, tarp jų įsiterpę atviri smėlynų plotai, kuriuose net ir medžiai
negalėjo įsitvirtinti. Šiuose kraštuose žmonės vertėsi žemdirbyste, bet tai negalėjo būti
pagrindinis verslas. Miškas rengė, maitino, teikė dvasios ramybę... Susiklosčiusi darna tarp
ūkinės žmogaus veiklos ir gamtos vyravo šimtmečiais. Ją iki šių dienų išsaugojo senųjų parko
kaimų gyventojai.Šiliniai dzūkai (Marcinkonių kraštas, šiapus Nemuno) ilgiausiai išlaikė ir
senuosius lietuvių tautos papročius bei tradicijas, savitą gyvenimo būdą, namų apyvokos
daiktus, audinius. Išliko čia ir bendruomeninio gyvenimo bruožų.Vakarinėje parko dalyje,
aplink Merkinę gyvenantys dzūkai – gruntiniai. Čia jau derlingesnės žemės, žmonės
turtingesni, sodybos didesnės. Jų užaugintus grūdus pirkdavo šiliniai dzūkai, o merginos
noriai tekėdavo už šio krašto jaunikių. Panemunių dzūkai gaudė žuvis, plukdė sielius. Žemės
jie turėjo nedaug.Dzūkai nuoširdūs, vaišingi ir svetingi, ilgai neprašomi dainuoja, noriai
bendrauja net ir su nepažįstamais, atviri, lakios vaizduotės, kalbantys gražia tarmiška kalba.
Čia dar neužmiršti Advento ir Gavėnios papročiai, verkavimai, raudos, žaidimai ir darželiai
(rateliai)...
Dzūkijos nacionalinis parkas yra didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje, kurioje 78
proc. užima miškai, todėl ji yra labai retai apgyvendinta, gyventojų tankumas – tik 0,8
žm./kv.k., šis rodiklis daugiau nei du kartus mažesnis lyginant su kitomis kaimo vietovėmis.
Gyventojų tankumas DNP 3 žmonėmis viename kilometre mažesnis nei kitose, taip pat
miškingose Varėnos rajono teritorijose. Daugiau nei pusė parko gyventojų gyvena susitelkę
dvejose gyvenvietėse – Merkinėje ir Marcinkonyse. Be šių kaimų didžiuliuose parko plotuose
vidutinis gyventojų tankumas būtų tik 3,8 žm./kv.km. Dzūkijos nacionalinis parkas bene
rečiausiai apgyvendinta Lietuvoje teritorija.
Spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas DNP – savitas demografinis šios saugomos
teritorijos bruožas, ryškiai išsiskiriantis aplinkinių teritorijų fone. Gyventojų skaičiaus
mažėjimas stebimas jau nuo 1959 m. Daugiausiai gyventojų parke sumažėjo 1970-1979 metų
laikotarpiu, kai žmonių sumažėjo nuo 8012 iki 4741 (41 proc.). Šiuo laikotarpiu vyko masinė,
ypač jaunų žmonių, migracija iš šio miškingo krašto į sparčiai augančius miestus, kur buvo
didesnės įsidarbinimo galimybės. Per 20 a. antrąją pusę gyventojų skaičius parke sumažėjo
daugiau nei per pusę. Po Nepriklausomybės atgavimo gyventojų skaičius stabilizavosi. Tai
lėmė spartūs politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, gerokai sumažinę gyventojų
migraciją tarp kaimo ir miesto. Be to, kaimo gyventojų amžiaus struktūra nebuvo palanki
intensyviam jų mobilumui.
Didžiausios Dzūkijos nacionalinio parko gyvenvietės. Demografiniu, istoriniu,
socialiniu-ekonominiu ir daugeliu kitų atžvilgių reikšmingiausios parko gyvenvietės yra
Merkinė ir Marcinkonys. Jie yra svarbiausi bipoliariniame Dzūkijos nacionalinio parko
kaimų tinkle. Tačiau nemažiau garsios yra ir kitos šio parko gyvenvietės.
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Dubininkas. Kaimas Varėnos r., Marcinkonių sen. Iki rajono centro – 28 km, iki
seniūnijos centro 15 km. Per Dubininką teka Skroblus – Merkio intakas. Kaimas padrikasis
su gatvinio kaimo bruožais (tokio plano kaimų Lietuvoje mažai). Sodybos išsidėsčiusios
aplink stačiakampio plano aikštę, į kurią sueina 4 gatvės. Iki šiol žinomuose istoriniuose
šaltiniuose pirmą kartą Dubininko kaimo vardas minimas 1742 – 1748 m. sudarytose
Merkinės parapijos metrikų knygose. Jose nurodoma, kad kaime gimė tik vienas žmogus.
Matyt, tuo laiku kaimas dar tik buvo pradėjęs kurtis. Remiantis minėtais dokumentais kaimas
susikūrė tarp 1738 ir 1742 m. Išsamesnių žinių apie kaimą randama nuo 1785 m. Tais metais
sudarytame Varėnos seniūnijos, Margionių palivarko inventoriuje nurodoma, kad kaime
gyveno 4 baudžiauninkų šeimos. 1823 m. kaime buvo 24 gyventojai.
Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios sodybų kaime padaugėjo nuo 4 iki 6,
gyveno 99 žmonės. 6 sodybos nurodomos ir 1856 m. liustracijos dokumentuose. Kiekvienai
iš jų buvo skirta po 100 dešimtinių ariamosios žemės, 5 dešimtinės pievų ir sodybinės žemės
sklypų. Tais pačiais metais sudarytame inventoriuje nurodoma, kiek ir kokių gyvulių laikė
valstiečių šeimos. Valakų dalybos Dubininke prasidėjo XX a. pradžioje, t.y. truputį vėliau
negu kituose Pietryčių Lietuvos kaimuose. 1907 m. kaime tebebuvo 6 sodybos, nors žemę
pasidalijusios ir savarankiškai tvarkėsi 12 atskirų šeimų. Žemės dalybos vyko iki Antrojo
pasaulinio karo, atskirų sodybų tuo metu padaugėjo nuo 6 iki 12. Kaimo pievos driekėsi pagal
Skroblo upelį. Kas laikė daugiau gyvulių, o turėjo mažai pievų, važiuodavo į Čepkelių raistą,
ten prisišienaudavo ir kai užšaldavo raistas, vasarą į kauges sukrautą šieną parsigabendavo
namo. Gyvuliai buvo ganomi miške arba bendrose ganyklose pagal Skroblo upelį. Kaimo
gyventojai uogavo ir grybavo. Džiovintus grybus pirkliai supirkdavo brangiai, tad už juos
žmonės gaudavo nemažai papildomų pajamų. Kaime buvo keletas nagingų statybos meistrų iš
Šibailos šeimos, kiti mokėjo amatų. 1864 m. nutiesus Peterburgo – Varšuvos geležinkelį,
pastačius Marcinkonių geležinkelio stotį, prasidėjo intensyvus valstybinių miškų kirtimas.
Dubininko vyrai kirto mišką, dorojo ir vežė medieną į Marcinkonis. Parduodavo ir savo
rėžiuose išaugusią medieną. Kadangi kaime nebuvo pelningo darbo, tai XX a. pradžioje
daugelis gyventojų patraukė į Ameriką laimės ieškoti. Vieni grįžo, o kiti įsikūrė tenai. 1907
m. iš visų Dubininke gyvenusių žmonių kitur dirbo 20, t.y. 22 procentai. Į kaimą prekes
atveždavo žydai iš Rudnios. Didžiausią paklausą turėjo cukrus ir druska. Į Rudnią pas žydą
vietiniai važiuodavo malti grūdų. Spaudos draudimo metais Dubininko kaime vaikus mokė
daraktorius Juozas Tamulevičius (1886 -1895).1920 m. Dubininkas patenka į Lenkijos
okupuotą teritoriją ir išbūna iki 1939 m. 1933 m. 11 01 pradėjo veikti „Ryto“ skaitykla. Joje
vaikai slapta buvo mokomi skaityti ir rašyti lietuviškai. Skaitykloje dirbo Uršulė Panavaitė,
gyvenusi Alfonso Akstino sodyboje. Skaitykla buvo uždaryta 1936 07 22. Vaikai lietuviškai
buvo mokomi slaptai. 1939 m. rudenį SSRS dalį Vilniaus krašto grąžino Lietuvai, o kita dalis
buvo perduota Baltarusijai. Merkio upe ėjo siena skyrusi valstybes, todėl rusai kaimo
gyventojus iškėlė nuo sienos už 3 kilometrų. 1940 m. pabaigoje Kaniavos, Marcinkonių ir
Ratnyčios apylinkės grąžinamos Lietuvai.1944 m. prasidėjo antroji sovietų okupacija. Iš
kaimo buvo ištremtos dvi šeimos. Buvo įsitraukusių į rezistencinį judėjimą. Dubininkas
priklausė 1950 m. įkurtam „Raudonojo spindulio“ kolūkiui. Kolūkio centras buvo
Puvočiuose. Kolūkis ekonomiškai nepasiteisino, todėl po nepilnų dviejų metų jo žemės buvo
perduotos Marcinkonių miškų ūkiui.Po 1960 m kaimas pradėjo tuštėti, padidėjo gyventojų
migracija į miestus. 1974 m. kaime buvo likę 37 gyventojai, iš jų tik 3 darbingo
amžiaus.1907 m. buvo 92 gyventojai, 1959 – 62, 1970 – 48, 1979 – 26, 1989 ir 2001 – 10,
2004 - 5 gyventojai.
Liškiava. Liškiava - senas dzūkų miestelis, esantis 9 km. į šiaurės rytus nuo
Druskininkų, kairiajame Nemuno krante. Istorikų ir archeologų duomenimis šioje vietovėje
žmonių gyventa dar akmens amžiuje. Kasinėjant kalną rasta daug brūkšniuotosios ir
grublėtosios keramikos šukių, kaulinių darbo įrankių ir papuošalų. Tai rodo, kad čia būta
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pirmykštės bendruomenės gyvenviečių. Manoma, jog čia gyveno senovės baltų gentis
jotvingiai. Spėjama, kad Liškiavą XIII a. pradžioje įkūręs kunigaikštis Erdvilas. Liškiava
minima rašytiniuose šaltiniuose jau nuo 1044 metų. Ant piliakalnio VI a. pr. Kr. -IX a. po Kr.
stovėjo medinė pilis. Galima pamatyti išlikusius XIV a. pabaigoje ar XV a. pradžioje
pradėtos statyti, bet po Žalgirio mūšio (1410 – 07– 15) netekusios reikšmės ir nepabaigtos
statyti mūrinės pilies griuvėsius. Pilis buvo numatyta statyti su keturiais bokštais. Tai būtų
buvusi pati mažiausia iš visų Lietuvos pilių. Ant vieno iš piliakalnių, vadinamo Alkakalniu,
Bažnyčios kalnu buvo aukuras Perkūnui ir kūrenama šventoji ugnis. Todėl kalnas dar buvo
vadinamas ir Perkūnkalniu. Kaimas pradėjo kurtis XV a. nes tuo laiku prasidėjo šio krašto
kolonizacija. Dvaras įkurtas XV a. pabaigoje ir atiduotas Mykolui Glinskiui. 1509 m.
Žygimantas Senasis Liškiavą iki gyvos galvos atidavė Slucko kunigaikštienei Anastazijai.
XVI a. antroje pusėje dvarą valdė Mikalojus Radvila. Jis Liškiavos bažnyčią atidavė
kalvinams. (1450 m. pastatyta pirmoji bažnyčia, buvusi kaip Merkinės filija). M. Radvilos
sūnums grįžus į katalikybę, po 1570 m. Liškiavoje kalvinizmo jau nebuvo kam remti. Nuo
XVI a. II pusės iki 1624m. bažnyčia priklausė evangelikams reformatams. Iš pradžių
Liškiava priklausė Merkinės parapijai, o 1644 m. jai suteiktos savarankiškos parapijos teisės.
XVII a. dvarą valdė Fronckevičių – Radziminskų giminė.1694-12-06 tuometinis Liškiavos
valdytojas Vladislovas Jurgis Kosilla Liškiavos turtus užrašė Seinų dominikonams su sąlyga,
kad šie įkurtų vienuolyną ir pastatytų naują mūrinę bažnyčią. 1697 - 04 - 22 testamentą,
kuriuo paliko 300 tūkstančių auksinių pinigų bažnyčios statybai, patvirtino pas tuometinį
popiežių ir Lietuvos — Lenkijos kunigaikštį. Po 1699 m. dominikonai tvirtai įsikūrė
Liškiavoje ir pradėjo statybas. Bažnyčia ir vienuolynas baigti mūryti iki 1741 m. Vienuoliai
užveisė sodą, apsodino daržus, iškasė tvenkinius. Norėdami Liškiavą padaryti miestu,
pakvietė žydų ir jiems suteikė įvairių privilegijų. Šie į savo rankas paėmė prekybą, amatus ir
smukles. Po III Lenkijos – Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. Užnemunė atiteko Prūsijai.
Liškiava atsidūrė prie valstybės sienos, nes Nemunu ėjo riba tarp Rusijos ir Prūsijos. Pusė
Liškiavos parapijos atsidūrė kitoje valstybėje, todėl Merkinės parapijos kaimai kairiajame
Nemuno krante priskirti Liškiavos parapijai, o Liškiavos parapijos kaimai dešiniajame
Nemuno krante priskirti Merkinės parapijai. Buvo uždrausta į vienuolyną priimti naujokus.
Vienuolyne buvo įrengtas kalėjimas nusikaltusiems Seinų vyskupijos kunigams, vėliau
paverstas kareivinėmis, o sovietmečiu buvo planuojama pionierių stovykla. 1852 m.
vienuolyne įrengti butai, o rūsiuose buvo laikomi gyvuliai. Nepriklausomos Lietuvos
laikotarpiu vienuolyne buvo klebonija, valsčiaus valdyba, biblioteka ir butai, turizmo stotis
(1939 m.). Po Antrojo pasaulinio karo pastatas pritaikytas vidurinei mokyklai. 1947 — 1977
m. vienuolyno pastatai priklausė siuvimo susivienijimui „Lelija“. 1990 — 1997 m. bažnyčia
kapitališkai atrestauruota ir prikelta naujam gyvenimui klebono V. Zubavičiaus pastangomis.
Bažnyčios laidojimo rūsiuose atviruose karstuose yra išlikę vienuolių dominikonų palaikai,
įrengta liturginio paveldo ekspozicija. 1997 08 24 per Šv. Baltramiejaus atlaidus buvo
paminėtas Liškiavos bažnyčios fundacijos 300 metų jubiliejus. Vargonininkas Konstantinas
Čiurlionis (1851 — 1914), žymaus XX a. pradžios lietuvių kompozitoriaus ir dailininko
M.K.Čiurlionio tėvas, 1874m. susituokė Liškiavos bažnyčioje su savo žmona Adele
Radmanaite. Taip pat vargonininkavo Liškiavoje, Varėnoje, Ratnyčioje, Druskininkuose
(1878 — 1906).Nepriklausomybės pradžioje Liškiava buvo valsčius, vėliau prijungta prie
Merkinės valsčiaus. Miestelis smarkiai nukentėjo nuo gaisro 1914 m. 1920 m. lenkams
užgrobus Vilnių ir Vilniaus kraštą Liškiava vėl atsidūrė ant valstybės ribos, nes Nemunu ėjo
demarkacinė linija. Gyvenvietė nuolat buvo puldinėjama ir apiplėšinėjama. Vykdant žemės
reformą 1923 m. buvo išdalintas dvaras. 1927 m. Liškiavoje susikūrė „Vilniui išvaduoti
sąjungos“ skyrius. Jam vadovavo V. Uždavinys.1998 m. buvusiame dominikonų vienuolyne
įkurta Viešoji įstaiga „Liškiavos kultūros centras“. Gyventojų skaičius: 1827 m. buvo 44
namai ir 354 gyventojai, 1884m. - 73 namai ir 713 gyventojų, 1897 m. – 613 gyventojų; 1923
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m. – 79 namai ir 407 gyventojai, 1959 m. – 318 gyventojų, 1979 m. – 135 gyventojai, 1998
m. – 37 namai– 77 gyventojai.Pagrindinės Liškiavos vertybės: archeologinis paveldas,
architektūros paminklai - Bažnyčia bei buvęs dominikonų vienuolynas, varpinė ir
koplytstulpis. Vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčioje 11 dailės paminklų, tarp kurių XVII a.
paveikslas ir XVIII a. freskos. Septyni Švč. Trejybės altoriai yra vieni iš vertingiausių rokoko
pavyzdžių Lietuvoje.
Lynežeris. Lynežerio kaimas įsikūręs pietryčių Lietuvoje - Varėnos r., Kaniavos sen.
29 km. nutolęs nuo rajono centro, apie 12 km į r. nuo Marcinkonių, Lyno ežero p. v. krante,
prie kelio į Rudnią. Praeityje žuvingas ežeras viliojo pirmuosius gyventojus rinktis prie jo
krantų vietas sodyboms. Kaimo pavadinimas taip pat susijęs su ežero vardu. Iš visų pusių
kaimą supa miškai. Per abu pasaulinius karus ir tuoj po jų giria buvo intensyviai
eksploatuojama, po to ne kartą nuniokota gaisrų.
Archeologiniai Ūlos slėnio radiniai byloja, kad čia neolito laikotarpiu (IV – II tūkst.
pr. m e. viduryje būta bendruomeninių stovyklų, o žalvario laikotarpiu (II tūkst. viduryje – I
tūkst. viduryje pr. m. e.) gyvenamų vietų. Pradėjus verstis žemdirbyste, smėlėtos Ūlos upės
apylinkės buvo apleistos ir tik vėliau, kai derlingesnių žemių rezervai išseko, vėl pamažu
apgyventos. Vietiniai gyventojai tvirtina, kad Lynežeris senesnis už prie Ūlos esančias
Zervynas. Mat Lynežeryje anksčiau buvusios kapinės, o Zervynos jų neturėjusios ir
zervyniečiai mirusiuosius laidodavę Lynežeryje. Lynežeris - padrikasis kaimas, turintis
gatvinio išretėjusio kaimo elementų. Kaimas turi architektūros paminklo statusą. Yra 9
paminklinės sodybos, jose 37 paminkliniai statiniai, statyti XIX a. pab. – XX a.
pr.Atsižvelgiant į kaimo geografinę padėtį ir atliktus tyrimus, galima daryti išvadą, jog
kaimas čia susikūrė anksčiau, negu jis pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose.
Tikriausiai pirmosios sodybos buvo jau prieš Valakų reformą. Anksčiausių žinių apie kaimą
randama Lydos pavieto, Kaniavos gir-jos 1765 m. inventoriuje, kur kaimas vadinamas
Naujuoju Lynežeriu. Minimos 4 sodybos. 1795 m. Lydos pavieto, Nočios parapijos
gyventojų surašyme nurodyta, kad kaime buvo 13 šeimų, kurias sudarė 90 žmonių, tarp jų 7
baudžiauninkų, 5 laisvųjų valstiečių ir 1 žydų šeimos. Kadangi kaime gyventa žydų šeimos,
tai jame būta ir karčemos. Tuo metu Lynežeryje gyveno daugiau žmonių negu daugelyje
Kaniavos gir-jai priklausiusių kaimų. Detalų kaimo didumą ir gyventojų socialinę padėtį
atskleidžia 1798 m. sudarytas Kaniavos gir-jos inventorius. Tais metais kaime buvo 7
(nematuoti) valakai žemės, gyveno 7 bajoriškų valstiečių šeimos ir 3 kampininkų šeimos,
buvo smuklė, kurią nuomojo 5 žmonių žydų šeima. Vėliau kaimas plėtėsi padrikai. Nuo 1798
iki 1868 m. sodybų skaičius padidėjo nuo 8 iki 11. Šeimos gyveno bendrėmis, kiekviena
valstiečio baudžiauninko šeima valdė po valaką žemės ir atlikdavo Kaniavos dvarui nustatyto
dydžio prievoles. Lyno ežeras priklausė dvarininkui Rosadovskiui. Nuo XIX a. II pusės
kaimas labai augo, dalijosi ūkiai, kūrėsi naujos sodybos. Dėl šių pokyčių mažėjo sklypai,
tankėjo užstatymas ir formavosi Lynežeriui būdingos grupinės sodybos. 1907 m. duomenys
rodo, kad kaime gyveno 291 žmogus. Tarp kaimo valstiečių neliko nei vieno valakinio
ūkininko. 1939 m. tik 2 valstiečiai turėjo po pusę valako, kiti – po ketvirtį, šeštadalį ar dar
mažiau.Iš žemės ūkio valstiečiai gaudavo mažai pajamų, todėl užsiimdavo pagalbiniais
verslais. Papildomų pajamų gaudavo iš miško, kurio kiekvienas turėjo palyginti didelį plotą.
Pardavimui gamindavo sienojus, pabėgius arba malkas. Žiemą vyrai dirbdavo ir
valstybiniuose miškuose. Moterys vasarą ir rudenį rinkdavo uogas ir grybus bei parduodavo
turguje arba verslininkams. Pajamų šaltinis bei verslas buvo ir bitininkystė. Ji minima ir
inventoriuose.1903 m. Lynežerį ištiko baisi nelaimė - gaisras. Jis nusiaubė centrinę kaimo
dalį, todėl vėliau žmonės kėlėsi iš ankštos centrinės kaimo dalies ir kūrėsi atokiau nuo senųjų
sodybų. Per 1915 – 1917 m. gripo epidemiją daug kaimo gyventojų išmirė. Nuo XX a. kaimo
planas nekito. 1974 m. buvo 34 sodybos, 1986 – 30. Dalis paminklinių pastatų sunyko, dalis
po perstatymo prarado savo paminklinę vertę.Prieš Pirmąjį pasaulinį karą vaikus mokė
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daraktoriai. 1915 m. Lietuvą okupavus vokiečiams vietoj rusiškų mokyklų buvo steigiamos
lietuviškos. 1916 m. mokykla atidaryta ir Lynežeryje. Mokėsi 30 mokinių. 1920 m. Lenkija
okupuoja Vilniaus kraštą. Okupuotame krašte lietuviškas mokyklas steigia „Ryto“ draugija.
Lynežeryje šios draugijos mokykla pradeda veikti 1921 m. 1924 – 1925 m. mokykla neveikė.
Nuo 1926 m. mokykla veikė iki jos uždarymo (1936 m. gegužės 14 d.), 1939 m. rugpjūčio 23
d. gyventojai prašė įsteigti „Ryto“ skaityklą, bet valdžia neleido. 1939 m. rudenį dalis
Vilniaus krašto buvo grąžinta Lietuvai, o kita dalis buvo perduota Baltarusijai.1940 m.
pabaigoje Kaniavos, Marcinkonių ir Ratnyčios apylinkės grąžinamos Lietuvai. II pasaulinio
karo metais vokiečiai kaime buvo įkūrę kareivines.Pokario metais pradinėje mokykloje
mokytojavo vaikų poetas K. Kubilinskas, kuris buvo MGB agentas, išdavinėjo Lynežerio
apylinkėse kovojusius partizanus. Kaime nesusikūrė kolūkis, gyvenvietė įėjo į miškų ūkio
teritorijos ribas, todėl išsilaikė pastatai ir senoji sodybų struktūra.1959 m. kaime gyveno 112
gyventojų, 1989 m. – 45, 2004 m. – 34.
Mančiagirė. Mančiagirė - kaimas kelių sankryžoje. Čia subėga keliai iš Varėnos,
Marcinkonių, Zervynų ir Žiūrų. Tai unikalios urbanistinės vertės kupetinis kaimas įsikūręs
Ūlos slėnyje abiejuose upės krantuose, išsaugojęs savo tradicinę erdvinę planinę struktūrą.
Archeologiniai kasinėjimai parodė, kad čia žmonių buvo gyventa dar akmens amžiuje. Rasta
akmens amžiaus stovyklavietė priskiriama mezolito laikotarpiui. Kasinėjimų metu rasta
mezolito pradžios svidrinės kultūros titnaginių dirbinių ir naujojo akmens amžiaus akmeninių
gludintų kirvukų. Pradėjus verstis žemdirbyste pasikeitė ir žmonių gyvenimo būdas. Ten kur
medžiotojas galėjo gyventi, kad ir smėlėtose nederlingose dirvose tai besiverčiantis
žemdirbyste ir gyvulininkyste jau negalėjo gyventi. Žmonės buvo priversti ieškoti
derlingesnių žemių ir pradėjo keltis į ledynmečio metais suneštas molingas ar juodžemio
žemes.Tikslių žinių apie Mančiagirės kaimo kūrimąsi rašytiniuose šaltiniuose nerasta.
Manoma, kad kaimas galėjo būti įkurtas prasidėjus girių kolonizacijai XVII a. antroje pusėje.
Detaliau gyvenvietė nebuvo tyrinėta Mančiagirė minima 1785 m. Varėnos vaitijos
inventoriuje, kuriame minimi aplinkiniai ežerai, nurodant, kad jie nėra žuvingi.Žemė nebuvo
labai derlinga, todėl norėdami gauti papildomų pajamų gyventojai uogavo ir grybavo.
Džiovintus grybus pirkliai brangiai supirkdavo.Kadangi kaime nebuvo pelningo darbo, tai
XX a. pradžioje daugelis patraukė į Ameriką laimės ieškoti. Oficialiais duomenimis, 1909 m.
iš kaimo buvo išvažiavę 46 žmonės (33 vyrai ir 13 moterų). Dirbami laukai ir pievos driekėsi
pagal Ūlos upę, dalis laukų nuo kaimo buvo nutolę net keletą kilometrų. Šienauti pievų
važiuodavo net „Gudo šalin“, ten prisišienaudavo ir kai užšaldavo raistas, vasarą į kauges
sukrautą šieną parsigabendavo namo. Spaudos draudimo laikotarpiu kaime daraktoriavo
Juozas Tamulevičius (1886 – 1895m.)1920 - 1939 m. Lenkijos okupacijos laikotarpis.Lenkų
okupacijos metais kaimo žmonės stengėsi išlaikyti lietuvybę. 1926 m. atidaryta „Ryto“
mokykla, kurioje mokytojavo Izabelė Miliauskaitė, bet 1927 m. spalio 5 d. valdžia mokyklą
uždarė. Tada gyventojai savo vaikus mokė nelegaliai. Tokia mokykla veikė iki 1933 metų ir
ją lankė apie 30 mokinių.
1939 m. rudenį SSRS dalį Vilniaus krašto grąžino Lietuvai, o kita dalis buvo perduota
Baltarusijai. Ūlos upe ėjo siena dalijusi kaimą į dvi dalis. Kairiajame krante buvo Baltarusija.
Iš paupio vieni buvo iškelti į Marcinkonis, o kiti pabėgo į Lietuvą (dešinysis krantas buvo
Lietuva). Netoli nuo kaimo (apie 1,5 km) į Žiūrų pusę (ant Beržlyno) rusai pastatė kareivines.
1940 m. buvo okupuota visa Lietuvos teritorija. Metų pabaigoje Kaniavos, Marcinkonių ir
Ratnyčios apylinkės grąžinamos Lietuvai. Antrojo pasaulinio karo metais kaime buvo
vokiečių kareivinės. 1944 m. prasidėjo antroji sovietų okupacija. Iš kaimo į Sibirą buvo
ištremta viena šeima, nes sūnus buvo partizanų ryšininkas. 13 šeimų 1952 m. išvežta į Biržų
rajoną. Atgal į kaimą sugrįžo ne visi. Pokario metais kaimo apylinkėse laikėsi partizanai, prie
kaimo buvo įrengti keli bunkeriai. Didesnių susidūrimų prie kaimo nebuvo. Vietiniai
gyventojai rėmė partizanus, buvo išėjusių į mišką. 1947 m. kaime buvo didelis gaisras,
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sudegė 4 gyvenamieji namai ir nemažai ūkinių pastatų. Pokario metais kaime buvo mokykla,
aštuonios klasės. Į mokyklą ėjo Žiūrų ir Zervynų vaikai. Mokytojavo E. Kochanskaitė –
Garnevičienė, O. Sereičikaitė, A. Ruselevičiūtė, A. Česnulevičiūtė, Gelažauskaitė, P.
Makselė. Mančiagirėje gimė ir gyveno Tomas Miškinis (1876 – 1962 m.) – dailidė, stalius,
kryžių meistras. Čia išlikę jo pastatyti namai, kapinėse šeimyniniai Miškinių kapai ir trys
paminkliniai kryžiai. Kaime gyveno ir kita ne mažiau garsi pasakorė, sodų narstytoja –
Malvina Česnulienė, pynėjas Vincas Česnulevičius, pynėjas ir bitininkas Jonas Česnulis. Prie
kaimo, netoli upės auga didelė ąžuolų grupė (13 medžių). Gyventojai: 1959 m. –gyveno 93
gyventojai, 1970 m. – 64, 1979 m. – 48, 1989 m. – 24, 1997 – 33, 1998 - 21 sodyba ir 40
gyventojų, 2004 m.- 30.
Marcinkonys. Marcinkonys yra vienas iš didžiausių Lietuvos kaimų, kuriam pradžią
davė miško žvalgų gyvenvietė. Istoriniuose šaltiniuose ji minima jau 1637 m. Ši gyvenvietė
išaugo antroje XIX a. pusėje, nutiesus Varšuvos-Sankt Peterburgo geležinkelį. Nutiesus
geležinkelį, prasidėjo miškų kirtimas. 1914 m. kaizeriniai okupantai nutiesė 28,5 km ilgio
siaurojo geležinkelio atšaką nuo Marcinkonių į Katrą, kuriuo dardėjo gražiausios girios pušys
ir eglės. Siaurasis geležinkeliukas, vietinių gyventojų vadinamas "Prancūzkeliu", buvo
naudojamas iki 1974 m. medienai išvežti. 1912 m. Marcinkonyse buvo įsteigta nedidelė
grybų džiovinimo įmonėlė. Grybai ir uogos šio krašto žmonėms visais laikai buvo pagrindinis
pragyvenimo šaltinis.
Gražus medinės sakralinės architektūros pavyzdys yra Marcinkonių bažnyčia.
Dabartinė medinė Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia pastatyta apie 1880 m. ir XX a.
pradžioje aptverta akmenine tvora, kurioje įmūryta 14 Kristaus kančios kelio stočių.
Šventoriuje ir bažnyčioje yra 10 dailės paminklų. Šiandien Marcinkonys - seniūnijos centras,
turintis 756 gyventojų. Čia, Marcinkonyse, įsikūrusios Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio rezervato direkcijos, etnokultūros ir gamtosauginio švietimo centras,
Parko svečių namai "Ėglis", pagrindinė mokykla, trys parduotuvės, vaistinė, ambulatorija.
Taip pat du muziejai: Dzūkijos nacionalinio parko etnografijos ir Čepkelių valstybinio
rezervato gamtos muziejus. Kaime jau 31 metus gyvuoja Marcinkonių etnografinis
ansamblis.
Merkinė. Miestelis įsikūręs Nemuno ir Merkio upių santakoje, didžiųjų to meto kelių
iš Vilniaus į Krokuvą ir iš Kauno į Gardiną kryžkelėje. Tai viena seniausių Lietuvos
gyvenamų vietovių, garsios ir garbingos praeities miestas, buvęs žymus gynybinis,
administracinis, prekybos, švietimo bei religijos centras. XIV a. Merkinė minima svarbiausių
rytų Europos miestų sąraše. rašytiniai šaltiniai Merkinę sieja su daugybe istorinių įvykių, o
žmonėse apie ją yra daug padavimų - pasakų.
Archeologų nuomone pirmieji gyventojai Merkinės apylinkėse apsigyveno pačioje
paleolito pabaigoje apie X -IX a.p.m.e. Senųjų gyventojų paliktus pėdsakus mena šiose
vietovėse esančios gausios akmens amžiaus stovyklos, mezolito ir neolito epochų, žalvario
amžiaus radiniai, aptiktos tų laikų stovyklavietės.Dešiniajame Nemuno krante, tarp Stangės
Merkio upių stūkso reikšmingiausias šios vietovės praeities liudininkas - Merkinės
piliakalnis. Apie 20 m aukščio stataus kalno liekanos (didelę jo dalį nunešė sraunūs Stangės
upelio vandenys) rodo, kad pilis buvo įrengta aukštame upių santakos kyšulyje, iš rytų pusės
atskirtame didelio, plataus, staigiais šlaitais gynybinio griovio. Pagal aptiktas senosios
gyvenvietės liekanas ir kultūrinį sluoksnį manoma, kad į rytus nuo piliakalnio, už gynybinio
griovio, aukštoje didelio ploto kalvoje tarp Stangės ir Merkio buvo papilys. Istoriniuose
šaltiniuose Merkinė pirmą kart paminėta 1359 m. Novgorodo metraštyje nurodoma, kad ji yra
viena svarbiausių Rytų Europos XIV a. , o Jogailos 1391 m. rašte - viena stipriausių Lietuvos
tvirtovių.Ne kartą Merkinės pilis buvo deginta ir vėl atstatyta. 1377, 1394, 1403 m.
kryžiuočiai puolė Merkinę, naikino apylinkių gyventojus, grobė jų turtą. Pilis buvo ne tik
karų, bet ir politinių įvykių liudininkė, čia apsistodavo Lietuvos valdovai, jos menėse
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spręsdavo vidaus įvykių bei tarptautinių santykių klausimus, medžiodavo apylinkių
giriose.1387 m. Jogaila su Vytautu krikštydino Merkinės gyventojus, buvo pastatyta pirmoji
katalikų bažnyčia. Tais pačiais metais, būdamas Merkinėje, Jogaila suteikė Vilniaus miestui
Magdeburgo teises. Po Žalgirio mūšio senoji pilis prarado savo strateginę reikšmę ir ėmė
nykti. Merkinė iš miesto tvirtovės tapo svarbiausia stotimi Vilniaus - Gardino - Varšuvos ir
Kauno - Gardino kelyje taip pat svarbiu punktu vandens magistralėje, Nemuno ir Merkio
santakoje.1491 m. Merkinė gavo savivaldą, 1551 m. paminėta Lietuvos miestų sąrašuose,
kada Merkinei buvo suteiktos Magdeburgo teisės nežinoma, tik žinoma, kad Žygimantas
Augustas 1569 metų gruodžio 7 dieną patvirtino Merkinei ankščiau kažkurio valdovo duotas
Magdeburgo teises ir suteikė herbą. Gavusi privilegijų Merkinė ėmė klestėti, miestas toliau
augo, XVII a. pasiekdamas klestėjimo apogėjų. Miesto aikštėje iškilo rotušė su bokštu ir
laikrodžiu, nemažai mūrinių pastatų, 3 bažnyčios, 2 vienuolynai. Miesto ribos buvo
paženklintos 4 mūriniais stulpais si miesto herbu (du išliko iki šiol). Rašoma, kad miestas tuo
laiku turėjęs ir karių menės įgulą. Klestėjo amatai, prekyba. XVI - XVII a. buvo Merkinės
žydėjimo laikotarpis. Daugiausia privilegijų Merkinei teikė Lietuvos didysis Kunigaikštis ir
Lenkijos karalius Vladislavas Vaza. Pamilęs Merkinės girių ramybę ir gamtos grožį,
kunigaikštis dažnai būdavo Merkinėje, kur 1648 m. gegužės 20 d. mirė.1615 m. pastatyta
bažnyčia1676 m. miestelyje įsikūrė jėzuitai ir buvo įsteigta vidurinė mokykla.Pirmos
didžiosios nelaimės Merkinę ištiko Jono Kazimiero valdymo laikais , kai į Lietuvą iš visų
pusių skverbėsi švedai ir rusai. Ji nebeatsigavo po 1655 m. Lietuvos - Lenkijos karo su
Rusija. Šiaurės karo metais (1700 - 1721 m.) žygiuodamas su savo kariuomene per Lietuvą
du kartus Merkinėje (1707 ir 1708 m.) buvo apsistojęs caras Petras I. Šis karas ir paskui
siautęs maras Merkinę dar labiau nualino. Kosciuškos sukilimo metu 1794 metais Merkinė
buvo sudeginta. Gaisrai ją nusiaubė 1803, 1822, 1900, 1923 metais. 1773 - 1775 metais iš
merdinčios Merkinės įstaigos perkeltos į Alytų , o miestelis paskirtas Trakų apskričiai.
Merkinės praeities istorijoje gilius pėdsakus yra palikės ir 1830 - 1831 m. sukilimas.Carinės
Rusijos valdymo metu Merkinė šiek tiek atsigavo ir virto nemažu prekybos centru,
valsčiumi.Lenkams užgrobus Vilniaus kraštą Merkinė buvo prie demarkacijos linijos ir tapo
užkampiu.Okupaciniais metais miestelis vėl skaudžiai nukentėjo. 1941 m. vokiečiai sugriovė
ir sudegino daug pastatų, iš centro beliko tik griuvėsiai. Antrojo pasaulinio karo metu
vokiečių naciai išžudė daugiau kaip 800 žydų tautybės Merkinės gyventojų.Pokario metais
apylinkėse veikė didžiulis pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjimas. Žuvo daug
gyventojų, nemaža jų buvo deportuoti į Rusijos gilumą. 1838 m. Merkinėje buvo 160 namų ,
iš jų 140 priklausė žydams. 1882 m. buvo 233 namai, miestelyje gyveno 2148 žmonės.
Tarpukaryje 312 gyvenamųjų namų, iš jų 24 mūriniai, 1940 - 2500, 1970 m. - 1500, 1980 1380 gyventojų.Šiuo metu Merkinėje gyvena 1500 gyventojų. Tai seniūnijos centras, viena
seniausių Lietuvoje V. Krėvės vidurinė mokykla. mokykla internatas, ligoninė, kultūros
centras, parduotuvės, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras su parodų sale,
kraštotyros muziejus, paminklas pokario metų rezistencijos aukoms atminti - Kryžių kalnelis,
1994 metais pastatytas paminklas rašytojui V.Krėvei.Pagrindinė Merkinės vertybė - tai
archeologinis paveldas (piliakalnis su papiliu ir miesto kultūrinis sluoksnis), išlikę du miesto
ribą žymintys mūriniai stulpai. Ypatingai vertintinas miesto planas, kurio struktūrinis
karkasas atėjęs iš XV a. Senoji jo dalis - urbanistikos paminklas , kuriame saugomas gatvių
tinklas, aikštės planas, užstatymo elementai. Gotikinės bažnyčia, po perstatymo įgijusi
ankstyvojo baroko bruožų yra architektūros paminklas. Joje yra 11 dailės paminklų. Labai
reikšminga yra unikali Merkinės gamtinė situacija.
Musteika. Musteika - tai viena nuošaliausių pietryčių Lietuvos miškų gyvenviečių.
Netoli kaimo plyti Čepkelių raistas, kuriame gausu retų augalų ir gyvūnų. Iš visų pusių kaimą
supa miškai, daugiausia pušynai. Praeityje šiuose miškuose ir pelkėse buvo gausu žvėrių ir
paukščių, todėl medžioti čia atvykdavo Lietuvos didikai. Per kaimo žemes teka Grūdos
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intakas Musteika, prie kurios krantų ir stovi Musteikos sodybos. Musteikos kaimas, kaip ir
tam pačiam Varėnos dvarui priklausęs Dubininkas, yra palyginti jaunas. Jo raidos istoriją
galima sekti tik nuo XVIII a. pabaigos, t.y. nuo to meto, kai pradėtos tvarkyti Varėnos dvaro
žemės. 1785 m. inventoriuje, sudarytame perduodant Varėnos seniūniją Mykolui
Bžostovskiui, pirmą kartą žinomuose šaltiniuose paminėtas Musteikos kaimas. Pagal
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės administracinį pasiskirstymą viena dalis Musteikos
kaimo priklausė Trakų pavieto Varėnos seniūnijai, o kita dalis - Gardino pavieto Berštų
girininkijai. Riba tarp gubernijų ėjo per pačią gyvenvietę. Dėl šios aplinkybės sunku nustatyti
kaimo susikūrimo datą ir nušviesti jo raidą.Kaimą supę miškai buvo dosnesni už dirvas ir
pievas. Įvairūs miško darbai, grybų, uogų ir vaistažolių rinkimas teikdavo nuolatinių pajamų.
Iki Pirmojo pasaulinio karo kaime veikė dervos varykla, kuriai žaliavą pristatydavo vietiniai
gyventojai. Tačiau pagrindinis musteikiškių darbas buvo drevinė bitininkystė . Šis senas girių
gyventojų verslas buvo žinomas nuo pat kaimo įsikūrimo. Apie drevinės bitininkystės laikus
liudija kaimo apylinkėse užsilikusios drevės ir dar gyvi bičių priežiūros papročiai. Kai kaimo
žemės atiteko miškų ūkiui, Musteikoje buvo įsteigta girininkija, padalinta į 4 eiguvas. Miško
darbai tapo pagrindiniu gyventojų užsiėmimu.Dar neseniai pasiekti Musteiką iš artimiausių
vietinių centrų buvo nelengva - tekdavo vykti siaurais, per mišką išsivingiavusiais, sunkiai
pravažiuojamais keliukais. Nuošali vieta, atokiai esantys kaimai, blogi keliai - tai priežastys,
dėl kurių iki šių dienų išliko XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje susiklosčiusi kaimo struktūra
ir tradiciniai pastatų tipai. 2002 metų sausio 1 d. surašymo duomenimis Musteikoje gyveno
91 gyventojas.
Zervynos. Zervynų 48 sodybų kaimas - Respublikinės reikšmės architektūros
paminklas. Tai unikali miškų ūkio gyvenvietė iki šiol išlaikiusi XVIII - XIX a. susiformavusi
planą ir liaudies architektūros savitumus.
Zervynos susilaukė didžiausio dėmesio ir yra vienas iš labiausiai tyrinėtų šios rūšies
kaimų architektūros paminklų. Tyrimų dėka yra užfiksuotas gyvas XIX a. pabaigos ir XX a.
pradžios šio kaimo gyvenimo vaizdas ir bruožai, papročiai, ištirtos ir suinventorizuotos
sodybos, atlikti pastatų apmatavimai, fotofiksacija. Ekspedicijų medžiaga apibūdinta 2
monografijose, parengtas kaimo regeneracijos projektas.Kaime žinoma akmens amžiaus
stovykla. Jo apylinkėse rasto kitos 24 akmens bei žalvario amžiaus stovyklos. Šie radiniai
paliudiją, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių laikų.Pirmą kartą Zervynos paminėtos
1742-1748 m. Merkinės parapijos gimimų metrikų knygose. XVIII a. kaimas turėjo dvi
administracines priklausomybes. Varėnos Zervynos išsivystė iš bajorkaimio, priklausė Trakų
vaivadijos ir pavieto Varėnos seniūnijai. Ši kaimo dalis ėjo baudžiavą. Kaniavos Zervynoms
pradžią davė miško žvalgų gyvenvietė. Ji priklausė Vilniaus vaivadijos Lydos pavieto
Kaniavos seniūnijai ir girininkijai. Ši kaimo dalis mokėjo činšą.Reformų menkai tepaliestas
Zervynų kaimo planas yra vertingiausia šio architektūros paminklo dalis. Siaurame žemės
ruože tarp Ūlos upės šlaitų ir klonių einanti, kampais užsisukanti gatvė yra pagrindinė
kompozicinė ašis, nuo kurios į kiemų gilumas prie atsišakojusių gatvelių išsidėstę įvairaus
plano sodybos. Pagrindinės sodybos buvo tie lizdai, iš kurių vėliau išsivystė įvairaus dydžio
15 sodybų kompleksų. Grupinėse sodybose su bendrais kiemais trobesiai išsidėstyti pagal jų
funkcijas: vienoje eilėje arba priešpriešiais netoli viena kitos pastatytos dvigalės pirkios,
lygiagrečiai ar priešais jas maži svirnai. Tvartai darniai susieti vienas su kitu, o sodybų
gilumoje į eilę surikiuoti skirtingų tūrių ir formų kluonai. Nors atskirų šeimų pastatai yra
išblaškyti po visą grupinę sodybą, tačiau yra vieningas visos sodybos komplekso planas ir
užstatymas. Visi pastatai Zervynose mediniai, sienos gulsčių rąstų, stogai dvišlaičiai
gegniniai, dengti malkenomis (dabar perdengti šiferiu). Klėčių ir tvartų pamatai daugumoje
medinių trinkų. Gyvenamųjų namų langai, durys, prieangiai saikingai papuošti . Kaime
sodybų tvorų ir aptvarų tvėrime ir formose išlaikytas tradicinis liaudies architektūros
nuoseklumas.Kaimo lėšomis pastatytas aukštas kryžius ant Ūlos upės kranto, antras -
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kryžkelėje, prie kapinių. Kaimo viduryje yra ne vienu metu statytų trijų kryžių grupė.
Zervynų ąžuolas ir drevėtosios pušys - gamtos ir senovinės drevinės bitininkystės
paminklai.Zervynų kaimas yra prie Vilniaus - Marcinkonių geležinkelio. Pro jį praeina
vandens turizmo maršrutas Ūlos upe, pėsčiųjų ir dviračių maršrutai. Kaimas gausiai lankomas
šalies ir užsienio turistų.2002 metų sausio 1 d. surašymo duomenimis Zervynų kaime gyveno
74 gyventojai.
Lietuvos saugomose teritorijose yra apie 1000 gyvenamųjų vietovių, daugiausiai
kaimų, kurie sudaro mažiau kaip 5 proc. visų Lietuvos gyvenviečių. Pagrindinės gyventojų
pajamos tokiose teritorijose yra pensijos, turizmo verslas, Dzūkijoje papildomai užsidirbama
iš uogavimo ir grybavimo. Daugiausiai perspektyvų turinti veikla – ekoturizmo plėtra, kuri
patraukli ne tik dėl teritorijos unikalių gamtinių sąlygų, bet ir dėl tradicinių amatų, papročių
puoselėjimo.
2. KULTŪROS PAVELDAS
Dzūkijos nacionalinis parkas (toliau – DNP) šiandien apima bekraščius Pietų Lietuvos
miškus – Dainavos girios branduolį rytuose ir Merkinės apylinkes, kurios užaugo miškais
XIX a. viduryje – XX a., vakaruose. Viena teritorija žemėlapyje yra du skirtingi pasauliai,
kurių ribas nustato gamtinė ir geografinė aplinka, žmogaus gyvensena ir, žymia dalimi –
istorinė raida.
Akmens amžiuje ir ankstyvųjų metalų epochoje trys Dainavos girią skrodžiančios
upės: Ūla, Grūda ir Skroblus telkė gyvenvietes rytuose. Vėliau čia sugrįžta viduramžiais ir
naujaisiais laikais, kertant medieną, ruošiant anglį, lydant geležį, kopinėjant medų bei
verčiantis kitos rūšies ūkine veikla. Vakarų pasaulis nuo seno telkėsi apie Nemuno ir Merkio
santaką; geležies amžiaus, viduramžių ir naujųjų laikų gyvenvietės gyvavo ten pat, kur buvo
ne kartą stovyklauta akmens amžiaus medžiotojų, jų žvejota ir medžiota.
Merkinė, kur užregistruotos dvi dešimtys įvairių rūšių vertybių (faktinis jų skaičius
yra dar kelis kartus didesnis!), yra vienas žymiausių ankstyvosios Lietuvos valstybės centrų,
kurio gyvavimas glaudžiai susijęs su Lietuvos valdovų vardais ir žymiausiomis didikų
giminėmis. Antra vertus, visa DNP teritorija yra Trakų kunigaikštystės – svarbiausio
Gediminaičių dinastijos domeno pakraštyje, toliau nuo didžiųjų rezidencijų, istorinių kelių,
vedančių į Vilnių, Kauną, Gardiną ir didžiuosius Lenkijos miestus, kryžkelėje.
Jungtis tarp tradicinių amatų ir verslų, kuriais šiandien garsėja Dzūkijos nacionalinis
parkas iš vienos pusės ir nekilnojamo kultūros paveldo iš kitos, yra senovinio kaimo erdvė.
DNP esantys kaimai formavosi veikiami įvairių gamtinių ir kultūrinių (istorinių, socialinių
bei ekonominių) veiksnių, todėl dauguma iš jų pasižymi savita planine struktūra, sodybų ir
pavienių statinių architektūra.
Nežiūrint pastangų, kurios nuo XX a. antros pusės dedamos, siekiant išsaugoti DNP
kaimus, jų architektūrą ir dvasią, būtent ši paveldosaugos sritis kelia didžiausią susirūpinimą
ir reikalauja padidinto dėmesio.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės. Archeologinės vertybės. DNP
teritorijoje yra 37 archeologinę vertę turinčios vietos (Registre patikslintos vertingosios
savybės – 24). Už DNP ribų yra dar 11 archeologinę vertę turinčių vietų (visoms patikslintos
savybės) (detalius duomenis žr. vertybių lentelėje – priede).
Archeologinių vertybių tarpe dominuoja akmens amžiaus stovyklavietės, bronzos ir
geležies amžiaus, taip pat viduramžių gyvenvietės, kurias Registras vadina arba akmens a.
stovyklomis, arba senovės gyvenvietėmis. Iš viso teisinė apsauga taikoma 24 stovyklavietėms
ir gyvenvietėms (16 atvejų vertingosios savybės yra patikslintos). Čia taip pat minėtini
piliakalniai Merkinėje ir Liškiavoje, trys dvarvietės Česukuose, Liškiavoje ir Panemuniuose,
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senojo miesto vieta Merkinėje, domininkonų vienuolyno kultūrinis sluoksnis Liškiavoje.
Palyginimui, DNP teritorijoje Registras fiksuoja vos 3 priešistorinius ir ankstyvosios istorijos
laikotarpio laidojimo paminklus. Krikštonyse yra tyrinėti V a. pilkapiai, Merkinėje – XIV a.
pabaigos – XVII a. vidurio kapinynas, Kapiniškių kapinyno chronologija nenustatyta. Naujų
šios rūšies vertybių paieška – aktualus DNP mokslinių tyrimų uždavinys.
Ūkinės veiklos vietas DNP atstovauja Margionių titnago kasykla (akmens amžiaus
laikotarpis) ir Aukštagirio geležies liejykla (viduramžių – naujųjų laikų laikotarpis).
Povandeninio paveldo vertybės. Šiandien turimais duomenimis, po vandeniu
esančios kultūros paveldo vertybės telkiasi Nemuno ir Merkio santakos rajone. 2000 m.
Merkio žiotyse buvo lokalizuota kelto kelyje į Gardiną vieta tarp Merkinės miestelio ir
Česukų kaimo (abiejuose krantuose aptiktos prieplaukų vietos – į Merkio dugną sukalti 0,35
m skersmens poliai). Arčiau santakos, Merkio dugne aptikta iš akmenų sukrauta 15 m ilgio, 5
m pločio, 2,5–3 m aukščio struktūra (tarp šių akmenų rasta XVII–XVIII a. žiestos keramikos
šukių).
Mitologinės vertybės. DNP teritorijoje užfiksuotos 29 mitologinę vertę turinčios
vietos (Registre patikslintos vertingosios savybės – 3). Už DNP ribų yra dar mažiausiai 1
mitologinę vertę turintis kalnas (Šarūno kapas Masališkėse; vertingosios savybės
patikslintos) (detalius duomenis žr. vertybių lentelėje – 2 priede).
Padavimai su senovės lietuvių religija ir mitologija sieja įvairias vietas ir vietoves: iš
viso 8 akmenis (tarp jų – akmens vietą Dvarnoje saloje, du akmenis Merkyje), 6 šaltinius, dvi
vietoves, kur augo šventi ąžuolai (abi prie Gelovinės ežero). Spėjama, kad pirmoji Liškiavos
bažnyčia buvo pastatyta ant alkakalnio, buvusio greta piliakalnio (vėliau – piliavietės), o prie
Gelovinės esantį Balyno kalną išgarsino V. Krėvės-Mickevičiaus kūryba, tačiau nėra
abejonės, kad literatūrinės versijos remiasi autentiškų padavimų motyvais.
Etnoarchitektūriniai kaimai DNP teritorijoje saugomi septyni: Dubininkas, Kašėtos,
Lynežeris, Musteika, Rudnia (Rudnelė), Zervynos ir Žiogeliai (jų tarpe vertingosios savybės
specialiuoju planu nustatytos tik Zervynų kaimui).
Etnoarchitektūrinę vertę turinčių kaimų skaičius DNP yra didesnis, tačiau šiuo metu
nėra tikslių duomenų apie padėtį Bingelių, Česukų, Kapiniškių, Margionių ir Trasninko
kaimuose – jų apsaugai buvo įsteigti etnokultūriniai draustiniai. Galimas daiktas, kad
kaimams netenkant senovinių planinės struktūros bruožų, nykstant tradicinės architektūros
sodyboms, vertingųjų savybių išlieka atskirose sodybose, tačiau šia kryptimi tyrimai iki šiol
nebuvo orientuoti.
Architektūrinės vertybės. DNP teritorijoje yra 8 architektūrinę vertę turinčios
vertybės (vertingosios savybės Registre yra patikslintos 4 atvejais iš 8). Net 5 vertybės yra
Merkinėje, dar dvi – Liškiavoje. Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios
statinių kompleksas iki šiol neturi teisinės apsaugos (detalius duomenis žr. vertybių lentelėje
– priede).
Nėra abejonės, jog DNP teritorijoje architektūrinę vertę turinčių statinių yra daugiau.
Deja, iki šiol menkai tyrinėtos dvarų sodybos ir palivarkai.
Urbanistinės vertybės. DNP teritorijoje Registro tvarkytojų pripažintą urbanistinę
vertę turi savaiminės raidos, radialinio plano Merkinės miestelis. Jame saugoma trikampio
plano aikštė, iš kurios veda istoriniai keliai į Vilnių, Kauną, Gardiną ir Seirijus (dabar –
šešios gatvės), taip pat gatvių tinklas ir užstatymo pobūdis.
Urbanistinis vertingųjų savybių pobūdis yra būdingas ir daugeliui DNP teritorijoje
esančių kaimų.
Vertingų želdynų DNP teritorijoje Registras nefiksuoja. Galimas daiktas, jų yra
buvusių dvaro sodybų teritorijoje (alėjos, parko fragmentai ir kt.).
Inžinierinio paveldo vertybės DNP teritorijoje menkai tyrinėtos, todėl negausios (tik
Merkinės tiltas įrašytas į Registrą ir jo vertingųjų savybių pobūdis yra patikslintas). Dėmesį
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taip pat atkreipia nuo XVI a. minimo Merkinės malūno ant Straujos upės vieta, XX a.
trečiajame dešimtmetyje išgrįstas kelio, vedančio iš Liškiavos į Ricielius ruožas bei Pirmojo
pasaulinio karo metais nutiesto siaurojo geležinkelio, vedančio iš Marcinkonių į Čepkelių
raistą, sankasa.
Istorinių vertybių skaičius DNP teritorijoje – vienas didžiausių. Teisinė apsauga
suteikta 31 vietai (vertingosios savybės yra patikslintos 11 atvejų; už DNP ribos yra dar 12
vietų). Nėra abejonės, jog ateityje istorinių DNP vertybių skaičius dar labiau augs – XX a.
istorija šiame krašte buvo dinamiška ir dramatiška. Su kovomis už Lietuvos laisvę 1918–
1920 m., 1941 m., 1944–1953 m. yra susijusi didžioji istorinių vertybių dalis – net 17 (7
žūties vietos, 5 – kapai ir partizanų palaikų užkasimo, 4 – bunkerių ir 1 – mūšio vieta). Dar 6
vietos mena Antrojo pasaulinio karo metų įvykius: civilių gyventojų žudynes, Sovietų
sąjungos karius ir kt.
Ateityje DNP rengiant lauko tyrimus, didesnį dėmesį reikia skirti taikaus gyvenimo
įvykiams, iškilias asmenybes menančioms vietoms, o taip pat senosioms kaimo kapinėms,
nes daugelis jų iki šiol yra nelokalizuotos arba neaprašytos.
Dailės vertybės. DNP teritorijoje registruotos 4 dailės vertybės (vertingosios savybės
patikslintos tik Liškiavos koplytstulpiui su Šv. Agotos skulptūra). Memorialinių paminklų
tradicija – mediniai kryžiai, geležiniai kryželiai ant akmeninių postamentų kapinėse ir
pakelėse DNP iki šiol menkai tyrinėti.
Kultūros paveldo vertybių apžvalgą ir sąrašą baigia 3 geografiniai objektai – Meškos
kalnas Netiesose ir Dalgiakalnis Marcinkonių miške, Kunigiškės vietovė miške prie
Subartonių. Šios rūšies vietų skaičius, be abejonės, yra didesnis ir tikslintinas.
3. GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI IR KOMPLEKSAI
Geomorfologiniai draustiniai. Alkūnės kampo. Plotas – 1247,86 ha. Saugomas ir
reprezentuojamas geomorfologiškai vertingas Alkūnės kampo miško kopų masyvas –
parabolinių kontinentinių kopų etalonas su jame esančiu Jogailos kalnu bei būdingomis
biocenozėmis.
Dravių kampo. Plotas – 1346,83 ha. Saugomas ir reprezentuojamas geomorfologiškai
vertingas Dravių kampo miško kopų masyvas – gūbriškųjų kontinentinių kopų etalonas su
jame esančiu Žydų kalnu bei būdingomis biocenozėmis.
Gudelių. Plotas – 286,75 ha. Saugoma ir reprezentuojama didžiausios Lietuvoje Panaros
terasinės upės sistemos Nemuno slėnyje žemutinė dalis su unikalia terasinių tarpurumbių
geomorfologine struktūra bei jai būdinga augalija.
Marcinkonių. Plotas – 1306,39 ha. Saugomas ir reprezentuojamas geomorfologiškai
vertingas Marcinkonių miško kopų masyvas – kompaktiškųjų kontinentinių kopų etalonas su
aukščiausia parke esančia kopa bei būdingomis biocenozėmis.
Merkinės. Plotas – 357,56 ha. Saugomas priešpaskutinės žemės paviršiaus apledėjimo
stadijos suformuotas raiškus moreninis volas ir reprezentuojamas Dzūkų aukštumų pietinių
atšlaičių reljefo etalonas.
Pakrykštės. Plotas – 526,26 ha. Saugomas ir reprezentuojamas unikalus Lietuvoje Nemuno
senslėnio fragmentas su Pakrykštės eroziniu cirku.
Straujos. Plotas – 468,47 ha. Saugoma geomorfologiškai unikali slėninio dubaklonio
struktūra su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru ir didelės biologinės įvairovės
biocenozėmis.
Šunupio. Plotas – 380,05 ha. Saugomas ir reprezentuojamas raiškus stambiųjų Šunupio
miško kontinentinių kopų masyvas.
Uciekos. Plotas – 757,03 ha. Saugomi geomorfologiškai unikalūs eroziniai Nemuno slėnio
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šlaitai su skardžiais, cirkais bei grioviniais intakų slėniukais.
Kraštovaizdžio draustiniai. Glyno. Plotas – 347,48 ha. Saugomas raiškus Glyno
ežero dubaklonis ir natūralaus miško Glynupio upelis, archeologinė senovinių stovyklaviečių
sankaupa bei būdingos biocenozės.
Kapiniškių. Plotas – 1087,8 ha. Saugomas ir eksponuojamas unikalaus Lietuvoje Skroblaus
upelio ištakos, būdinga vienkieminio slėninio Kapiniškių kaimo žemėnaudos struktūra,
etnografiškai vertingas Margionių kaimas, kitos gamtos bei kultūros vertybės.
Liškiavos. Plotas – 1001,54 ha. Saugomas ir reprezentuojamas vienas ryškiausių Lietuvos
Nemuno vingio ties Liškiava kraštovaizdis su istoriškai ypač vertingais piliakalniais,
vienuolyno architektūriniu ansambliu, unikaliais geomorfologiniais panemunės raguvyno ir
Krūčio upelio slėnio kompleksais, kitomis gamtos bei kultūros vertybėmis.
Lynežerio. Plotas – 436,04 ha. Saugomas ir reprezentuojamas Lynežerio, būdingo paežerinio
girinių dzūkų kaimo ir jo aplinkos kraštovaizdis su vertinga Lynelio ežero ekosistema bei
būdingomis miškų biocenozėmis.
Lizdų. Plotas – 659,66 ha. Saugomas raiškus moreninio kalvyno su giliais termokarstiniais
duburiais kraštovaizdis, unikalus Bedugnio ežerėlis, paežeriniai pelkiniai kompleksai, kitos
gamtos bei kultūros vertybės.
Merkio. Plotas – 3591,58 ha. Saugomas ir reprezentuojamas vienas raiškiausių Lietuvos
didelės gamtinės bei kultūrinės vertės Merkio ir Skroblaus žemupių slėnių kraštovaizdis su
būdingais girinių dzūkų kaimais, archeologiniais radiniais bei retųjų rūšių augalais.
Nemuno. Plotas – 3772,71 ha. Saugomas pralaužtinis Nemuno vidurupio slėnio
kraštovaizdis su daugybe rėvų, unikaliais geomorfologiniais ir hidrografiniais gamtos
elementais, būdingais panemunių dzūkų kaimais, archeologinėmis vertybėmis bei raguvėtų
slėninių miškų biocenozėmis.
Ūlos. Plotas – 2335,25 ha. Saugomas ir reprezentuojamas vienas unikaliausių Lietuvoje
ypatingos gamtinės bei kultūrinės vertės Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdis su dzūkų
etnografiniais Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių bei Paūlių kaimais, aktyviomis upės
atodangomis, būdingomis biocenozėmis su retųjų rūšių augalais bei gyvūnais, kitomis gamtos
ir kultūros vertybėmis.
Hidrografiniai draustiniai. Grūdos. Plotas – 1319,09 ha. Saugoma ir
reprezentuojama unikali gamtinė hidrosferinė Grūdos upės vagos struktūra – pietryčių
Lietuvos mažųjų upių smulkiai vingiuotų vagų bei senvagių struktūros etalonas, būdingos
paupinės biocenozės, vaistažolynai ir etnografinis Kašėtų kaimas.
Netiesų. Plotas – 454,31 ha. Saugoma Apsingės ir Pakampio upelių bei unikalios Netiesų
ežerėlių sistemos natūrali hidrografinė struktūra su mažiesiems slėniukams būdingais
šaltiniais ir biocenozėmis.
Telmologiniai draustiniai. Bakanauskų. Plotas – 118,08 ha. Saugomas būdingas
pelkinis duburys su užpelkėjančiu Bakanauskų ežeru, gamtinis kompleksas su retųjų rūšių
augalais.
Dėlyno. Plotas – 159,03 ha. Saugomas ir reprezentuojamas pietryčių Lietuvai būdinga
tarpkopiniame Dėlyno dubaklonyje esančių smulkių ežeruotų miško pelkučių gamtinė
sistema.
Didžiabalės. Plotas – 184,40 ha. Saugomas ir reprezentuojamas pietryčių Lietuvai būdingas
Didžiabalės pelkinis kompleksas su retųjų rūšių augalų bei gyvūnų buveinėmis.
Įmiškių. Plotas – 1348,2 ha. Saugomas ir reprezentuojamas vienas didžiausių pietryčių
Lietuvoje Įmiškių (Imškų) pelkinis kompleksas su retųjų rūšių augalų bei gyvūnų
buveinėmis.
Gamtos paveldo objektai – gamtos paminklai. Krušonių skardis (Uciekos
geomorfologinis draustinis), Plotas – 18,5 ha. Mardasavo skardis (Merkio kraštovaizdžio
draustinis). Plotas – 9,38 ha. Uciekos skardis (Uciekos geomorfologinis draustinis). Plotas –
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9,4 ha. Trakiškių kalvagūbris (Ūlos kraštovaizdžio draustinis). Plotas – 24,39 ha. Rudnios
pietinis kalvaragis (Skroblaus gamtinis rezervatas). Plotas – 8,91 ha. Rudnios šiaurinis
kalvaragis (Skroblaus gamtinis rezervatas). Plotas – 7,53 ha. Sarkajiedų dauba (Nemuno
kraštovaizdžio draustinis). Plotas – 25,2 ha. Bajorės rėva. Plotas – 15,7 ha. Siuvėjo rėva
(Nemuno kraštovaizdžio draustinis). Plotas – 4,9 ha. Bedugnis ežerėlis (Lizdų kraštovaizdžio
draustinis). Plotas – 5,06 ha. Netiesų miško ežerėliai (Netiesų hidrografinis draustinis).
Plotas – 43,3 ha.
Galvinio gūbrys (paskelbtas saugomu – 1997) (Lizdų kraštovaizdžio draustinis).
Plotas – 39,15 ha.
Liškiavos atodanga. Respublikinės reikšmės geologijos paminklas esantis Liškiavos
kraštovaizdžio draustinyje. Geologinis objekto aprašymas. Liškiavos atodangos matmenys:
aukštis apie 8,5 m (jo viršaus aukštis siekia apie 85,2 m), ilgis išilgai Nemuno šlaito – apie 60
metrų.
Atodangoje vėlyvojo pleistoceno Merkinės tarpledynmečio ežerines uolienas (lQIIImr)
sudaro pilkai ruda kieta gitija, į apačią pereinanti į molingą gitiją. Šių uolienų storis čia –
2,7 m, jų kraigas yra maždaug 9,5 m aukščiau Nemuno upės lygio. Virš gitijos slūgso žvyro ir
smėlio storymė, kuri priklauso vėlyvojo pleistoceno Baltijos stadijos marginalinei juostai
(gQIIInm).
Liškiavos atodangos tarpledynmečio uolienos kaupėsi nuo pat Merkinės tarpledynmečio
pradžios, matyt, nedideliame ežere, kurį supo tankus miškas. Iki šių dienų išliko beveik visa
storymė, susidariusi klimato optimumo metu. Tik patį jos viršų yra sunaikinęs užslinkdamas
ledynas (viršutiniame kontakte slūgso smulkus žvyras).
Tarpledynmečio ežerinėse uolienose (gitijoje) labai gausu žiedadulkių, kurios
puikiausiai išsilaikiusios. Tarp jų vyrauja lapuočių medžių (ąžuolo, liepos, guobos, alksnio,
lazdyno, skroblo ir kt.) žiedadulkės, yra vandens ir pelkės augalijos liekanų.
Liškiavos atodanga yra reikšminga sprendžiant Lietuvos kvarterinių nuogulų
stratigrafijos ir paleogeografijos klausimus.
Liškiavos atodangą su Merkinės tarpledynmečiui priklausančiomis ežerinėmis
uolienomis aptiko V. Baltrūnas 1970 metais geologinio stambaus mastelio kartografavimo
metu.
Janionių atodanga. Unikalumas: Merkinės stratotipinis rajonas.
ilgis
plotis
aukštis
700 m
70 m
15 m
Jononių griovos geologinis pjūvis pateiktas 1 pav. (Satkūnas, Grigienė, 1998).
Jonionių griova – tai neigiama erozinė reljefo forma Nemuno slėnyje kairiajame krante. Nuo
savo aukštupio iki žiočių griova nusileidžia 54 metrus.
Griova tęsiasi apie 700 m ir turi keletą atšakų. Šios griovos plotis gana kaitus,
vietomis pasiekia 50–70 m; gylis iki 15 m, tačiau jis nevienodas: didžiausias susijęs su
atkarpomis, kuriose griova perskrodžia Nemuno slėnio šlaito aukštesniųjų terasų briaunas.
Nuo tos vietos, kur dugnas įsirėžęs žemiau gruntinio vandens lygio, jame ir griovos šlaituose
pasirodo šaltiniuotų vietų – čia pradžią gauna Kiškeliuškės upelis, kuris kuo toliau nuo savo
ištakos, tuo darosi vandeningesnis ir sraunesnis. Griovos kraštuose formuojasi sufoziniai
cirkai, tačiau intensyvus griovos plėtimasis šiuo metu nevyksta – didžioji dalis šlaitų apaugę
žoline ir medine augmenija.
Griova sunkiai pasiekiama ir praeinama. Aplinkinės teritorijos ir pati griova sparčiai
užauga mišku (Satkūnas, Grigienė, 1998).
Ūlos atodanga. Atodanga yra Ūlos kraštovaizdžio draustinyje, sudaryta iš žvirgždo ir
įvairiai sluoksniuoto smėlio nuogulų. Tai tipiškas smėlingosios Dzūkijos lygumos reljefą
formuojančių darinių pjūvis.
ilgis
aukštis
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–
19 m
Atodanga yra dešiniajame Ūlos upės krante, pasroviui už Mančiagirės kaimo. Jos
aukštis – 19 metrų. Šioje atodangoje atsidengia dvi ledyno tirpsmo vandenų suklotos
smėlingos dangos – prieledyninių klaidžiojančių srautų ir prieledyninio orientuoto srauto
nuogulos. Jas dengia vėjo supustyti smėliai.
Pradėjus tirpti paskutiniojo apledėjimo Merkio vidurupio ledyninei plaštakai, tirpsmo
vandenys neturėjo vagos, tekėjo klaidžiodami, dažnai keisdami kryptį, palei ledyno pakraštį ir
maždaug prieš 14–15 tūkst. metų suklojo prieledyninių klaidžiojančių srautų žvirgždo ir
įvairiai sluoksniuotas smėlio nuogulas. Dar labiau atšilus klimatui suintensyvėjo ledyno
tirpimas. Galingas vandens srautas plūdo pietų-pietvakarių kryptimi ir suklojo prieledyninio
orientuoto srauto įvairiai sluoksniuotas smėlio nuogulas. Galutinai ištirpus ledynui ir
vandenims ištekėjus pietų-pietvakarių kryptimi, augalijos nesutvirtintuose smėlinguose
plotuose vėjas pustė smėlį, formavosi kontinentinės kopos, kurios sudaro šių apylinkių reljefą
(pagal A. Grigienę, 2005).
Maksimonių atodanga. Unikalumas: Merkinės stratotipinis rajonas.
Šioje vietoje Nemunas prarėžia Baltijos stadijos Nemuno apledėjimo kraštinius
darinius. Tarplediniai dariniai atsekami iki vandeningo sluoksnio. Prie vandensparos ribos
slūgso 1–10 m storio moreninio priesmėlio sluoksnis su dideliu kiekiu riedulių. Morena
padengta 14 m sluoksniu smėlio. Smėliai apatinėje ir viršutinėje dalyje stambiagrūdžiai su
žvirgždo tarpsluoksniais, viduryje vyrauja smulkiagrūdžiai smėliai.
Maksimonių atodangą 1938 metais atrado Č. Pakuckas.
Mančiagirės skardžiai. Plotas – 24,42 ha.
Upės vagos ilgis paminklo
Didžiausias nuolydis
Didžiausias aukštis
teritorijoje
34 º
28 m
1 850 m
Mančiagirės skardžiai – tai Ūlos upės vandens šoninės erozijos ardomos slėnio dalys.
Sraunioji Ūla šiame ruože kerta žemyninių kopų masyvą. Lengvai įsigriauždama į smėlio
kopas ji čia suformavo siaurą kanjonišką slėnį. Upė ir dabar vykdo intensyvią dugninę, o
vingiuose ir šoninę eroziją, todėl šlaitai nuolat yra ardomi – smėliai slenka žemyn, kartu
nešdamiesi su savimi ir nuolat bandančią įsikurti augmeniją. Skardžiams plečiantis griūva
virš jų briaunų augę medžiai. Kai upės vaga vingiuodama atsitraukia toliau nuo skardžio, jo
ardymas pasibaigia ir tokie skardžiai apauga žoline bei medine augmenija. Upės vagos ilgis
paminklo teritorijoje 1850 metrų. Vingiuotumo koeficientas šiame kanjoniško slėnio ruože
yra 1,68 (upė laikoma labai vingiuota, kai šis koeficientas viršija 1,6). Paminklo teritorijoje
aukščiausias skardis yra toliausiai į vakarus nutolusiame upės vingyje kairiajame krante. Šio
skardžio aukštis nuo viršutinės briaunos iki vandens yra 28 m, šlaito nuolydis – 34 º.
Paminklo teritorija gausiai lankoma poilsiautojų.
Dalgiakalnis (Aukštakalnis). Didkalvė, kurios aukštis siekia 168 m. Tai
geomorfologinis gamtos paminklas. Tai yra aukščiausiai virš jūros lygio iškilusi Dzūkijos
nacionalinio parko kopa. Jos aukštis siekia 168,1 metro. Ši kopa priklauso plačiausiam kopų
ruožui, kuris driekiasi nuo Marcinkonių kaimo.
Gaidžių galo kopa. Žemyninė kopa, kurios sudėtis: 70–90% smėlio yra vidutingrūdis
ir smulkiagrūdis, sudarytas iš 0,5–0,25 ir 0,25–0,1 mm grūdelių, vyrauja matiniai kvarco
grūdeliai.
Unikali, nes tai gyva žemyninė eolinė kopa. Reikia detalesnių geologinių tyrimų. Lengva
rasti.
Baltuojanti smėlio kalva – tai atvira eolinė kopa Gaidžių kampe. Marcinkonių kaimo
pakrašty, smėlis dar gyvas, aiškiai matosi, kad kopa dar slenka į daržus. Anot Dzūkijos
nacionalinio parko direkcijos darbuotojų; kopos pavadinimas yra kilęs nuo pavardės, kuri
šiame kaimo pakraštyje labai dažna.
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Kiškeliuškės griova (Janionių griova). Tai respublikinės reikšmės geomorfologinis gamtos
paminklas. Griovos sudėtis: moreninis priemolis, smėlingi ir žvyringi sluoksniai.
Kiškeliuškės griova – tai įspūdinga neigiama aktyvi erozinė reljefo forma, vingiuotai
įsirėžusi Nemuno slėnio kairiojo pusėje daugmaž statmena kryptimi Nemuno vagos atžvilgiu.
Savo aukštupyje ši griova siekia ariamus laukus už Nemuno slėnio ribos, t.y. paslėninę
priemolingą aukštumą, kuri priklauso morenos ruožų kalvotam lankui, apribojančiam iš pietų
pusės Nemuno slėnio čia perskrostą erdvią dubumą. Griovos pradžia yra maždaug 124 m
absoliutiniame aukštyje, o žiotys – ties Nemuno upės lygiu, vadinasi, nusileidusi beveik 54 m
žemiau.
Kiškeliuškės griova tęsiasi daugiau kaip 700 m ir turi keletą atšakų, kurių viena
(kairioji) taip pat gana ilga. Šios griovos plotis kaitus, vietomis siekia 50–70 m; gylis sudaro
iki 15 m, tačiau jis nevienodas: didžiausias susijęs su atkarpomis, kuriose griova skrodžia
Nemuno slėnio šlaito viršaus briauną ar aukštesniųjų terasų briaunas. Iš pradžių aukštupyje
griova yra vos kelių metrų gilumo ir siaura, jos dugnas (pirmieji maždaug 150 m) pasižymi
sausumu ir akmenuotumu. Nuo tos vietos, kur dugnas įsirėžęs žemiau gruntinio vandens
lygio, jame ir griovos šlaituose pasirodo šaltiniuotų vietų, iš jų atsiranda upokšnio tėkmė. Tai
Kiškeliuškės upelis, kuris kuo toliau nuo savo ištakos, tuo darosi vandeningesnis ir
sraunesnis. O teka jis iš pradžių slenkstėtu ir labai akmenuotu dugnu (vienoje vietoje ties
upelio vaga riogso net 1,6 m ilgio ir 1 m pločio riedulys). Pasitaiko vietų, kur upelio vagos
dugną sudaro moreninis priemolis, tačiau daugiausia vandens tėkmė vinguriuoja kietu
žvyringu griovos dugnu, iš pašlaičių, nedidelių sufozinių cirkų ir griovos atšakų telkdamas
vis daugiau susrūvančio požeminio vandens. Griovos šlaituose, ypač kur jie aukštesni,
statesni ir vis dar nenusistovėję, matosi smėlingų bei žvyringų sluoksnių, po jais
fragmentiškai – moreninio riedulio priemolio išeigų.
Atrodo, kad Lietuvos sukilėliai prieš Rusijos carizmą kažkur mišku apaugusioje
Kiškeliuškės griovoje (į ŠR nuo Kibyškių kaimo) 1863 metais buvo įsirengę ginklų dirbtuvę.
Rudnios cirkas. Tai sufozinis cirkas, paskelbtas geomorfologiniu gamtos paminklu,
esantis Skroblaus gamtiniame rezervate.
Ilgis
Plotis
Gylis
800 m
400–450 m
28 m
Rudnios cirkas – tai neigiama erozinė reljefo forma Skroblaus upelio slėnyje
kairiajame krante. Be šios vietos, Skroblaus slėnio duburinguose šlaituose yra ir daugiau
vietų, kur tęsiasi šaltiniuotų šlaitų slinkimas (sufoziniai reiškiniai). Rudnios cirko ilgis siekia
800 m, plotis 400–450 metrų. Šlaitai siekia 28 m aukščio.
Rudnios sufozinį cirką formuoja vakarinėje jo dalyje į paviršių ištekantys požeminiai
vandenys, kurie kartu išplauna ir griauna slėnio šlaitus. Čia pradžią įgauna Kubilnyčios
upelis, kuris teka išilgai cirko rytų kryptimi link Skroblaus. Upelio ilgis 900 m, aukščio
skirtumas tarp ištakų ir žiočių siekia virš 4 metrų. Cirko viduje esanti dauba yra užpelkėjusi.
Šiauriniai ir pietiniai cirko šlaitai šiuo metu neardomi. Visi šlaitai apaugę mišku (Kibirkštis,
2005). Rezervate esančio sufozinio cirko lankymas ribojamas.
Ūlos akis. Tai šaltinis, kuris paskelbtas respublikinės reikšmės hidrogeologiniu
gamtos paminklu. Šaltinio sudėtis: gėlas hidrokarbonato magninis kalcio vanduo.
Ūlos akis yra Ūlos upės kairiojo kranto terasoje, panašioje į ištęstą ovalą, kurio
apytikriai matmenys 300100 metrų. Šios terasos paviršius silpnai banguotas, jame yra
duburių su sausomis vagomis, nusitęsiančiomis iki pat Ūlos kranto. Ūlos upės paviršius ties
Ūlos akimi yra maždaug 95,1 m absoliutiniame aukštyje. Aukščio skirtumas tarp Ūlos akies ir
Ūlos upės (vietinės erozinės bazės) lygių sudaro apie 4 metrus. Ūlos akis atitolusi nuo Ūlos
upės skardingo kairiojo kranto apie 8 metrus. Šaltinio absoliutinis aukštis. Apie 99,5 metrai.
Uolienos, iš kurių teka šaltinis, jų amžius. Ūlos upės terasa, kurioje atsivėrusi Ūlos akis,
suklostyta iš gelsvai pilko vidutingrūdžio smėlio su nestorais tamsiai pilko smėlio (kelių cm)
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sluoksniais ir su 1–2 cm storio durpių intarpais. Šių uolienų amžius –fQIV ir fQIIInm. Šaltinyje
kylančios vandens tėkmės judinamas („kunkuliuojantis“) smėlis yra gerai surūšiuotas ir gana
smulkus; šlapias jis pilkai žalias, o išdžiūvęs paruduoja. Šaltinio išeigos sąlygos. Šaltinis yra
kylantis – matyt, iš gilesnių tarpmoreninių horizontų; jo išeiga sutelkta, nemigruojanti. Jis
susijęs su gana apskritu (piltuvišku) sufoziniu duburiu, kurio ilgis 4,4 m ir plotis 3,4 metrai.
Šio duburio kraštai virš šaltinio vandens lygio yra pakilę 20–40 cm.
Vandens gylis šaltinyje iki kylančios srovės permaišomo smėlio (t. y. tariamo dugno
ovališkame, 1,87 m ir 1,4 m ašis turinčiame plote) sudaro 23 cm, o lazda į tokį judantį
(„verdantį“) smėlį smenga dar 1,22 m. Vadinasi, viso sufozinio duburio gylis siekia maždaug
1,8 m.
Iš šaltinio vanduo per žemiausią duburio kraštą ir 1–4 m gylio slėniuką nuteka 0,2–1,5 m
pločio sekliu upeliu į Ūlos upę: iš pradžių pavingiuodamas maždaug 45 m teka lygiagrečiai
Ūlos vagai, o po to daro staigų posūkį į vakarus ir slenkstėtu dugnu čiurlendamas (vietomis
yra susidarę nedideli kriokliai) už 22 m įsilieja į Ūlą. Debitas. Jis matuotas 1990 07 07
paraboliniu slenksčiu (jo aukštis 5,9 cm) upelyje už 10 m nuo Ūlos akies: D = 2,1 l/s arba
137,24 m3 per parą. Vandens fizinės savybės.
Šaltinio vanduo skaidrus, bespalvis,
bekvapis, turi silpną rūdžių (geležies) skonį. Vandens temperatūra 1989 04 27 buvo 9 C, o
1990 07 07 siekė 8 C. Vandens cheminė sudėtis. Vandens pavyzdžiai imti 1989 04 27.
Cheminių analizių duomenys. Bendra mineralizacija – 120,45 mg/l. Pagrindiniai
komponentai (mg/l): Cl– – 5,3; HCO3– – 146,1; SO42– – 1; Na+ – 3,7; K+ – 0,17; Ca2+ – 32,06;
Mg2+ – 4,86. Kietumas (mg-ekv/l): bendras – 2,0; karbonatinis – 2,4; pastovusis – 0,0.
Biogeniniai junginiai (mg/l): NO3– – 0,15; NO2– – 0,01; NH4+ – 1,07; P/PO43– – 0,13;
Pbendras – 0,19; permanganatinė oksidacija – 1,44. Naftos produktai – neaptikta. SPAM
(detergentai) – 0,01
– C6H6Cl6, DDT, DDD, DDE) – neaptikta. Sunkieji
metalai (mg/l): Mn – 0,13; Fe – 0,6; Cu – 0,002; Zn – 0,042; Pb – < 0,02; Ni, Cd, Cr ir Co –
neaptikta.
Ūlos akies vandens cheminė formulė:
M 0,1 HCO3 95,9
Ca 78,6 Mg 11,9
Tai gėlas, minkštas, pagal cheminę sudėtį hidrokarbonato magninis kalcio vanduo.
Lyginant su geriamojo vandens kokybės standartais (maksimaliai leistinomis komponentų
koncentracijomis), šis vanduo turi 1,3 karto daugiau mangano ir maždaug 2 kartus daugiau
geležies.
Dujų išskyrimo reiškiniai. Iš šaltinio kyla dujų burbuliukai, pabadžius dugną, nekyla,
tačiau šaltinio duburio gilumoje, kraštuose (po vandeniu) matosi daug smulkių blizgančių
dujų burbuliukų.
Nuosėdos. Vandenyje plaukioja pilki su rusvu atspalviu dumbliai (plėvelės pavidalo
gabalai, draikanos, ant medienos šakelių kaupiasi „metalinės“ nuosėdos. Šaltinio režimas.
Pagal vietinių gyventojų pasakojimus šaltinio debitas pastovus. Šaltinio panaudojimas.
Aplinkinių kaimų gyventojai vandenį iš Ūlos akies vartoja gėrimui ir gydymuisi. Jonas
Kvaraciejus iš Mančiagirio kaimo pasakojo, kad vaikystėje gydėsi akis, ir iš šito šaltinio
vanduo jam padėjo. Senesni gyventojai tiki, kad Ūlos akies vanduo gali pagelbėti nuo įvairių
ligų, jeigu prie šaltinio bus einama vos tik saulei nusileidus.
Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios. Juozas Česnulevičius, dabar gyvenantis
Merkinėje, pasakojo, kad panašių į Ūlos akį šaltinių yra ir Ūlos upės dugne (po vandeniu),
tačiau jų vietos nežinomos. Šaltinį lengva privažiuoti ir nesunku rast.
Bobos daržo šaltinis. Hidrogeologinis gamtos paveldo objektas (savivaldybės).
„Bobos daržo” šaltinis yra Dzūkijos nacionaliniame parke, Margionių kaimo
pakraštyje, termokarstinės depresijos gale, 0,65 km į pietus nuo trianguliacinio punkto,
esančio ant Kalnuočių kalvos, 1,1 km į šiaurės rytus nuo Margionių geležinkelio stoties ir
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8,3 km į pietvakarius nuo Marcinkonių bažnyčios. Šis šaltinis yra Skroblaus versmių
hidrogeologinio gamtos paminklo teritorijoje.
Skroblaus slėnyje – jo dugne ir šlaituose – gausu šaltinių, dosniai maitinančių upelį
tyru vandeniu. „Bobos daržo“ šaltinis – tik vienas iš daugelio, bet būtent jis yra Skroblaus
upelio ištakos. Šioje vietoje, radęs vandeniui laidžių nuogulų plotą, išsikrauna gruntinis
vanduo. Gruntinio vandens horizontas šioje vietoje yra labai vandeningas, nes jį maitina ne
tik atmosferiniai krituliai, bet ir giliau slūgsančių tarpmoreninių horizontų vandenys. Šaltinio
vanduo yra gėlas, skaidrus, bespalvis, be kvapo. Vanduo yra vidutinio kietumo (3,2 mg/l),
pagal cheminę sudėtį – hidrokarbonatinio tipo. Karbonatai pasišalina virinant – jie iškrinta
nuosėdomis. Vandenyje nėra geležies, nitritų ir amoniako, o nitratų kiekis daug mažesnis
negu leistina norma. Šaltinio vanduo atitinka geriamajam vandeniui keliamus kokybės
reikalavimus.
Skroblaus aukštupys formavosi ypatingų geologinių sąlygų veikiamas. Nuo šiauriau
stovėjusio paskutiniojo ledyno pakraščio pietų kryptimi plūdę tirpsmo vandenys šiose
apylinkėse suklojo smėlingą storymę, siekiančią iki 47 m storio. Nuosėdose kartu buvo
„palaidoti“ ir nespėję ištirpti ledo luistai, kurie vėliau, atšilus klimatui, tirpo ir taip formavosi
termokarstinis slėnis. Ledo ertmėse kaupėsi smėlingos nuosėdos, kurios galutinai ištirpus
ledui liko stūksoti termokarstinio slėnio dugne kalvų pavidalu. „Palaidoto“ ledo tirpimas ir jį
dengusių nuogulų įdubimas vyko keliais etapais. Apie tai byloja termokarstinio slėnio
pakraščiuose esančios terasos.
Maždaug prieš 12–13 tūkst. metų, ištirpus paskutiniajam ledynui, slėnio dugne
buvusiose įdubose tyvuliavo ežeriukai, kuriuose sėdo gėlavandenės karbonatinės nuosėdos.
Jos aptinkamos slėnio dugne tarp Margionių ir Kapiniškių. Tuo pat metu augalijos
nesutvirtintos smėlingos nuogulos buvo intensyviai pustomos vėjo, formavosi kontinentinės
kopos, stebimos abipus slėnio. Vėliau termokarstiniu slėniu pasinaudojo Skroblaus upelis,
kuris ir šiandien gausiai maitinamas iš žemės gelmių besiveržiančio vandens.
Įdomu ir tai, kad būtent toje vietoje, kur dabar teka Skroblus, žemės gelmėse tūno du
tektoniškai aktyvūs kristalinio pamato blokai. Rytinis blokas pamažu kyla, o vakarinis –
leidžiasi. Skroblaus upelis yra tarsi prisiderinęs prie šių neramių žemės gelmių elementų – jis
prasideda ties minėtų blokų susilietimu ir teka išilgai lūžio. Prie versmių įrengtas lankytojams
skirtas takas.
O štai ką apie šaltinį pasakoja Margonių kaimo gyventoja Marija BalevičiūtėVolungevičienė: „Yra tokia vieta – Bobos daržas, o ty tokia duobelė, o jos dugno neregėc. Tai
mumi tep porino: sako iš ty bobulė vaikus parneša. Buvo mūs kaimynų vaikai, ale jau
ūgtelėjį, ir bobulė dar vienų mažiukų sugovė. Mes pastarėm ir nutarėm, kad gana. Reikia kų
tai daryc, kad jau toj bobulė vaikų nenešot. Klapatas: supk, žiūrėk, negali bėgioc, ku visi. Tai
ciej vaikai ir aš, ir dar mergaitė lupom iš tvoros lotų ir ajom tan Bobos daržan. O karcis ilga,
o mes jų vos nešam... Ir – kyšc mes tų lotų ton duobelėn, o kas ty – jų atgal! Nutarėm, kad
nieko nepadarysim. Cik inšlapom, išsimurinom... Kitų dzien mes ir vėl. Cik dar akmenį.
Akmenų ca nedaugel. Tai iš toli. Visų dzien sukaitį ricinom, ale vos cik atricinom ton
duobelėn. Jau parajom mūs – durys uždarytos! Nesugaus bobulė daugiau mažiukų. Tuokart
niekas ir negimė. O paskui paaugom ir ėmėm suprasc, iš kur ciej vaikeliai randas“.
Verduolis (šaltinis). Sinonimas: Samardotiškių šaltinis, esantis Skroblaus
gamtiniame rezervate.
Kubilnyčia (šaltinis). Sinonimas: Kubilnyčios šaltinis, esantis Skroblaus

gamtiniame rezervate.
Zackagirio šaltinis. Sinonimas: Dorupis, Zackagirio upelio aukštupys. Zackagiris
(Dorupis) išteka pelkėtoje duburiuotoje vietovėje apie 1 km į rytus nuo Marcinkonių kaimo.
Upelio ilgis siekia 4,9 km. Vidurupyje Zackagiris (Dorupio) vaga ištiesinta, nusausintos
pelkutės ir pievos. Dažnai nesusipratimų sukelia šio upelio pavadinimas. Hidrologai šį upelį
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nuo praeito šimtmečio vidurio visuose šaltiniuose vadina Dorupiu, nors kai kurie tyrinėtojai jį
vadino ir Duobupiu. Zackagirio pavadinimas, kilęs nuo upelio ištakų vietovės pavadinimo
irgi naudojamas viso upelio pavadinimui. Vietos gyventojai paprastai visiškai nenaudoja tik
pro jų vienintelį kaimą tekančio upelio pavadinimo, todėl turbūt ir nėra vieningo pavadinimo.
Skroblaus versmės. Versmėta pelkė, šaltinis – upelis, šaltiniuota pieva. Tai
hidrogeologinis gamtos paminklas, esantis Kariniškių kraštovaizdžio draustinyje.
Jaučio pėda. Tipas: riedulys, esantis Liškiavos kraštovaizdžio draustinyje. Reidulio
sudėtis: pilkas granitogneisas su pegmatitinėmis gyslomis. „Pėda“ – kitokios sudėties
uolienos išdūlėjusios linzės liekana, kurią per vidurį kerta gysla.
Riedulys yra netaisyklingos pailgos formos, nežymiai kampuotas iš viršaus per vidurį
truputį įlinkęs, apzulintas. Žemės paviršiuje jo matomos dalies didžiausi matmenys yra:
aukštis – 0,7 m; ilgis – 1,4 m, plotis 0,95 m; horizontali apimtis – 3,9 m. Riedulį sudaranti
uoliena – pilkas granitas su pegmatitiniais intarpais (gyslomis). Rytiniame riedulio šone
maždaug 0,5 m aukštyje yra 26 cm ilgio, 15 cm pločio, 1,0–1,5 cm gylio ovalinės formos
stačiais krašteliais įdubimas, kurį išilgai, beveik per vidurį, dalija truputį iškilusi pegmatitinė
gysla. Šis įdubimas greičiausiai atsiranda išdūlėjus kitokios petrografinės sudėties uolienos
intarpui.
Riedulio aplinką sudaro Nemuno upės terasinė aikštelė, kurią už 40 m į R kerta
kairysis Nemuno intakas Krūčius; į ŠV ir 150 m stūkso Liškiavos piliakalnis; nuo riedulio iki
Nemuno upės vandens lygio yra maždaug 60 metrų. Akmuo guli atviroje, žole apaugusioje
aikštelėje
Raganos akmuo – tai riedulys esantis, Liškiavos kraštovaizdžio draustinyje. Riedulio
sudėtis: pilkas granitogneisas. Stambus riedulys turi išlikusią tarp vietos gyventojų
mitologinę vertę: esą prie šio akmens perkūnas žmones trenkiąs.
Riedulys yra netaisyklingos ovališkos formos, apzulintas, be aštrių kampų (pirminių).
Jo didžiausi matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies): aukštis – 2,5 m; ilgis – 3,5 m;
plotis – 1,8 m; horizontali apimtis – 9,8 metrai. Riedulį sudaranti uoliena yra magminės
kilmės su metamorfizacijos požymiais (pilkas, vietomis rožinis granito gneisas).
Raganos akmuo keliose vietose įtrūkęs. Ryškiausiai – lygiagrečiai žemės paviršiui
esantis trūkis maždaug 2,1 m aukštyje nuo žemės paviršiaus „atidalina“ riedulio kepurę.
Pietinėje riedulio dalyje virš minėto trūkio, stačiu kampu išskeltas 90 cm pločio, 60 cm
aukščio ir maždaug tiek pat gylio riedulio gabalas.
Raganos akmuo yra 0,5 km nuo Liškiavos miestelio, į P per 70 m nuo vieškelio,
einančio nuo Liškiavos į R link Žeimių palei Nemuno tėkmę kairiajame krante. Šlaitas,
kuriame įsispraudęs riedulys yra maždaug 5 m aukščio.
Už kelių metrų nuo riedulio į vieškelio pusę stovi tradicinis trikampis paminklinis
ženklas, skelbiantis, kad šis akmuo yra archeologijos paminklas. Tačiau nuo kelio šis ženklas
nėra matomas.
Tarp vietos gyventojų yra išlikusių pasakojimų apie raganos akmens mitologinę vertę.
Pertriuko akmuo. Riedulys esantis dešiniajame Ūlos krante, tai – didžiausias
Dzūkijos nacionalinio parko akmuo.
Petriuko akmuo yra 2 m aukščio. Akmenį lengva rasti, bet reikia atlikti detalesnius
geologinius tyrimus.
Dešiniajame Ūlos upės krante, netoli santakos su Merkiu, stūkso bene didžiausias
Parko akmuo. Netyčia jam prigijo Mardasavo kaimo dainiaus Petro Zalansko vardas.
(Dzūkijos Nacionalinis Parkas).
Perkūno akmuo. Riedulys, esantis Merkio kraštovaizdžio draustinyje.
Reikia detalesnių geologinių tyrimų. Akmenį lengva rasti, kai Merkio upės vanduo
nusekęs. Senoliai pasakoja, kad senais laikais kartą pamilo samdinys turtingo ūkininko dukrą,
o ir ji jam buvo neabejinga. Karšta slapta meilė buvo, bet bėda – tėvai jai nepritarė ir
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nelaimino. Pamatė kartą mergaitės motina jaunuolius ant akmens meiliai besikalbančius,
svajomis savo likimą audžiančius ir iš širdies gelmių tarė: „Kad jus perkūnas suvenčiavot“.
Oi negerą valandą žodžiai išsprūdo, nes iš giedro dangaus baisus žaibas trenkęs, o
atsipeikėjusi motina vietoj vaikų upėj pamatė perpus perskeltą akmenį.
Jonionių akmenys. Riedulynas, esantis Nemuno kraštovaizdžio draustinyje. Sudėtis:
vyrauja magminės kilmės rieduliai.
Tai viena iš didesnių riedulių sankaupų prie Nemuno upės. Rieduliai susitelkę prie pat
vandens maždaug 150–200 m ilgio iki 25 m pločio ruože palei kairįjį Nemuno upės krantą.
Tikslesnį jų skaičių nustatyti sunku, nes daugelį akmenų semia upės vanduo. Galima spėti jų
esant kelis šimtus.
Dauguma riedulių ovališkos formos, vyrauja 0,4–1,0 m skersmens akmenys, tačiau
yra keletas stambesnių, kurių skersmuo – 1,5–2,0 metrai. Akmenys daugumoje sudaryti iš
magminės kilmės uolienų, būdingų kontinentinių apledėjimų metu į Lietuvos teritoriją
atineštiems rieduliams.
Jonionių akmenys aplankyti 1997 metų liepos ir rugsėjo mėnesiais. Riedulyno
gamtinė būklė natūrali, įspūdingiausiai atrodo esant žemesniam Nemuno vandens lygiui.
Riedulyno aplinką sudaro Nemuno upės priekrantinis ruožas (šioje vietoje apie 50 m
pločio) ir mišku bei krūmais apaugęs 5–6 m aukščio raguvotas Nemuno slėnio šlaitas. Čia
fiksuotos Jonionių tarpledynmečio nuogulos. Už 250 m pasroviui, šlaite atsiveria garsioji
Kiškeliuškės griova – geologijos paminklas.
Tokios labai riedulingos, seklesnės upių atkarpos anksčiau liaudyje buvo sėkmingai
naudojamos persikelti pėsčiomis į kitą krantą, bet Jonionių akmenys randami sunkiau. Jie
pažymėti 1997 metų (gana apytiksliai) Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato
turistiniame žemėlapyje. 1997 metų rugsėjį tarptautinės INQUA–SEQS konferencijos
dalyviai ekskursijos metu, atvykę prie Jonionių tarpledynmečio nuogulų atodangos, galėjo
grožėtis šiais akmenimis.
Viedzmos akmuo. Riedulys – mitologinis objektas. Reikia detalesnių geologinių

tyrimų. Sunkiai randamas.
Kraštotyrininkas Emilis Šneideris 1934 m. užrašė ricieliškių pasakojimą, liudijantį
Vinco Krėvės poringes: Liškiavos pilį mūrijo „viedzmos“. Nešė šitą akmenį viedzma, bet
užgiedojo gaidys, trūko viedzmos prijuostės raiščiai – akmuo ir liko Liškiavos laukuose.
Norint apjuosti akmenį reikėjo 18 metrų ilgumo virvės. Suskaldė šį archeologijos paminklą
tarybinio kaimo „pertvarkytojai“. Ricieliškiai ši akmenį vadina Nevieros vardu (Dzūkijos
nacionalinis parkas).
4. BIOLOGINĖS VERTYBĖS
Augalija. Didesnioji parko dalis patenka į Dainavos - Polesės poprovincijos Dainavos
lygumos rajoną. Kaip rašė profesorė M. Natkevičaitė - Ivanauskienė, šio rajono augalijai
būdingi termofiliniai kerpšiliai bei pušų retmiškiai su smėliniu ir polesiniu eraičinais (Festuca
polesica, F. psammophilla), melsvaja kelerija (Koeleria glauca), smiltynine kulkšne
(Astragalus arenarius) ir kitais šilumamėgiais smėlynų augalais; paprastosios gvaizdės
(Armeria elongata) ir kalninio skarenio (Libanotis montana) smiltpievės. Dainavos lygumos
rajono floristinį ir fitocenologinį savitumą lemia šio krašto reljefo formavimosi istorija bei
dabartinės reljefo ypatybės. Vienas iš geriausių migracijų kelių augalams yra upių slėniai.
Nemažai subokeaninių floros rūšių atkeliavo į Nemuno - Merkio lygumas iš Centrinės
Europos sričių Vislos-Narevo-Bebro prieledyninėmis zandrinėmis lygumomis. Tuo tarpu
kontinentinės rūšys atkeliavo kitais keliais, būtent iš prieledyninių Dniepro-Pripetės smėlio
lygumų Nemuno kairiųjų intakų slėniais /35/. Šiuolaikiniame floros formavimosi etape didelę
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įtaką užneštinių rūšių plitimui turėjo ir turi Peterburgo - Varšuvos geležinkelis, kertantis
parko teritoriją.
Šiaurvakarinė parko dalis priklauso Pabaltijo baltmiškinių eglynų provincijos Pietų
Lietuvos aukštumų rajonui, kuriam būdingi baltmiškiniai eglynai su ąžuolu ir kitais
plačialapiais medžiais, pievų bendrijos su paupine usnimi (Cirsium rivulare), sausi žolynai su
geltonžiede žvaigždūne (Scabiosa ochroleuca). Šioje parko dalyje, patenkančioje į Dzūkų
aukštumos fizinį-geografinį rajoną, geresnės sąlygos žemės ūkiui ir todėl natūralios augalijos
išlikę mažiau, nei Pietryčių Lietuvos smėlėtoje lygumoje.
Didesniąją parko teritorijos dalį (78%) dengia miškai, kurie užima 43 200 ha. Didesnė
parko medynų dalis (81%) jauni ir pusamžiai. Upių slėniuose išliko natūralių užliejamų pievų
ir sauspievių, parko pietuose nemaži aukštapelkių plotai. Termofiliniuose pušynuose,
augančiuose ant kontinentinių kopų, susiformavo savitos augalų bendrijos, čia nemažai
pietinio paplitimo rūšių.
Pelkės. Didžiausi pelkių plotai yra apie Musteikos kaimą - tai Imškų raistas,
Didziabalė, kitos didesnės pelkės - Dėlinio pelkė netoli Žiūrų, Glyno aukštapelkė, labai įdomi
savo augalija Bakanauskų pelkė. Pelkių augalija paplitusi ir kai kurių ežerų pakrantėse Versminio, Ežerėlio, Trikampio, dubaklonyje prie Lynežerio kaimo, kur telkšo Lynežeris ir
Aklalis, Ežeryno ir Krakinio pakrantėse prie Lizdų. Taip pat nedidelės pelkaitės sutinkamos
reljefo pažemėjimuose kalvotoje parko dalyje apie Subartonis. Labai savitos tarpinio tipo
pelkių augalijos bendrijos Kempės upelio slėnyje ir pelkėtame Skroblaus slėnyje Kapiniškėse
- taip vadinamoje Skerdzimų pievoje. Didesnėse pelkėse galima surasti įvairių pelkių tipų
augaliją - aukštapelkių, tarpinio tipo pelkių ir žemapelkių, mažesnėse - bendrijų įvairovė
nedidelė, dažniausiai vyrauja žemapelkių augalija. Didžiausia tarpinio tipo pelkių bendrijų
įvairovė yra Kempės upelio slėnyje ir Skroblaus slėnyje Kapiniškėse.
Aukštapelkių augalijoje vyrauja gailiniai pušynai Ledo-Pinetum Tx.55, magelaniniai
kiminynai Sphagnetum magellanici (Malc.29) Kastner et Flossner 33 em Diers.75), o aplink
pelkinius ežerėlius - svyruokliniai viksvynai Caricetum limosae Br.-Bl.21 Osvald 23.
Musteikos apylinkėse sutinkama reta Pietų Lietuvai rūšis, esanti ant pietinės arealo ribos durpyninis bereinis (Chamaedaphne calyculata).
Tarpinio tipo pelkių augalijoje vyrauja laibaviksvynai Caricetum lasiocarpae Koch
26, laibašakniai viksvynai Caricetum chordorhizae Paul et Lutz, 41, snapuotieji viksvynai
Caricetum rostratae Rubel 12, apvaliaviksvynai Caricetum diandrae Oberd. 57 ir pelkiniai
beržynai Betuletum pubescentis Tx. 55.
Parko žemapelkėse vyrauja raistinės bendrijos: viksviniai juodalksnynai Carici
elongatae-Alnetum Koch 26, kimininiai juodalksnynai Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.Gorn.75, pilkieji gluosnynai Salicetum pentandro-cinereae Pass.61, o taip pat ir žolinės šeriuotieji viksvynai Caricetum appropinquatae (Koch 26) Soo 38, pelkiniai viksvynai
Caricetum acutiformis Sauer 37, šaltiniuotose vietose nemažus plotus užima ir šluotelinės
viksvos bendrijos Caricetum paniculatae.
Parko pelkėse buvo aptikta nemažai bendrijų su Raudonosios knygos rūšimis. Tai
bendrijos su patvankiniu pataisiuku (Lycopodiella inundata), laplandiniu karklu (Salix
lapponum), Rusovo gegūne (Dactylorhiza russowii), baltijine gegūne (Dactylorhiza baltica).
Natūralios pievos. Natūralių ar pusiau natūralių, ekstensyviai naudojamų pievų parke
nėra daug, jos telkiasi Merkio, Grūdos, Ūlos bei kitų upių salpose ir slėnių šlaituose. Apie
Roduką, Norulius, taip pat ir prie Marcinkonių, Merkinės nemažus plotus užima kultūrinės
pievos ir ganyklos, pastaruoju metu daugelyje vietų labai apleistos. Natūralios ekstensyviai
naudojamos salpinės pievos, ypač Merkio slėnyje, pasižymi labai didele pievų bendrijų
įvairove. Arčiau vandens auga monažolynai Glycerietum maximae Hueck 31 bei dryžutynai
Phalaridetum arundinaceae Libbert 31. Senvagių pakraščiais, salpos pažemėjimuose dažnos
balinių pievų bendrijos, priklausančios Filipendulion, Magnocaricion bei Calthion
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sąjungoms. Tai vingiorykštynai, viksvameldynai, stambiaviksvynai. Šios bendrijos vyrauja
Grūdos salpoje. Sausesnėse vietose driekiasi šluotsmilgynai Deschampsietum caespitosae
Horvati 1930 su gausiai augančia Polygonum bistorta, ant kalvelių- Hyperico-Polygaletum
vulgaris Prsg, Knapp 1951 ass. Trašių pievų Molinio-Arrhenatheretea bendrijos upių salpose
užima nedidelius plotus. Tai šunažolynai, beginkliadirsynai, tikrieji eraičinynai ir
pašiaušėlynai. Labai reti yra ir stepinių pievų fragmentai, kuriose vyrauja Delavinio kelerija ir
siauralapė miglė. Šiose bendrijose sutinkamos tokios saugomos rūšys kaip kampuotasis
česnakas (Allium angulosum), Borbašo gvazdikas (Dianthus borbasii), ilguolinė kulkšnė
(Astragalus cicer). Kalvotoje parko dalyje ir upių slėniuose neretai galima rasti ir
šilumamėgių pamiškių ir šlaitų pievų, priskiriamų Trifolio-Geranietea sanguinei klasei.
Šiuose įvairiarūšiuose žolynuose auga daug vaistinių ir apyrečių augalų rūšių, geros sąlygos
entomofaunai.
Smėlėtajai lygumai gana būdingos ir smėlynų bendrijos, nors jos ir neužma didelių
plotų, dažniausiai sutinkamos pušynų pakraščiuose, ant stačių smėlėtų upių šlaitų bei vietose,
kur dėl kokios nors ūkinės veiklos suardoma augalinė danga ir atsiveria atviras smėlis. Ten
dažniausiai įsikuria smiltyninio šepetuko bendrijos, priskiriamos Spergulo vernalisCorynephoretum (Tx. 28) Libb. 33 ass. bei vėlesnėje užaugimo stadijoje kelerijynai Festuco
polesicea-Koelerietum glaucae Bandž. 1985. Sausuose šlaituose neretos ir avinio eraičino
bendrijos, priskiriamos Sileno otitis-Festucetum Libb. 33 as., smiltpievėse dažnos ir bendrijos
su gvaizde Dianto-Armerietum Krausch 59.
Vandens augalija. Ežerų parke nėra labai daug, bet jie pasižymi didele augalijos
įvairove. Daugiausia sutinkami juostinio - fragmentinio užaugimo tipo ežerai, kuriuose
dažnai būna gerai išreikštos helohidrofitų - nendrių, švendrų juostos, o plūduriuojančioji ir
pasinėrusioji vandens augalija nesudaro ištisinių juostų - tai Lizdų, Bedugnio, Galvinio,
Glyno, Lynežerio ir kiti ežerai. Gausiausia vandens augalija yra juostinio ištisinio užaugimo
tipo ežeruose, kuriuose gerai išsivysčiusios visos juostos. Tokie yra Kempės upelio slėnio
ežerai - Pakampys, Dumblis, Balažeris Netiesys, Netiesėlis. Liūniniuose distrofinio tipo
ežerai - Versminis, Ežerėlis, Dėlinis - paprastai nedideli, pakrantės užpelkėjusios. Tokiuose
ežeruose paprastai auga tik atskiros rūšys ir bendrijų nesudaro.
Dauguma parko upių yra gana švarios, šaltavandenės ir sraunios, todėl vandens
augalija nėra labai išsivysčiusi. Mažesniuose upeliuose gana dažnos siauralapės drėgmenės
bendrijos, retos kitose Lietuvos upėse, taip pat kanadinės elodėjos, vandeninių vėdrynų,
garbiniuotosios plūdės bendrijos.
Floristiniai parko savitumai. Unikalios fizinės geografinės sąlygos, tankus upių
slėnių tinklas ir palyginti ekstensyvi ūkinė veikla lėmė, kad parko teritorijoje susiformavo
turtingai ir labai savita flora. Čia auga virš 750 aukštesniųjų augalų rūšių. Upių slėniais ir
smėlėtomis lygumomis per rajono teritoriją į Lietuvą atkeliavo nemažai rūšių, ypač iš
Pietryčių ir Centrinės Europos, todėl dabar parke galime rasti daug ribinio paplitimo rūšių,
kurių nėra kitur Lietuvoje arba jos labai retos, dauguma jų įrašytos ir į saugomų rūšių sąrašus.
Tai miškų rūšys penkialapis dobilas (Trifolium lupinaster), žalsvažiedė naktižiedė (S.
chlorantha), didžiažiedė juodgalvė (Prunella grandiflora); pievų rūšys kaip kad kampuotasis
česnakas (Allium angulosum), Borbašo gvazdikas (Dianthus borbasii), Delavinio kelerija
(Koeleria delavignei), paprastoji bekmanija (Beckmannia eruciformis), smėlinis eraičinas
(Festuca psammophilla).
Čia auga Poliesės smėlingų senslėnių neoendemai - Gorskio pūtelis (Tragopogon
gorskianus), lietuvinė naktižiedė (Silene lithuanica); Bohemijos - Lenkijos endemas smėlinis
eraičinas (Festuca psammophila); subendeminės rūšys - Borbašo gvazdikas (Dianthus
borbasii) ir Delavinio kelerija (Koeleria delavignei); tokios kalninės rūšys kaip kalninė
arnika (Arnica montana), paupinė usnis (Cirsium rivulare). Be to Parke rastos ir kai kurios
rūšys, labai retos visoje Lietuvoje, kurių žinoma mažiau kaip 10 radimviečių - raudonasis
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garbenis (Cephalanthera rubra), didysis asiūklis (Equisetum telmateia), svogūninė dantažolė
(Dentaria bulbifera), šakotasis ir virgininis varpeniai (Botrychium matricariifolium, B.
virginianum) ir kitos.
Nacionalinio parko teritoriją pietrytinėje dalyje kerta geležinkelis, kuriuo eismas
dabartiniu metu vyksta tik iki Marcinkonių, magistraliniai krašto keliai į Kauną ir Vilnių,
todėl čia, dažniausiai pakelėse, pagelžkėlėse ir daržuose, sutinkama ir nemažai užneštinių
augalų. Kita užneštinių rūšių koncentracijos vieta yra upių slėniai, miškų bendrijose
užneštinės nėra labai išplitusios, dažniausiai telkiasi pamiškėse ir šalia miško kelių.
Vandenyje dažna kanadinė elodėja, natūraliose paupių buveinėse labiausiai išplitusi invazinė
rūšis uosialapis klevas ir dygliavaisis virkštenis (ypač Nemuno slėnyje ir Merkio žemupyje),
bitinė sprigė Stangės žiotyse Merkinėje, Subartonių miškuose ir deš. Nemuno krante
Mižonyse. Invazinė rūšis Sosnovskio barštis sutinkama dviejuose židiniuose Liškiavos ir
Uciekos apylinkėse. Miškuose išplitusi smulkiažiedė sprigė, nereti daugiamečiai lubinai bei
zuikiakrūmiai, Merkinės apylinkėse gana gausiai sodinta ir išplitusi vėlyvoji ieva, pietinėje
parko dalyje pasitaiko sodintų putinalapių pūslenių. Marcinkonių, Mančiagirės, Trasninko ir
kitų kaimų smėlynuose sutinkama smiltyninė rugiaveidė, dvimetė nakviša, į dirvonuojančius
laukus skverbiasi vienametis šermenis.
Saugomų augalų bendrijų, sutinkamos Dzūkijos nacionaliniame parke. Saugomų
augalų bendrijų sąrašas patvirtintas Aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.
237 „Dėl augalų bendrijų Raudonosios knygos sąrašo patvirtinimo“. Į šį sąrašą įtrauktos 54
bendrijos, suskirstytos į 5 kategorijas: 0 kategorija – išnykusios bendrijos, žinomos iš
literatūrinių šaltinių (1); I kategorija – nedidelio arealo ir visame areale retos bendrijos, jų
diagnostinės rūšys įrašytos į Lietuvos ar gretimų regionų raudonąsias knygas (14); II
kategorija – labai retos Lietuvoje bendrijos, jų užimami plotai maži, būdingos fiziniamgeografiniam Lietuvos rajonui. Bendrijoms yra didelė grėsmė išnykti dėl ūkinės ir
rekreacinės veiklos (22); III kategorija – Lietuvoje retos arba etaloninės augalų bendrijos
(10); IV kategorija – neapibrėžto statuso ( nepakankamai ištirtos, neaiškaus paplitimo)
bendrijos.
Dzūkijos nacionaliniame parke yra 9 Lietuvoje saugomų augalų bendrijų buveinės.
I kategorija
1.
Šerialapis smilgynas – Agrostietum vinealis Shelyag – Sosonko et. al. 1986
II kategorija
1.
Viksvuolinis dumblenynas – Cypero fusci – Limoselletum aquaticae (Oberd. 1957)
Korneck 1960
2.
Eraičininis kelerijynas – Festuco psammophilae – Koelerietum glaucae Kobendza 1930
3.
Šerialapinis vikšrynas – Juncetum squarrosi Nordhagen 1922
4.
Kežinis veronikynas – Spergulo – Veronicetum dillenii (Wojcik 1965) Warcholinska
1981
III kategorija
1.
Šaltininis smilgaitynas – Catabrosetum aquaticae Rübel 1912
2.
Snaputinis plukynas – Geranio – Anemonetum sylvestris Th. Müller 1961.
3.
Miškinis monažolynas – Glycerietum plicato – nemoralis Kopecky 1972.
4.
Kurklinis drėgnuolynas – Ranunculo - Sietum erecti – submersi (Roll1939) Th. Müller
1962
IV kategorija
1. Plūdinis kurklynas - Ranunculetum fluitantis Allorge 1922.
Dzūkijos nacionaliniame parke gausu vaistinių augalų. Vaistažolių paruošos ir jų
vartojimas Dzūkijoje yra tradicinis, perduodamas iš kartos į kartą. Vien Zervynose geresniais
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metais buvo superkama virš 100 t vaistažolių. Parko miškuose paplitę kadagiai, sausose
miško aikštelėse - čiobreliai, smiltyniniai šlamučiai, pelkėse - gailiai, viržiai. Nemažai
vaistinių augalų ir paupių pievose - paprastoji vingiorykštė, valerijonas. Gausu ir uoginių
augalų - mėlynių (ypač Kibyšių ir Musteikos g-jose) ir bruknių (Musteikos, Puvočiųi,
Merkinės g-jose). Tačiau dabar šis verslas tik vegetuoja.
Samanos. Dzūkijos nacionaliniame parke nustatytos 210 rūšių (40 kerpsamanių ir 170
lapsamanių) samanos. Tai apie 45 % visų Lietuvoje žinomų samanų (35 % kerpsamanių ir
apie 50 % lapsamanių). Dzūkijos nacionalinio parko samanos priskiriamos 43 šeimoms ir 100
genčių (2 priedas). Gausiausiai atstovaujamos Sphagnaceae (21 rūšis) ir Amblystegiaceae (19
rūšių) šeimos, kurios apjungia daugiausia šlapių vietų samanas. Taip pat gausu samanų iš
Brachytheciaceae (po 15 rūšių), Bryaceae (14 rūšių), Hypnaceae, Mniaceae (po 11 rūšių),
Pottiaceae, Dicranaceae (po 10 rūšių), Polytrichaceae, Plagiotheciaceae (po 8 rūšis) šeimų.
Gausiausios samanų miškų buveinės, juose aptinkama daugiau nei pusė (apie 60 %) visų
Dzūkijos nacionaliniame parke užregistruotų samanų (113 rūšių). Tokią didelę įvairovę
miškuose nulemia tiek ekologinių sąlygų, tiek substratų įvairovė. Miškuose ant dirvožemio
užregistruotos 72, ant medžių kamienų 22, ant pūvančios medienos – 24 samanų rūšys.
Dzūkijos nacionaliniame parke užregistruota 14 samanų rūšių, įrašytų į Lietuvos
raudonąją knygą: 1 kategorija – 1 rūšis, 2 kategorija – 7 rūšys, 3 kategorija – 5 rūšys, 4
kategorija – 1 rūšis. Bubaumia viridis ir Hamatocaulis vernicosus įrašytos į Europos
Sąjungos buveinių direktyvos I ir Berno konvencijos II priedus, šios dvi rūšys, o taip pat dar
keturios (Callicladium haldanianum, Neckera pennata, Pottia bryoides ir Buxbaumia
aphylla), įrašytos į Europos samanų raudonąją knygą (1995).
Dzūkijos nacionalinis parkas yra labai svarbus samanų, įrašytų į Europos Sąjungos
Direktyvos I priedą apsaugai. Buxbaumia viridis kitose Lietuvos vietose, išskyrus Dzūkijos
nacionalinį parką, neaptikta, Hamatocaulis vernicosus populiacijos vienos iš gausiausių
Lietuvoje.
Retosios rūšys aptinkamos įvairiuose ekotopuose: žemapelkėse ir tarpinėse pelkėse
(Calliergon trifarium, Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra, Rhizomnium
pseudopunctatum,
Sphagnum
platyphyllum),
pušynuose
(Dicranum
spurium),
juodalksnynuose (Callicladium haldanianum, Geocalyx graveolens), eglynuose (Trichocolea
tomentella, Buxbaumia viridis), plačialapių miškuose (Neckera pennata), šaltiniuose
(Homomallium incurvatum), netgi dirbamuose laukuose (Potia bryoides, Pterygoneurum
subsessile).
Kerpės ir grybai. Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje užregistruota 731 grybų
(makromicetų) rūšis (104 aukšliagrybūnai (Ascomycota), 627 papėdgrybūnai
(Basidiomycota)). Iš jų 11 grybų rūšių šio tyrimo metu užregistruotos pirmą kartą Lietuvoje,
7 iš jų kol kas žinomos tik iš Dzūkijos NP. Didžioji dalis (402 rūšys; 55 %) parke
identifikuotų makromicetų yra kepurėtieji (Agaricales s.l.) grybai. Kempininių
(Aphyllaphorales s.l.) grybų nustatyta 190 rūšių (26 %). Mažesniąją dalį visų identifikuotų
grybų sudaro diskomicetai (80 rūšių; 11 %), pirenomicetai (24 rūšys; 3 %), gasteromicetai
(22 rūšys; 3 %) ir heterobasidiomicetai (14 rūšių; 2 %).
Dzūkijos nacionaliniame parke identifikuoti makromicetai priklauso įvairioms
trofinėms grybų grupėms. Gausiausi rūšių yra lapuočių ir spygliuočių medieną ardantys
grybai – medienos saprotrofai (251 rūšys; 34 %). Nemažą dalį (214 rūšys; 29%) visų
nustatytų rūšių užima simbiotrofai, sudarantys ektomikorizę su medžių ir krūmų šaknimis.
Paklotės saprotrofų, skaidančių nukritusius spyglius, lapus, šakeles, želėdžių ekskrementus, ir
dirvožemio saprotrofų, imančių maisto medžiagas ir gilesnių dirvožemio sluoksnių,
atitinkamai nustatyta 125 (17 %) ir 106 rūšys (15 %). Mažiausiai skaitlinga rūšių parazitinių
makromicetų grupė (35 rūšys).
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Dzūkijos nacionaliniame parke identifikuotų grybų bendras dažnumas (radimviečių
skaičius Lietuvoje) yra nevienodas. 447 rūšis (61 %) galime priskirti dažnų rūšių kategorijai,
t.y. identifikuota daugiau nei trisdešimt rūšies radimviečių Lietuvoje. Labai retų rūšių parke
nustatyta 48 (7 % visų identifikuotų rūšių). Retų rūšių, kurių radimviečių Lietuvoje žinoma
nuo 5 iki 9, parke rasta 81 (11 %). Dalį rūšių sunku priskirti kuriai nors dažnumo kategorijai,
nes dar neišaiškintas jų paplitimas, todėl jos įvardijamos, kaip gana retos ar gana dažnos (56
ir 57 rūšys atitinkamai). Ne visos retų ar labai retų rūšių kategorijai priskirtos rūšys yra tikrai
retos gamtoje. Daugelio jų paplitimas yra neištirtas arba jos yra sunkiai pastebimos ir
identifikuojamos. Parke nustatyta ir 11 naujų Lietuvai makromicetų rūšių. Tulasnella
cystidiophora,. Dacrymyces estonicus priklauso menkai Lietuvoje ištirtiems
heterobasidiomicetams. Bovista aestivalis, Mycena viridinomarginata nėra labai retos kitose
šalyse, bet Lietuvoje aptiktos pirmą kartą Dzūkijos nacionaliniame parke. Tikėtina nustatyti ir
daugiau šių rūšių radimviečių. Chroogomphus helveticus, Clitocybe albofragrans, Clitopilus
hobsonii, Omphalina philonotis mažai kuo skiriasi nuo dažnų joms giminingų ir į jas panašių
rūšių. Tik po datalios mikroskopinės analizės ir palyginimų su herbariuminiais pavyzdžiais
išaiškėja jų skirtumai. Ramaria obtusissima, Ramaria suecica, Skeletocutis subincarnata nėra
dažnos ir kitose Europos šalyse. Jos pasižymi specifiniais poreikiais augavietei, pavyzdžiui
Ramaria suecica mėgsta kalkių turtingus dirvožemius.
Saugotinų rūšių įrašytų į Lietuvos raudonosios knygos sąrašą dažnumo Lietuvoje
negalima vienareikšmiškai vertinti. Kai kurios iš jų rastos daugiau nei 30 radimviečių
Lietuvoje, bet priskirti jas dažnų rūšių kategorijai netikslinga. Paprastai tokie grybai yra
specializuoti tam tikrai retai augimvietei ar substratui ir pasižymi ribotomis plitimo
galimybėmis. Dzūkijos nacionaliniame parke identifikuota 31 grybų rūšis yra įrašyta į
Lietuvos raudonosios knygos sąrašus (Kundrotas, 2003). Iš jų 1 rūšis priklauso 1(E)
kategorijai, 5 r. – 2(V), 13 r. – 3(R), 12 r. – 4(I) kategorijai.
Didžioji dalis saugomų grybų rūšių (iš jų 13 medienos saprotrofų, 9 simbiotrofai, 5
dirvožemio saprotrofai, 2 parazitiniai) aptikta parko miškuose, po vieną rūšį – pelkėje
(Geoglossum sphagnophilum) ir pievoje (Langermania gigantea). 10 medieną ardančių grybų
rūšių teikia pirmenybę lapuočių (ąžuolai, lazdynai, alksniai) medienai, 3 rūšių grybai
(Phlebia centrifuga, Fomitopsis rosea, Pycnoporellus fulgens) specializuoti eglių medienai.
Sparassis crispa ir Dendropolyporus umbellatus parazituoja atitinkamai gyvų pušų ir ąžuolų
šaknis. Parke aptikti reti ir saugomi simbiotrofai pagal prieraišumą augalui šeimininkui
pasiskirstę tolygiai: 3 rūšių grybai sudaro ektomikorizę su lapuočiais (Hydnum rufescens,
Lactarius piperatus, Pseudocraterellus undulatus), 3 – su egle (Boletopsis leucomelaena,
Lactarius scrobiculatus, Leucocortinarius bulbiger) ir 3 – su pušimi (Lactarius resimus,
Tricholoma apium, Tricholomopsis fracticum).
Dzūkijos nacionaliniame parke nustatyta ir 63 grybai laikomi kertinių miško buveinių
specializuotomis ir indikatorinėmis rūšimis. Pusė jų (33 rūšys) yra medieną skaidantys
saprotrofai. Didžioji dalis iš jų (20 rūšių) yra mišriųjų ir plačialapių miškų indiaktorinės ir
specializuotos rūšys. 10 rūšių yra specializuotos seniems natūraliems eglynams. Indikatorinių
ir specializuotų pušynams grybų nėra daug išskirta, tad ir parke, kur vyrauja pušynai, rastos
kelios rūšys. Plačialapių miškų ir eglynų indikatorinių rūšių gausa rodo, kad šie biotopai
parke užima svarbią vietą biologinės įvairovės išsaugojimui.
Dzūkijos nacionliniame parke šiuo metu nustatyti 258 taksonai kerpių ir su jomis
susijusių grybų. Tai sudaro 47 % visų Lietuvoje aptinkamų kerpių ir su jomis susijusių grybų
rūšių. Parke identifikuota 12 kerpių rūšių įrašytų į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus. Iš jų
3 rūšys priklauso 1(E) kategorijai, 5 r. – 2(V), 4 r. – 3(R) kategorijai.
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22 lentelė. Dzūkijos nacionalinio parko įvairovė 2011 m. direkcijos ataskaitos
duomenimis

Bendras
rūšių
skaičius
Augalai
Aukštesnieji augalai
Samanos
Dumbliai
Grybai
Grybai
Kerpės
Gyvūnai:
Bestuburiai
Apskritažiomeniai ir žuvys
Varliagyviai ir ropliai
Paukščiai
Žinduoliai
Iš viso:
Europos Bendrijos svarbos
buveinių tipų skaičius
Saugomų augalų bendrijų
skaičius ****

1194
754
210
230
1029
771
258
2107
1797
38
19
200
54
4331

Iš jų

Bendras
saugomų
rūšių
skaičius

LRK rūšys (iš
jų griežtai
saugomos)*

101
87
14
43
31
12
133
46
10
11
46
20
277

100 (4)
86
14
43
31
12
111 (11)
46 (2)
4(1)
7 (1)
39 (5)
15 (2)
254 (15)

Europos
Bendrijos
svarbos
rūšys**
9
7
2
-

66
8
6
11
26
15
75

25
8

23 lentelė. Buveinių direktyvos buveinės ir rūšys Dzūkijos nacionaliniame parke
Kodas
2330
3140
3150
3160
3260
3270
4030
5130
6120
6210
6230
6270
6410
6430
6450
6510
7110
7140
7150
7160
7220

Buveinės, rūšys
Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės
Ežerai su menturdumblių bendrijomis
Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis
Naturalūs distrofiniai ežerai
Upių sraunumos su kurklių bendrijomis
Dumblingos upių pakrantės
Viržynai
Kadagynai
* Karbonatinių smėlynų smiltpievės
Stepinės pievos
Rūšių turtingi briedgaurynai
Rūšių turtingi smilgynai
Melvenynai
Eutrofiniai aukštieji žolynai
Aliuvinės pievos
*Šienaujamos mezofitų pievos
*Aktyvios aukštapelkės
Tarpinės pelkės ir liūnai
Plikų durpių saidrynai
Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės
* Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
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6,0
+
+
+
28 km
+
+
6,6
+

?
1,0
+
+
+
279,0
+
+
1,0
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7230
9010
9020
9050
9060
9070
9080
9180
91D0
91E0
91T0

Šarmingos žemapelkės
*Vakarų taiga
*Plačialapių ir mišrūs miškai
Žolių turtingi eglynai
Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų
Medžiais apaugusios ganyklos
*Pelkėti lapuočių miškai
* Griovų ir šlaitų miškai
*Pelkiniai miškai
Aliuviniai miškai
Kerpiniai pušynai

+
408,0
+
61,0
22,0
+
558,0
+
558,0
11,0
397,0

Buveinių direktyvos rūšys
Buxbaumia aphyllum
Dianthus arenarius
Cypripedium calceolus
Hamatocaulis vernicosus
Liparis loeselii
Pulsatilla patens
Saxifraga hirculus
Thesium ebracteatum

+
+
+
+
+
+
+
+

Gyvūnija. Žinduoliai. Didesniąją dalį parko miškų sudaro pušynai, kurie nėra labai
tinkami daugeliui žinduolių mitybos ir veisimosi požiūriu. Tačiau juose susiformavusios
tokiose ekosistemose prisitaikiusios gyventi faunos populiacijos. Rūšių įvairovė didesnė
derlingesnėse augimvietėse, prie upelių, upių ir ežerų, kur auga mišrūs eglių ir lapuočių
medynai su gausiu pomiškiu bei traku. Lyginant su kitais nacionaliniais parkais ir rezervatais,
kuriuose buvo tirta žinduolių rūšinė sudėtis, Dzūkijos parke užregistruotas didžiausias
žinduolių rūšių skaičius (be šikšnosparnių) - net 43 rūšys. Taip pat Parko teritorijoje stebėtos
9 šikšnosparnių rūšys, anksčiau šioje teritorijoje gyveno dar dvi žinduolių rūšys, dabar
Lietuvoje išnykusios.
Gausus upių bei upelių tinklas sudaro geras sąlygas vandens ir pusiau vandens
žinduoliams - ūdroms, kanadinėms audinėms, bebrams. Vėl pamažu atsikuria ondatros
populiacija. Iš smulkiųjų žinduolių būdingi paprastasis kirstukas, geltonkaklė ir miškinė
pelės, rudasis pelėnas. Kadangi parko teritorijoje vyrauja dideli miškų masyvai, pilkųjų kiškių
nedaug, užtat kitur daug retesnių baltųjų kiškių, prieraišesnių aukštapelkėms, palyginti
nemažai.
Dideliuose miškų masyvuose pakankamai slaptaviečių suranda ir plėšrūnai – vilkai,
rudosios lapės, usūriniai šunys, miškinės kiaunės ir barsukai. (Meles meles), taip pat
šermuonėliai, žebenkštys, šeškai. Skurdžiuose Dzūkijos šiluose menka pašarinė bazė, todėl
kanopinių žvėrių tankumas gana mažas. Kiek daugiau jų šiaurinėje parko dalyje - Subartonių
miškuose, kur derlingesnės augimvietės bei Musteikos girininkijoje, besiribojančioje su
Čepkelių pelkynais. Pušynai yra mėgiama briedžių buveinė nors jų skaitlingumas ženkliai
krito. Net 15 parko žinduolių įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.
Paukščiai. Parke priskaičiuojama 198 rūšių sparnuočiai, kurių tarpe randama per 50
rūšių retų paukščių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.
Dideliuose pušynų plotuose būdingiausiems paukščiams priskiriami kikiliai,
margasparnės musinukės, kuoduotosios zylės, strazdai giesmininkai, amaliniai strazdai,
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juodosios meletos ir kt. Kirtavietėse, retmėse ir laukymėse sutinkami miškiniai kalviukai,
ligutės, leliai.
Mišriuose miškuose ties vandens telkiniais, papelkiais sutinkamos slankos, jerubės.
Senesniuose ir nuošaliau augančiuose medynuose gyvena juodieji gandrai, ereliai rėksniai,
juodieji pesliai, vapsvaėdžiai, stebėti jūriniai ereliai, erelis žuvininkas, gyvatėdis. Pelėdų nėra
gausu, bet greta įprastinių rūšių - naminės pelėdos bei mažojo apuoko sausuose
brukniašiliuose peri lututės, parke yra žinoma ir viena iš nedaugelio Lietuvoje didžiojo
apuoko perimviečių.
Išskirtinis parko, kaip ir visų Druskininkų-Varėnos miškų masyvo bruožas yra
uoksinių paukščių gausumas. Papelkiuose, upių ir ežerų pakrantėse yra daug senų, papuvusių
medžių, kur kuriasi reti uoksiniai paukščiai: uldukai, pilkosios meletos, baltnugariai geniai,
tripirščiai geniai. Miškuose nuklydusiuose kaimuose ar netoli jų sutinkami žalvarniai,
žaliosios meletos ir kukučiai.
Nors pievos bei ganyklos užima nedidelius plotus, čia dar neretai galima išgirsti
griežlę, gyvena ir kelios putpelių poros. 1994 m. atliktos baltųjų gandrų apskaitos metu parke
suskaičiuota tik 35 gandralizdžiai, kuriuose pastoviai peri šie paukščiai.
Dideliuose pelkynuose prie Čepkelių rezervato gyvena kurtiniai, tetervinai, gervės.
Parko ežeruose ir upėse būdingiausios antys yra klykuolės, kurios čia randa pakankamai
uoksų lizdams įrengti. Kitos dažniau sutinkamos antys - tai kuoduotosios ir didžiosios antys,
rudagalvė bei dryžgalvė kryklės. Prie didesniųjų parko upių kuriasi tulžiai, didieji
dančiasnapiai, nereti pilkieji garniai, o kartais užklysta ir baltasis garnys. Nemuno salose peri
rudagalviai kirai, upinės žuvėdros, upiniai kirlikai.
Ropliai ir varliagyviai. Parke gyvena visos 7 Lietuvos roplių rūšys, iš kurių
įdomiausias ir paslaptingiausias yra balinis vėžlys, dzūkų vadinamas geležine varle. Pavieniai
vėžliai parko teritorijoje buvo stebėti Liškiavos apylinkėse, dar ir dabar sutinkami apie
Merkinę. Paprastųjų žalčių dar palyginti gausu, angis daug retesnė, dažniau sutinkama tik
Musteikos apylinkėse. Šiluose dažni gluodenai, žmonių dar vadinami geležinėmis ar
varinėmis gyvatėmis. Sausuose kerpiniuose pušynuose gyvena labai retas Lietuvoje
lygiažvynis žaltys. Panašias buveines pasirenka ir viena dažniausių parko roplių rūšių vikrusis driežas.
Parko teritorijoje vyrauja sausos buveinės, nelabai tinkamos varliagyviams, kurių
dauguma rūšių, ypač neršto metu, telkiasi upių senvagėse, laikinai užliejamose daubose,
kūdrose, ežerų pakrantėse, pelkėse. Paprastasis tritonas neretas, o skiauterėtasis stebėtas tik
keletoje vietų. Reta parke ir raudonpilvė kūmutė bei česnakė, kurios stambū's buožgalviai
stebėti Lynežeryje, Kapiniškėse. Dažniausios parko varliagyvių rūšys, sutinkamos įvairiose
buveinėse yra rusvoji ir smailiasnukė varlės, o kūdrinė ir valgomoji varlės sutinkamos rečiau
- paežerėse, kūdrose. Gana reta ir pilkoji rupūžė.
Žuvys. Dzūkijos nacionalinio parko upėse aptinkamos 32 žuvų ir apskritažiomenių
rūšys, priklausančios 11 šeimų. Nemune neretai pasitaiko salačiai, karšiai, gana stambūs
šamai, ūsoriai. Visose didesnėse upėse sutinkamos ir vėgėlės. Šaltavandenėms Merkio
baseino upėms, kurių didesnė dalis patenka į Merkio ichtiologinį draustinį, būdinga labai
įvairi ir vertinga žuvų fauna, pirmiausiai tai margieji upėtakiai ir kiršliai, kuriuos dzūkai
vadina taparais. Kol Nemuno ties Kaunu nepertvėrė užtvanka, Merkio baseino upėse neršė
apie 40% Lietuvos lašišų ir šlakių, žiobriai, atplaukdavo net eršketai. Dabar Merkyje vyrauja
kiršliai ir karpinės sraunių vandenų rūšys - rainės, strepečiai, srovinės aukšlės, šapalai,
gružliai. Gana plačiai paplitusi parko upėse ir mažoji nėgė, paprastasis kūjagalvis.
Mažiausiuose upeliuose aptinkamos tik 4 - 6 rūšys - mažoji nėgė, upėtakis, rainė,
gružlys, šližys, kūjagalvis. Parko ežerai daugiausiai yra eutrofiniai, karšinio tipo ir juose
gyvena įprastinės ežerams rūšys - plakiai, lynai, raudės, karšiai, lydekos, ešeriai, kuojos, į kai
kuriuos įleista karpių. Distrofinio tipo ežeruose dažniausiai sutinkami auksiniai karosai,
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kartais ešeriai. Didžiausia rūšine įvairove pasižymi pratakūs ežerai, o iš viso parko ežeruose
gyvena 17 rūšių žuvų.
Vabzdžiai ir bestuburiai. Išskirtinė Dzūkijos nacionalinio parko ypatybė yra
“pietietiškų” vabzdžių rūšių, kurios čia suranda buveines, panašias į Rytų Europos stepių ar
miškastepių buveines, gausa. Tuo pat metu užpelkėjusiuose spygliuočių miškuose ir
šaltavandenėse upėse čia galima rasti nemažai šiaurinio paplitimo vabzdžių rūšių.
Parke aptikta 760 makrodrugių rūšių (apie 76% Lietuvos makrodrugių). Pietų
Lietuvoje yra didžiausia tikimybė pastebėti laikas nuo laiko imigruojančias pietines rūšis,
kurios, priklausomai nuo mūsų klimato įgeidžių, gali įsitvirtinti ir ilgam laikui. Pietinis ir
stepinis melsviai, raudonžiedis, pietinis ir esparcetinis marguoliai ir kitos stepinių pievų rūšys
pastoviai įsikūrė pietinės ekspozicijos atviruose šlaituose. Lietuvoje jos sutinkamos beveik
išimtinai Nemuno slėnio pietinėje dalyje. Kitos pietinio paplitimo rūšys, kaip kad juodoji
hesperija, smiltyninė šaškytė, pušyninis ir žalsvasis melsviai, raudonsparnė meškutė, įsikūrė
smėlynuose ir sausuose pušynuose.
Šioms buveinėms būdinga ir daugiau specifinių rūšių, kurių paplitimas Lietuvoje
ribotas tik dėl ypatingų drėgmės ir dirvožemio sąlygų. Tai tokios rūšys, kaip pušyninis ir
juodasis satyrai, juodataškis melsvys, šilinis kerpinukas, smaragdinis smiltinukas. Kai kurios
drugių rūšys, staiga padidėjus jų gausumui, sukelia nemažą rūpestį miškininkams. Nemažą
žalą pušynams padaro pušinio verpiko vikšrai, o pastaraisiais metais ir pušinio pelėdgalvio
vikšrai, kurie minta pušų spygliais.
Viena dažnesnių parko vabalų rūšis yra paprastasis grambuolys, kurio židiniai čia yra
didžiausi Lietuvoje. Daug retesnis yra jo giminaitis, atkeliavęs iš pietų - margasis
grambuolys. Sausuose pušynuose dažnai sutinkami miškinis ir baltalūpis šokliai. Miškuose
daug ir mediena besimaitinančių vabalų rūšių - pušinis ūsuotis, didysis ir mažasis pušinis
striaubliukai, trumpaūsis medkirtis, pušinis trumpastraublis, Musteikos ir Subartonių
eglynams nemažai žalos padarė ir žievėgraužis tipografas.
Parkas unikalus ir savo plėviasparnių fauna. Čia gyvena net 217 laukinių bičių rūšių tai daugiau nei du trečdaliai visų bičių rūšių, žinomų Lietuvoje. Smiltpievėse, sausose
pamiškėse ir miško aikštelėse išliko nedidelės populiacijos pietietiškų laukinių bičių rūšių.
Daugelio jų, kaip ir raukšlėtosios smėliabitės, buveinės parko teritorijoje yra vienintelės
šalyje. Dar kita gausi nacionalinio parko bičių grupė yra šiaurinės rūšys, atkeliavusios į
Lietuvą dar anksčiau, poledynmetyje, ir dabar sutinkamos taigos ir tundros zonose.
Dažniausiai tokios rūšys, kaip kad Šrenko kamanė gyvena užpelkėjusiuose spygliuočių
miškuose.
Nemažai reliktinių šiaurinių vabzdžių rūšių yra būdingos ir šaltoms, sraunioms parko
upėms - tai rudasparnė efemerelė, mėlynsparnė apsiuva, reliktinis lašalas ir kitos hidrobiontų
rūšys. Upėse gyvena ir tikra Dzūkijos rykšte tapusių mašalų lervos. Pastaraisiais metais šių
kraujasiurbių žymiai sumažėjo.
Tyrimų metu nustatyta, kad parke aptinkama 41 į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų
vabzdžių rūšis, tame tarpe 20 drugių rūšių, 10 bitinių plėviasparnių, 6 vabalų rūšys.
5. REKREACINIS POTENCIALAS
Dėl natūralios gamtos, grybų ir uogų ištekliais pasižyminčių miškų, unikalių
kraštovaizdžių, gausaus ir reikšmingo gamtos ir kultūros paveldo, svetingų senąsias tradicijas
išsaugojusių gyventojų bei vandens turizmui tinkamų upių Dzūkijos nacionalinis parkas
pasižymi dideliu rekreaciniu potencialu. Nacionaliniame parke prioritetas teikiamas
pažintiniam turizmui, labai populiarus vandens turizmas, taip pat geros sąlygos verslinei
rekreacijai (uogavimas, grybavimas) ir poilsiui gamtoje. Merkinė ir Marcinkonys yra vietinio
lygmens vystytini rekreantų aptarnavimo centrai, didelę reikšmę rekreacinio naudojimo
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vystymui turi visai šalia Nacionalinio parko įsikūręs didžiausias šalies kurortas –
Druskininkai.
Šiuo metu rekreacinis naudojimas Dzūkijos nacionaliniame parke dar nepakankamai
išvystytas. Trūksta poilsiui skirtų vietų, rekreacinės įrangos, taip pat nepakankamai išvystyta
pažintinio turizmo trasų sistema.
Darnus turizmo ir su juo susijusių rekreacinių paslaugų bei infrastruktūros vystymas
yra pagrindinė priemonė ekonominei ir socialinei plėtrai bei paveldo eksponavimo ir
visuomenės švietimo funkcijoms įgyvendinti. Todėl rekreacinio naudojimo (visų pirma –
pažintinio turizmo) sistemos optimizavimui ir vystymui bus skiriamas pirmaeilis dėmesys
rengiant Nacionalinio parko tvarkymo planą.
Dabartinės Nacionalinio parko planavimo schemos rekreaciniai sprendiniai yra
smarkiai pasenę. Išskirtos 5 rekreacinio prioriteto zonos, kurios užima vos 1 % parko
teritorijos – lyginant su kitais valstybiniais parkais tai yra mažai. Dalis numatytų rekreacinių
objektų ir maršrutų nepasiteisino. Pavyzdžiui, kai kurios privačiuose miškuose numatytos
stovyklavietės yra apleistos, nes savininkai yra senyvo amžiaus arba gyvena miestuose. Kita
vertus, yra poreikis įrengti naujas stovyklavietes, apžvalgos aikšteles, pažintinius takus ir
kitus rekreacinius objektus. Tačiau tokie objektai gali būt įrengiami tik tvarkymo plane
numatytose vietose, taigi rekreacinės infrastruktūros plėtra yra suvaržyta net ir tais atvejais,
kuomet atitinka Nacionalinio parko tikslus. Pastaruoju metu labai padaugėjo vietinių
gyventojų, norinčių savo turimuose žemės sklypuose prie Ūlos ir Merkio įrengti
stovyklavietes vandens turistams. Dar viena opi problema – miškuose išskirtos MNRu
kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kuriose realiai negalima statyti rekreacinių pastatų. Tokias
zonas tikslinga arba panaikinti, arba numatyti kitą reglamentą.
Planavimo metu, įvertinus esamą situaciją, tendencijas ir poreikius, bus tikslinamos
rekreacinio funkcinio prioriteto zonos ribos, rekreacinės kraštovaizdžio tvarkymo zonos, taip
pat optimizuojama rekreacinio naudojimo sistema, nustatant rekreacinio naudojimo vystymo
kryptis ir priemones, turistinius, pažintinius ir mokomuosius maršrutus, rekreacinės
infrastruktūros objektų (poilsio kompleksų, stovyklaviečių, poilsiaviečių ir kt.) vietas,
plėtojant lankytojų aptarnavimo centrus, gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymą
lankymui. Vystant Nacionalinio parko rekreacinio naudojimo sistemą bus įvertinami ne tik
lankytojų, bet ir vietos gyventojų rekreaciniai poreikiai. Šiuo metu rengiama DNP turizmo
strategija, kurioje numatytos priemonės bus integruotos į tvarkymo plano sprendinius. Mūsų
šalies sąlygomis plėtojant pažintinį turizmą labai svarbu atsižvelgti į lankytojų srauto
sezoniškumą ir pagal galimybes stengtis jį išlyginti. Daugiausia lankytojų Dzūkijos
nacionaliniame parke apsilanko vasarą (2 pav.). Tai pat didelę įtaką turi mokslo metų pradžia
ir pabaiga, kada birželio ir spalio mėnesiais atvyksta daug moksleivių grupių. Užsienio šalių
lankytojai daugiausia renkasi liepos ir rugpjūčio mėnesius.
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2 pav. Nacionalinio parko lankytojų centrų lankytojų skaičius 2008 m.
Nacionaliniame parke labiausiai išvystytas vandens turizmas, daugiau dėmesio reikia
skirti pažintinio lankymo plėtrai ir ypač rekreacinės infrastruktūros, kuri kol kas yra
nepakankama, vystymui. Trūksta stovyklaviečių, poilsiaviečių, dviračių nuomos punktų,
maitinimo įstaigų. Pernelyg didelę rekreacinę apkrovą patiria Mekšrinio ir Glyno ežerai,
kurių stovyklavietės nesutalpina visų atvykstančių turistų. Šią problemą būtų racionalu spręsti
numatant naujas stovyklavietes kitose vietose. Vystant taip vadinamą kaimo turizmą svarbu
siekti, kad kaimo turizmo sodybos (jų Nacionaliniame parke šiuo metu yra 13) atitiktų šios
turizmo rūšies sampratą, reprezentuotų krašto etnokultūrinį paveldą, nevirstų poilsio bazėmis
ar pasilinksminimo įstaigomis. Plėtojant pažintinio lankymo sąlygas būtina gerinti kelių
kokybę. Tvarkymo plane numatoma išskirti prioritetines kelių tvarkymo atkarpas. Vystant
Nacionalinio parko lankytojų aptarnavimo centrus, svarbu efektyviai suderinti jų veiklą.
Plėtojant pažintinio turizmo trasų sistemą, visų pirma būtina vystyti svarbiausius
Nacionalinio parko vandens, dviračių ir autoturizmo maršrutus.
Pagrindinės rekreacinio naudojimo vystymo idėjos:
1. Vandens turizmo vystymas. Nemunas, Merkys ir jos intakas Ūla labai svarbūs vandens
turizmui. Merkio ir Ūlos turistinė trasa patenka tarp 8 nacionalinių vandens turizmo trasų,
kurių specialusis planas patvirtintas LR ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-67
„Dėl nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano patvirtinimo“. Pagal specialųjį
planą Merkio ir Ūlos turistinėje trasoje kaip viešosios turizmo infrastruktūros objektus
siūloma įrengti ar rekonstruoti kempingus, stovyklavietes, poilsiavietes, atokvėpio vietas,
regyklas ir automobilių stovėjimo aikšteles. Planavimo metu būtina visą šią infrastruktūrą
suderinti su nacionalinio parko tikslais.
2. Dviračių turizmo vystymas. Nacionalinį parką kerta Eurovelo 11 koridorius bei kiti
siūlomi nacionaliniai ir regioniniai dviračių turizmo maršrutai (3, 4 pav.). Tiesa, daugelis šių
trasų kol kas yra tik popieriuje. Dviračių turizmas yra sveikas ir aplinkai draugiškas
pažintinio lankymo būdas, todėl ypač skatintinas saugomose teritorijose. Dviračių turizmas
labai populiarus Vakarų ir Vidurio Europoje, jis sparčiai populiarėja ir Lietuvoje, tačiau
susiduriama su opia problema: labai trūksta tinkamai įrengtų dviračių takų. Būtina sudaryti
sąlygas lankyti Nacionalinį parką dviračiais, numatant ir įrengiant dviračių turizmo
maršrutus, kitą reikalingą infrastruktūrą, sujungiant parką dviračių takais su Druskininkais bei
Varėna. Sprendžiant šį uždavinį būtina savivaldybių parama ir glaudus bendradarbiavimas.
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3 pav. Eurovelo 11 maršruto atkarpa.

4 pav. Siūlomo dviračių turizmo maršruto „Pietryčių Lietuvos žiedas“ atkarpa.
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3. Pažintinio turizmo plėtra panemuniuose. Šiuo metu rekreacinė veikla ir tam skirta
infrastruktūra daugiau sutelkta Marcinkonių apylinkėse. Tai didele dalimi nulėmė Merkio ir
Ūlos vandens turizmo trasos, etnografiniai kaimai, Čepkelių rezervato kaimynystė, taip pat
buvusi nacionalinio parko direkcijos buveinės vieta Marcinkonyse. Planavimo metu bus
siekiama vystyti pažintinį turizmą panemuniuose, labiau integruojant Merkinės ir Liškiavos
apylinkes į bendrą parko rekreacinio naudojimo sistemą. Tam reikėtų plėtoti vandens turizmą
Nemunu, panaudoti senų panemunių kelių tinklą dviračių takams, įrengti naujus pažintinius
takus ties Liškiava ir Merkine. Paslaugas lankytojams šioje parko dalyje turėtų skatinti ir
neseniai į Merkinę persikėlusi nacionalinio parko direkcija. Visa tai padės Merkinei vystytis
kai lankytojų aptarnavimo centrui, sustiprins vietinių bendruomenių dalyvavimą ekoturizmo
plėtroje, o teikiamos paslaugos lankytojams duos vietos gyventojams papildomų pajamų.
4. Druskininkų kurorto ir Dzūkijos nacionalinio parko rekreacinio potencialo
integravimas. Druskininkai yra didžiausias Lietuvos kurortas, pritraukiantis daug lankytojų
tiek iš mūsų šalies, tiek iš užsienio. 2010 m. Druskininkus aplankė 212 tūkst. turistų, iš jų net
48 % sudarė užsienio turistai. Čia išvystytos rekreacinės paslaugos, tačiau jos koncentruojasi
pačiame mieste, tuo tarpu aplinkinės teritorijos (išskyrus Grūtą ir Liškiavą) pažintiniam
lankymui bei poilsiui kol kas išnaudojamos labai mažai. Dzūkijos nacionalinis parkas yra
visiškai greta, vos už kelėtos kilometrų, jis gali pasiūlyti unikalias gamtos, kultūros ir
kraštovaizdžio vertybes bei turizmo (ypač pažintinio lankymo) galimybes. Reikia stengtis
sudominti Druskininkų kurorto lankytojus Dzūkijos nacionalinio parko vertybėmis, sudaryti
jiems sąlygas lankyti Nacionalinį parką įvairiomis transporto priemonėmis. Tam labai
pasitarnautų automobilių ir dviračių turizmo maršrutų išvystymas, sujungiant Nacionalinio
parko turistines trasas su Druskininkais, taip pat turistinio laivo maršruto pratęsimas iki
Merkinės (šiuo metu iš Druskininkų plaukiama iki Liškiavos). Tokia integracija duotų
abipusę naudą ir kurtų pridėtinę vertę: prasiplėstų Druskininkų kurorto rekreacinės galimybės
(poilsiautojai galėtų pamatyti, veikti ir patirti daugiau nei dabar), o padidėjęs rekreantų
srautas duotų ekonominę naudą Nacionalinio parko gyventojams (5, 6 pav.).
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5 pav. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojai.
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Turistų skaičiaus kaita, 2000–20010 m.

Užsienio svečių pasiskirstymas pagal šalis, 2010 m.

6 pav. Druskininkų kurorto lankytojai.
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6. PRIEDAI
1 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko ežerai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Lizdų ežeras

Graktas

Baseinas

Plotas,
ha

Nemuno
vidurupio
LT110030486

29.1
Merkio

2.

Lynas

LT111030263

19.1
Nemuno
vidurupio

3.

Gelovinė

LT110030376

17.2
Merkio

4.

Glynas

LT111030300

16.2
Merkio

5.

Mekšrinis

LT111030267

13.6
Nemuno
vidurupio

6.

Galvinis

LT110030480

12.6
Nemuno
vidurupio

7.

Gilšė

LT110030377

11.2
Merkio

8.

Kastinis

LT111030313

10.7
Nemuno
vidurupio

9.
10.

Lauja
Netiesis

LT110030385
LT110030423

10.6
Nemuno
vidurupio
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Pastabos
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: altitudė
89,3 m, plotas 27 ha, didžiausias ilgis
1,1 km, didžiausias plotis 0,35 km,
krantinės ilgis 2,9 km.
Iš ežero į Ūlą teka Lynupis. Pagal 1964
m. ežerų sąrašą: plotas 19,1 ha,
didžiausias ilgis 1,1 km, didžiausias
plotis 0,22 km, krantinės ilgis 0,22 km.
Per ežerą teka Gelovinės upelis,
įtekantis į Straują (dešinysis Nemuno
intakas). Pagal 1964 m. ežerų sąrašą:
altitudė 108,3 m, plotas 15,9 ha,
didžiausias ilgis 0,9 ha, didžiausias
plotis 0,25 ha.
Iš ežero išteka upelis – dešinysis
Merkio intakas.Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: altitudė 104,9 m, plotas 15,9 ha,
didžiausias ilgis 0,9 km, didžiausias
plotis 0,23 km, krantinės ilgis 2,15 km.
Nenuotakus Ūlos baseino ežeras. Pagal
1964 m. ežerų sąrašą: altitudė 107,7 m,
plotas 13,4 ha, didžiausias ilgis 0,68
km, didžiausias plotis 0,3 km,
krantinės ilgis 1,7 km.
Nenuotakus ežeras Nemuno
vidurupyje. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: altitudė 81,2 m, plotas 12,4 ha,
didžiausias ilgis 0,83 km, didžiausias
plotis 0,6 km, krantinės ilgis 1,87 km.
Nenuotakus ežeras Nemuno vidurupyje
– Gelovinės baseine. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: altitudė 104,4 m, plotas
10,6 ha, didžiausias ilgis 0,5 km,
didžiausias plotis 0,27 km, krantinės
ilgis 1,33 km.
Nenuotakus ežeras Grūdos baseine.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: altitudė
124,2 m, plotas 10,6 ha, didžiausias
ilgis 0,45 km, didžiausias plotis 0,33
km, krantinės ilgis 1,3 km.
Iš ežero į Straują teka upelis. Pagal
1964 m. ežerų sąrašą: altitudė 80,2 m,
plotas 9,5 ha, didžiausias ilgis 0,72 km,
didžiausias plotis 0,2 km, krantinės
ilgis 1,55 km.
Per ežerą teka Kempės upelis –
Apsingės intakas. Pagal 1964 m. ežerų
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Merkio

11.

Mergelės
Akelės(1)

LT110030383

6.8
Merkio

12.

Trikampis

LT111030314

6.1
Nemuno
vidurupio

13.

Pakelinis

LT110030374

5.3
Nemuno
vidurupio

14.

Bedugnis

LT110030481

5.1
Nemuno
vidurupio

15.

Giluišis

LT110030425

4.8
Nemuno
vidurupio

16.

Pakampys

LT110030418

4.6
Merkio

17.

Bakanausko
ežeras

LT111030321

4.4
Nemuno
vidurupio

18.

Kuleinis

LT110030451

4.4
Nemuno
vidurupio

19.

Kuzamkelis

LT110030411

3.9
Nemuno
vidurupio

20.

Linamarkė

LT110030373
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sąrašą: plotas 6,4 ha, didžiausias ilgis
0,45 km, didžiausias plotis 0,25 km,
krantinės ilgis 1,05 km.
Per ežerą teka Stengė – dešinysis
Nemuno intakas. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: altitudė 104,6 m, plotas 5 ha,
didžiausias ilgis 0,35 km, didžiausias
plotis 0,23 km, krantinės ilgis 0,9 km.
X=514676; Y=6004150.
Nenuotakus ežeras Skroblaus ir Grūdos
vandenskyroje. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 6,3 ha, didžiausias ilgis
0,39 km, didžiausias plotis 0,26 km,
krantinės ilgis 1,1 km.
Nenuotakus Straujos baseino ežeras,
kuris upeliu jungiasi su Kampiniu
ežeru. Pagal 1964 m. ežerų sąrašą:
altitudė 102,7 m, plotas 5,3 ha,
didžiausias ilgis 0,35 km, didžiausias
plotis 0,3 km, krantinės ilgis 0,95 km.
Nenuotakus ežeras. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: plotas 5,1 ha, didžiausias
ilgis 0,5 km, didžiausias plotis 0,1 km,
krantinės ilgis 1,2 km.
Iš ežero į Apsingę teka upelis. Pagal
1964 m. ežerų sąrašą: altitudė 71,1 m,
plotas 4,8 ha, didžiausias ilgis 0,31 km,
didžiausias plotis 0,21 km, krantinės
ilgis 0,85 km.
Išteka Kampė – dešinysis Nemuno
intakas. Pagal 1964 m. ežerų sąrašą:
altitudė 79, 2 m, plotas 4,2 ha,
didžiausias ilgis 0,62 km, didžiausias
plotis 0,1 km, krantinės ilgis 1,88 km
Nenuotakus ežeras Skroblaus baseine.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: plotas 5,0
ha, didžiausias ilgis 0,32 km,
didžiausias plotis 0,2 km, krantinės
ilgis 1,55 km.
Nenuotakus ežeras. Kai kuriuose
žemėlapiuose klaidingai vadinamas
Kuleniu. Pagal 1964 m. ežerų sąrašą:
plotas 3,7 ha, didžiausias ilgis 0,4 km,
didžiausias plotis 0,13 km, krantinės
ilgis 1,22 km.
Nenuotakus Apsingės baseino ežeras.
1964 m. ežerų kataloge vadinamas
Kozamkeliu. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 4,0 ha, didžiausias ilgis
0,39 km, didžiausias plotis 0,17 km,
krantinės ilgis 0,88 km.
Nenuotakus Straujos baseino ežeras.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: plotas 3,5
ha, didžiausias ilgis 0,25 km,
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Nemuno
vidurupio

21.

Ešerinis

LT110030419

3.6
Nemuno
vidurupio

22.

Kampinis

LT110030375

3.6
Merkio

23.

Versminis

LT111030312

3.6
Nemuno
vidurupio

24.

Vidutinis

LT110030333

3.5
Merkio

25.

Įšrūginis

LT111030265

3.4
Nemuno
vidurupio

26.

Juodiškis

LT110030332

2.9
Merkio

27.

Dėlinis

LT111030266

2.7
Nemuno
vidurupio

28.

Baležeris

LT110030422

2.6
Nemuno
vidurupio

29.
30.

Mergelės
Akelės (2)
Dumblys

LT110030384
LT110030421

2.5
Nemuno
vidurupio
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didžiausias plotis 0,23 km, krantinės
ilgis 0,7 km.
Nenuotakus ežeras Apsingės intako
Kampės baseine. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 3,6 ha, didžiausias ilgis
0,27 km, didžiausias plotis 0,16 km,
krantinės ilgis 0,72 km.
Nenuotakus ežeras Straujos baseine,
upeliu jungiasi su Pakelinio ež. Pagal
1964 m. ežerų sąrašą: altitudė 103,3 m,
plotas 3,2 ha, didžiausias ilgis 0,3 km,
didžiausias plotis 0,17 km, krantinės
ilgis 0,75 km.
Ežeras Grūdos baseine. Iš jo į Grūdą
teka Versminio upelis. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: altitudė 101,8 m, plotas
3,2 ha, didžiausias ilgis 0,32 km,
didžiausias plotis 0,1 km, krantinės
ilgis 0,78 km.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: altitudė
95,1 m, plotas 2,8 ha, didžiausias ilgis
0,31 km, didžiausias plotis 0,15 km,
krantinės ilgis 0,72 km. Prateka
Kreisos upelis – kairysis Nemuno
intakas.
Iš ežero į Ūlą teka Išrūginio upelis.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: altitudė
107,2 m, paviršiaus plotas 3,0 ha,
didžiausias ilgis 0,3 km, didžiausias
plotis 0,14 km, krantinės ilgis 0,75 km.
Nenuotakus Kreisos (kairysis Nemuno
intakas) baseino ežeras. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: plotas 1,9 ha, didžiausias
ilgis 0,18 km, didžiausias plotis 0,16
km, krantinės ilgis 0,5 km.
Nenuotakus Ūlos ir Merkio
vandenskyros ežeras. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: altitudė 105,6 m,
paviršiaus plotas 3,0 ha, didžiausias
ilgis 0,3 km, didžiausias plotis 0,22
km, krantinės ilgis 0,85 km.
Per ežerą teka Kempė – dešinysis
Apsingės intakas. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 3,1 ha, didžiausias ilgis
0,25 km, didžiausias plotis 0,16 km,
krantinės ilgis 0,65 km.
Per ežerą teka Stengė – dešinysis
Nemuno intakas. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: altitudė 104,4 m, plotas 0,8 ha,
didžiausias ilgis 0,13 km, didžiausias
plotis 0,08 km. X=514457:
Y=6003842.
Iš ežero į Kempę (Apsingės intakas)
teka upelis. Pagal 1964 m. ežerų
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Nemuno
vidurupio

LT110030339

32.

Liškiavis*
Mikalaučiškės
ežeras

33.

Bedugnis

LT110030420

31.

LT110030372

2.2
Nemuno
vidurupio
Nemuno
vidurupio

1.8

1.7
Nemuno
vidurupio

34.

Dėlinis

LT110030453

1.7
Nemuno
vidurupio

35.

Netiesėlis

LT110030424

1.5
Nemuno
vidurupio

36.

Pamelnyčys

LT110030334

1.3
Nemuno
vidurupio

37.

Krakinis

LT110030487

1.3
Merkio

38.

Ligutis

LT111030287

39.
40.

Pavilnis
Bevardis

LT111030264
LT110030485

1.3
Merkio
0.9
0.9
Merkio

41.

Ežeraitis

LT111030315

0.9
Merkio

42.
43.

Aklelis
Akležeris

LT111030286

44.

Ežerynas

LT110030488

Merkio
Nemuno
vidurupio
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0.7
0.6

sąrašą: plotas 2,7 ha, didžiausias ilgis
0,25 km, didžiausias plotis 0,16 km,
krantinės ilgis 0,6 km.
Tik maža ežero dalis (2,2 ha) priklauso
DNP. Viso ežero plotas 56,8 ha (pagal
valstybinės reikšmės ežerų sąrašą). Iš
ežero ištekanti Liškiavė teka DNP
teritorija.
Iš ežero į Straują teka Mikalaviškės
upelis.
Nenuotakus ežeras Kampės ir Straujos
vandenskyroje. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 1,6 ha, didžiausias ilgis
0,19 km, didžiausias plotis 0,13 km,
krantinės ilgis 0,45 km.
Iš ežero išteka Geitupė – dešinysis
Nemuno intakas. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 1,7 ha, didžiausias ilgis
0,19 km, didžiausias plotis 0,13 km,
krantinės ilgis 0,5 km
Per ežerą teka Kempė (Apsingės
intakas). Pagal 1964 m. ežerų sąrašą: s
plotas 1,2 ha, didžiausias ilgis 0,15 km,
didžiausias plotis 0,1 km, krantinės
ilgis 0,5 km.
Pagal 1964 m. ežerų sąrašą plotas 1,0
ha, didžiausias ilgis 0,13 km,
didžiausias plotis 0,11 km, krantinės
ilgis 0,6 km. Per ežerą teka Kreisos
(kairysis Nemuno intakas) upelis.
Nenuotakus ežeras. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: plotas 0,9 ha, didžiausias
ilgis 0,16 km, didžiausias plotis 0,1
km.
Nenuotakus ežeras šiauriniame
Čepkelių pelkės pakraštyje. Ypač
sausais metais ežeras išdžiūsta. Pagal
1964 m. ežerų sąrašą: plotas 2,2 ha,
didžiausias ilgis 0,26 km, didžiausias
plotis 0,08 km, krantinės ilgis 0,6 km.
Ežeras Ūlos baseine. Iš jo išteka
Pavilnio upelis (kairysis Ūlos intakas).
Nenuotakus ežeras Grūdos ir Skroblaus
vandenskyroje. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 1,4 ha, didžiausias ilgis
0,2 km, didžiausias plotis 0,08 km.
Nenuotakus ežeras Pavilnio ir Lynupio
vandenskyroje. Pagal 1964 m. ežerų
sąrašą: plotas 1,3 ha, didžiausias ilgis
0,25 km, didžiausias plotis 0,08 km.
Nenuotakus ežeras Grūdos baseine.
Nenuotakus ežeras. Pagal 1964 m.
ežerų sąrašą: plotas 1,0 ha, didžiausias

65

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis
Bevardis

LT110050273
Iš viso

0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
249.3

ilgis 0,2 km, didžiausias plotis 0,1 km.
Krantinės ilgis 0,35 km.
X=504485; Y=6004500
X=514117; Y=6000598
X=507567; Y=6005358
X=516600; Y=5999253
X=513557; Y=6000604
X=516793; Y=5999150
X=516180; Y=5999338
X=512514; Y=6007618
X=502576; Y=6004896
X=525712; Y=5999140
X=503265; Y=5993008
X=500090; Y=5993255
X=510172; Y=6004624
X=518924; Y=5987220
X=513827; Y=6000825
X=515094; Y=6000681
X=517543; Y=5998242
X=513460; Y=6000735
X=523859; Y=5990151
X=512193; Y=6008310
X=514435; Y=6000723
X=515261; Y=6000202
X=519468; Y=5997949
X=524606; Y=5991435
X=511184; Y=6002431
X=517392; Y=5997693
X=523936; Y=5990125
X=511135; Y=6002473
X=512124; Y=6001684
X=514072; Y=6000781

* tik maža ežero dalis priklauso DNP

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27
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2 priedas. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės Dzūkijos nacionaliniame parke ir jo prieigose
V – siūloma įrašyti į nekilnojamų kultūros vertybių registrą
T – turi kultūros vertybės požymių, reikalingi papildomi tyrimai
Nekilnojamosios
kultūros paveldo
vertybės
Archeologijos paveldas
Akmens a. stovykla
Akmens a. stovykla

Akmens a. stovykla

Akmens a. stovykla

Akmens a. stovykla I
Akmens a. stovykla III
Akmens a. stovykla IV

Akmens a. stovykla VI
Geležies liejyklos vieta
Česukų dvarvietė

Adresas

Jonionių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Maksimonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Mančiagirės k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Puvočių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Mardasavo miškas,
Varėnos r.
Maksimonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Mardasavo miškas,
Varėnos r.
Aukštagirio buv. k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Česukų k., Merkinės
sen., Varėnos r.

Nomenklatūra
(sena ir nauja)

Terit. ribos
(įbrėžtos
Registre;
planas
popieriuje)

MC
numeris

AR1381

3657

Įbr.

AR1402

3678

Įbr.

AR1390

3666

Įbr.

AR1391

3667

Įbr.

AR1606

12105

Įbr.

AR1397

3673

Įbr.

AR1605

12104

Įbr.

AR1399

3675

Įbr.
T

A1838

30285

Pastabos

Glyno ež. pakrantė

Glyno ež. pakrantė
Lokal.

Įbr.
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Česukų senovės
gyvenvietė
Dubaklonio, Pamerkinės
senovės gyvenvietė
Ežeryno senovės
gyvenvietė
Kapiniškių senovės
gyvenvietė
Pilkapiai su V-VII m.e.a.
gr. ir dg. kp.
Liškiavos dvarvietė
Liškiavos piliakalnis
Vienuolyno kultūrinis
sluoksnis
Maksimonių senovės
gyvenvietė
Marcinkonių senovės
gyvenvietė
Senovės gyvenvietė II
Senovės gyvenvietė III
Mardasavo senovės
gyvenvietė
Margionių titnago
kasykla
Merkinės kapinynas

Česukų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Dubaklonio k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Ežeryno k., Raitininkų
sen., Alytaus r.
Kapiniškių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Krikštonių k.,
Noragėlių sen., Lazdijų
r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Maksimonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.
Mardasavo k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Margionių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

A1671

27058

Įbr.

AR1386

A1672

3662

Įbr.

AR70

A1836

1861

Įbr.

A1668

27056

Įbr.

5304

Įbr.

A1839

30286

Įbr.

A204P

3658

Įbr.

20918

Įbr.

A1673

12103

Įbr.

A122

22633

Įbr.

A123

22634

Įbr.

A124

12102

Įbr.

A1674

27059

Įbr.

A1669

27057

Įbr.

A1676

27061

Įbr.

AR586

AR1382
LA194
AR1604

-
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Merkinės piliakalnis su
papiliu
Merkinės senojo miesto
vieta
Merkinės senovės
gyvenvietė
Netiesų senovės
gyvenvietė
Purplių, Paūlių senovės
gyvenvietė
Panemunės dvarvietė

Senkapis
Zervynų senovės
gyvenvietė
Senovės gyvenvietė II
Žiūrų senovės gyvenvietė
Senovės gyvenvietė II

Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Netiesų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Paūlių k., Marcinkonių
sen., Varėnos r.
Panemunės k.,
Leipalingio sen.,
Druskininkų sav.
Kapiniškių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Zervynų k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Zervynų k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Žiūrų k., Marcinkonių
sen., Varėnos r.
Žiūrų k., Marcinkonių
sen., Varėnos r.

22957

Įbr.

AR1404

A202K
P
A203P

3680

Įbr.

AR1607

A1677

12106

Įbr.

AR1405

A130P

3681

Įbr.

A131

22657

Įbr.

30811

Įbr.

7153

-

A125

3668

Įbr.

A126

22653

Įbr.

A127

22654

Įbr.

A128

22655

Įbr.

A115

2745

Įbr.

A116

2744

Įbr.

AV1756

AR1392

Teisinė apsauga suteikta 2006-10-18 Vertinimo
tarybos posėdyje, KPD-RM-97.

Už parko ribos
Kabelių senovės
gyvenvietė
Kabelių senovės

Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27
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gyvenvietė II
Senovės gyvenvietė III
Senovės gyvenvietė IV
Senovės gyvenvietė V
Senovės gyvenvietė VI
Senovės gyvenvietė VII
Lynežerio senovės
gyvenvietė
Masališkių dvarvietė
Navasodų dvarvietė, vad.
Cegelnios kalnu
Radyščiaus piliakalnis su
gyvenviete

Povandeninis paveldas
Merkinės kelto vieta

Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kabelių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Lynežerio k., Kaniavos
sen., Varėnos r.
Masališkių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Navasodų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Radyščiaus k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Merkio žiotys, Varėnos
r.

IP3031

A117

21496

Įbr.

IP3032

A118

21497

Įbr.

A119

22650

Įbr.

A120

22651

Įbr.

A121

22652

Įbr.

A107

3651

Įbr.

A1675

27060

Įbr.

A1678

27062

Įbr.

A206K
P

22961

Įbr.

AR1375

AR1387

T

Lokal.

Mitologijos paveldas

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27
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Kalnas
Kalnas, vad. Balyno
kalnu
Akmuo
Akmuo, vad. Raganos,
kitaip Viedzmos akmeniu
Akmuo, vad. Laumės
akmeniu
Akmuo, vad. Mergos
akmeniu
Akmuo, vad. Didziuliu,
kitaip Janakų
Akmuo, vad. Perkūno
akmeniu
Akmuo, vad. Stavariu

Dvarnos salos akmens,
vad. Raganų akmeniu,
vieta
Rėva, vad. Velnio tiltu
Rėva, vad. Laumės tiltu
Rėva, vad. Bajorės rėva
Šaltinis, vad. Ūlos akimi
Šaltinis, vad. Kunigės

Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Gelovinės k., Merkinės
sen., Varėnos r.

AR1383

Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Purplių k., Marcinkonių
sen., Varėnos r.
Puvočių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Puvočių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Musteikos k.
(Viršumusteikio vtv.),
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Cimaniūnų k.,
Leipalingio sen.,
Druskininkų sav.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Ulčičių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Žiūrų k., marcinkonių
sen., Varėnos r.
Merkinės sen., Varėnos

AR1384

M25K2 3660

AR1385

M57
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Įbr.

M25K1 3659

Bažnyčios kalnas

T

Legendiniai Šarūno kalnai, p. 123–124.
Čia ir trys raudonųjų Šarūno būrio partizanų
žeminės?
Su jaučio pėda

V

Lokal.: N54 04 47.2; E24 04 00.0 (WGS84)
Vait. (2009).
Kaimo kapinių tvoroje?

3661

T
T
V

T

Lokal.
Merkinės istorijos bruožai, p. 180.
Lokal.
Merkinės istorijos bruožai, p. 180; Motinos
žodžio galia (N. Marcinkevičienė, LK)
Merkinė, p. 426.

V

Lokal.: N53 57 08.2; E24 24 25.0 (WGS84)
Vait. (2008).

V

Lokal.
Merkinės istorijos bruožai, p. 180.

V

Lokal.

T

Lokal.

V

Lokal.

V

Tarp Uciekos ir Randamonių k.
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šaltiniu
Šaltinis, vad. Laumės
šuliniu
Šaltinis, vad. Latako
šaltiniu
Šaltinis, vad. Trakiškių
šaltiniu
Šaltinis, vad. Bobos
daržo šaltiniu
Ežeras, vad. Kasciniu
Ežeras, vad. Pavilnio
(Povilnio) ežeru
Šventvietė, vad. Ūžuolu
Šventvietė, vad. Ūžuolu
Šventvietė, vad.
Šventomis eglėmis

r.
Norulių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Levūnų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Trakiškių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Margionių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.
Zervynų miškas,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Gelovinės k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Subartonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.

Šventvietė, vad.
Marcinkonių k. ir sen.,
Krikščiniu
Varėnos r.
Šventvietė, vad. Kaukiške Viečiūnų k. ir sen.,
Druskininkų sav.
Šventvietė, vad.
Merkinės mstl. ir sen.,
Kukumbaliu
Varėnos r.
Šventvietė, vad. Laumių
Puvočių k.,
bala
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kelias, vad. Marčių keliu Viečiūnų k. ir sen.,
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

T

A. Čern. (2010 m.)

V

Šalcinis 2004, Nr. 52; A. Čern. (2010 m.)

T

H. Gudav. (strokai rodėsi, gyd.)

V

Lokal.

T

LTR 4745/334 (iškyla skrynia pinigų)

T

LK 1995, Nr. 1, p. 62

V

Lokal.: N54 13 26.2; E24 10 50.2 (WGS84)
Vait. (2010)
Legendiniai Šarūno kalnai, p. 124–125.

T

V

T

Lokal. N54 05 24.8; E24 27 00.4 (Zervynų
gyventojų kryžius) ir N54 05 18.9; 24 26 37.5
(Marcinkonių gyventojų kryžiaus vieta) (Vait.,
2010; LK 1993, Nr. 3, p. 5).
Vienas iš Grūdos vingių.

T
T
T

T
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Druskininkų sav.
Už parko ribos
Kalnas, vad. Šarūno
kalnu

Masališkių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.

AV1763

7160

Įbr.

Musteikos k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Lynežerio k., Kaniavos
sen., Varėnos r.

AtV778

10338

-

Nėra teritorijos ribų plano

AtV773

10336

-

Nėra teritorijos ribų plano

Zervynų k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Dubininko k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Kašėtų k., Marcinkonių
sen., Varėnos r.
Rudnios k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Žiogelių k., Viečiūnų
sen., Druskininkų sav.
Trasninko k.
Margionių k.
Kapiniškių k.
Bingelių k.
Česukų k.

AtR153

10305

Įbr.

Patvirtintas specialusis planas

AtV777

10337

-

Nėra teritorijos ribų plano

IP2912

21321

-

Nėra teritorijos ribų plano

IP2913

21322

-

Nėra teritorijos ribų plano

IP2911

21320

-

Nėra teritorijos ribų plano

M220

Etnokultūros paveldas
Septyniasdešimt penkių
sodybų kaimas
Trisdešimt trijų sodybų
gatvinis kaimas
Zervynų kaimo
gyvenvietė
Dvidešimties sodybų
gatvinis kaimas
Kaimo gyvenvietė
Kaimo gyvenvietė
Kaimo gyvenvietė
Etnokultūrinis kaimas
Etnokultūrinis kaimas
Etnokultūrinis kaimas
Etnokultūrinis kaimas
Etnokultūrinis kaimas

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

T
T
T
T
T

DNP etnokultūrinis d.
DNP etnokultūrinis d.
DNP etnokultūrinis d.
DNP etnokultūrinis d.
DNP etnokultūrinis d.
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Architektūros paveldas
Marcinkonių Šv. apaštalų
Simono ir Judo Tado
bažnyčios statinių
kompleksas
Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčios
kompleksas
Bažnyčios ir vienuolyno
ansamblis
Pirmas stulpas

Antras stulpas

Rotušės liekanos
Buv. pilies bokštas
Namas, vad. "Vazos"

Urbanistikos paveldas
Merkinės miestelio
istorinė dalis

Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Vilniaus g. Merkinės
mstl., Merkinės sen.,
Varėnos r.
(tarp namo Nr. 41 ir Nr.
43)
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., Varėnos
r.

T

G151K

1028

Įbr.

G1KP

1027

Įbr.

IR254

G130K
1

23518

Įbr.

IR254

G130K
2

23519

Įbr.

Kauno gatvės tęsinyje, už miestelio, kairėje kelio
pusėje.

-

Nėra teritorijos ribų plano

AtR154

Merkinės mstl.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Bakšio g. 2/S. Dariaus
ir S. Girėno a. 1,
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., Varėnos
r.

AtV781

1754

AtV776

1751

Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.

UV28

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

-

Patenka į piliakalnio (KVR 3658) teritoriją

IV719

11323

+
Įbr.

U28

17097

Įbr.

74

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

Želdynai
INŽINIERINIS
PAVELDAS
Senkelis Liškiava–
Ricieliai
Siaurojo geležinkelio
vieta, vad. Prancūzkeliu
Tiltas
Merkinės (Straujos)
malūno vieta
Istorinis paveldas
Mūšio vieta

Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Marcinkonių miškas,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.

Levūnų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Lietuvos kario Benedikto Merkinės mstl. ir sen.,
Trakimo kapas
Varėnos r.
Lietuvos kario Vinco
Subartonių k.,
Gaidukevičiaus kapas
Merkinės sen., Varėnos
r.
Lietuvos šaulių Jurgio
Liškiavos k., Merkinės
Grigo ir Jono Grigo kapas sen., Varėnos r.
A. Grušausko-Siaubo
Ežeryno k., Raitininkų
žuvimo vieta
sen., Alytaus r.
J. BarbatavičiausŽeimių k., Merkinės
Naikintuvo ir V. Večkio- sen., Varėnos r.
Margio žuvimo vieta
J. Razdiukyno-Karvelio
Cimaniūnų k.,
žuvimo vieta
Leipalingio sen.,
Lazdijų r.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

V

Lokal.: N54 04 51.3; E24 01 26.0 (WGS84)
Vait. (2010).
Lokal. N53 59 35.7; E24 24 48.9 (WGS84)
Vait. (2010) (viena iš atkarpų).

T
S97

Įbr.

21989
T

Lokal.

29532

Įbr.

31919

Įbr.

32398

Įbr.

32882

Įbr.

I183

22898

Įbr.

I221

29568

I184

28176

I185

Teisinė apsauga suteikta 2008-05-27 Vertinimo
tarybos posėdyje, KPD-RM-752.
Teisinė apsauga suteikta 2008-10-01 Vertinimo
tarybos posėdyje, KPD-RM-874.
Teisinė apsauga suteikta 2009-05-06 Vertinimo
tarybos posėdyje, KPD-RM-1096.
Klonis, žolė, krūmai.
Dirbamas laukas, nuokalnė.

Įbr.

Bunkerio duobė Trumpės upelio krante.
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Žuvimo vieta
Žuvimo vieta
Žuvimo vieta
Žuvimo vieta
Vadavietė
J. Vitkaus-Kazimieraičio
bunkerio vieta
Lietuvos partizanų
bunkerio vieta
Lietuvos partizanų
bunkerio vieta
Merkinės kryžių kalnelis
Lietuvos partizanų kapai
V. Krėvės-Mickevičiaus
kapas
Namas (muziejus)
Musteikos pradžios
mokykla

Ulčičių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Mardasavo k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Margionių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Norulių miškas,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Kasčiūnų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Aukštagirio buv. k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Lynežerio k., Kaniavos
sen., Varėnos r.
Margionių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Subartonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Subartonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Musteikos k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
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I219

29566

Įbr.

Pušis, kurios kamiene išpjaustytas kryželis.

I253

29600

Įbr.

Medinis kryžius su lentele.
Pietų Lietuvos... p. 45.

T

I260

29607

Įbr.

I97

25459

Įbr.
V

Lokal.

T

Žydo kalnas tarp Lynežerio ir Zervynų; Grandelis
raistuose už Lynežerio (Šalcinis 2004, Nr. 52).
Ryšininko Juozo Gulgio parodyta (Šalcinis 2004,
Nr. 52).

T

V

Lokal.
Lietuvos partizanų niekinimo ir palaikų užkasimo
vieta.
Lokal.

V
L512P

IR255

Atstatytas senasis bunkeris, kuriame žuvo keturi
partizanai.

22849

Įbr.

10585

-

V

Nėra teritorijos ribų plano; V. KrėvėsMickevičiaus gimtinė
Gyveno ir mokytojavo Tadas Ivanauskas.
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Musteikos gyventojų
žudynių vieta
G. Didelytės sodyba

P. Zalansko sodyba

Akmuo, vad. Petriuko [P.
Zalansko] akmeniu
Vilniaus–Gardino
gubernijų sienos ruožas
Jonionių k. senosios
kapinės
Merkinės mstl. senosios
žydų kapinės
Antrojo pasaulinio karo
Sovietų Sąjungos karių
palaidojimo vieta
Liškiavos k. senosios
žydų kapinės
Merkinės žydų žudynių ir
užkasimo vieta
Kapinės

Musteikos k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Rudnios (Rudnelės) k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Mardasavo k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Mardasavo k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Musteikos k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Jonionių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Merkinės mstl. ir sen.,
Varėnos r.
Marcinkonių k. ir sen.,
Varėnos r.

V

1944 m. birželio mėn. nužudyta 13 kaimo vyrų

T

Lokal.

T

Lokal.

V

Lokal.

T

Lokal. N53 59 05.6; E24 26 51.1 (kalvelė – 15 m
skersmens, 2 m aukščio sienos posūkio kampas)
(Vait., 2010).
Lokal.

V
20683

Įbr.

11325

Įbr.

26377

Įbr.

IV720

11324

Įbr.

IV717

11321

Įbr.

I217

29564

Įbr.

I218

29565

Įbr.

IP2716

L1003

IV721

L1208

Žydų žudynių ir užkasimo vieta

Už parko ribos
Mūšio vieta
Mūšio vieta

Panaros k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Panaros k., Merkinės
sen., Varėnos r.
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A. MatulevičiausSkiedros ir A.
Sukarevičiaus-Savuko
žuvimo vieta
B. Damulevičiaus-Kelmo
ir J. SinkevičiausJotvingio žuvimo vieta
J. Jakubavičiaus-Rugio
žuvimo vieta
J. Juškevičiaus-Lino ir A.
Kėkšto-Kęstučio žuvimo
vieta
J. Marčiulionio-Pakalnio
ir V. Laskausko-Žvalgo
žuvimo vieta
Žuvimo vieta
Vadavietė
Lietuvos kario Jono
Ašmento (Asmonto)
kapas
Lietuvos kario Prano
Kindero kapas
Kibyšių k. senosios
kapinės, vad.
Koplyčkalniu

Merkinės sen., Varėnos
r.

I220

29567

Įbr.

Kelmas, šalia išdžiūvusi bala.

Randamonių miškas,
Varėnos r.

I257

29604

Įbr.

Bunkerio duobė, medinis kryželis.

Laukininkų k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Krikštonių k.,
Noragėlių sen., Lazdijų
r.
Krikštonių k.,
Noragėlių sen., Lazdijų
r.
Šlapikų k., Noragėlių
sen., Lazdijų r.
Jakubiškių k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Gudakiemio k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Klepočių k., Raitininkų
sen., Alytaus r.
Kibyšių k., Merkinės
sen., Varėnos r.

I251

29598

Įbr.

Medinis kryžius su tvorele.

I186

29533

Įbr.

Bunkerio duobė kirtavietėje ant kalvos.

I199

29546

Įbr.

Lygus laukas.

I233

29580

Įbr.

Kalvelė, apaugusi pušimis.

I141

26425
Teisinė apsauga suteikta 2009-09-30 Vertinimo
tarybos posėdyje, KPD-RM-1240.

32836

Kaimo kapinėse (Lietuvos karių, partizanų ir
šaulių kapai, p. 14).
L1209

Įbr.

26378

Dailės paveldas
Kryžiai

Mančiagirės k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

T

T. Miškinio

78

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas
Kryžius su 2 kryžmomis
ir koplytėle
Ornamentuotas kryžius
Ornamentuoti kryžiai (3)
Paminklas su Šv. Agotos
skulptūra
Už parko ribos
Kryžius
Kryžius II

Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.
Liškiavos k., Merkinės
sen., Varėnos r.

DV3371

14515

-

Marcinkonių bažnyčios šventoriuje

DV3370

14514

-

Marcinkonių bažnyčios elementas

DV3362

14506

-

Liškiavos bažnyčios elementai

Klepočių k., Raitininkų
sen., Alytaus r.
Klepočių k., Raitininkų
sen., Alytaus r.

IP2512

14737

IP2513

14738

G1K5

29430

Aut. A. Česnulis.

Kultūrinės raiškos
paveldas

Muziejai
Geografinės vietos,
turinčios kultūrinės vertės
požymių
Kunigiškė
Meškos kalnas

Subartonių k.,
Merkinės sen., Varėnos
r.
Netiesų k., Merkinės
sen., Varėnos r.
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LŽV

T

VAK 78, l. 379 (0,5 km į r nuo k., 3 ha, apsuptas
3 ežerų, o iš ketvirtos – atskiras; buvo ariamas,
yra rastas geležinis durtuvas ir akmeninis kirvelis;
turi S. Galkauskas, 4 kl. Mokinys iš Netiesų)
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Dalgiakalnis, kitaip
Dergo kalnas, arba
Dangakalnis

Marcinkonių miškas,
Varėnos r.

T

Lokal.

Marcinkonių miškas,
Varėnos r.

T

Lokal. N53 59 14.6; E24 25 58.3 (WGS84)
Vait. (2010).

Už parko ribos
Jogailos kalnas
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AII. SPRENDINIAI
ĮVADAS
Dzūkijos nacionalinis parkas (toliau vadinama – Nacionalinis parkas) įsteigtas
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio
23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų,
Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“ (Žin., 1991,
Nr. 13-332) ir skirtas nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams ir
antropoekosistemoms, reprezentuojančioms Dzūkijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros
savitumus, saugoti, tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti.
Nacionalinis parkas yra pietiniame Lietuvos pakraštyje, Alytaus apskrityje. Didžioji
Nacionalinio parko dalis yra Varėnos rajono savivaldybėje, pietiniai pakraščiai patenka į
Druskininkų savivaldybę, o šiaurės vakariniai – į Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybes.
Nacionalinio parko plotas – 58 522 ha. Tai šiuo metu didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje.
Nacionaliniame parke gyvena apie 3 700 gyventojų, teritorija apgyventa retai – vidutinis
tankumas vos 8 gyv./km². Iš viso Nacionaliniame parke yra 79 kaimai (didžiausias –
Marcinkonys, apie 730 gyventojų) ir Merkinės miestelis (apie 1 400 gyventojų). Žemėnaudos
struktūroje vyrauja miškai (85 % teritorijos). Mažą gyventojų tankumą ir didelį teritorijos
miškingumą lemia nederlingi dirvožemiai. Svarbiausios ir išskirtinės Nacionalinio parko
vertybės – Dainavos girios ir Merkio santakinio upyno gamtinis kompleksas, raiškus Nemuno
slėnio ruožas, panemunių ir šilinių dzūkų etnokultūriniai kaimai.
Nacionalinio parko vertybės saugomos ir tarptautiniu mastu. Nacionalinis parkas yra
paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija „Dainavos giria“, įjungta į Natura 2000
teritorijų tinklą. Buveinių ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su
patvirtintomis Nacionalinio parko ribomis, išskyrus Merkinės geomorfologinį draustinį,
gyvenamojo, rekreacinio ir žemės ūkio funkcinio prioriteto zonas. Teritorijoje aptinkamų
Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių sąrašas, saugomas pagal Buveinių direktyvą,
pateikiamas 1 priede. Paukščių apsaugai svarbi teritorija yra skirta tetervinų (Tetrao tetrix),
kurtinių (Tetrao urogallus), lututės (Aegolius funereus), lėlių (Caprimulgus europaeus),
žalvarnių (Coracias garrulus), ligutės (Lullula arborea) ir tulžių (Alcedo atthis) apsaugai.
Nacionalinis parkas kartu su Čepkelių valstybiniu gamtiniu rezervatu (Čepkelių –
Dzūkijos NP PAN parkas) 2011 m. tapo PAN Parkų tinklo nariu. Nacionalinis parkas
tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d.
nutarimu Nr. 419 (Žin., 1997, Nr. 40-972) patvirtinta Dzūkijos nacionalinio parko planavimo
schema, kitais teritorijų ir strateginio planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 437 patvirtintu Nacionalinio parko apsaugos
reglamentu.
Rengiant naują Nacionalinio parko tvarkymo planą, buvo įvertinta planavimo
patirtis, problemos, teritorijos apsaugos ir naudojimo poreikiai bei tendencijos.
Tvarkymo planas sudaro prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke,
derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Planavimo metu įvertinti
Natura 2000 teritorijoms nustatyti reikalavimai, patvirtintų ir rengiamų teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių bendrųjų planų, specialiųjų planų, detaliųjų
planų, gamtotvarkos planų) sprendiniai. Jie buvo derinami ir pagal poreikį integruojami į
rengiamą dokumentą.
Nacionalinio parko tvarkymo planas parengtas vadovaujantis Saugomų teritorijų,
Teritorijų planavimo įstatymais, Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27
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tvarkymo planų rengimo taisyklėmis, Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais ir
kitais teisės aktais. Planavimo darbai buvo vykdomi etapais (2 priedas) pagal Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 26 d.
įsakymu Nr. V-192 patvirtintą Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo darbų
programą (planavimo užduotį).
Planavimo darbus vykdė Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas, buvo pasitelkti
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros paveldo, vandenų, miškų, rekreacijos ekspertai.
Planavimo procese dalyvavo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcijos specialistai.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio parko tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) sprendinius sudaro
tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) bei grafinė dalis (Tvarkymo plano brėžinys).
2. Tvarkymo plano tikslai yra šie:
2.1. nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus;
2.2. nustatyti gamtos apsaugos kryptis ir priemones;
2.3. nustatyti kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones;
2.4. nustatyti rekreacinio naudojimo plėtros kryptis ir priemones;
2.5. nustatyti gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptis.
3. Kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir vietovių – kultūrinių draustinių bei jų
apsaugos zonų apsaugą, tvarkybą ir naudojimą reglamentuoja kultūrinių draustinių nuostatai,
apsaugos reglamentai ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentai, kurie rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose kultūros
ministro ir aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005,
Nr. 81-2973), nustatytais reikalavimais. Tvarkymo planas nenustato ir nekeičia
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų. Jos nustatomos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.
4. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos miškuose išskiriamos remiantis nustatytomis miškų
grupėmis ir pogrupiais.
5. Dėl nederlingų dirvožemių žemės ūkio veikla Nacionaliniame parke yra mažiau
rentabili. Dalis žemių yra apleidžiama, užauga krūmais ir medžiais – dėl to nyksta saugomas
tradicinis kraštovaizdis, vertingos pievų buveinės. Problemiškas ir tradicinės architektūros
išsaugojimas etnokultūriniuose kaimuose bei etnoarchitektūrinėse sodybose – mediniai
pastatai ir statiniai nyksta, o jiems rekonstruoti gyventojai stokoja lėšų ir žinių (pastatų
rekonstrukcija etnografiniuose kaimuose ir sodybose dėl galiojančių reikalavimų yra brangi ir
sudėtinga). Siekiant išsaugoti tradicinį Nacionalinio parko kraštovaizdį ir etnoarchitektūrinį
paveldą,
būtina
didesnė
parama
ūkininkaujantiems
nepalankiose
vietovėse,
rekonstruojantiems etnoarchitektūrines sodybas, pastatus ir statinius.
6. Nacionaliniame parke, ypač kraštovaizdžio ir etnokultūriniuose draustiniuose,
siekiama išsaugoti atviro kraštovaizdžio erdves. Žemės užsodinimą ar užleidimą mišku
skatinti netikslinga. Žemės ūkio naudmenose turi būti užtikrinama gera agrarinė būklė,
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apleistose žemėse atkuriama žemės ūkio veikla, šalinama savaime plintanti sumedėjusi
augalija. Siekiant sumažinti gamybinių ir infrastruktūros objektų poveikį saugomam ir
lankytojų apžvelgiamam kraštovaizdžiui, aplink gamybinius pastatus, komunalinius objektus
formuojami apsauginiai želdiniai.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 548 (Žin.,
2007, Nr. 66-2559) patvirtintos pasienio ruožo ir valstybės sienos apsaugos zonos ribos.
Pagal šį nutarimą pietrytinis Nacionalinio parko pakraštys patenka į pasienio ruožą ir
valstybės sienos apsaugos zoną. Šiose teritorijose galioja pasienio teisinis režimas, nustatytas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 patvirtintose
Pasienio teisinio režimo taisyklėse (Žin., 2002, Nr. 46-1755; Žin., 2008, Nr. 11-383).
II. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS
8. Tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996
(Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos (3 priedas):
8.1. Konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
8.1.1. rezervatinių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – reguliuojamos
apsaugos (KMr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.1.2. rezervatinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – reguliuojamos
apsaugos (KVr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.1.3. gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – reguliuojamos apsaugos (KOr) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
8.2. Miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
8.2.1. ekosistemų apsaugos miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.2.2. rekreacinių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus
pritaikymo (miško parkų) (MRe) ir intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.2.3. apsauginių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – specializuoto
apsauginio ūkininkavimo (MAs) ir bendrojo apsauginio ūkininkavimo (MAb) kraštovaizdžio
tvarkymo zonos;
8.2.4. ūkinių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ūkinių miškų (MŪ)
kraštovaizdžio tvarkymo zona.
8.3. Žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
8.3.1. ekosistemas saugančių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (ŽEk) kraštovaizdžio
tvarkymo zona;
8.3.2. rekreacinių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
ekstensyvaus pritaikymo (ŽRe) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
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8.3.3. apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) ir bendrojo apsauginio ūkininkavimo (ŽAb)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.3.4. ūkinių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – tradicinio
gamybinio ūkininkavimo (ŽŪn) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
8.4. Vandens ūkio tikslinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
8.4.1. ekosistemas saugančių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
išsaugančio ūkininkavimo (VEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.4.2. rekreacinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus
rekreacinio pritaikymo (VRe) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.4.3. bendrojo naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenų kraštovaizdžio tvarkymo
zonų grupėje: ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
8.5. Kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
8.5.1. kultūros paveldo požiūriu vertingų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių
kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo (GEk) ir
kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo (GEr) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.5.2. rekreacinių miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekstensyvaus tvarkymo (GRe) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
8.5.3. apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio
tvarkymo zonų grupėje – sugriežtinto geoekologinio reguliavimo (GAe) ir sugriežtinto
vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.5.4. bendrojo tvarkymo miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio
tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus tvarkymo (GŪe) ir intensyvaus tvarkymo (GŪi)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.5.5. rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos (NRn) bei urbanizuotos rekreacinės
aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.5.6. pramoninės – komunalinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekstensyviai technogenizuotos aplinkos (NFn) ir intensyviai technogenizuotos
aplinkos pramoninių – komunalinių sklypų (NFu) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
8.5.7. edukacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
urbanizuotos aplinkos edukacinė (NDu) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
III. GAMTOS APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
9. Pagrindinės Nacionalinio parko gamtos apsaugos kryptys yra šios:
9.1. vertingų gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimas;
9.2. biologinės įvairovės išsaugojimas;
9.3. Nacionalinio parko gamtinės ekosistemos stabilumo užtikrinimas, stiprinant
gamtinio karkaso ekologinį potencialą;
9.4. pažeistų ar sunaikintų gamtos objektų ir kompleksų atkūrimas.
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10. Siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus ir objektus,
Nacionaliniame parke yra suformuota gamtinių ir kompleksinių draustinių bei gamtos
paveldo objektų sistema. Šiose teritorijose prioritetas teikiamas kraštovaizdžio, gamtos
paveldo vertybių išsaugojimui, užtikrinamas teisės aktais ir Tvarkymo plano sprendiniais
nustatytas apsaugos ir naudojimo režimas. Gamtiniu ir biologinės įvairovės požiūriu
vertingiausi yra gamtiniai rezervatai, gamtiniai ir kraštovaizdžio draustiniai, kuriuose
numatomos didžiausios gamtinių vertybių apsaugos ir tvarkymo priemonių apimtys.
11. Siūloma skelbti saugomais gamtos paveldo objektais Jonionių ir Mančiagirės
atodangas, Paukštakalnio kopą, Šlavinto kalną (Aukštakalnį), Čirštų sufozinį cirką ir šaltinį,
Aukštagirio sufozinį cirką ir šaltinį, Ulioko ravą, Randamonių griovą, Papanario upelio žiočių
griovą, Gudelių ir Ūlos takos akmenis, Jonionių riedulyną, Antončiko (Samardotiškių),
Zackagirio, Povilnio (Povelnio), Mikalaučiškės, Galvinio, Uciekos ir Balažerio šaltinius,
Dubaklonio ravo ir Būkaverksnio pranykstančius upelius, Versminio ežerą ir upelį, Lynežerio
ąžuolą, Grūdos pušį, Kapiniškių kadagį.
12. Numatoma tvarkyti, pritaikant pažintiniam turizmui, šiuos gamtinius objektus ir
kompleksus: Mardasavo, Mančiagirės, Krušonių ir Uciekos skardžius, Zackagirio ir Grūdos
šaltinius, Raganos, Ūlos takos ir Laumės akmenis.
13. Vykdant specialiuosius kraštovaizdžio formavimo kirtimus bei šalinant
menkaverčius medžius ir krūmus numatoma:
13.1. atverti po vieną kopą Dravių kampo, Alkūnės kampo ir Marcinkonių
geomorfologiniuose draustiniuose. Šių kopų atvėrimas ir palaikymas, neleidžiant užaugti
mišku, yra tikslingas pažintiniu ir ekologiniu požiūriu (sudaromos sąlygos specifinėms
termofilinėms rūšims ir buveinėms);
13.2. atverti vaizdingas kraštovaizdžio apžvalgos vietas, pirmiausia upių ir ežerų
pakrantes: Merkio pakrantes aukščiau Skroblaus žiočių, Merkio skardžius nuo Puvočių –
Mardasavo kelio, Merkio ir Nemuno pakrantes prie Merkinės miestelio, Straujos ir Nemuno
santaką, Skroblaus ir Merkio santaką, Nemuno pakrantes prie Jonionių akmenų, žemiau
Maksimonių kaimo ir ties Levūnų kaimaviete, Nemuno ir Apsingės santaką, Uciekos ir
Krušonių skardžius, Ūlos pakrantes prie Pauosupės ir Trakiškių stovyklaviečių, Mančiagirės
skardžių ir Ūlos akies šaltinio, Grūdos pakrantes žemiau Beržupio žiočių, vakariniame
Marcinkonių kaimo pakraštyje, prie Grūdos stovyklavietės ir regykloje aukščiau Kašėtų,
Gilšės ežero pietinę ir rytinę pakrantes, vakarinę Mergelės Akelių ežero pakrantę, Kastinio
ežero pakrantes, Ešerinio ežero rytinę pakrantę, regyklą prie Balažerio, Marcinkonių
tvenkinio pakrantes (prie Girinio pažintinio tako), Pakrikštės slėnio vaizdą nuo kelio Merkinė
– Ryliškiai, Liškiavos piliakalnio ir alkakalnio aikšteles ir šlaitus, Bakanauskų pelkės rytinį
krantą nuo kelio, Šalcinio (rytiniame Grūdos slėnio šlaite šiauriau Marcinkonių kaimo, prie
kelio į Puvočius) prieigas.
14. Siekiant išsaugoti ir didinti Nacionalinio parko biologinę įvairovę skatinama:
14.1. palaikyti natūralias pievas, miškapieves, miško aikšteles ir laukymes, šalinant
savaime plintančią sumedėjusią augaliją, menkaverčius medžius ir krūmus bei ekstensyviai
naudojant (ganant ir šienaujant);
14.2. gerinti miško buveinių būklę, didinant negyvos medienos (sausuolių, stuobrių,
virtėlių) kiekį, formuojant miško aikšteles, taikant reguliuojamus gaisrus, imituojančius
natūralius gamtinius procesus miškuose ir atvirose buveinėse;
14.3. formuoti ornitochorinius ir entomofilinius želdinius;
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14.4. įrengti dirbtinius lizdus plėšriesiems paukščiams bei juodiesiems gandrams, kelti
inkilus uoksiniams paukščiams ir šikšnosparniams;
14.5. stiprinti ekosistemų apsaugos funkcijas miškuose;
14.6. naikinti savaime plintančias invazines rūšis, nurodytas Invazinių Lietuvoje
organizmų rūšių sąraše (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904);
14.7. reguliuoti smulkiųjų plėšrūnų (lapių, kiaunių, usūrinių šunų) ir šernų gausą, ypač
tetervininių paukščių paplitimo teritorijose;
14.8. skatinti biotechnines priemones, kurios padidintų kiškių ir stirnų gausą;
14.9. tinkamose vietose, ypač vakarinėje Nacionalinio parko dalyje, įrengti
saugomoms roplių bei varliagyvių rūšims skirtas kūdras.
15. Numatoma palaikyti atviras viržynų, pievų ir smėlynų buveines, svarbias
retiesiems augalams ir gyvūnams, ypač entomofaunai ir paukščiams: Nemuno slėnyje ir
šlaituose Liškiavos, Dubaklonio, Merkinės, Maksimonių, Levūnų apylinkėse; Kuleinio ežero
apylinkėse; Ūlos slėnio pievas, pirmiausia Zervynų ir Paūlių kaimų apylinkėse; Merkio
žemupio slėnio pievas; Grūdos slėnio pievas, pirmiausia tarp Marcinkonių ir Kašėtų kaimų;
Stėgalių pievas, Musteikos kaimo pievas, Musteikos girininkijos viržynus. Atviros pievų
buveinės tvarkomos šienaujant, ganant ir šalinant savaime plintančią sumedėjusią augaliją,
menkaverčius medžius ir krūmus.
16. Siekiant pagerinti saugomų rūšių ir buveinių būklę tvarkyti vertingiausias
biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu teritorijas numatoma:
16.1. tęsti buveinių tvarkymo darbus Skroblaus aukštupyje, palaikant 7140 Tarpinių
pelkių ir liūnų buveinių ir jose sutinkamų ES saugomų rūšių pelkinės uolaskėlės (Saxifraga
hirculus), dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) ir žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis
vernicosus), didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) populiacijų gerą būklę; šienaujant sausų
šlaitų buveines palaikyti unikalią saugomų augalų rūšių santalką, tame tarpe ES saugomos
rūšies plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) ir griežtai saugomos rūšies smulkiažiedės
gegužraibės (Orchis ustulata) populiacijas;
16.2. užtikrinti saugomų rūšių ir buveinių gerą būklę Musteikos miške atkuriant ir
palaikant atviras 4030 Viržynų buveines bei 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveines,
pagerinant 9010 *Vakarų taigos ir 91T0 Kerpinių pušynų buveinių būklę, išsaugant kurtinio
(Tetrao urogallus), tetervino (Tetrao tetrix), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) ir
smiltyninio gvazdiko (Dianthus arenarius) populiacijas, kitų čia sutinkamų Lietuvos
Raudonosios knygos rūšių populiacijas;
16.3. užtikrinti saugomų rūšių ir buveinių gerą būklę Netiesų hidrografiniame
draustinyje, atkuriant ir palaikant 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveines
Kempės upelio slėnyje ir paežerėse, pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus), dvilapio
purvuolio (Liparis loeselii) ir žvilgančiosios riestūnės (Hamatocaulis vernicosus)
populiacijas, griežtai saugomos rūšies miškinės plikaplaiskės (Neottianthe cucullata)
augavietę greta Rudnios kaimo, kitų čia sutinkamų Lietuvos Raudonosios knygos rūšių
populiacijas;
16.4. Merkio žemupio pievų buveines ties Česukų ir Jablanavo kaimais;
16.5. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinio pievų, pelkių, sausų šlaitų buveines.
17. Siekiant išsaugoti gyvybingas saugomų rūšių populiacijas numatoma:
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17.1. Europos bendrijos svarbos saugomų rūšių vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens)
ir smiltyninio gvazdiko (Dianthus arenarius) augavietėse Varėnos urėdijos Perlojos ir
Marcinkonių girininkijų, Druskininkų urėdijos Musteikos ir Randamonių girininkijų miškuose
retinti pomiškį, formuoti ir palaikyti atviras aikšteles;
17.2. plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) augavietėje Netiesų kaime,
miškinės plikaplaiskės (Neottianthe cucullata) augavietėje prie Mergelių akelių ežerėlio
retinti pomiškį ir sumažinti medyno skalsumą;

17.3. didžiosios miegapelės (Glis glis) buveinėse Subartonių miške ir Uciekos
geomorfologiniame draustinyje nevykdyti pagrindinių kirtimų, išsaugoti lazdynų traką;
17.4. balinio vėžlio (Emys orbicularis) buveinėse Merkinės ir Liškiavos apylinkėse
atnaujinti ar iškasti naujas kūdras, apsaugoti nuo užžėlimo kiaušiniams dėti tinkamas vietas;
17.5. žalvarnio (Coracias garrulus) buvusiose paplitimo vietose Merkinės ir
Marcinkonių girininkijose mažinti kiaunių skaičių, kelti inkilus ir apsaugoti juos nuo plėšrūnų
patekimo, formuoti ir palaikyti atviras miško aikšteles, taikant plynus kirtimus;
17.6. mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) buveinėje Merkinės saloje iškirsti krūmus.
18. Nacionaliniame parke būtina stabdyti Sosnovskio barščio ir gausialapio lubino
plitimą. Sosnovskio barštį numatoma naikinti Uciekos, Ricielių ir Margionių kaimų
apylinkėse, gausialapį lubiną – Margionių kaimo apylinkėse.
19. Būtina didinti Nacionalinio parko miškų biologinę įvairovę ir natūralumą,
pirmiausia rytinėje Nacionalinio parko dalyje (teritorijoje tarp geležinkelio ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato).
20. Siekiant užtikrinti Nacionalinio parko gamtinės ekosistemos stabilumą bei stiprinti
gamtinio karkaso ekologinį potencialą būtina mažinti vietinę taršą:
20.1 numatoma plėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus bei rekonstruoti
nuotekų valymo įrenginius Merkinės miestelyje, įrengti nuotekų surinkimo sistemas ir
pastatyti nuotekų valymo įrenginius Marcinkonių, Panaros, Musteikos, Puvočių ir Zervynų
kaimuose, plėsti vandens tiekimo tinklus Marcinkonių ir Panaros kaimuose, rekonstruoti
Panaros ir Marcinkonių kaimų vandenvietes, Musteikos, Puvočių ir Zervynų kaimuose įrengti
vandenvietes, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, pakloti vandens tiekimo tinklus;
20.2. skatinama rūšiuoti atliekas, kompostuoti ar perdirbti susiskaidančias atliekas,
įrengti susiskaidančių atliekų surinkimo aikšteles, rekonstruoti katilines, diegti ekologiškas
technologijas vietos gamybos įmonėse, ekologiškai ūkininkauti.
21. Siekiant atkurti ūkinės veiklos pažeistus ar sunaikintus Nacionalinio parko gamtos
objektus bei kompleksus numatoma:
21.1. atkurti Stėgalių gamtinį kompleksą: atkurti Stėgalių ežerėlio hidrologinį režimą;
atkurti ir palaikyti 5130 Kadagynų buveinę, pagerinti jos struktūrą (iškertant buveinėje
augančias pušis ir neleidžiant joms atželti); palaikyti atviras pievų buveines, šalinant medžius
ir krūmus bei šienaujant;
21.2. baigti kasybą ir rekultivuoti Jonionių žvyro karjerą. Rekultivuojant karjerą
numatoma palikti ir palaikyti atviras aikšteles ir dalį pietinių šlaitų, sudarant sąlygas
termofilinėms rūšims ir buveinėms;
21.3. rekultivuoti kasybos pažeistą teritoriją į pietus nuo Margionių kaimo (ekologinės
apsaugos funkcinio prioriteto zonoje);
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21.4. formuoti apsauginius želdinius Panaros ir Norulių žemės ūkio funkcinio
prioriteto zonose bei aplink gamybinius objektus šiaurrytinėje Merkinės miestelio dalyje;
21.5. sureguliuotą Grūdos vidurupio atkarpą (Darželių kaime, ekologinės apsaugos
funkcinio prioriteto zonoje) bei Pašilingės upelio vidurupį ir žemupį (ekologinės apsaugos
funkcinio prioriteto zonoje) palikti savaiminei renatūralizacijai.
22. Siekiant vystyti ekologinį švietimą numatoma:
22.1. įrengti gamtos mokyklą Marcinkonių kaime (buv. Nacionalinio parko direkcijos
patalpose);
22.2. įrengti ekologinio švietimo centrą Darželių kaime;
22.3. įrengti lauko ekspoziciją Marcinkonių kaime, prie Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato lankytojų centro;
22.4. vystyti retųjų ir vaistinių augalų ekspoziciją Liškiavos kaime – atverti Krūčiaus
slėnio šlaitus kraštovaizdžio kirtimais, ekspozicijos reikmėms pastatyti pagalbinį pastatą.
IV. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
23. Dzūkijos nacionalinis parkas reprezentuoja Dzūkijos etnokultūrinį paveldą ir
tradicinį kraštovaizdį. Kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugai Nacionaliniame
parke skiriamas ypatingas dėmesys. Nacionalinio parko kultūros vertybių apsaugos kryptys
yra šios:
23.1. kultūros vertybių išsaugojimas vietoje;
23.2. sunykusių kultūros vertybių ar jų dalių atkūrimas;
23.3. kultūros vertybių tvarkyba.
24. Pagrindinė nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos kryptis yra
išsaugojimas vietoje, ypatingą dėmesį skiriant apsaugai nuo vizualinės taršos, ryšio su
aplinka išsaugojimui ir stiprinimui bei pritaikymui lankyti.
25. Į Kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai, vietovės taip pat jų
teritorijos ir apsaugos zonos tvarkomos, saugomos ir naudojamos vadovaujanti
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
26. Siūloma tvarkyti ir pritaikyti pažintiniam lankymui kultūros vertybių požymių
turinčius objektus, pažymėtus Tvarkymo plano brėžinyje.
27. Numatoma atkurti šias kultūros vertybes ar jų elementus:
27.1. medinius kaimų kryžius, pirmiausia Šventų Eglių vietovėje buvusį Marcinkonių
kaimo kryžių;
27.2. V. Krėvės-Mickevičiaus sodybos pastatus (svirną, tvartą, klojimą);
27.3. tradicinę dzūkų sodybą Musteikos kaime;
27.4. Marcinkonių vandens malūną.
28. Nacionaliniame parke į Kultūros vertybių registrą įrašytos kultūros vertybės
tvarkomos vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, atsižvelgiant į
apsaugos tikslus bei režimus (jei nustatyti) ir naudojimo bei pritaikymo lankymui galimybes.
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Kultūros vertybių požymių turintys objektai ir vietovės tvarkomi atsižvelgiant į naudojimo
bei pritaikymo lankymui galimybes:
28.1. archeologinio ir mitologinio kultūros paveldo vertybės – piliakalniai,
alkakalniai, akmens amžiaus stovyklos ir senovės gyvenvietės, dvarvietės, kapinynai,
senkapiai, pilkapiai, mitologiniai akmenys, šventvietės ir kt. – tvarkomos taikant
reguliuojamos apsaugos režimą (KOr). Šios vertybės gali būti naudojamos pažintiniam
turizmui bei visuomeniniams renginiams. Pritaikant archeologinio ir mitologinio kultūros
paveldo vertybes lankymui, tvarkomi želdiniai, gali būti atliekami kraštovaizdžio formavimo
kirtimai, įrengiama saugų ir vertybei nežalingą lankymą užtikrinanti infrastruktūra: laiptai,
takai, sustojimo ir atokvėpio vietos, kt. Pirmiausia turi būti tvarkomi ir pritaikomi
pažintiniam turizmui šie archeologinio ir mitologinio kultūros paveldo objektai: Merkinės
archeologinių vertybių kompleksas (piliakalnis su papiliu, kapinynas, šventvietė), Margionių
akmens amžiaus titnago kasykla, Mardasavo dvarvietė, Krikštonių pilkapiai, Subartonių
miške esantys Balyno ir Šarūno kalnai, Ūžuolu vadinamos šventvietės Gelovinės ežero
šiaurinėje ir pietinėje pakrantėje, Liškiavos Raganos ir Laumės akmenys, Randamonių
Kunigės šaltinis;
28.2. architektūrinio, inžinerinio ir želdynų kultūros paveldo vertybės –architektūriniu
ar inžineriniu požiūriu vertingi statiniai, pastatai ir pastatų kompleksai ar jų liekanos,
Krušonių ir Uciekos dvarų sodybų želdinių ir alėjų fragmentai, Merkinės tiltas, Merkinės
(Straujos) malūno vieta, senkelių atkarpos, geležinkelio pralaidos ties Marcinkonimis,
Marcinkonių siaurojo geležinkelio sankasa, Merkinės miesto stulpai, plento sargo namas
Ilgininkų kaime, kita – tvarkomos taikant reguliuojamos apsaugos režimą. Šiuose objektuose
atliekami nustatyta tvarka suplanuoti ir suderinti tvarkybos ir (arba) atkūrimo darbai, vertybės
pritaikomos visuomenės poreikiams, pirmiausia pažintiniam turizmui;
28.3. etnografiniai kaimai tvarkomi taikant kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo
(GEk), kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo (GEr) ir sugriežtinto vizualinio reguliavimo
(GAi) režimus. Zervynų kaimo gyvenvietė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305)
saugoma ir tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. IV-498 patvirtintą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą.
Pirmiausia turi būti tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam turizmui vertingiausi – Musteikos,
Dubininko, Kašėtų, Lynežerio, Žiogelių, Margionių, Zervynų – etnokultūriniai kaimai.
Tvarkant etnokultūrinius kaimus, mišku apaugančiose naudmenose skatinama atkurti atvirą
tradicinį kraštovaizdį, šalinant sumedėjusią augaliją, ganant ir šienaujant. Numatoma įamžinti
išnykusių Levūnų ir Kliučevo kaimų vietas;
28.4. istorinio ir memorialinio kultūros paveldo vertybės – Lietuvos laisvės kovas
menančios vietos, žydų žudynių ir užkasimo vietos, I pasaulinio karo karių kapai, Sovietų
sąjungos karių palaidojimo vietos, senosios žydų kapinės, senosios kaimų kapinės, kapai,
paminklai, iškilias krašto asmenybes menančios vietos, istoriniai pastatai ir sodybos,
demarkacinės linijos ruožas ties Ucieka – tvarkomos taikant reguliuojamos apsaugos režimą
(KOr). Šiose vertybėse tvarkomi želdynai, kuriama ir (arba) plėtojama pažintiniam lankymui
būtina infrastruktūra. Pirmiausia turi būti tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam turizmui
Lietuvos partizanų vadavietė Kasčiūnų kaime, Lietuvos partizanų žeminės prie Lankininkų
kaimo, Lietuvos partizanų žeminės ir atokvėpio vieta Subartonių miške, Lietuvos partizanų
žeminės vieta prie Cimaniūnų kaimo, Dainavos apygardos partizanų pagerbimo sąskrydžio
vieta prie Viršurodukio kaimo (miško aikštelė – apdovanojimo vieta ir Antano
Volungevičiaus-Desanto sodybvietė), Musteikos pradžios mokykla, Lenkijos okupuoto
Vilniaus krašto demarkacinės linijos ruožas ir buvusio sargybos posto vieta prie Uciekos
kaimo, Merkinės miestelio žydų senosios kapinės, Liškiavos kaimo žydų senosios kapinės,
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Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Česukų kaime ir prie Mergelės Akelių ežero.
Siūloma nepritarti naujoms Lietuvos partizanų žeminių atstatymo iniciatyvoms, dėmesį
sutelkiant į Kasčiūnuose, Norulių, Viršurodukio ir Mardasavo miškuose atkurtų penkių
žeminių priežiūrą;
28.5. urbanistinis kultūros paveldas – Merkinės miestelio istorinė dalis – tvarkoma
taikant kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo (GEr) režimą, išskyrus Merkinės piliakalnį su
papiliu, kuris tvarkomas taikant reguliuojamos apsaugos režimą (KOr);
28.6. nekilnojamosios dailės kultūros paveldo vertybės – kryžiai, paminklai,
skulptūros, koplytstulpiai, koplytėlės, stogastulpiai – tvarkomos pritaikant pažintiniam
turizmui. Šioje vertybių grupėje kuriama ir (arba) plėtojama pažintiniam lankymui būtina
infrastruktūra. Būtina tęsti kaimų kryžių, etnografinių kaimų kapinių medinių kryžių ir
paminklų tvarkymą ir restauravimą. Pirmiausia turėtų būti tvarkomi ir restauruojami
Lynežerio kapinių mediniai kryžiai ir paminklai, Zervynų kaimo kryžius, Dubininko aikštės
kryžius, Uciekos pakelės kryžius.
29. Kultūros paveldui eksponuoti ir populiarinti numatoma:
29.1. įkurti tradicinių amatų centrą prie Mergelių akelių ežero;
29.2. plėtoti Musteikos drevinės bitininkystės ekspoziciją;
29.3. tvarkyti etnografinę sodybą – muziejų Marcinkonių kaime: tvarkyti sodybos
želdinius, suformuoti kiemą, atkurti tvartą;
29.4. įkurti Nemuno (sielininkystės) muziejų arba muziejinę ekspoziciją Žiogelių
kaime, panaudojant buvusius medienos sandėlių ir medžio apdirbimo pastatus;
29.5. įkurti lietuviškos mokyklos muziejų arba muziejinę ekspoziciją viename iš
išlikusių pradinių mokyklų pastatų (Musteikoje, Kapiniškiuose, Margionyse arba
Lynežeryje);
29.6. atkurti Antano Volungevičiaus-Desanto sodybą Viršurodukio miške, sodyboje
įrengiant regioninį Pietų Lietuvos laisvės kovų informacinį centrą;
29.7. restauruoti tradicinę grybų džiovyklą Zervynų kaime (Vilkinių kampe).
V. REKREACINIO NAUDOJIMO PLĖTROS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
30. Rekreacinio naudojimo Nacionaliniame parke plėtros nuostatos:
30.1. Nacionalinio parko rekreacinio naudojimo sistema pažintinio turizmo maršrutais
sujungiama su Druskininkų ir Varėnos miestais, panaudojant šių miestų – turistų aptarnavimo
centrų – potencialą;
30.2. poilsiavimas ir rekreacinė infrastruktūra plėtojama rekreacinio funkcinio
prioriteto zonose. Kitose Nacionalinio parko dalyse kuriama pažintiniam turizmui reikalinga
infrastruktūra;
30.3. rekreacinių paslaugų vystymas koncentruojamas Merkinėje, Marcinkonyse ir
Puvočiuose;
30.4. Nacionalinio parko draustiniuose vystomas pažintinis turizmas – įrengiamos
automobilių ir dviračių turizmo trasos, pėsčiųjų pažintiniai ir mokomieji takai, trumpalaikio
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poilsio vietos, privažiavimai ir priėjimai prie lankomų objektų, apžvalgos aikštelės, mažieji
kraštovaizdžio architektūros statiniai, kita;
30.5. stovyklavietės, kempingai, rekreaciniai pastatai ir kompleksai įrengiami ir
statomi Tvarkymo plane numatytose vietose;
30.6. automobilių stovėjimo aikštelės, trumpalaikio poilsio vietos, apžvalgos aikštelės
ir mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai esant poreikiui gali būti įrengiami ir statomi
prie pažintinio turizmo trasų ir takų bei lankomų objektų Tvarkymo plane nenumatytose
vietose.
31. Nacionalinio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptys:
31.1. pažintinio turizmo vystymas, įrengiant pažintinio turizmo trasas ir takus, saugant
ir eksponuojant tradicinį kaimišką kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, gyvąsias
kultūrines tradicijas ir raiškas, plėtojant gamtines ir kultūrines ekspozicijas;
31.2. poilsiavimo vystymas, plėtojant esamus bei statant ir įrengiant naujus
rekreacinės infrastruktūros objektus Tvarkymo plane numatytose vietose.
32. Nacionalinio parko rekreacinio funkcinio prioriteto zonose numatoma:
32.1. Mergelės Akelių rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – gerinti poilsiavietės ir
stovyklavietės įrangą, įrengti kempingą, tradicinių amatų centrą, poilsio kompleksą, kurti
ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parką;
32.2. Marcinkonių rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėsti poilsiavietę ir
gerinti jos įrangą, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parką;
32.3. Kastinio, Glyno ir Ešerinio rekreacinio funkcinio prioriteto zonose – gerinti
stovyklaviečių įrangą, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parkus;
32.4. Kuleinio rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – gerinti rytiniame ežero krante
esančios stovyklavietės įrangą, įrengti stovyklavietę prie Nemuno vandens turistams, kurti
ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parką;
32.5. Lizdų rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – įrengti stovyklavietę, rekreacinį
kompleksą, plėtoti kaimo turizmo paslaugas ir infrastruktūrą;
32.6. Puvočių rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – gerinti stovyklavietės ir
poilsiavietės įrangą (šiauriniame kaimo pakraštyje), įrengti kempingą (pietvakariniame kaimo
pakraštyje), Puvočių kaime plėtoti kaimo turizmo, turistų aptarnavimo paslaugas ir
infrastruktūrą;
33. Nacionalinio parko pažintinio turizmo sistemą sudaro įvairaus dydžio ir pobūdžio
pažintinio turizmo trasos ir takai, lankomi paveldo objektai, lankymui ir poilsiui skirta
rekreacinė infrastruktūra (atokvėpio vietos, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės, stovyklavietės
ir kita). Nacionaliniame parke prioritetas teikiamas dviračių, pėsčiųjų ir vandens turizmui.
34. Ties įvažiavimais į Nacionalinį parką numatoma įrengti „parko vartus“ –
sustojimo ir trumpalaikio poilsio vietas su informaciniais stendais, kuriuose pateikiama
informacija apie Nacionalinio parko vertybes ir lankymo galimybes. „Parko vartus“ siūloma
įrengti Margionyse ir Randamonyse (atvykstantiems nuo Druskininkų), Mančiagirėje ir
Purpliuose (atvykstantiems nuo Varėnos), Subartonyse (atvykstantiems nuo Alytaus) ir
Jonionyse (atvykstantiems nuo Lazdijų ir Veisiejų).
35. Marcinkonių kaime prie Nacionalinio parko lankytojų centro numatoma įrengti
stovėjimo aikštelę mobiliesiems nameliams, suteikiant galimybę juose stovyklaujantiems
turistams naudotis elektra, vandeniu bei lankytojų centre teikiamomis paslaugomis.
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36. Autoturizmo ir dviračių turizmo trasos ir takai įrengiami pritaikant ir pagerinant
esamus kelius. Dviračių turizmo trasos ir pėsčiųjų pažintiniai takai turi kuo mažiau sutapti su
intensyviai naudojamais automobilių keliais. Dviračių turizmui tikslinga panaudoti apleistas
senkelių atkarpas, Marcinkonių siaurojo geležinkelio pylimą, vad. Prancūzkeliu.
37. Numatomos Nacionalinio parko autoturizmo trasos:
37.1. autoturizmo trasos „Nemuno kelias“ atkarpa (brėžinyje žymima A1):
Druskininkai – Grūtas – Ucieka – Merkinė – Subartonys – Alytus;
37.2. autoturizmo trasos „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ atkarpa (A2):
Druskininkai – Grūtas – Ucieka – Puvočiai – Kašėtos – Marcinkonys – Zervynos – Varėna;
37.3. autoturizmo trasos „Dainavos žiedas“ atkarpa (A3): Druskininkai – Liškiava –
Merkinė – Puvočiai – Marcinkonys – Mančiagirė – Zervynos – Rudnia;
37.4. autoturizmo trasos „Čiurlionio kelias“ atkarpa (A4): Druskininkai – Grūtas –
Ucieka – Merkinė – Purpliai – Perloja;
37.5. autoturizmo trasa Merkinė – Ryliškiai – Merkinė (A5): Merkinė – Ryliškiai –
Druskininkai (kaimas) – Netiesos – Maksimonys – Merkinė. Galima papildoma atkarpa į
Lizdus;
37.6. autoturizmo trasa Marcinkonys – Puvočiai – Merkinė (A6): Marcinkonys –
Kašėtos – Puvočiai – Trasninkas – Dubininkas – Merkinė;
37.7. autoturizmo trasa (A7) Merkinė – Subartonys – Samūniškės – Merkinė;
37.8. autoturizmo trasa Merkinė – Druskininkai – Marcinkonys (A8): Merkinė –
Panara – Gudeliai – Žeimiai – Liškiava – Druskininkai – Latežeris – Margionys –
Marcinkonys – Merkinė;
37.9. autoturizmo trasa Marcinkonys – Rudnia –Marcinkonys (A9): Marcinkonys –
Zervynos – Pauosupė – Rudnia – Lynežeris – Marcinkonys. Alternatyva: nuo Rudnios į
Lynežerį galima važiuoti per Krokšlį;
37.10. autoturizmo trasa Marcinkonys – Puvočiai – Marcinkonys (A10): Marcinkonys
– Zervynos – Žiūrai – Trakiškiai – Puvočiai – Marcinkonys;
37.11. autoturizmo trasa Marcinkonys – Kabeliai – Marcinkonys (A11): Marcinkonys
– Grybaulia – Musteika – Kabeliai – Margionys – Darželiai – Marcinkonys;
37.12. autoturizmo trasa Marcinkonys – Druskininkai (A12): Marcinkonys –
Margionys – Kapiniškiai – Šunupis – Ucieka – Randamonys – Žiogeliai – Druskininkai.
38. Nacionalinio parko dviračių turizmo trasų sistemą sudaro tarpusavyje
susijungiančios dviračių turizmo trasos ir atkarpos:
38.1. EuroVelo 11 koridoriaus“Rytų Europos takas“ atkarpa (D1): Druskininkai –
Latežeris – Margionys – Marcinkonys – Puvočiai – Merkinė – Mergelių akelės - Nedzingė. Ši
trasa Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje sutampa su Alytaus apskrities turizmo ir
rekreacijos plėtros specialiajame plane pažymėtomis nacionalinio lygmens pagrindine ir
tranzitine dviračių turizmo trasomis;
38.2. „Dzūkijos dviračių žiedo“ atkarpa (D2): Druskininkai – Liškiava – Merkinė –
Puvočiai – Marcinkonys – Lynežeris – Zervynos – Žiūrai – Varėna;
38.3. pietinė Dainavos girios dviračių turizmo trasa (D3): Marcinkonys – Darželiai –
Kapiniškės – Margionys – Musteika – Marcinkonys (trasos ilgis apie 36 km);

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

92

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

38.4. šiaurinė Dainavos girios dviračių turizmo trasa (D4): Marcinkonys – Lynežeris
Zervynos – Mančiagirė – Žiūrai – Dalgiakalnis – Marcinkonys (apie 40 km). Alternatyvos:
nuo Lynežerio į Zervynas galima važiuoti pro Rudnią ir Pauosupę; nuo Marcinkonių į
Zervynas galima važiuoti pro Stėgalių gamtinį kompleksą (neužsukant į Lynežerį);
38.5. Čepkelių dviračių turizmo trasa (D5): nuo Marcinkonių pro Alkūnės kampo
geomorfologinį draustinį važiuojama iki Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato, atgal
grįžtama siaurojo geležinkelio pylimu, vad. Prancūzkeliu (apie 16 km);
38.6. Merkinės – Marcinkonių dviračių turizmo trasa (D6): Merkinė – Česukai –
Trasninkas – Puvočiai – Kašėtos – Marcinkonys (apie 23 km);
38.7. Merkinės – Varėnos dviračių turizmo trasa (D7): Merkinė – Lankininkai –
Puvočiai – Mardasavas – Žiūrai (apie 24 km), toliau pro Lavyso ežerą važiuojama link
Varėnos;
38.8. Merkinės – Uciekos – Druskininkų dviračių turizmo trasa (D8): Merkinė –
Česukai – Ucieka – Randamonys – Žiogeliai – Grūtas (apie 25 km), toliau važiuojama į
Druskininkus;
38.9. Druskininkų – Liškiavos – Merkinės dviračių turizmo trasa (D9): Druskininkai
(Baltašiškė) – Gailiūnai – Liškiava – Žeimiai – Gudeliai – Dubaklonis – Merkinė (apie 26
km). Į trasą tikslinga įjungti vaizdingus Kreisos upelio klonius ir Raganos akmenį;
38.10. Merkinės – Subartonių dviračių turizmo trasa (D10): Merkinė – Pakelinio ež. –
Subartonys – Samūniškės – Ešerinio ež. – Zakavoliai – Merkinė (apie 15 km). Į trasą
tikslinga įjungti Vincuko ąžuolą, Gelovinės šventvietę, Lietuvos partizanų atokvėpio vietą,
Balyno ir Šarūno kalnus;
38.11. Merkinės – Lizdų dviračių turizmo trasa (D11): Merkinė – Ešerinio ež. –
Baležeris – Apsingė – Veismūnai – Ryliškiai – Klepočiai – Lizdai – Miežionys –
Druskininkų kaimas – Netiesos – Maksimonys – Zakavoliai – Merkinė (apie 38 km);
38.12. Uciekos – Margionių dviračių turizmo atkarpa (D12), sujungianti Merkinės –
Druskininkų ir Dainavos girios dviračių turizmo trasas: Ucieka – Šunupis – Kapiniškės –
Margionys (apie 15 km).
39. Numatomi Nacionalinio parko pėsčiųjų pažintiniai ir mokomieji takai:
39.1. Skroblaus pažintinis takas (P4), vingiuojantis pro Kapiniškių kraštovaizdžio
draustinį (apie 7 km). Į taką tikslinga įjungti Margionių kaimą, Skroblaus versmes, Kalnuočių
kopą (apžvalgos bokštą);
39.2. Jonionių pažintinis takas (P5), nuo Merkinės tilto vingiuojantis palei Nemuną
iki Siuvėjo rėvos ir Jonionių akmenų (apie 3,3 km);
39.3. Merkinės pažintinis takas (P6): Merkinės lankytojų centras – kraštotyros ir
genocido muziejus – bažnyčia – apžvalgos bokštas – piliakalnis – kapinynas – Merkinės žydų
senosios kapinės – Merkinės žydų žudynių ir užkasimo vieta – šventvietė, vad. Kukumbaliu –
lankytojų centras (apie 5 km). Į taką tikslinga įjungti Nemuno ir Straujos santaką bei Straujos
žemupio slėnį;
39.4. Liškiavos pažintinis takas (P7), apjungiantis Liškiavos piliakalnį, bažnyčios ir
vienuolyno ansamblį, senąsias žydų kapines, retųjų ir vaistinių augalų ekspoziciją, Krūčiaus
upelio slėnį (apie 3,6 km).
40. Centrinėje Nacionalinio parko dalyje numatoma įrengti specializuotą istorinę
dviračių ir pėsčiųjų trasą „Lietuvos partizanų takais“: Puvočiai – Mardasavas – Glyno

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2014-01-27

93

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

ežeras – Lankininkai – Kasčiūnai – Roduka – Viršurodukis – Dubaklonis – Puvočiai (apie
32 km). Ši trasa gali būti suskaidyta į dvi mažesnes – šiaurinę ir pietinę.
41. Skroblaus gamtiniame rezervate esantys gamtos ir kultūros paveldo objektai –
Rudnios pietinis ir šiaurinis kalvaragiai, Rudnios sufozinis cirkas, šaltinis Kubilnyčia,
Aukštagirio sufozinis cirkas ir šaltinis, Maždžeraus šaltiniai, G.Didelytės ąžuolas, J. Vitkaus Kazimieraičio vadavietė – gali būti lankomi pažintiniais ir mokomaisiais tikslais, lydint
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos
darbuotojams.
42. Nacionaliniame parke vandens turizmas vystomas šiomis trasomis:
42.1. Ūlos vandens turizmo trasa (V1). Turistų srautas šioje trasoje yra ribojamas,
siekiant sumažinti neigiamą poveikį upės ekosistemai ir išsaugoti retas rūšis;
42.2. Merkio vandens turizmo trasa (V2);
42.3. Nemuno vandens turizmo trasa (V3). Šioje trasoje leidžiama plaukti
motorizuotomis vandens transporto priemonėmis. Šiuo metu garlaiviu plaukiama nuo
Druskininkų iki Liškiavos. Plaukimo garlaiviu turistinį maršrutą siūloma pratęsti iki Žiogelių
ir Merkinės.
43. Siekiant pagerinti kraštovaizdžio apžvalgos sąlygas numatoma:
43.1. įrengti apžvalgos bokštus Merkinės miestelyje ir prie atkuriamo Stėgalių
gamtinio komplekso;
43.2. pritaikyti apžvalgai priešgaisrinį bokštą Margionyse (ant Kalnuočių kopos);
43.3. įrengti apžvalgos aikštelę neįgaliesiems Merkinėje (Bakšio gatvės gale,
apžvelgiant Merkinės piliakalnį, Nemuno – Merkio ir Nemuno – Stangės santakas);
43.4. įrengti apžvalgos aikšteles ant Grūdos skardžio (Dziackagirio pažintiniame
take), Merkio ir Ūlos santakoje, prie Merkio (tarp Mardasavo ir Puvočių, taip pat virš
atodangos Bingelių kaime), ant Krušonių skardžio, prie Baležerio, virš Pakrikštės senslėnio
(Veismūnų kaime), prie Lizdų ežero, prie Nemuno Miežionių kaime, žemiau Nemuno ir
Straujos santakos, dešiniajame Nemuno krante (Maksimonių k.).
VI. GYVENVIEČIŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS KRYPTYS
44. Pagrindinis gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros Nacionaliniame parke
principas – kompaktiškai užstatytų kaimų ir Merkinės miestelio vystymas ir infrastruktūros
gerinimas, siekiant patenkinti vietos gyventojų ir lankytojų reikmes.
45. Visuose kompaktiškai užstatytuose Nacionalinio parko kaimuose ir Merkinės
miestelyje gali būti įrengiami šiuolaikinį technologijos lygį atitinkantys inžineriniai tinklai,
gerinama kelių, gatvių, aikščių ir kiemų danga. Likusioje teritorijoje pirmenybė teikiama
individualioms vandens tiekimo bei nuotekų utilizavimo sistemoms. Prioritetas teikiamas
inžinerinei įrangai, kuo mažiau keičiančiai tradicinį gyvenvietės vaizdą bei esamą
kraštovaizdžio pobūdį. Siūloma kabeliuoti elektros perdavimo linijas, pirmiausia
kraštovaizdžio ir etnokultūriniuose draustiniuose.
46. Miestelių ir kaimų plėtra ir užstatymo sutankinimas galimas ekstensyvaus
rekreacinio tvarkymo (GRe), sugriežtinto geoekologinio ir vizualinio reguliavimo (GAe,
GAi), ekstensyvaus ir intensyvaus bendrojo tvarkymo (GŪe, GŪi) miestelių, kaimų ar jų
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dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonose. Merkinės miestelio plėtra numatoma šiaurės kryptimi,
gyvenamojo funkcinio prioriteto zonoje. Kai kuriose gyvenamajai plėtrai numatytose
teritorijose – Puvočių kaimo vakariniame ir rytiniame pakraščiuose, Žiūrų kaimo rytinėje
dalyje, Mančiagirės kaimo centrinėje dalyje bei Merkinės miestelio šiaurės vakariniame
pakraštyje – vyrauja smulkūs ir siauri žemės sklypai. Šiose Tvarkymo plano brėžinyje
pažymėtose teritorijose naujos sodybos gali būti kuriamos tik pagal parengtą ir patvirtintą
visos teritorijos detalųjį planą ar žemės sklypų konsolidacijos projektą.
47. Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose galima atkurti buvusias ir kurti
naujas sodybas, tvarkyti ir rekonstruoti miškuose esančias sodybas, laikantis Nacionalinio
parko apsaugos reglamento reikalavimų, Miškų įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatų.
48. Panaros, Norulių ir Samūniškių žemės ūkio funkcinio prioriteto zonose galima
kurti naujas ūkininko sodybas, laikantis Nacionalinio parko apsaugos reglamento
reikalavimų.
49. Nacionaliniame parke siekiama gerinti bendrojo naudojimo kelius, pagal poreikį
pritaikant juos pažintiniam turizmui. Tvarkant Nacionalinio parko kelius pirmenybė turi būti
teikiama Tvarkymo plane pažymėtoms atkarpoms ir numatomų pažintinio turizmo maršrutų
bei privažiavimų prie lankomų objektų įrengimui. Siūlomos pirmiausia tvarkyti kelių
atkarpos:
49.1. privažiavimas prie numatomo Merkinės apžvalgos bokšto (apie 0,4 km);
49.2. privažiavimas prie Česukų kaimo (apie 2,5 km);
49.3. privažiavimas nuo Merkinės – Druskininkų kelio iki Viršurodukio – numatomo
regioninio Pietų Lietuvos laisvės kovų informacinio centro (apie 4 km);
49.4. privažiavimas prie Mergelės Akelių stovyklavietės (apie 0,7 km);
49.5. privažiavimas prie Ešerinio stovyklavietės (apie 0,2 km);
49.6. privažiavimas prie Pauosupės stovyklavietės (apie 0,3 km);
49.7. privažiavimas prie Kuleinio rekreacinio prioriteto zonos (apie 1,3 km);
49.8. privažiavimas prie numatomos Pakrikštės apžvalgos aikštelės (apie 0,1 km);
49.9. privažiavimas iki Maksimonių (Šilų) kaimo, kuriame puoselėjami senieji amatai
ir tautodailė (apie 1 km);
49.10. kelias nuo Marcinkonių iki Čepkelių pažintinio tako pradžios (autoturizmo ir
dviračių turizmo trasos atkarpa, apie 3,8 km);
49.11. dviračių turizmo trasos atkarpa iki bitininkystės pažintinio tako (apie 0,5 km);
49.12. kelias Margionys – Šunupis (autoturizmo ir dviračių turizmo trasos atkarpa,
apie 10 km);
49.13. dviračių turizmo trasos atkarpos tarp Merkinės, Česukų ir Žiogelių;
49.14. kelias tarp Netiesų ir Druskininkų kaimų (autoturizmo ir dviračių turizmo trasų
atkarpa, apie 4,5 km).
50. Pažintiniam turizmui plėtoti būtina:
50.1. pastatyti automobilių tiltą per Apsingės upelį Netiesų kaime;
50.2. rekonstruoti automobilių tiltą per Ūlos upę Žiūrų kaime;
50.3. rekonstruoti pakabinamą tiltą per Merkio upę Mardasavo kaime;
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50.4. pastatyti tiltą pėstiesiems ir dviratininkams Uciekos upelio žemupyje;
50.5. pastatyti tiltą pėstiesiems ir dviratininkams per Dubaklonio ravą Dubaklonio
kaime;
50.6. sudaryti sąlygas pėstiesiems ir dviratininkams persikelti per Merkio upę ties
Česukais, atkuriant keltą arba pastatant pakabinamą tiltą.
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VII. PRIEDAI
1 priedas. Europos Bendrijos svarbos buveinės ir rūšys Dainavos girios BAST (pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. D1-210).
Buveinė, rūšis
2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės
3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis
6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievės
6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
9010 *Vakarų taiga
9050 Žolių turtingi eglynai
9060 Spygliuočių miškai ant fliuvioglacialinių ozų
9080 *Pelkėti lapuočių miškai
91D0 *Pelkiniai miškai
91E0 Aliuviniai miškai
91T0 Kerpiniai pušynai
Iš viso:

Preliminarus plotas (ha)
6,0
28**
6,6
1,0
279,0
1,0
408,0
61,0
22,0
558,0
558,0
11,0
397,0
2336,6

Belapis sėmainis
Didysis auksinukas
Dvilapis purvuolis
Kartuolė
Kūdrinis pelėausis
Mažoji nėgė
Paprastasis kirtiklis
Paprastasis kūjagalvis
Pelkinė uolaskėlė
Plačialapė klumpaitė
Plikažiedis linlapis
Raudonpilvė kūmutė
Salatis
Skiauterėtasis tritonas
Šneiderio kirmvabalis
Ūdra
Smiltyninis gvazdikas
Vėjalandė šilagėlė
Žvilgančioji riestūnė
* – prioritetinės Europos Bendrijos svarbos buveinės
** – nurodomas buveinės ilgis kilometrais
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2 priedas. Planavimo darbų eiga.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tvarkymo plano rengimo proceso etapai ir darbai
PARENGIAMASIS ETAPAS
Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo darbų
programos parengimas ir patvirtinimas, reikalingų tyrimų
atlikimas, paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse apie
priimtą sprendimą dėl ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planų
rengimo pradžios ir planavimo tikslų
RENGIMO ETAPAS
Esamos būklės analizės stadija – atliekamas kraštovaizdžio,
saugomų gamtos bei kultūros paveldo vertybių vertinimas,
kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė, teritorijos vystymo
tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas
Koncepcijos rengimo stadija – nustatomi planuojamos teritorijos
prioritetai bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema ir ją
atitinkantys tvarkymo principai
Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami sprendiniai
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo apsaugai
plėtoti, konservacinio prioriteto naudmenų tvarkymui, pažintinio
turizmo ir rekreacinės infrastruktūros vystymui
SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS
LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio
vertinimas; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
BAIGIAMASIS ETAPAS
Sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – konsultavimasis ar
viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų
nagrinėjimas, tikrinimas
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3 priedas. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė.
Kraštovaizdžio tvarkymo zona (KTZ)

Indeksas

Konservacinės paskirties žemės KTZ

Kiekis

Plotas (ha)

%

50

2317

4,0

Reguliuojamos apsaugos rezervatinių miškų KTZ

KMr

3

1997

3,4

Reguliuojamos apsaugos rezervatinių vandenų KTZ

KVr

1

1

0,002

Reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų
teritorijų KTZ

KOr

46

319

0,5

188

47079

80,7

Miškų ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

MEk

43

6465

11,1

Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ

MRe

11

333

0,6

Intensyvaus rekreacinio pritaikymo (poilsio parkų) KTZ

MRi

2

17

0,03

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

MAs

84

13000

22,3

Bendrojo apsauginio ūkininkavimo KTZ

MAb

24

7294

12,5

Ūkinių miškų KTZ

MŪ

24

19969

34,2

460

6736

11,5

Žemės ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

ŽEk

60

605

1,0

Ekstensyvaus pritaikymo KTZ

ŽRe

9

40

0,1

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

ŽAs

382

4457

7,6

Bendrojo apsauginio ūkininkavimo KTZ

ŽAb

5

579

1,0

Tradicinio gamybinio ūkininkavimo KTZ

ŽŪn

4

1056

1,8

65

910

1,6

Vandens ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

VEk

19

45

0,1

Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo KTZ

VRe

8

35

0,1

Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo KTZ

VAe

38

830

1,4

Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemės KTZ

66

1193

2,0

Kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo KTZ

GEk

2

120

0,2

Kraštovaizdžio atnaujinančiojo tvarkymo KTZ

GEr

6

159

0,3

Ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo KTZ

GRe

3

38

0,1

Sugriežtinto geoekologinio reguliavimo KTZ

GAe

13

231

0,4

Sugriežtinto vizualinio reguliavimo KTZ

GAi

33

331

0,6

Ekstensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

GŪe

8

302

0,5

Intensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

GŪi

1

11

0,02

16

46

0,1

Rekreacinės paskirties žemės KTZ
Subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos KTZ

NRn

4

6

0,01

Urbanizuotos rekreacinės aplinkos KTZ

NRu

12

40

0,1

11

44

0,1

3

10

0,02

8

33

0,1

2

9

0,02

2

9

0,02

858

58334

100

Pramoninės – komunalinės paskirties žemės KTZ
Ekstensyviai technogenizuotos aplinkos pramoniniųkomunalinių sklypų KTZ

NFn

Intensyviai technogenizuotos aplinkos pramoniniųkomunalinių sklypų KTZ

NFu

Edukacinės paskirties žemės KTZ
Urbanizuotos aplinkos edukacinė KTZ

NDu
Iš viso:
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AIII. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. Nr. 920
nutarimu „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228), buvo atliktas Dzūkijos nacionalinio parko
tvarkymo plano (toliau vadinama – Tvarkymo planas) sprendinių poveikio vertinimas.
Sprendinių poveikis buvo įvertintas šiais aspektais:


poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;



poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai;



poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Rengiant Ribų planą, siekta sudaryti prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame
parke, derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Laikytasi
aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms turėtų tik
teigiamą poveikį. Taip pat siekta sudaryti sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai.
Vertinami šie sprendiniai:


Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniai: gamtos ir kultūros
paveldo apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros
krypčių ir priemonių įtaka; apsaugos reglamentų (kraštovaizdžio tvarkymo zonų)
poveikis.

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Rengiant
Nacionalinio parko tvarkymo planą, buvo įvertinta planavimo patirtis, teritorijos apsaugos ir
naudojimo poreikiai, problemos bei tendencijos. Įgyvendinus planavimo sprendinius,
tikimasi, kad Dzūkijos nacionaliniame parke (toliau – Nacionalinis parkas) bus pasiekti šie
tikslai: nustatyti apsaugos reglamentai (kraštovaizdžio tvarkymo zonos), gamtos ir kultūros
paveldo apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptys ir
priemonės, sudarant prielaidas darniam vystymuisi.
Tvarkymo planas sudaro prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke,
derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Planavimo metu įvertinti
Natura 2000 teritorijoms nustatyti reikalavimai, patvirtintų ir rengiamų teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių bendrųjų planų, specialiųjų planų, detaliųjų
planų, gamtotvarkos planų) sprendiniai. Jie buvo derinami ir pagal poreikį integruojami į
rengiamą dokumentą. Didelis dėmesys skirtas gamtos ir kultūros vertybių tvarkymui,
pritaikant pažintiniam turizmui, pažeistų objektų atkūrimui, Nacionalinio parko rekreacinio
naudojimo sistemos vystymui, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai. Įgyvendinus
Tvarkymo plano sprendinius, teigiamo poveikio tikimasi gamtosaugos, kultūros paveldo
apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros srityse.
Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Tvarkymo plano sprendinių poveikis Dzūkijos
nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms, rekreacinio
naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai. Neigiamas sprendinių
įgyvendinimo poveikis nenumatomas.
Poveikis socialinei ir ekonominei aplinkai. Tikimasi, kad numatoma rekreacinio
naudojimo ir turistinės infrastruktūros, kaimų ir Merkinės miestelio bei viešosios
infrastruktūros plėtra pagerins ekonominę aplinką, gyvenamosios aplinkos kokybę, poilsio
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gamtoje galimybes, padės pritraukti daugiau lankytojų, sudarys galimybes plėtoti rekreacines
paslaugas ir su jomis susijusius verslus, padidins gyventojų užimtumą.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Tikimasi, kad nustatyti apsaugos
reglamentai (kraštovaizdžio tvarkymo zonos), gamtos ir kultūros paveldo bei kraštovaizdžio
apsaugos priemonės turės teigiamą, ilgalaikį poveikį Dzūkijos nacionalinio parko
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms. Numatomos apsaugos ir
tvarkymo priemonės, rekomendacijos žemės ir miškų ūkio veiklai turėtų padidinti
Nacionalinio parko ekosistemos stabilumą ir kraštovaizdžio ekologinį potencialą.
Sprendinių poveikio išvadų santrauka pateikiama lentelėje.
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO
VERTINIMO LENTELĖ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VšĮ Gamtos paveldo fondas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas
Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema
Alytaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Alytaus regiono plėtros planas 2010-2020 metams
Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginis plėtros planas
Druskininkų savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas
Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas
Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas
Status quo situacija:
Dabartinis Nacionalinio parko tvarkymo planas nepakankamai atspindi gamtos ir kultūros paveldo
vertybių išsidėstymą ir apsaugos poreikius, rekreacinio naudojimo (poilsiavimo ir pažintinio
turizmo), gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtros poreikius.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
- patikslinti apsaugos reglamentus (kraštovaizdžio tvarkymo zonas), gamtos ir kultūros paveldo
apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptis ir priemones,
sudarant prielaidas darniam vystymuisi Nacionaliniame parke.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
Neigiamas
poveikis
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
Sprendinių poveikis:
Apsaugos reglamentų (kraštovaizdžio tvarkymo zonų), gamtos ir kultūros paveldo apsaugos,
rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros krypčių ir priemonių
nustatymas
teritorijos vystymo darnai ir (ar) Tvarkymo plano sprendiniai sudaro
nenumatomas
planuojamai veiklos sričiai
prielaidas darniam vystymuisi
Nacionaliniame parke, derinant
gamtosauginius, ekonominius ir
socialinius interesus. Įgyvendinus
Tvarkymo plano sprendinius, teigiamo
poveikio tikimasi gamtosaugos, kultūros
paveldo apsaugos, rekreacinio
naudojimo, gyvenviečių ir
infrastruktūros plėtros srityse.
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ekonominei ir socialinei
aplinkai

kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei

Numatoma rekreacinio naudojimo ir
turistinės infrastruktūros, kaimų ir
Merkinės miestelio bei viešosios
infrastruktūros plėtra pagerins
ekonominę aplinką, gyvenamosios
aplinkos kokybę, poilsio ir pažintinio
turizmo galimybes, padės pritraukti
daugiau lankytojų, sudarys galimybes
plėtoti rekreacines paslaugas ir su jomis
susijusius verslus, padidins gyventojų
užimtumą.
Nustatyti apsaugos reglamentai
(kraštovaizdžio tvarkymo zonos),
gamtos ir kultūros paveldo bei
kraštovaizdžio apsaugos priemonės
turės teigiamą, ilgalaikį poveikį
Dzūkijos nacionalinio parko
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms. Numatomos
apsaugos ir tvarkymo priemonės,
rekomendacijos žemės ir miškų ūkio
veiklai turėtų padidinti Nacionalinio
parko ekosistemos stabilumą ir
kraštovaizdžio ekologinį potencialą.

nenumatomas

nenumatomas

Išvada. Tvarkymo plano sprendiniai sudarys prielaidas užtikrinti kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, gerinti ekonominę ir socialinę
aplinką, vystyti rekreacinį naudojimą. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Tvarkymo plano
sprendinių poveikis Dzūkijos nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros
plėtrai.
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Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

B. GRAFINĖ DALIS
Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas M 1:20 000 – 3 lapai.

1 pav. Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano lapų skaidymo schema.
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