
LIETUVOS IR PASAULIO PELKĖS

Sigita Sprainaitytė
Kamanų valstybinio rezervato direkcija

Pelkėmis vadinami nuolat ar periodiškai užliejami žemės plotai. Vanduo jose gali būti stovintis arba 
tekantis, gėlas ar sūrus. Pelkėms (šlapynėms) priskiriami seklūs kontinentų, vandenynų ir jūrų pakrančių 
vandens telkiniai, kurių gylis per potvynius neviršija 6 metrų. Iš kitų ekosistemų jas išskiria ir tai, kad jose 
kaupiasi organinės medžiagos, Lietuvoje tai dažniausiai sapropelis ar durpės. Pelkių augalai prisitaikę kęsti 
deguonies trūkumą. Pagal paviršių ir vandens lygį pelkės skirstomos į durpines šlapynes, užmirkusius 
mineralinius dirvožemius ir atviro vandens šlapynes. 

Šiuo metu pasaulyje yra apie 570 mln. pelkių, sudarančių 6% Žemės paviršiaus. Daugiausiai jų plyti 
Šiaurės pusrutulyje, kur klimato sąlygos palankios pelkėjimui. Šiaurėje aptinkama daugiau aukštapelkių, o 
Pietų pusrutulyje vyrauja žemapelkės. Kai kurios pelkės Vakarų Sibire užima šimtus tūkstančių ha plotus. 
Dydžiu joms nenusileidžia tropinės pelkės, tik jose gausu maisto medžiagų, todėl čia veši didžiuliai medžiai, 
dažnai šie plotai būna apsemti vandens. 

Apžvelgdami Lietuvos ir pasaulio pelkių įvairovę, nesistengsime jų grupuoti, skirstyti ar smulkiai 
aprašinėti, šio straipsnio tikslas – atskleisti neįtikėtiną pelkėtų vietovių įvairovę ir vertę.

Lietuvoje...
Duomenys apie Lietuvos pelkėtumą nėra tikslūs. Literatūroje nurodoma, kad XX a. šeštajame 

dešimtmetyje pelkės dengė 6–7% šalies paviršiaus, po dešimties metų – apie 5,1%, o didesnių nei 50 ha 
pelkių skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo nuo 1530 iki 790. Lietuvos Respublikos žemės fondo 
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duomenimis, 2011 m. pelkės užėmė vos 1,8% šalies teritorijos. Šioje vietoje reikėtų pridurti, jog visų tipų 
pelkėtų vietovių plotą apskaičiuoti labai sunku, tiksliau vertinami tik didieji durpynai. Be to, paprastai 
pelkėms priskiriamos esamos ar buvusios durpių gavybos vietos dažniausiai beturi tik durpių klodo dalį, o 
būdinga augalija ir gyvūnija būna sunaikinta. 

Viena didžiausių šiaurės Lietuvoje Kamanų aukštapelkė pagal amžių yra viena jauniausių šalyje. Ji 
pradėjo formuotis po paskutiniojo ledynmečio, tarp lėkštų gūbriškų kalvų, vadinamų drumlinais. Per 
tūkstančius metų gūbrių perskirti pelkėjimo židiniai susijungė į vieną masyvą, palikdami kyšoti tik 
aukščiausias drumlinų viršūnes, kurios dabar vadinamos pelkės salomis. Kamanų pelkė turi aiškų durpinį 
kupolą, iškilusį maždaug 4 m aukščiau pakraščių. Ypač pietinėje, vakarinėje ir šiaurės vakarų pusėje galima 
aiškiai matyti ir pajusti, kad aukštapelkė – tikrų tikriausia kalva su nestačiu šlaitu ir plokščia viršūne. Retomis 
pušaitėmis apaugusioje aukštaplynėje atsiveria dvylika atvirų klampynių, kur vandens perteklius kaupiasi 
mažų ežeriukų, praplaišų ir pelkės akių labirintuose. Nuo seno Kamanų pelkė garsėja dirvinių sėjikų, vilkų, 
briedžių populiacijomis. Plynėse atviros durpės lopinėlius užima vieninteliai pelkėse augantys pataisai – 
patvankiniai pataisiukai, auga šiaurinio paplitimo rūšys – kupstinės kūlingės, avietės tekšės, laplandiniai 
karklai. Mokslo pasaulyje Kamanų pelkę išgarsino detalūs tyrimai, atlikti Žemės Ūkio Akademijos 
mokslininkų kolektyvo 1935-36 m. Vėliau atskirų tyrėjų duomenys paskelbti įvairiuose žurnaluose, o bendras 
darbas pateikiamas ŽŪA metraštyje pavadinimu „Kamanos. Geologiškai botaniška studija“. Šie pradiniai 
duomenys svarbūs lyginant pelkės būklę, bendrijų sudėtį, rūšių pasiskirstymą anuomet ir dabar.

Aukštumalos pelkė plyti Nemuno deltoje (Šilutės r.), kur vyksta potvyniai, palaikomas aukštas vandens 
lygis. Tai pirmoji botaniniu požiūriu ištirta pelkė pasaulyje. 1902 m. apie šią pelkę išleista knyga vokiečių 
kalba „Vegetation und Entstehung des Hochmoors von Augstumal“[Aukštumalos aukštapelkės susidarymas ir 
augalija], davusi pradžią visam pelkėtyros mokslui. Po šimto metų ji išversta į anglų kalbą ir perleista 
pavadinimu „C. A. Weber and the Raised Bog of Augstumal“ [K. A. Vėberis ir Aukštumalos aukštapelkė]. 
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1 pav. Aukštumalos 
pelkė po gaisro 2011 
m., S. Sprainaitytės 
nuotrauka
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Pelkę aprašęs vokiečių mokslininkas K. A. Vėberis pirmasis prabilo apie pelkių apsaugą, nes jau tuo 
metu jos buvo intensyviai naikinamos. Tokio likimo neišvengė ir aprašytoji pelkė. Aukštumalos durpynas 
savo istoriją skaičiuoja nuo 1882 m., kai durpės kraikui buvo pradėtos kasti rankiniu būdu, vėliau tapo 
pramoniniu durpynu – iš beveik 2500 ha ploto du trečdaliai nusausinti ir iki šiol vyksta intensyvi durpių 
gavyba. Durpynas ir jo teikiamas pelnas priklauso užsienio kompanijai, tad tiek materialiąja, tiek ir pinigais 
neįvertinama prasme Lietuva prarado didžiulį turtą.

Išlikusi nenukasta pelkės dalis dabar saugoma, bandoma ją atitverti nuo durpyno, apsaugoti nuo 
pernelyg intensyvaus sausinimo. Aukštumalos pelkė garsėja gausybe įvairaus dydžio ežerokšnių. Vieni 
apskriti, kiti – pailgi, besijungiantys siauromis vandens protakomis. Daugelyje kitų didžiųjų aukštapelkių 
ežerokšnius bent iš vienos pusės juosia aukštokų pušų giraitės, įsikūrusios ant suslūgusių durpių; tokiose 
vietose kiminus keičia įprastos miškų samanos. Aukštumala išskirtinė, nes dauguma jų telkšo apsupti minkštų 
kimininių krantų, ir iš vieno taško kaip ant delno matyti bent keli vandens telkinukai. Aukštesnių medžių 
guotai stiebiasi tik labiau apsausintoje dalyje. Žema ir reta augmenija bei didelis vandeningumas palankūs 
pelkių paukščiams. Kaip nurodoma lankytojams skirtoje informacijoje, Aukštumalos pelkėje nuolat peri 
dirviniai sėjikai ir tetervinai. Atviruose tyruose klajoti mėgsta briedžiai, ant tamsių durpių lopinėlių šildosi 
gyvatės. Pasitaiko per dieną jų pamatyti net tris.

Praviršulio pelkė (Radviliškio r.) yra viena didžiausių Vidurio Lietuvoje, kur šiuo metu jų išlikę labai 
nedaug. Ši pelkė dažnai figūruoja vietos legendose ir paslaptingose istorijose, taip pat ne mažiau svarbi 
praktiniu aspektu – daugelis žmonių čia vis dar keliauja rinkti mėlynių ir spanguolių. 

Aukštapelkės pakraščiuose išlikę kalkingų žemapelkių plotelių, todėl čia žinoma itin daug retų augalų 
rūšių, kurios kitose pelkėse dėl buveinių pasikeitimo jau seniai išnykusios. Musinis ofris Lietuvoje rastas vos 
keliose vietose. Ofrių žiedai ne tik išoriškai panašūs į kai kurių rūšių vabzdžius, bet ir skleidžia patelių 
feromonams būdingą kvapą. Atskridęs patinėlis bando poruotis su tariama patele ir prie jo kūno prilimpa 
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žiedadulkės, kurias jis perneša ant kitų žiedų. Praviršulio pakraštyje telkšo nemažas liekaninis ežeras, iš 
vienos pusės jį juosia mišku apaugę krantai, kitoje - linguoja kimininiai liūnai. 

2 pav. Dirvinis sėjikas, V. 
Grigaliūno nuotrauka
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3 pav. Siauralapės gegūnės, S. Sprainaitytės nuotrauka

Notigalės aukštapelkės dalis priklauso Kupiškio 
rajonui, o likusioji pusė telkšo rokiškėnų žemėje. Apsupta 
miškų, pelkė išsaugojo pusiau atvirą, nedidelėmis pušaitėmis 
apaugusį pavidalą bei didesnius ir mažesnius ežerėlius, kurių 
žinoma dvylika. Didžiausias yra Notigalės ežeras, iš visų 
pusių apsuptas pelkinių pušynų. Puošniausias ežerėlis – 
Lelijinis, o paslaptingiausias – Lėvenaitis, išraižytas 
daugybės įlankų, pusiasalių, užsivožęs salų kepures. Jo 
pakrantės ištryptos – tai gervių pabuvota, jos paliko gausybę 
plunksnų bei pelkei nebūdingų augalų: rūgštynių, grikių, 
trikerčių žvaginių. Lėvenaičio ežeras duoda pradžią Lėvens 
upei, tačiau toji pradžia kažkada buvo ištiesinta ir paversta 
nedideliu kanalu, kuris dabar jau tiek užaugęs, kad nebedaro 
didelio vandens nuostolio ežerui. 

Visai kitoks vaizdas Šepetos pelkėje (Kupiškio r.). Ją 
kaip ir Kamanų pelkę ištyrė Žemės ūkio akademijos 
mokslininkų kolektyvas, 1940 m. išleidęs monografiją 
„Šepeta“. Tiesa, pelkės vardas šiai teritorijai dabar nelabai 
pritinka, nes didžioji jos dalis paversta durpynu. Šepetos 
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4 pav. Pelkės ir durpyno riba 
Šepetos pelkėje, S. Sprainaitytės 
nuotrauka

durpių atsargų turėtų užtekti dar 
50–70 metų. Greta durpyno 
šliejasi apie 50 ha nenukastos 
pelkės plotas, kuriame tiesiog 
klesti beržai keružiai, augantys 
iš karto už sausinimo kanalų. Jie 
laikomi ledynmečio reliktais, 
išlikę labiausiai į tundrą 
panašiose buveinėse, kokios ir 
yra mūsų aukštapelkės. Įdomu, 
kad šio beržo lapų plotis 
didesnis už ilgį – tuo jis skiriasi 
nuo kitų beržų. Mažutis pelkės 

lopinėlis neįtikėtinai gyvas, užaugęs neaukštomis pušaitėmis, tačiau išsaugojęs duburius su smailiašakiu 
kiminu ir pelkinėmis liūnsargėmis. 

Kiek kitokia iš aplankytų Lietuvos pelkių – Siberija (Plungės r.). Ji jaunesnė už didžiąsias aukštapelkes, 
pasiekusi tarpinio tipo pelkės stadiją, kuomet dar yra ryšys su daug maisto medžiagų turinčiais gruntiniais 
vandenimis. Spėjama, kad praeityje tai buvusi Platelių ežero įlanka, kuri ilgainiui užaugo vandens ir pelkių 
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augalais. Siberijos pelkė garsėja gegužraibinių augalų įvairove (siauralapė, raudonoji gegūnės, vienalapis 
gedutis, dvilapis purvuolis ir kt.), itin daug viksvų rūšių. Ši pelkė prisišliejusi greta Platelių miestelio.

5 pav. Siberijos pelkė su 
kadagiais, S. Sprainaitytės 
nuotrauka
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Latvijoje...
Pelkės Latvijoje sudaro apie 15% visos šalies teritorijos, taigi daugiau nei Lietuvoje, bet kur kas mažiau 

negu Estijoje. Apie pusė visų šalies pelkių yra geros būklės, kitos – apsausintos ar naudojamos durpių 
gavybai. Viena iš įdomesnių pelkių telkšo Kemeri NP. Tai Raganų tyrelis.

Lentinis takas Raganų pelkėje veda ratu ir sukasi atgal įspūdingiausioje vietoje – ties šaltiniais su sieros 
vandeniliu, kurie skleidžia būdingą supuvusio kiaušinio kvapą. Lietuvoje panašus yra Smardonės šaltinis 
Likėnuose, tačiau jis atsiveria ne pelkėje. Išsiveržę iš gelmių, šaltinio vandenys laikosi sekliame ežerėlyje, 
kuris užima nemažą teritoriją. Kiek tolėliau nustūmę tipišką aukštapelkės augaliją, ežerėlio pakrantes užima 
įdomūs retieji augalai: šakotoji ratainytė, pajūrinis sotvaras, tipiškos žemapelkių samanos – pelkinė dygutė, 
reta žvilgančioji riestūnė. Šių augalų kaimynystę mėgsta kukliais, bet puošniais žiedeliais pasipuošusi pelkinė 
mandrauninkė. 

Latvijoje aptinkama nemažai šaltiniuotų pelkių, besiskiriančių dydžiu ir vandens chemine sudėtimi. 
Daugelis jų yra saugomos valstybės, taip pat – Europos Sąjungos direktyvų. Aukštapelkė su sieros vandenilio 
šaltiniais – ypač retas buveinės tipas mūsų žemyne.

Estijoje...
Šlapynės šioje šalyje užima apie 25–30% ploto. Šiauriau esančios pelkės jaunesnės už lietuviškąsias ir 

dažniausiai geresnės būklės. Tiesa, estai savo leidiniuose nurodo, kad pelkių plotai nuo 1950-ųjų metų 
sumažėjo net 2,8 karto. Estiškos pelkės išsiskiria kai kuriais šiaurinėms pelkėms būdingais bruožais: jose 
neretos kupstinės kūlingės, pajūriniai sotvarai, aptinkami gražusis ir Lindbergo kiminai, dirvinių sėjikų 
populiacijos tokios gausios kaip buvo Lietuvoje prieš pusšimtį metų. Miškingose vietose greta šlapynių gali 
įsikurti meškos...
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6 pav. Vandens 
telkiniai Nigula 
aukštapelkėje, 
Estijoje, S. 
Sprainaitytės 
nuotrauka
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Soomaa nacionalinis parkas – tikra pelkių žemė. Pelkėtoje žemumoje tankus upių tinklas sudaro sąlygas 
pavasariniams potvyniams, nors tai nėra delta. Upių tinklas čia pernelyg tankus, o nuolydis nepakankamas 
didesniam vandens kiekiui nutekėti. Kartais vandens lygis pakyla po metrą per dieną. Užliejama teritorija yra 
apie 175 km2 ploto, potvynis gali trukti kelias savaites. Per visą žinomą matavimų istoriją aukščiausiai 
vanduo buvo pakilęs 5,7 m. Didžiausias potvynis paskutiniais dešimtmečiais fiksuotas 2010 m. Potvyniai čia 
vadinami penktuoju metų laiku. Seniau būtent per potvynius iš miškų išplukdydavo medieną. Vietiniai 
naudojo iš vieno rąsto skobtas valtis, statė laikinus sudedamus tiltus. Gyvenimas Soomaa teritorijoje kaip 
niekur kitur šalyje priklauso nuo vandens. Miškingose retai gyvenamose vietovėse sugyvena lūšių, meškų ir 
vilkų populiacijos. 

Nepaisant sudėtingų gamtinių sąlygų, šiose vietovėse gyventa jau XVI a., o gal ir anksčiau. Žmonės 
daugiausia vertėsi gyvulininkyste, nes čia gerai vešėjo pievos, netrūko šieno. Visgi po Antrojo pasaulinio karo 
sodybos sunyko. Kanojos netapo istoriniu reliktu – senieji meistrai perdavė savo patirtį, vis daugiau žmonių 
išmoksta jas skobti specialiai organizuojamose vasaros stovyklose, plaukiojama upėmis.

Kuresoo pelkių kompleksas Soomaa NP teritorijoje - vienas didžiausių Estijoje (apie 11 000 ha). 
Aukštapelkė garsi labai stačiu šlaitu, kuris galbūt yra stačiausias Europoje – 50-100 m atkarpoje paaukštėja 
beveik 7 metrus, taigi į pelkę tenka kopti kaip į kalną. Pelkė pasižymi plokščiu paviršiumi ir yra atvira, o 
ežeriukai telkšo plynėje, visai neapaugę pušimis, kaip dažniausiai esti mūsų pelkėse. Apsausėjusiame šlaite 
klesti viržynai. Pietinėje Estijoje telkšanti Nigula pelkė visu kuo panaši į Kamanas, tik žymiai vandeningesnė, 
čia tikrai yra nepraeinamų vietų ir biologai sako, kad kai kur keliauti galima tik su labai plačiais sniego batais. 
Lankantis joje rudenį, lentų takas ne vienoje vietoje būna apsemtas. Ši pelkė išskirtinė kupstinėmis 
kūlingėmis ir dirviniais sėjikais. Lietuvoje šios abi rūšys labai retos ir niekada nebūna gausiai paplitę. Ne 
mažiau įspūdinga sengire apaugusi mineralinio grunto sala. Dėl apsunkinto patekimo čia nebuvo įsisukęs 
kirvis. Ant senų medžių karo įspūdingo dydžio kerpės – plačiosios platužės.
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Aliaskoje...
Garsiausia visų laikų aukso karštligė, nafta – juodasis šių dienų „auksas“, išlikusi natūrali gamta – tai 

dalykai, kurie labiausiai garsina atšiauriausios JAV valstijos – Aliaskos – vardą. Laikas parodė, kad šios 
žemės išpirkimas iš Rusijos XIX a. buvo vertas sumokėtų 7,2 mln. dolerių. Ne tiek didžiulės saugomos 
teritorijos, kiek mažas žmonių tankumas čia leidžia karaliauti laukinei gamtai. Didelis kritulių kiekis ir 
menkas garavimas Aliaskoje sudaro palankias sąlygas pelkėjimui, todėl didesnių ar mažesnių pelkučių pilna 
kiekviename žingsnyje.

7 pav. Beribiai pelkynai Aliaskoje, prie poliarinio 
rato, S. Sprainaitytės nuotrauka
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Vakarinėje dalyje, kurią prie Ramiojo vandenyno spaudžia kalnų virtinė, iškrinta labai daug kritulių, 
kurie lemia sparčiai augančių šiaurinių lietaus miškų augimą. Juose vyrauja spygliuočių medynai, apkibę 
ilgomis svyrančiomis įvairių kerpių „barzdomis“. Didelė drėgmė pelkėse sudaro palankias sąlygas augti 
stambiems lapiniams augalams, tokiems kaip „skunko kopūstas“ (Lysichitum americanum), kuris žydėdamas 
skleidžia nemalonų kvapą. 

8 pav. Kalnuotose vietovėse, kur netrūksta 
lietaus, formuojasi ežeriukai su „skunko 
kopūstais“, S. Sprainaitytės nuotrauka
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Toliau į šiaurę jų nebeaptinkama, ten paplitę prie atšiaurių sąlygų prisitaikę smulkesni augalai. Šiame 
regione pelkės susiformavo kalnų šlaituose ar tarp jų, todėl dažniausiai užima nedidelį plotą. 
Vandeningesnėse spingsi nedideli ežerėliai. Itin keistos ir savitos kalnų šlaitų pelkės, kur aukščio skirtumas 
tarp pelkės pakraščių būna apie 4–5 m ar netgi daugiau. Jos maitinamos tik pratekančio vandens, kuris nuolat 
teka nuo kalnų po minkštomis samanomis – lietaus ir tirpstančio viršukalnių sniego čia tikrai netrūksta. Dar 
kitokios – kalnų terasose, tarsi ant laiptų susiformavusios pelkės. Jos plokščios, išsidėsčiusios išilgai terasos, 
todėl yra siauros ir apskrituose ežerėliuose sukaupusios nemažai vandens atsargų. 

Žinoma didelė krūmokšnių genčių, kurių atstovai auga ir Lietuvoje, įvairovė, tik čia dažniausiai 
paplitusios kitos rūšys. Štai sausesnėse pelkėtose vietose tankius sąžalynus sudaro erikiniai augalai, giminingi 
mūsų mėlynėms bei vaivorams (Vaccinium alaskense, V. ovalifolium). Jie formuoja beveik žmogaus ūgio 
krūmynus ir nokina atitinkamai didesnes uogas. Kai kuriose pelkėse driekiasi šiaurinių aviečių stiebai. Jos 
labai panašios į mūsų tekšes, tik uogos ryškiai raudonos, o ne oranžinės, tačiau skoniu nenusileidžia savo 
giminaitėms. Žinomos kelios istorinės radavietės ir Lietuvoje, nors mūsų šalis yra už arealo ribos. Paskutinį 
kartą šiaurinė avietė aptikta 1962 m. Rietavo miškuose, dabar laikoma išnykusia.

Didžiausi, žvilgsniu neaprėpiami pelkynai telkšo Kenai pusiasalyje. Kai kurie tokie dideli, kad keliai 
nutiesti tiesiog per juos. Didžiausios pelkės formavosi įvairiais būdais, todėl durpių sluoksnio storis ir 
vandeningumas labai skiriasi. Pati įvairiausia ir pilna netikėtumų – buvusiame ledyninės upės slėnyje 
susiformavusi pelkė. Sausesnius krūmokšnių raistus čia keičia šlapios švylių ir alpinių kūlingių pievelės bei 
pavojingi ir apgaulingi plovai su viksvomis, iš viršaus atrodantys gana tvirtai, tačiau po savimi slepiantys 
atvirą vandenį. Didieji pelkynai – saugus prieglobstis pelkių paukščiams. Perėjimo metu čia netyla gervių, 
sėjikų ir tikučių balsai, o vasaros pabaigoje jie palieka svetingas buveines. Užtat maitintis čia susirenka 
šiaurės elnių kaimenės – net keletą kartų įspūdingų ragų savininkai pasirodė savo valdose. Neskaitant 
bestuburių, beribiuose pelkynuose stambesnių gyvių nėra daug – neaptinkami netgi ropliai, nes labai šaltos ir 
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gilios žiemos jiems nepalieka šansų išgyventi.
Artėjant prie poliarinio rato, pelkių plotai didėja, nes čia intensyviai kaupiasi vanduo, o garavimas visai 

neintensyvus. Šie pelkynai neturi nei pradžios, nei pabaigos, apytikris plotas yra apie 3,5 mln. ha, o ežerų 
priskaičiuojama daugiau nei 40 000. Tundra čia išsiskiria raiškiomis spalvomis.

Kambodžoje...
Nepaisant ilgus metus trukusių karinių konfliktų, šioje šalyje išliko daug natūralių buveinių, ypač pelkių 

ir miškų. Dauguma žmonių yra priklausomi nuo gamtinių resursų. Iš žinomų beveik 2500 augalų rūšių apie 
40% tradiciškai naudojama maistui ir gydymui. Ekologiniu požiūriu šalis dalijama į septynis regionus, iš 
kurių svarbiausieji yra: pajūrio ruožas, Mekongo delta, Tonle Sap ežero potvynių zona bei šiaurės rytinėje 
šalies dalyje plytintys džiunglių miškai. Dviems paskutiniesiems teikiamas didžiausias apsaugos prioritetas. 

Buveinių apsauga Kambodžoje nėra naujas dalykas. Šioje šalyje 1925 m. įsteigta pirmoji Pietryčių 
Azijoje saugoma teritorija: 10 800 ha užimanti senoji sostinė Angkoras paskelbta nacionaliniu parku. Nauja 
saugomų teritorijų sistema Kambodžoje patvirtinta 1993 m. Kol kas daugelis jų dėl ypatingai prastų kelių yra 
neprieinamos lankytojams, o apie informacinius centrus ar bet kokią kitą europiečio akiai įprastą atributiką 
nėra jokios užuominos. Visgi tai savotiškai vilioja – turistų nepraminti takai, jokių spūsčių ar masinių 
susibūrimų. Patogios poilsiui vietos saugomose teritorijose populiarėja ir tarp vietinių gyventojų. 

Tikras žmonių knibždėlynas prie didžiausio Pietryčių Azijoje gėlo vandens telkinio – Tonle Sap ežero. 
Khmerų kalba jo pavadinimas reiškia „Didysis ežeras“. Šis ežeras vienintelis pasaulyje turi tokią didelę 
potvynių zoną. Lietinguoju metu (birželio – lapkričio mėn.) Mekongo vandens lygis pakyla tiek, kad vienas iš 
jo intakų pakeičia kryptį ir ima tekėti atgal į Didįjį ežerą. Spalio mėn. visa centrinė Kambodža atsiduria po 
vandeniu. Jei sausuoju metu ežeras užima 2600 km2 plotą ir yra apie 2 m gylio, tai po liūčių jis padidėja iki 12 
000 km2 ir 10 m gylio. 
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Kasmetiniai potvyniai praturtina užliejamą teritoriją maisto medžiagomis. Tam tikrame gylyje 
plūduriuoja milžiniškos vandens augalų juostos, į vandenį įsibridę keroja pelkiniai miškai – nedideli medžiai 
ir krūmai. Sekliuose pelkynuose veisiasi gyvatės, vėžliai bei krokodilai. Ežere prieglobstį randa daugiau nei 
200 žuvų rūšių, beveik pusė iš jų yra verslinės žūklės objektai. Vandeniui nuslūgus, prasideda žuvų nerštas, 
tuomet pelkynuose maisto ieško didžiuliai paukščių pulkai. Potvynio dumblu patręšti laukai tampa tinkami 
ryžių sodinimui. Labai gaila, kad apie Tonle Sap ežero gamtos turtus vis dar labai mažai žinių – kai kurios 
rūšys gali išnykti dar prieš prasidedant sistemingiems moksliniams tyrimams...

Jo pakrantės tiesiog apgultos nameliais, kurie pastatyti ant aukštų polių, o toliau nuo kranto – ant 
plaustų. Tonle Sap platybėse tokių kaimų – devynios galybės, daugelis jų neturi pavadinimų, tačiau yra 
sunumeruoti. Priklausomai nuo vandens lygio, gyventojai kilnojasi iš vienos vietos į kitą su visa savo manta. 
Būtent vanduo ir ekosistemų turtingumas lėmė, kad čia susikūrė viena iš galingiausių imperijų, palikusi 
didžiulius ir įspūdingus statinius, visą šventyklų miestą Angkorą.

Tonle Sap - viena neįprasčiausių ir įvairiausių ekosistemų pasaulyje 1993 m. buvo paskelbta 
kompleksinės apsaugos saugoma teritorija, o 1997 m. ji tapo UNESCO saugomu Biosferos rezervatu. Jo 
tikslas yra ne tik išsaugoti ir tirti kraštovaizdį, ekosistemas bei retąsias rūšis. Ne mažiau svarbus yra teritorijos 
subalansuotas vystymas, nes žmonės šimtmečius gyveno šios stichijos kaimynystėje ir buvo priklausomi nuo 
jos malonių. Tradicinę žvejybą papildo kiti verslai – gyvačių ir krokodilų fermos, medžioklė, nendrių bei 
malkinės medžiagos rinkimas. Jei Europoje kai kurioms ekosistemoms jau reikia dirbtinio palaikymo, Tonle 
Sap pakrantėse labai gyvai ir tampriai su gamtos ritmais susijusi žmogaus veikla.
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Peru...
Ši Pietų Amerikos valstybė pasižymi išskirtine gamtine įvairove. Ramusis vandenynas čia ribojasi su 

sausiausiomis Žemės dykumomis, toliau jas keičia ilgiausias pasaulyje Andų kalnų masyvas, o į rytus nuo 
snieguotų viršūnių plyti Amazonijos žemuma. Įvairių gyvybės formų vešėjimas gali kelti sąsajų su rojumi, 
tačiau tikriau džiungles kai kurie keliautojai pavadino „žaliuoju pragaru“. Kalnų ir pelkynų žmonės savo 
bruožais taip pat stipriai skiriasi. 

9 pav. Peru džiunglių pelkė, S. Sprainaitytės 
nuotrauka
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Tambopata džiunglių rezervatas netoli Peru ir Bolivijos sienos užima apie 10 000 ha plotą, nors visoje 
teritorijoje pelkių nėra daug. Išskirtinis bruožas – didžiulis oro drėgnumas (kaip šiltnamyje) bei būdingas 
puvėsių, pūvančio komposto kvapas. Nepaisant tvoskiančio karščio, drabužius išdžiovinti nelengva – tiek 
daug drėgmės aplinkoje. Tiek dieną, tiek naktį džiunglėse netyla keisčiausi garsai. Daugiabalsį cikadų chorą 
keičia paukščių giesmės. 

Džiunglėse pelkės formuojasi ten, kur iškrinta daug kritulių, bet nėra nutekėjimo. Organinės medžiagos 
čia suskaidomos labai greitai, todėl durpės nesikaupia arba kaupiasi labai lėtai. Tokiose pelkėtose vietose 
vandenyje mėgsta gulėti stambiausia iš dabartinių gyvačių – anakonda, tačiau ekspedicijos kartais praleidžia 
ištisus mėnesius laiko ir vis tiek nepavyksta jų pamatyti. Didžiausia išmatuota gyvatė siekė 11,5 m, svoris gali 
būti apie 250 kg. Nuodingų dantų neturi, o grobį pasmaugia suverždamos kūno kilpas ir praryja visą. 
Palyginimui – mūsų lietuviška angis yra iki 80 cm ilgio. Apu Victor ežeriukas kaip tik ir yra tokia vieta, kur 
galima išvysti mūsų laikų didžiausiąją gyvatę. Didesnę jo dalį dengia plūduriuojantys augalų plovai, 
stambialapiai vijokliai, kurie driekiasi paviršiuje.

Visai kitokia aplinka Aquada Blanca nacionaliniame parke, Andų kalnuose. Nors tik aukščiausios Andų 
viršūnės pasipuošusios ledo kepurėmis, slėniuose pasitaiko nedidelių ežerėlių, pelkių virtinės. Augalų jose 
mažai, o tie patys žemaūgiai, vėjų nugairinti, prisispaudę prie žemės. Kalnų pelkė telkšo maždaug 4 km 
aukštyje. Kitaip nei mūsų šlapynės, ji nėra klampi, vandens telkiniai negilūs. Ji teikia prieglobstį paukščiams: 
įvairioms antims, pempėms – Vanellus resplendens yra lietuviškosios pempės giminaitė, išvinguriuojanti 
gražią giesmelę. Sunkiai tarp žemų augalų pastebimas paukštelis visai nebaikštus. Sekliuose ežeruose galima 
pamatyti šimtus ar netgi tūkstančius Andų flamingų. Aukštikalnių pelkėse auga sultinga žolė, todėl čia 
pasiganyti mielai traukia lamų, alpakų ir vikunijų kaimenės. Grakštūs gyvūnai priklauso tai pačiai šeimai kaip 
ir kupranugariai. Vikunijos vilna yra viena brangiausių pasaulyje – jos 1 kg kainuoja 1000 USD.
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Botsvanoje...
Šalis gali didžiuotis didžiausia pasaulyje vidine delta. Okavango upė neįteka į jūrą, neįsilieja ir į kitą 

upę. Daugybė jos atšakų, suskaidytų didesnių ar mažesnių salų, išsiraizgo 6 -15 000 km2 plote (deltos dydis 
svyruoja priklausomai nuo metų laiko). Žvelgiant pro mažą lėktuvo langelį, šių pelkynų platybėse nematyti 
nei pradžios, nei pabaigos. Kadaise Okavango upė tekėjo į ežerą, kuris išdžiūvo dar Holoceno pradžioje. 

10 pav. Plaštakos formos Okavango upė, kuri niekur neįteka, 
nuotrauka iš palydovo: NASA, 2011.

Skraidant virš deltos, dėmesį patraukia balto smėlio salos ir pusiasaliai, iš pakraščių gražiai apaugę 
palmių vėduoklėmis. Smėlyje augalai nebeįsikuria dėl didelio druskų kiekio, kuris per laiką susikaupia iš 
atnešamo vandens. Nors mineralų kiekis labai nedidelis, visgi vanduo beveik nesimaišo ir niekur neišteka. 
Didžioji jo dalis sunaudojama augalų arba išgaruoja. Upės potvynių atnešamas smėlis ir dumblas tolydžio 
augina deltos dugną, nors reljefas čia ir taip labai lėkštas – mažai tėra vietų, kur gylis viršytų 2 metrus. 
Okavango vanduo stebėtinai švarus ir skaidrus. Toks jis atiteka iš Angolos aukštumų, bet ne mažiau svarbu ir 
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tai, kad čia negyvena žmonės. Ne rezervatinėse zonose vietiniai vis dar verčiasi žvejyba, medžiokle ir gamtos 
gėrybių rinkimu, tačiau nėra pastovių kaimų ir sodybų. Labiausiai Okavango pelkynai atgyja 
birželio-rugpjūčio mėnesiais, kuomet liūčių vanduo jų plotą padidina apie 3 kartus. Tada į šią gyvybės 
karalystę suplūsta daugybė žvėrių. Sakoma, kad tuo metu čia būna didžiausias gyvūnų tankumas visoje 
Afrikoje. Ir sausuoju periodu netrūksta gyvybės: matyti traukiančios buivolų ir mažiau skaitlingos dramblių 
kaimenės. Sausose salose ganosi pavienės žirafos, o nesuskaičiuojamuose deltos kanaluose triukšmingai 
gulinėja begemotai. 

Mokoro kanojos – tradicinės deltos valtys, seniau skobtos iš figmedžių, dešramedžių, dabar naudojami 
panašios formos plastikiniai pakaitalai. Kiekvienas, turintis nuosavą mokoro, laikomas turtuoliu. Daugelis jų 
yra nuomojamos. Gilesnėse vietose mokorai slysta vandens paviršiumi visiškai be garso. Jie vairuojami 
stumiant ilgomis medinėmis kartimis. Kitaip plaukioti čia būtų sudėtinga, nes vietomis tiek daug vandens 
augalų, kad jokie irklai ir varikliai negelbėtų. Tankiausius sąžalynus sudaro viksvos ir nendrės. Kartais, kai 
delta prisipildo vandens, jos atitrūksta nuo dugno ir virsta plaukiojančiomis salomis. Greta jų stiebiasi 
grakštūs papirusai, o atvirus gilesnius užutėkius užėmę vandens lelijos. 

Tarp neaprėpiamų pelkynų klesti retais medžiais ir krūmais apaugusios savanos. Svarbų vaidmenį jose 
atlieka termitai. Būtent šie bendruomeniniai vabzdžiai padeda atsirasti naujoms saloms ir įsikurti sausumos 
augalams. Apleistuose termitų urvuose gali įsikurti net 30 kitų gyvūnų rūšių (dygliatriušiai, hienos, 
karpuočiai, kai kurie paukščiai). Tipingas savanų medis – dešramedis. Jis gali būti visžalis ten, kur pastoviai 
lyja, ir metantis lapus, jei periodiškai kartojasi ilgi sausros laikotarpiai. Šis medis apdovanotas ypač ryškiais 
dideliais žiedais, karančiais ant ilgų stiebų. Nors kvepia ne itin maloniai, žiedai pritraukia daugybę 
apdulkintojų – paukščių ir drugių, o naktį nektaru smaguriauja šikšnosparniai. Dešramedžius labiausiai 
garsina pailgi vaisiai, kurie, nepaisant apetitiškos išvaizdos, nėra valgomi ir netgi nuodingi. Afrikinis kietris, 
arba marulos medis, giminingas mangams, anakardžiams ir pistacijoms. Nuo neatmenamų laikų jis keliauja 
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kartu su bantų gentimis, tuo būdu ir išplito visoje Afrikoje. Kai tik prinoksta pirmieji rūgštoki vaisiai, juos 
nuolat ima lankyti drambliai. Akmens kietumo kevalas su riešutu viduryje nė kiek nepažeistas pereina per 
dramblio žarnyną, o sėkla sudygsta toli nuo ją užauginusio motininio augalo. 
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WETLANDS OF LITHUANIA AND THE WORLD

Abstract
The article gives a short overwiev about types of wetlands, fens, mires, bogs.
A number of wetland examples around the world are presented, from Lithuania, Latvia and Estonia to large 
tundra wetlands in Alaska, Jungle as well as small bogs in the Altiplano of Peru, the unique Okavango delta in 
Botswana. As a rule, wetlands are home to lots of specific plants and animals.  
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