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Pratarmė

Projektas „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“ finansuotas nacionalinio kaimo tinklo,
apimančio visas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. (toliau – KPP) programoje išdėstytas plėtros kryptis,
siekiant užtikrinti efektyvų KPP bei joje iškeltų tikslų įgyvendinimą. Projektas atitiko tinklo veiksmų
programos kryptis pagal pirmąją-ketvirtąją kryptį: patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir
kitos susijusios informacijos sklaida.
Projekto tikslas - informacijos sklaida apie Praviršulio tyrelio botaninį–zoologinį draustinį, pasikeičiant
gerąja patirtimi, įgūdžiais, žiniomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Projektas skirtas skleisti
informaciją, dalintis gerąją patirtimi.
Projekto tikslas atitiko nacionalinio kaimo tinklo iškeltus 2-ą ir 3-ią prioritetus: sveika aplinka ir
gyvensena kaimo vietovėse ir socialinių inovacijų kūrimas ir diegimas sprendžiant kaimo problemas.
Prioritetinė tema – sveika aplinka ir gyvensena kaimo vietovėse buvo pristatoma konferencijoje ir knygoje.
Buvo siekiama atkreipti dėmesį į aplinką, siūloma į ją pažvelgti kitomis akimis ir įvertinti, kad gyventi
švarioje ir sveikoje aplinkoje yra privalumas.
Prioritetu – socialinių inovacijų kūrimas ir diegimas sprendžiant kaimo problemas buvo atkreiptas
dėmesys į aplinkosaugos klausimus ir su žemės ūkiu susijusias problemas: supažindinta su apsauginėmis
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želdinių, pelkių juostomis, naudojamomis techninėmis priemonėmis, skirtomis maisto medžiagų nuotėkiui
sumažinti ir apsaugoti ariamas žemes nuo erozijos bei sulėtinti vandens eutrofizaciją (procesas, kurio metu
vandens telkinyje ima gausėti maisto medžiagų) Lietuvos vandenyse. Formuotas patrauklaus kraštovaizdžio
supratimas. Pateikti biologinės įvairovės apsaugos priemonių tikslai – apsaugoti ir gausinti atskiras augalų bei
gyvūnų rūšis; saugoti istorinius ir archeologinius objektus; skatinti ūkininkus ir žemės ūkio įmones saugoti
ūkio teritorijoje esamus istorinius bei archeologinius objektus, laikytis nustatytų apsaugos reikalavimų; plėsti
aplinką tausojančią žemdirbystę; skatinti žemės ūkio subjektus naudoti mažesnes (už leistinas) mineralinių
trąšų normas, nenaudoti pesticidų; prižiūrėti iš ariamų laukų nutekantį vandenį.
Sargelių bendruomenės centras projektą „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“ vykdė
kartu su 3 partneriais – asociacija Gudžiūnų bendruomenės centru iš Kėdainių r., asociacija Šaukoto
bendruomene iš Radviliškio ir Papušynio kaimo bendruomene iš Radviliškio r. Šios bendruomenės
įsikūrusios šalia Praviršulio pelkės, joms aktualios pelkės problemos. Asociacijos – kaimo tinklo nariai.
Projekto metu vykdytos veiklos:
1. Suorganizuota dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Patrauklios aplinkos išsaugojimas ir
formavimas“ grindžianti pamatus kaimui plėstis.
2012 m. rugsėjo 21-22 d. Šaukote įvyko konferencija „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir
formavimas“, kuri buvo skirta skatinti dialogą tarp mokslininkų, tyrėjų ir žmonių, gyvenančių šalia pelkės,
natūralios aplinkos.
Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija vyko Šaukote, Radviliškio rajone. Konferencijoje
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lektoriai skaitė pranešimus, buvo virš 100 dalyvių: mokslininkai, tyrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Vokietijos, Lietuvos kaimo tinklo nariai, Vietos veiklos grupių nariai, ūkininkai, bendruomenių, ministerijų
atstovai, saugomų teritorijų atstovai. Konferencijoje tyrėjai, mokslininkai, saugomų teritorijų atstovai skaitė
pranešimai, apibendrino ir pristatė kaimo bendruomenių veiklą apie Praviršulio tyrulį, vieną iš saugomų ES
Natura 2000 teritorijų, apie joje vykdomus monitoringus, formuojant teigiamą požiūrį apie natūralių gamtos
išsaugojimą, grindžiant pamatus kaimui plėstis švarioje aplinkoje. Buvo aptarta Praviršulio tyrelio
botaninio–zoologinio draustinio, jo aplinkos, gamtos ir žmonių tarpusavio sąveika, pasitelkiant kitų šalių ir
kitų saugomų teritorijų patirtimi pateiktos rekomendacijos draustinio išsaugojimui. Konferencija savo
temomis ir siekiais paskatino bendradarbiavimą tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais. Visa ši veikla praplėtė
projekto dalyvių akiratį, nagrinėjant aktualias temas, pristatant gerąją patirtį. Klausydami pranešimų
besidomintys aplinkosaugine veikla susipažino su viena iš saugomų ES Natura 2000 teritorijų. Visa ši veikla
praplėtė projekto dalyvių akiratį ir padėjo formuoti teigiamą požiūrį į natūralios gamtos išsaugojimą.
Rugsėjo 22 dieną konferencijos dalyviai lankėsi Praviršulio tyrelyje ir susipažino su šia pelke, jos
vertybėmis, ištekliais, aplinkosaugine veikla. Dalyviai pamatė Natura 2000 vietovę, sužinojo ypatumus
gyvenant saugomoje teritorijoje. Vieni gavo žinių, kiti įsitraukė į aplinkosauginę veiklą, pasikeitė požiūris į
saugomas teritorijas. Padidėjo žmonių sąmoningumas ekologiniais klausimais.
2. Išleidžiamas konferencijos straipsnių rinkinys – elektroninė knyga. Knygoje įdėti konferencijoje pateikti
pranešimai, moksliniai ir populiarinimo straipsniai, nuotraukos apie pelkėse augančius augalus, skraidančius
vabzdžius, paukščius, gyvenančius gyvūnus, apie tvarkymo darbus įvairiose pelkėse, išsaugant europinės
svarbos vietas. Knygoje pateikiami vertimai į lietuvių kalbą iš anglų, latvių, vokiečių kalbų. Knyga skirta
informacijos sklaidai, mokslininkams, bendruomenių nariams supažindinti su biologine įvairove, pelkių
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ekosistema. Knyga patalpinta Sargelių bendruomenės centro svetainėje
http://sargeliai.org/Publikacijos/Bendruomenes
3. E-visuomenės kaime skatinimas. Sukurta Gudžiūnų bendruomenės centro internetinė svetainė su kaimo
tinklo logotipu www.gudziunu.lt, kurioje rašoma apie projektą, skelbiama informacija apie kaimo tinklą, su
projektu susijusi medžiaga.
4. Tinklo narių įvaizdžio formavimas. Pasigaminta reprezentacinės atributikos – rašiklių su kaimo tinklo
logotipu.
Projektas buvo reikalingas ir svarbus, nes dalyvavo keturių kaimo bendruomenių gyventojai, buvo
apibendrinta ir pristatyta kaimo bendruomenių projektinė veikla, savanoriško darbo skatinimo priemonės,
ieškoma naujų novatoriškų idėjų rajono kaimiškųjų vietovių projektams įgyvendinti, į projekto įgyvendinimą
buvo įtrauktas ir jaunimas.

12

PREFACE
The conference “Nature Protection – Neighbours – Build and Conserve a Livable Environment in the
Countryside: Bogs, Fens and other Wetlands” was a part of the project “Build and Conserve a Livable
Environment in the Countryside” supported by the Lithuanian Rural Network within the Rural Development
Programme 2007-2013. The project has been instigated by the local association “Sargelių bendruomenės
cenntras” together with partner associations “Gudžiūnų bendruomenės centras“, “Šaukoto bendruomenė“ and
„Papušynio kaimo bendruomenė“. All of them are situated close to the bog and preserved NATURA 2000 site
Praviršulio tyrelis.
The aim of the conference was to bring together all stakeholders concerned with wetlands: local people,
farmers, foresters, land owners, conservationists, scientists, politicians. It is well known that conservation
measures may be planned up to a certain degree centralized, but measures have to be taken locally – think
globally, act locally.
Changes in the rural social situation in Lithuania show a decline of the number of people involved in
agriculture, as agriculture tends to become industrialized requiring less human resources. The image of rural
areas can be fulfilled with nature, conservation areas and engagement as well as work in nature protection,
monitoring of biodiversity.
It's the duty of science to disseminate their results to the public. Biologist and ecologist should inform local
people about the uniqueness and values of certain areas especially conservation areas – the conference was a
great opportunity to do so. On the other hand, knowledge of local people about their environment is
completely underestimated by politics and science. They can provide information how a certain habitat
looked like some 50 years ago, before destruction by measures of drainage and speed up research for
restoration plans.
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Due to the approach the conference and conference tour at the raised bog Praviršulis nearby, conference
contributions covered a wide range from pure scientific lectures to popular science, experience in
environmental activity up to personal opinions or talks about nature and life near the bog some 50 years ago.
The reader will find a similar mixture also in this proceeding. Anyway, out of the context it will be clear
whether a certain text is an essay or a scientific paper

Fig. 1
Alkaline fen at Praviršulio tyrelis is a
habitat to be preserved according to the EU
Habitats Directive. It has been formed as
(bedding) meadow. Changes in agriculture
stopped mowing and grazing. Politics
failed until now to design measures within
the Rural Development Programmes to
ensure the protection of such areas,
considering the need of farmers and
ecology, not only of controlling authorities.
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Konferencijos ir ekskursijos akimirkos

Konferencijos dalyvius pasveikino konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė,
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Salamakinas, Radviliškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Kazimieras Augulis, Tytuvėnų regioninio parko direktorius Vytautas Stonys, Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės pavaduotojas Romas Pakalnis, Radviliškio
miškų urėdo pavaduotojas Egidijus Barčkus, Šaukoto seniūnas Albinas Augustis, buvęs girininkas Tadas
Žaltauskas.
Temos aktualumą bei reikšmingumą liudijo gausus pranešimus pristačiusių mokslininkų, tyrėjų būrys,
pilnutėlė klausytojų salė.
Dalyviai išklausė pranešimus apie pasaulio ir Lietuvos pelkes, apie Praviršulio pelkes, jų augaliją ir
gyvūniją, Praviršulio pelkėse augančius grybus ir gyvenančius laumžirgius, retuosius augalus, apie
ūkininkavimą šalia saugomos pelkėtos teritorijos, aptartos turizmo pelkėse galimybės.
Konferencijos metu vyko mugė. Mugėje buvo galima ne tik akis paganyti, bet ir įsigyti medžio drožinių,
paveikslų, džiovintų vaistažolių, šiųmetinio medaus, spanguolių ir dar daug visokiausių prekių.
Pertraukėlėje buvo pristatytas labdaringas vasaros projektas „Vaistažolės – kultūros apsupty“ (projekto
autorė – Ingrida Oželienė, projekto globėja – Seimo narė Dalia Teišerskytė). Projektu buvo norima padėti
15

socialiai remtiniems vaikams pažinti kultūros paveldą, pažinti vaistažoles, kurti bendrus kūrybinius darbus.
Projekto dalyviai – Šaukoto bendruomenės vaikų dienos centro vaikai.
Pirmoji konferencijos diena baigėsi Nerijaus Šukučio, dr. Daivos Šeškauskaitės, Šaukoto kultūros namų
mišraus ansamblio nuotaikingu koncertu bei smagia vakarone.
Antroji konferencijos dalis vyko šalia Praviršulio ežero, pelkėje. Dalyviai iš anksto buvo įspėti, kad nėra
pažintinio tako, kad ekskursija vyks pelkėje, žvėrių takais.
Konferencijoje dalyvavo virš 100 žmonių.
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2 pav. Konferencijos salė Šaukote pilnutelė
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3 pav. Leonas Jarašius pristato pranešimą
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4 pav. Mugė
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5 pav. Konferencijos ekskursija ėjo per aukštapelkę ir spanguolynus
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6 pav. Prie Praviršulio ežero
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Šaukotas
Gražina Brusokienė
Šaukoto miestelio herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbe
pavaizduota pempė, nes jos mėgsta drėgnas vietas, žemapelkes. Po jos
kojomis vaizduojamos spanguolės rodo, jog Šaukotas yra apsuptas pelkių, o
jose gausu įvairių miško gėrybių. Paukštis simbolių kalboje reiškia tarpininką
tarp dangaus ir žemės, daugelio tautų kultūrose buvo tikima, kad po žmogaus
mirties jo siela įgauna paukščio pavidalą. Žalia skydo spalva heraldikoje
reiškia laisvę, grožį, džiaugsmą, viltį ir sveikatą.
2004 metais herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija.
Šaukoto seniūnijos centras – Šaukoto miestelis, kuriame gyvena 561
gyventojas. Didesnės seniūnijos gyvenvietės: Papušynys (293 gyv.),
Kunigiškiai (167 gyv.). Iš viso seniūnijoje gyvena 1 400 gyventojų.
SENIŪNIJOS PLOTAS
Bendras seniūnijos plotas – 14 877 ha. 6 786 ha užima miškai, 204 ha - vandenys, 7 887 ha - žemės ūkio
naudmenys ir kitos paskirties žemė.
GEOGRAFIJA
Šaukoto seniūnija yra pietvakarinėje Radviliškio rajono dalyje. Seniūnijos teritorija ribojasi su Raseinių ir
Kelmės rajonais, nuo rajono centro nutolusi apie 40 kilometrų. Per seniūnijos teritoriją eina rajoninės
reikšmės kelias Šiluva - Radviliškis.
Šaukoto seniūnijos teritorijoje vyraujantis reljefas banguotas, vietomis kalvotas, daug ežerų.
22

1 pav. Šaukotas. Mokykla, tvenkinys.
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2 pav. Žemojo Šaukoto buvusio dvaro parkas su tvenkiniu.
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Kas nors kartą lankėsi Šaukoto seniūnijoje, tikriausiai ilgai prisimins šios apylinkės nuostabų kraštovaizdį su
žalių miškų masyvais, o jų proskynose stūksančius kalnelius ar tyvuliuojančius melsvus ežerus ežerėlius. O jų
čia ne taip jau mažai: tai Praviršulis, užimantis 83 ha plotą, 12 hektarų ploto Miškinių ežeras ir mažytis, 2
hektarų ploto, skaidrus lyg krištolas Kragų ežerėlis, Tamošiškių ežeras, užimantis 4 hektarų plotą, dar
vadinamas Juodežeriu. Gomertos ežeras užima 8 hektarus. Lenartuvos kaime mėlynuoja Baublės užtvanka,
kurios plotas - 6 hektarai. Šaukoto miestelio teritorijoje puikuojasi užtvanka, užimanti 6 hektarų plotą.
Gomertos ežerą supantys miškų masyvai ir gražios kalvos paskelbti Gomertos kraštovaizdžio draustiniu.
Draustinio ribose yra Tamošiškių ir Miškinių ežerai bei Baublės užtvanka.
Praviršulis ir jį supantys Bargailių miškai paskelbti valstybiniu gamtos draustiniu. Seniūnijos teritorija
išvagota ir nedidelių, bet gražiai čiurlenančių upelių ir upeliukų. Tai Žadikė, Gomerta, Baublė, Pašaltinis,
Upytė.
ISTORIJA
Šaukoto miestelis kūrėsi prie Kalnuotojo Šaukoto dvaro. Šaukotas kaip miestelis pirmą kartą paminėtas
1724m. Žemojo Šaukoto dvaro sodyba išdėstyta Pašaltinio upelio krantuose. Iki šių dienų išliko vandens
malūno akmenų mūro sienų griuvėsiai. Antrojo pasaulinio karo metais sudegė mediniai dvaro rūmai, stovėję
šiaurinėje dalyje ant upelio kranto, prie tvenkinio.
Baltojo Šaukoto dvaro sodybą supo didelis parkas, išlikęs iki šių dienų. Parko teritorija padalinta į keletą
dalių su sodais, medžių ir krūmų grupėmis. Yra nedidelis tvenkinys su salele. Parko takai buvo apsodinti
liepų alėjomis. Vakarinėje seniūnijos teritorijos dalyje iki šių dienų išlikęs Pašakarnėlio dvaras su senovinių
pastatų ansambliu. Pietrytinėje seniūnijos teritorijos dalyje buvo įsikūręs Mankiškių dvaras, o rytinėje
seniūnijos teritorijos dalyje iki šių dienų puikuojasi gražūs Diktariškių dvaro rūmai su dideliu parku.
Šaukoto katalikų Švč. Trejybės bažnyčią savo lėšomis pastatė Kalnuotojo Šaukoto dvaro savininkas Simonas
Herubavičius apie 1767 m. Bažnyčia buvo medinė, liaudies architektūros formų, su zakristija prie šono,
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bebokštė. Du bažnyčios metaliniai kryžiai paskelbti dailės paminklais. Šalia bažnyčios esanti varpinė –
medinė, neaukšta, siaurėjanti į viršų, su smailėjančiu stogu, ant kurio yra liaudies meistro saulutė. Varpinėje
yra 1813 metais Jankauskų funduotas varpas. Šaukoto bažnyčia, varpinė ir svirnas, pripažinti architektūros
paminklais. Į šį kompleksą įeina ir Šaukoto bažnyčios klebonija bei ūkiniai pastatai.

3 pav. Gomertos ežeras
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Seniūnijoje yra kelios kalvos, vadinamos piliakalniais. Arčiau Šaukoto yra Pašakarnėlio piliakalnis,
vadinamas Pile, Goriškių piliakalnis. Prie Žemojo Šaukoto yra Beržotės kalnas. Tačiau iki šių dienų nei
vienas iš jų netyrinėtas plačiau.
ŽMONĖS
Įsiliepsnojus 1863 metų sukilimui, Šaukoto apylinkėse aktyviai pasireiškė Zigmantas Citavičius. Jis buvo
baigęs kadetų korpusą Peterburge, tarnavo Tverėje raitojoje artilerijoje. Turėdamas kapitono laipsnį, išėjo į
atsargą ir po tėvo mirties, apie 1857 m., apsigyveno Šaukoto palivarke. Prasidėjus sukilimui, jis pirmasis
suorganizavo sukilėlių būrį iš 250 žmonių, kuriems stovyklą įrengė Patytlaukio miške, netoli Tytuvėnų.
Prisijungus Tiškevičiaus sukilėliams, Zigmantas Citavičius buvo paskirtas Raseinių pavieto kariniu
viršininku. 1863 metų balandžio 5 d. sukilėlių stovyklą užtiko carinės armijos majoro Sevašovo iš Raseinių
pasiųstas dalinys. Pėstininkų kuopa ir husarų eskadronas apsupo sukilėlius. Šiose kautynėse žuvo apie 40
sukilėlių, taip pat ir vadas Zigmantas Citavičius bei jo adjutantas Stankevičius. Penki sukilėliai pateko į
nelaisvę.
Prasidėjus sukilimui kunigas Simonas Jakavičius perskaitė sukilėlių atsišaukimą, todėl septyneriems metams
buvo ištremtas į Silizą, panaikintas dvasininko titulas.
1906-1908 metais Šaukoto klebonijoje gyveno rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Tuo metu čia
kunigu buvo Kazimieras Bukontas.
1901 m. sausio 21d. Šaukote gimė Stasys Kuzminskas, 1947 m. emigravęs į Didžiąją Britaniją, kur gyveno
iki mirties..1953m. „ Europos Lietuvių laikraštyje“ savo straipsniuose S. Kuzminskas apžvelgdavo lietuvių
reikalus.Tikėjęs, kad Rytprūsiai turėtų priklausyti Lietuvai, savo straipsnius baigdavo tokiu sakiniu: „ Iki
pasimatymo Karaliaučiuje“. Šioje knygoje spausdinamas jo straipsnis apie ateities Lietuvą. S. Kuzminskas
mirė 1989m. gruodžio 19 d.
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LANKYTINOS VIETOS
Švč. Trejybės Šaukoto parapijos bažnyčia, varpinė ir klebonija.
Paminklinė lenta 1863 m. sukilimo vadui Zigmantui Citavičiui atminti, esanti Šaukoto bažnyčios šventoriuje.
Paminklas 1940- 1954 m. Sovietmečio Kankiniams atminti, esantis Šaukoto bažnyčios šventoriuje.
Žemojo Šaukoto dvaro, kuriame gimė 1863m. sukilimo dalyvis Zigmantas Citavičius,parkas.
Diktariškių dvaro rūmai ir parkas.
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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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AUKŠTAPELKINIŲ BENDRIJŲ ATKŪRIMO BANDYMAI IŠEKSPLOATUOTUOSE
DURPYNUOSE
Jūratė SENDŽIKAITĖ, Romas PAKALNIS, Leonas JARAŠIUS
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Kraštovaizdžio ekologijos laboratorija, Žaliųjų Ežerų g. 49,
LT-08406 Vilnius, Lietuva; e-paštas jurate.sendzikaite@botanika.lt
ĮVADAS
Pelkės paplitusios beveik visose klimato juostose, nuo poliarinių sričių iki pat tropikų. Šios unikalios
ekosistemos turtingos gamtinių išteklių, teikia saugią gyvenamąją, mitybinę ir reprodukcinę erdvę daugeliui
augalų ir gyvūnų, prisitaikiusių gyventi prie specifinių ekologinių sąlygų. Pelkių ekosistemos veikia vietinį
mikroklimatą, palaiko optimalų hidrologinį režimą, vandens cheminę sudėtį, biogeninių medžiagų
pusiausvyrą, turi didžiulę įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido – CO2, metano – CH4 ir
azoto suboksido – N2O) balansui, yra svarbios rekreaciniu bei estetiniu požiūriais. Pelkėse organinės
medžiagos pavidalu intensyviai kaupiasi energijos ir anglies atsargos. Durpių kloduose aptinkamos
žiedadulkės, užsikonservavusios augalų ir gyvūnų liekanos bei žmogaus rankų sukurti artefaktai padeda
atskleisti krašto gamtinės aplinkos kaitos ir vietinių gyventojų veiklos istoriją, todėl nenuostabu, kad
daugelyje tautų pelkės yra svarbios religine bei simboline prasmėmis (HASLAM, 2003; JOOSTEN &
COUWENBERG, 2008; SIRIN & LAINE, 2008, POVILAITIS ir kt., 2011).
Per pastarąjį šimtmetį pasaulyje dėl pramoninės ir žemės ūkio gamybos augimo prarasta daugiau nei 50 %
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pelkėtų vietovių (SINKEVIČIUS, 2001; MIERAUSKAS ir kt., 2005; JUKONIENE et al., 2009). XX a. Lietuvoje
nusausinta apie 2/3 pelkinių buveinių, todėl dabar natūralios pelkės mūsų šalyje užima apie 178 100 ha
(POVILAITIS ir kt., 2011). Gamtinių buveinių naikinimas lemia floros ir faunos nykimą, todėl tinkamiausia
priemonė stabdyti biologinės įvairovės praradimą yra ekosistemų apsauga ir jų ekologinis atkūrimas. Svarbu
išsaugoti vertingas pelkių buveines, pažeistose pelkėse atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą, o
nebenaudojamuose durpynuose sudaryti sąlygas pelkinės augalijos dangos atsikūrimui ir durpėdaros
atsinaujinimui.
Ekologinis atkūrimas gana nauja ekologijos mokslo ir ūkinės veiklos šaka – pažeistų, degradavusių ar
sunaikintų ekosistemų atkūrimo procesas. Tai rimtas iššūkis žmonijai, kuri privalo suvienyti mokslo ir
praktikos pasiekimus tam, kad būtų pagerinta planetos, atskirų regionų ar vietovių gamtinė būklė, išsaugoti
gamtiniai ištekiai ir sukurta sveika visuomenė (SERI, 2004). Be abejonės, tai viena iš radikaliausių idėjų,
bendrai veiklai telkiančių gamtininkus ir verslininkus, kurie daugelį dešimtmečių sunkiai sutardavo
tarpusavyje. Šiai prasmingai veiklai suvienijama vietos bendruomenė, skatinama savanorystė, sukuriamos
darbo vietos, vyksta edukaciniai renginiai (SENDŽIKAITĖ, 2011).
PELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO TARPTAUTINĖ PATIRTIS
Tiesioginės ar netiesioginės žmogaus veiklos pertvarkytų, pažeistų, degradavusių arba visiškai sunaikintų
pelkinių ekosistemų vietoje siekiama atkurti ekosistemas, artimas natūralioms. Šimtmečius besitęsiantis
antropogeninis poveikis pelkių ekosistemoms yra toks stiprus, kad kai kurios iš jų pačios, be žmogaus
įsikišimo, jau nesugeba atkurti autoreguliacijos mechanizmų, pirminės struktūros, būklės ir nebegali atlikti
įprastinių funkcijų (SERI, 2004; PAKALNIS & SENDŽIKAITĖ, 2005; SENDŽIKAITĖ, 2011). Tenka pripažinti, kad
nors atkurtos ekosistemos ir pasižymi gyvybingu vietinės kilmės floros ir faunos deriniu ir tipinga bendrijų
struktūra, kuri tinkamai įsilieja į ekologinę aplinką ir kraštovaizdį, tačiau biologinės įvairovės požiūriu jos
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nėra lygiavertės natūralioms ekosistemoms (SERI, 2004).
Vienas iš augalinės dangos atkūrimo išeksploatuotuose durpynuose būdų – dirbtinis augalų bendrijų
įkurdinimas specialiai įrengtuose eksperimentiniuose laukuose. Pasaulinė aukštapelkių atkūrimo patirtis
teigia, kad yra dvi gana efektyvios atkūrimo technologijos: 1) išlygintame išeksploatuotame durpyne
sukuriama sekliavandenių tvenkinių sistema, kurioje nuolat palaikomas pakankamai pastovus vandens lygis.
Tokią technologiją galima taikyti tais atvejais, kai pakanka atitekančio vandens išteklių vandens lygiui
tvenkiniuose palaikyti (Vokietijos patirtis – palankiom sąlygom augalinė danga susiformuoja per 5–7 metus);
2) nepakankant vandens išteklių, reikalingų atkūrimo laukuose palaikyti pastovų optimalų vandens lygį (5–10
cm virš dirvos paviršiaus), durpinis substratas yra mulčiuojamas susmulkintais šiaudais. Tokiu būdu atkūrimo
lauke paskleistiems aukštapelkės augalų pradmenims sausuoju laikotarpiu užtikrinama minimali drėgmė,
reikalinga augalų gyvybingumui palaikyti. Kanados mokslininkų (QUINTY & ROCHEFORT, 2003, ROCHEFORT
& LODE, 2006) patirtis – atkūrimo sėkmė priklauso nuo meteorologinių sąlygų, o atkūrimo laikotarpio trukmė
paprastai būna ilgesnė negu naudojant pirmąją technologiją.
AUKŠTAPELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO EKSPERIMENTAI LIETUVOJE
Daugiau nei prieš 25 metus Botanikos instituto prof. habil. dr. T. Bumblauskis pabandė įgyvendinti pelkėdarai
palankaus drėgmės režimo atkūrimo priemones (patvenkiant sausinamuosius griovius) Kamanų rezervate
(Akmenės r.). Tačiau apsausėjusiose vietose įsikūrusių ir patvenkiamų miškų džiūvimas išgąsdino net ir
mokslo visuomenę, tuomet dar nepasiruošusią ekologinio atkūrimo misijai. Prie šios idėjos buvo sugrįžta tik
po dviejų dešimtmečių, bet jau remiantis užsienio ekspertų rekomendacijomis. Kamanų valstybiniame
gamtiniame rezervate nustatyta, kad ekstensyviai nusausintose pelkės dalyse patvenkus griovius gruntinio
vandens lygis atsistato per 4 metus. Prognozuojama, kad intensyviai nusausintoje aukštapelkės dalyje, tokie
pokyčiai įvyks per 12 metų (RUSECKAS & GRIGALIŪNAS, 2008). Atkūrus pelkėdarai palankų vandens lygį
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Novaraisčio pelkėje (Kauno, Kazlų Rūdos ir Šakių r.) buvusi pažeista buveinė tapo vandens paukščių karalija
(nuo 1988 m. – Novaraisčio ornitologinis draustinis). Lietuvos gamtos fondo iniciatyva 2002–2003 m. buvo
atlikti hidrologinio režimo atkūrimo darbai Puščios durpyne (Zarasų r.). 2007–2008 m. baigti Velniabalės
(Zarasų r.) ir Gegužinės (Vilniaus r.) durpynų patvenkimai, sudarytos sąlygos aukštapelkių bendrijų
atsikūrimui, o jose išlikę durpių ištekliai apsaugoti nuo mineralizacijos proceso ir gaisrų. 2009 m. Žuvinto
biosferos rezervate pradėtas vykdyti ES LIFE+ programos finansuojamas projektas „Amalvo ir Žuvinto
pelkių išsaugojimo projektas (2009–2012)“ (POVILAITIS ir kt., 2011).
EKOLOGINIO ATKŪRIMO BANDYMAI AUKŠTUMALĖS AUKŠTAPELKĖJE IR DURPYNE
2005 m. degraduojančių aukštapelkių ekologinių sąlygų atkūrimo darbus Aukštumalos telmologiniame
draustinyje (Šilutės r.) ir jo aplinkoje inicijavo Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos
vadovas dr. R. Pakalnis ir UAB „Šilutės durpės“ (dabar UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“) vadovybė.
Optimalaus vandens lygio atkūrimas aukštapelkėje – viena efektyviausių priemonių sumažinti CO2 emisiją
(dėl apsausėjusio durpių klodo mineralizacijos), gaisrų prevencijai, stabdyti aukštapelkių bendrijų
degradavimą ir skatinti biologinės įvairovės apsaugą. Tikslui pasiekti ant aukštapelkę išvagojusių
sausinamųjų kanalų ir griovių statomos įvairių konstrukcijų užtvankos, o draustinio teritorija specialiomis
priemonėmis izoliuojama nuo greta esančių durpių kasybos laukų sausinamosios įtakos (PAKALNIS ir kt.,
2008, 2009).
2011 m. nebeeksploatuojamoje Aukštumalos durpyno dalyje pirmą kartą Lietuvoje inicijuotas
aukštapelkinių augalų bendrijų atkūrimo eksperimentas. Atsižvelgiant į ekologinius įvairių kiminų rūšių
poreikius, aukštapelkinių augalų pradmenys paskleisti dvejose skirtingu hidrologiniu režimu pasižyminčiose
eksperimentinio sklypo (3,5 ha) dalyse: 1) eksperimentinio sklypo pakraštyje, kur drėgmės perteklius
jaučiamas beveik visą vegetacijos laikotarpį (gruntinis vanduo pakilęs virš durpės paviršiaus), paskleisti
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smailiašakio kimino (Sphagnum cuspidatum) pradmenys; 2) eksperimentinio sklypo pakraštyje, kuriame iki
šiol nėra galimybės nuolat palaikyti plonu (iki 5–10 cm storio) vandens sluoksniu užlietą durpės paviršių,
aukštapelkės bendrijų atkūrimui panaudoti iš donorinio sklypo surinktų natūraliai augančių kiminų dangos
fragmentai (0,4×0,4 m dydžio) (1–2 pav.). Donoriniuose augalinės dangos fragmentuose vyravo raudonieji,
Magelano bei smailialapiai kiminai (Sphagnum rubellum, S. magelanicum, S. capillifolium) bei kiti
aukštapelkinių rūšių (kupstinis švylis (Eriophorum vaginatum), paprastoji spanguolė (Oxycoccus palustris),
siauralapė balžuva (Andromeda polifolia) ir kt.) augalai, labiau prisitaikę prie galimų drėgmės režimo
pokyčių.
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1 pav. Aukštapelkinių augalų paklotės fragmentų įkurdinimas Aukštumalos durpyno eksperimentiniame sklype, Šilutės
r., 2011 m.:
a-c – natūralios aukštapelkinės kiminų paklotės fragmentai, parengti perkėlimui į eksperimentinį lauką; d–e – įkurdinti
kiminų paklotės fragmentai
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2012 m. tyrimų duomenimis eksperimentiniame lauke inventorizuotos 28 augalų (iš jų 4 – kiminų) rūšys,
priskiriamos 11 šeimų. 94 % visų eksperimentiniame sklype paskleistų donorinės augalų dangos fragmentų
prigijo, augalai juose gana gyvybingi, kiminai auga ir pamažu plečiasi (dengia iki 85 % donorinio fragmento

2 pav. Donorinis aukštapelkinės
augalų dangos fragmentas
ploto)
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Kiminų įkurdinimo efektyvumas, jų plitimo į aplinką stebėjimai ir drėgmės reguliavimas yra vieni
svarbiausių keletos artimiausių metų tyrimo programos uždavinių, nes užsienio šalių mokslininkų
(FINLAYSON & LARSSON, 1990; LÜTKE-TWENHÖVEN, 1992; QUINTY & ROCHEFORT, 2003, ROCHEFORT &
LODE, 2006) patirtis atskleidžia, kad tik daugiamečiai tyrimai gali patvirtinti eksperimento sėkmę. Projekto
sėkmės atveju įgytą patirtį ateityje bus galima panaudoti aukštapelkių ekosistemų atkūrimui ir kituose
baigtuose eksploatuoti Lietuvos durpynuose.
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EXPERIMENT ON RESTORATION OF RAISED BOG VEGETATION COVER IN POST-MINED
PEATLANDS
Summary
Peat extraction and draining of bogs and wetlands have taken place in Lithuania for many years and
reached climax in the second half of the 20th century. As a result, during the 20th century Lithuania has lost
about 2/3 of natural bogs. Now bogs cover only 6.4 % of the country’s territory.
Our concept of ecological restoration of raised bog communities in the exploited part of Aukstumala
peatbog (Šilutė district, Lithuania) is based on creation of shallow (depth 5–10 cm) ponds and dissemination
of Sphagnum diaspores combined with fragments of other plant species. For the realization of the
investigations on ecological restoration in the exploited part of the peatbog, two experimental sites (3.5 ha)
were created. The experiment of plant diaspores spreading was initiated in the end of 2011. Fifty fragments
(0.4×0.4 m) of natural Sphagnum dominated carpet (S. magellanicum, S. rubellum, S. cuspidatum as well as
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris and other species) from the donor site were used to revegetate
the experimental field. For the successful establishment of Sphagnum diaspores, the necessity of artificial
water supply into experimental sites is evident, especially in the immediate years after their creation.
Therefore, the efficiency of plant cover settlement and water regime control in the experimental site are the
main objectives of proximate research years.
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HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMAS KAMANŲ REZERVATE
Vaidotas Grigaliūnas
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Kamanų pelkynas – vienas didžiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkinių kompleksų. Jį sudaro 2430 ha
dydžio Kamanų pelkė ir apie 85 ha dydžio Kamanėlių, arba Adomiškių pelkė, šių aukštapelkių pakraščiuose
plytinčios tarpinio tipo pelkės, lagai, Paislio, Bradaulio, Parstoko upelių slėnių žemapelkės bei jų apypelkio
miškai.
Šių gyvybingų, besiplečiančių ir aukštyn beaugančių pelkių sausinimas pradėtas dar XIX a. pab.,
kuomet rankomis buvo iškasti pirmi vingiuoti grioveliai pelkių laguose. Susidomėta durpių kaip kuro ar
kraiko panaudojimu. Gal dėl to, gal dėl kitų priežasčių XX a. pradžioje sausinamasis griovys buvo iškastas iki
pat Kamanų ežero, telkšančio šiaurrytinėje pelkės dalyje. Kiek vėliau pelkės pakraščius pasiekė Kališupio,
Cukolionio, Bradaulio, Augučio, Ašvos, Purvo kanalų vagos. Sausinimo griovių tinklas ypatingai išplėtotas
Sovietų Sąjungos valdymo laikotarpiu – XX a. 6–7 dešimtmečiais. Iki įkuriant rezervatą, teritorijoje buvo
iškasti 174 grioviai, sudarantys apie 75 km sausintuvų tinklą, sujungti į 12 sudėtingų sistemų (1 pav.).
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1 pav.
Kamanų rezervato
žemėlapis
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Dar XX a. pr. Kamanų pelkė buvo pastebėta kaip vertinga gamtinė teritorija. 1951 m. čia įsteigtas
medžioklės draustinis, 1960 m. jis pervadintas botaniniu draustiniu-spanguolynu, o 1979 m. draustinio
pagrindu įkurtas valstybinis rezervatas, įsteigta direkcija, vykdanti rezervato apsaugą, mokslinius tyrimus,
tvarkymą. Jos darbuotojai, vadovaujant direktoriui Antanui Krasauskui, susirūpino, kaip sumažinti pražūtingą
griovių poveikį pelkei. Tai akivaizdžiai matėsi ties Paislio kanalu, kur griovys perkirto iš centrinės pelkės
dalies atitekančias perteklinio vandens sroves, todėl į pelkės centrą nukreipta dalis keitėsi nežymiai, o į
periferinę pusę nukreiptoje dalyje susiformavo pakitę pelkiniai pušynai. Pirmiausia buvo imtasi tvenkti
Paislio kanalą, be to, darbai buvo vykdyti dar 2 eiguvose, pastatytos 35 griovių pertvaros. Deja, tuometinė
sovietinė valdžia šios iniciatyvos nesveikino, o kai botanikų ekspedicija pranešė, kad prie ežero džiūsta
pušynas, tuometinis Gamtos apsaugos komitetas įsakė išardyti ne tik žmonių pastatytas pertvaras, bet ir bebrų
įrengtas užtvankas. Norom nenorom teko to imtis.
Vėliau pamažu keitėsi požiūris į rezervatų tvarkymą. Frankfurto zoologų draugijos atstovai stengėsi
pagelbėti ypatingai vertingoms Lietuvos saugomoms teritorijoms. Jie prisidėjo formuojant Lietuvos
gamtosaugininkų ir valdininkų nuomonę dėl gamtotvarkos rezervatuose, direkcijai padovanojo visureigį.
Taip, Frankfurto zoologų draugijai finansavus griovių pertvaroms reikalingos medienos įsigijimą,
vadovaujant direktoriui Deividui Makavičiui, rezervatiečiai 1999–2000 m. užtvenkė 29 griovius, juose
pastatė 130 pertvarų. Užtvankos tada buvo statomos taip: išvalius griovį, 0,5–1,0 m atstumu buvo sukalamos
ąžuolinių ar drebulinių pusrąsčių polių sienelės ir tarp jų pritrombuojama vietinio mineralinio grunto ar
pusiau susiskaidžiusių, vandeniui mažai laidžių durpių. Šios užtvankos pakankamai gerai pakėlė vandens
lygį, tačiau buvo nepakankamai plačios ir aukštos – jei vanduo pradėdavo tekėti per viršų, jas greit
praplaudavo (2 pav.).
2001 m. prie rezervato vairo stojo jaunas iniciatyvus direktorius Irmantas Jašinskas. Jis gerai suprato
griovių tvenkimo svarbą, stengėsi susipažinti ir kitus supažindinti su griovių tvenkimo patirtimi kaimyninėse
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šalyse. Buvo užmegzti ryšiai su Latvijos Teiči rezervatu, pirmaujančiu šioje srityje, Latvijos gamtos fondu.
Lietuviai važiavo į svečius pasižiūrėti įrengtų pertvarų, latvių specialistai lankėsi pas mus rezervate. 2004 m.
prasidėjęs Jungtinių Tautų Aplinkos fondo finansuojamas projektas „Biologinės įvairovės išsaugojimas
Lietuvos pelkėse“ sudarė sąlygas plačiau susipažinti su Vakarų Europos šalių patirtimi, buvo aplankyta
Olandija, Švedija, Estija, Lenkija, bendrauta su Vokietijos, Danijos, Švedijos, Rusijos specialistais,
NorBalWet (Šiaurės ir Baltijos šalių šlapynių) iniciatyvine grupe.
2002 m., vadovaujant I. Jašinskui ir D. Triaušiui, buvo pastatyta pirma kapitalinė užtvanka Paislio kanale,
uždaranti vandens ištekėjimą iš Kamanų ežero (3 pav.). Ji buvo sudaryta iš 3 polių sienų, tarp polių
pritrombuota ežere plūduriavusių vandeniui mažai laidžių durpių. Pastačius šią užtvanką ežero vandens lygis
pakilo tiek, kad seniau įrengta lygio matuoklė visa paniro į vandenį. 2003–2005 m. pastatytos dar 2
kapitalinės durpinės užtvankos Paislio kanale prie ežero ir 6 gruntinės užtvankos Augučio baseino grioviuose.
2006 m., inicijavus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, buvo parengtas Kamanų rezervato
tvarkymo planas, padalinęs teritoriją į griežtos apsaugos ir reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio zonas.
Pirmojoje neleista jokia tvarkomoji veikla, galimi tik moksliniai tyrimai. Antrojoje zonoje, kuri yra labiau
pažeista žmogaus veiklos, leidžiama vykdyti tvarkymo darbus, kurie sumažintų buvusios veiklos poveikį,
sudarytų sąlygas išlikti saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims, jų buveinėms. Šioje zonoje tvarkymo planas
įgalino tvenkti griovius, jų tvenkimui naudoti prie griovių esančias durpes ir medžius.
Tais pačiais metais Lietuvos miškų institutas parengė mokslinę studiją „Kamanų pelkės hidrologinio
režimo pažeidimo mastų dėl sausinimo darbų įvertinimas ir pasiūlymai pelkės harmoningo vystymosi
atstatymui“ (vadovas prof. J. Ruseckas). Rašant šią studiją, buvo atliekami hidrologiniai matavimai,
skaičiuojami pelkyno vandens balanso elementai. Mindaugo Čegio įmonė išgręžė 8 gręžinius iki 7–13 m
gylio ir atliko teritorijos hidrogeologinius tyrimus. Buvo tirtos durpių cheminės ir fizikinės savybės, įvertinti
pušų aukščio prieaugio pokyčiai dėl pelkės sausėjimo ir pramonės objektų emisijų. Atliekant šiuos darbus
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nustatyta, kad dėl laidžių gruntų tarpsluoksnių apypelkio teritorijų sausinimas turėjo neigiamos įtakos pelkių
buveinių būklei, todėl, siekiant atkurti natūralų hidrologinį režimą, grioviai yra tvenktini ne tik pelkėse, bet ir
visame apypelkyje. Pateikti pasiūlymai vietovės hidrologinio režimo atkūrimui, numatytos griovių pertvarų
vietos, pasiūlyti pertvarų tipai, jų parametrai, parinkti pirmiausiai tvenktini grioviai, nurodytos teritorijos,
kuriose numatomi reikšmingi hidrologiniai pokyčiai.
2007 m. „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ projekto lėšomis R. Kraujučio įmonė
„Aras“ pastatė 14 pertvarų Paislio kanale, 4 iš jų buvo durpinės (4 pav.) su pušinių polių sienelėmis (vienoje
vietoje durpių panaudotas vietinis mineralinis gruntas) ir 10 rąstinių (5 pav.) su geomembranos plėvele (tokia
pertvara sukonstruota kaip rąstų siena, suleidžiant nužievintus rąstus). 2008 m. žiemą ši įmonė pastatė 4
užtvankas Purvo kanale, taip buvo atkurta natūraliai vingiuojanti tėkmė senąja Purvo vagos vieta. Tų pačių
metų rudenį rezervatiečiai išbandė vinilinių spraustlenčių pertvaras, įrengdami 8 užtvankas kanalizuoto
Berželių klampupio aukštupyje (6 pav.).
Kitais metais rezervato direkcijos darbuotojai vinilinių spraustlenčių užtvanka pertvėrė Ašvos kanalą
aukštupyje (7 pav.), ir pastatė 5 tokias užtvankas Bradaulio kanalo aukštutinėje dalyje. Vinilinių spraustlenčių
užtvankas nesudėtinga įrengti, jos yra ilgaamžės ir sąlyginai pigios, o durpinių užtvankų statymas yra itin
imlus darbui, rąstinės užtvankos pastatomos greičiau, tačiau jos yra trumpalaikės, tad tolimesniems
tvenkimams buvo pasirinktos vinilinės spraustlentės.
Tęsiant projekto „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ veiklas, 2010 m. į Kamanus
atvažiavo amfibija „Centaur“ ir dviems savaitėms buvo išsinuomota speciali hidraulinė poliakalė, trumpam
atvežta iš Lenkijos (8 pav.). Rezervato darbuotojai, naudodami šią techniką, patvenkė 12 griovių, pastatė 64
užtvankas, į griovius sukalė apie 300 m2 spraustlenčių, taip atkūrė palankų hidrologinį režimą 994 ha Kamanų
pelkės. 2011 m. buvo patvenkti dar 2 grioviai pietvakarinėje ir šiaurės rytinėje pelkės dalyje. Dirbant šiuos
darbus, medžiagos į tvenkimo vietas jau buvo atneštos rankomis ir spraustlentės sukaltos kūjais rankiniu
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būdu. Dabar vandens režimas yra atkurtas 1624 ha rezervato teritorijos. Taip rezervato darbuotojai įgijo
didžiulę tvenkimo darbų patirtį, išbandė įvairių tipų užtvankas, stebi miškų ir pelkių buveinių pokyčius po
užtvenkimo.
Baigus projektą „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“, buvo užtvenkti grioviai,
labiausiai sekinantys pelkės „kraują“ – vandenį, tačiau liko dar 114 tvenktinų griovių, kurių bendras ilgis
siekia 41 km. Pasinaudojus Europos struktūrinių fondų parama ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis buvo
parengtas Kamanų pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintas techninis projektas. Jį
parengė VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ ir projektavimo firma „Gedilieta“, projekto autorius Gediminas
Lietuvininkas. Jame yra numatytos griovių tvenkimo vietos, užtvankų konstrukcijos, altitudės, parametrai,
darbai pagal jų vykdymo skubumą, kompleksiškumą suskirstyti į 3 etapus. Griovių pertvaros suprojektuotos 2
tipų – vinilinių spraustlenčių sienelės, viršutinėje dalyje sutvirtintos horizontalia spraustlente arba metaline
sija, ir plačios gruntinės pertvaros su vamzdžiu perteklinio vandens nutekėjimui. Tikimės, kad šis projektas
bus įgyvendintas jau 2014–2020 m. laikotarpiu, ir Kamanų rezervato pelkėse jau greit bus maksimaliai
atkurtas joms palankus hidrologinis režimas.
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2 pav. Senos, vandens praplautos užtvankos Kamanų
rezervate
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3 pav. Pirma kapitalinė užtvanka prie Kamanų ežero ir ją
stačiusi komanda
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4 pav. Polinės-durpinės pertvaros statyba

5 pav. Rąstinės pertvaros statyba
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6 pav. Vinilinių spraustlenčių pertvaros statyba

7 pav. Veikianti spraustlenčių pertvara
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8 pav. Amfibijos „Centaur“ transportavimas ir vinilinių
spraustlenčių pertvaros statymas
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RESTORATION OF HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE STRICT RESERVE „KAMANOS“,
LITHUANIA
Summary
Strict reserve „Kamanos“ was founded to preserve one of the largest raised bogs in Lithuania. In 1951 first
claimed as a preserved hunting area, later renamed as botanical-zoological-craneberry conservation area.
Finally, it became a strict reserve already in 1979.
Like most bogs in Lithuania it was disturbed due to the digging of drainage ditches in some parts of the bog,
almost everywhere in the outskirts of the bog. A ditch from the central bog lake lowered it's water level. In
gener. Overall, the drainage system within the reserve was formed by 174 ditches with a total length of 75 km
(Fig. 1).
First measures were taken during Soviet time to dam the drainage system. However, when first results
appeared – rewetting of some areas and some pine trees died – conservationists were forced to destroy not
even the artificial dams but also beaver's dams.
Only 1999-2000, new dams were built with support by the German Frankfurt Zoological Society. 130 dams
were built to dam up 29 ditches. Built of timber and peat they were not really consistent, some of them are out
of order now (Fig. 2).
In 2002 the ditch Paislė, draining the central bog lake Kamanos, was dammed. This resulted soon in raised
water level. Now, with some additional dams, the lake has reached his initial water level. A territory of 1624
ha of the reserve has been restored in terms of hydrological conditions by now. Lots of dams out of differnet
materials and technologies have been constructed. And the monitoring of changes in habitats is going on.
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Should the Greed of Man Come before the Need of Nature?
Mark Selby
As a native Englishman, and having lived in Lithuania for nearly 5 years, I have come to love this beautiful
country.
The diversity of Mother Nature is wonderful. So much of my native England is overly managed for the profit
of Man and not for the benefit of nature. It leads to the question... What is a natural enviroment?
The land of Lithuania was formed in the last Ice Age. There is very little land here from before that time. That
is why Lithuania is so flat and covered with the remains of the retreating ice sheet. There are small hills of
sand and clay deposits, extensive peat beds and a multitude of lakes, bogs and marshes. All of these are
typical of post-glacial retreat. Thankfully there are very few deposits of any real intrinsic value, so many of
the habitats here are unspoilt.
Lithuania is also a country with distinct seasons. Winters are very long and harsh which looks after the flora
and fauna that likes this type of climate, which in turn thrives. There are very few, if any, non-native species
here, so the native species can in turn thrive with no competition other than Man. England is over-run with
non native species of both flora and fauna. Grey squirrels, African Green Parrots, Signal Crayfish, River
Turtles and even Scorpions are now in residence there. Much of the flora is also non-native.
What I am trying to say is that Lithuania is relatively pristine. I have never seen so many frogs, cranes, storks
or dragonflies and a host of others in my life. The lakes and wetlands are so full of wildlife and it all seems to
work in perfect harmony. Lithuania is a joy for anyone who wants to enjoy nature.
BUT........it would be very easy to destroy and lose these wonderful places here. Pollution from the use of
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farming chemicals is probably the biggest threat to the natural balance. The use of fertilizers, herbicides and
pesticides does not discriminate when they reach pristine natural habitats. They upset the natural balance of
nature.
Why dig out peat bogs? Peat briquettes have little calorific value, but someone can make a living from
destroying nature, and they will!!!!!
Community pride in the natural resources here must be paramount. If a community sees unfair exploitation of
Nature, it should come together and try to prevent it. It has taken many thousands of years for Mother Nature
to create these environments, but it can take Man an hour to destroy it. If you start upsetting the delicate
balance of nature, then it causes a chain reaction, if you start destroying habitats it will filter right through the
food chain. No Frogs...... No Storks.
Lithuanians have a love affair with plastic Storks to put in the garden. If Mother Nature is not protected, then
plastic Storks will be the only way to see these beautiful birds.
In conclusion, it is down to the individual and community to protect the countryside and not allow it to be
abused by exploitation, corruption and pollution.

76

The artist's view on wood-decay fungi, Mark Selby
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Ar žmogus gobšumas svarbiau negu gamtos poreikiai?
Santrauka
Esu anglas, gyvenu Lietuvoje apie penkerius metus. Pamilau Lietuvą. Čia gamtos įvairovė –
nuostabi. Gimtojoje Anglijoje žmogus gamtą pertvarkė neatpažįstamai, bet ne gamtos naudai. Todėl reiktų
kelti klausimą - kas yra natūrali aplinka?
Lietuva, palyginus su Anglija, dar yra natūrali, žmogaus nepaliesta. Niekada nemačiau tiek daug varlių,
gervių, gandrų, laumžirgių ir kitų gyvių kaip Lietuvoje. Ypač ežeruose ir pelkėse pilna žvėrių, žuvų, paukščių,
roplių. Ir harmoningai gyvuoja. Lietuvoje gali pasigrožėti ir pasidžiaugti gamta kiekvienas.
BET... visada labai lengva, visą tai panaikinti ir amžiams prarasti nuostabias vietas. Bene didžiausias pavojus
kyla dėl trąšų, herbicidų bei pesticidų panaudojimo, nes jie nepraranda kenkėjiškų gamtai savybių labai ilgai.
Lietuvoje kasamos durpės. Kodėl reikia durpes kasti? Durpė turi menką degimo šilumą. Bet kai yra norima
pralobti iš gamtos naikinimo, kažkas taip darys!!!!!
Norint išsaugoti gamtą, didžiausia pagalbą ir apsaugą gali teikti bendruomenės. Gamta bendruomenėms turi
būti jų pasididžiavimas. Jei bendruomenės, gyvenančios šalia gamtos mato grėsmę gamtai, turi tuj pat
reaguoti ir sukilti, sustabdyti iškylančią problemą.
Gamta susikurė per tūkstantmečius, bet žmonija sugeba panaikinti per kelias valandas. Jeigu bus pažeista
gamtos lygsvara, harmonija, gali kilti grandinio proceso griūtis. Tada labai greitai nebus varlių..., nebus
gandrų. Ir liks tik plastmasiniai gandrai, kurie ir taip jau tapo madingais Lietuvos sodybose.
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tikri gandrai
living storks
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Praviršulio botaninio-zoologinio draustinio kerpės ir su jomis susiję grybai
Vaclovas Stukonis
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, žemdirbystės institutas
Praviršulio botaninis draustinis daugiau žinomas kaip paukščiams, ES direktyvų saugomiems
drugiams ir buveinių apsaugai svarbi teritorija. Taip pat jis išsiskiria ir tuo, kad tai viena iš didesnių natūralių
pelkių išlikusių Rytų žemaičių plynaukštėje. Ši plynaukštė kažkada garsėjo, kaip didelių pelkių kraštas. Kitos
didesnės pelkės jau nusausintos ir paverstos durpynais tai: Didysis tyrulis, Tytuvėnų tyrelis, Sulinkių pelkė,
Šiluvos tyrelis ir Radviliškio pelkė. Visos jos buvo didesnės nei 1000 ha. Tiesa apsausinti ir Praviršulio tyrelio
pakraščiai. Apie trečdalis jo apypelkio nusausinta ir sukultūrinta. Praviršulyje auga nemažai saugomų augalų
rūšių (ypač gegužraibinių) gyvybingų populiacijų. Nemažai duomenų yra ir apie jos gyvūniją (paukščius,
žinduolius, varliagyvius, roplius). Apie juos yra pateikta duomenų 2009 metais išleistoje knygelėje
„Praviršulis“. Kitų grupių organizmai beveik netirti. Viena iš jų yra grybai, bei atskira jų grupė – kerpės.
Kerpės tai – grybai sudarantys simbiozę su dumbliais ir melsvabakterėmis. Todėl leidžiant naują publikaciją
apie draustinio biologinę įvairovę norėjome atkreipėme dėmesį ir į šią organizmų grupę.
Tyrimai buvo atliekami ne kerpių specialistų, todėl apibūdinant didžiąją jų dalį sulaukėme pagalbos iš
botanikos instituto mikologijos skyriaus vedėjos Jurgos Motiejūnaitės. Surinkta medžiaga buvo vežama į
botanikos institutą ir ten apibūdinama. Tiesa dar liko keletas pavyzdžių kurie iki šiol neidentifikuoti, nes kai
kurios kerpių rūšys labai panašios ir jas atskiriant taikomas chromatografijos metodas.
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Mūsų darbo tikslas buvo pradėti šios grybų grupės rūšių inventorizaciją, padėti pagrindą tolimesniems
jų tyrimams. Per tris tyrimo metus draustinyje rastos ir apibūdintos 102 iš Lietuvoje randamų 600 kerpių ir su
jomis susijusių grybų rūšių. Nors tai tik šeštadalis visoje Lietuvos teritorijoje randamų rūšių, bet nelabai
didelėje teritorijoje tai nėra mažai. Dalis ir netgi labai dažnų rūšių paplitusių visoje Lietuvos teritorijoje
nebuvo rasta. Matyt dėl tyrėjų patirties stokos jos liko nepastebėtos. Lygindami kerpių paplitimą draustinyje
ir panašių kitų tirtų teritorijoje čia turėtų augti dar ne mažiau kaip 50 rūšių. Tad tyrimo metus sudarėme tik
pirminį Praviršulio draustinio kerpių rūšių sąrašą, kuriuo remiantis vėliau bus galima atlikti detalesnius
tyrimus: papildyti jų rūšinę sudėtį, paplitimo gausumą, augimvietėse ir kt.

1 pav. Didelė kerpių įvairovė ant medžių
kamienų
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Nors draustinio teritorija ir neprasižymi didele biotopų įvairove, bet ir nedideli atskirų biotopų plotai
padidina rūšių skaičių. Tik ant akmenų rasta trylika rūšių, kurios neauga kituose biotopuose. Jie draustinio
teritorijoje randami tik nedideliame plote. Akmenų daugiausia yra Švelnių lauke vidurinėje draustinio dalyje.
Kitur pasitaiko tik vienas kitas. Daugiausiai rūšių buvo rasta ant gyvų medžių kamienų, tačiau beveik
neradome rūšių paplitusių senuose miškuose. Pagrindinė to priežastis galėtų būti ta, kad didžioji miškų dalis
yra gana jauni ir juose intensyviai ūkininkaujama. Didžiausi miško masyvai yra šiaurinėje draustinio dalyje.
Atskirais jų masyvais yra ir pelkės mineralinio dirvožemio salose bei pelkės pakraščiuose. Daug mažiau rūšių
rasta ant pūvančios medienos, plikų durpių ir aukštapelkės plynėse. Kerpių beveik visiškai neradome
drėgnose pievose.
Draustinyje vyrauja dažnos ar vidutinio gausumo rūšys augančios visoje Lietuvos teritorijoje. Retų ir
saugomų rūšių – gana mažai. Matyt tai nulėmė antropogeniniai faktoriai ir specifinės jų augavietės. Čia rasta
tik viena rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą tai Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. – žalsvoji žiovenė.
Ji rasta vienoje vietoje ant seno ąžuolo pelkės pakraštyje. Jautrių aplinkos taršai rūšių draustinyje mažiau nei
kitose tirtose panašaus dydžio saugomose teritorijose. Matyt to pagrindinė priežastis yra ta, kad ši nedidelė
natūralios gamtos oazė iš visų pusių apsupta agrarinio kraštovaizdžio, kuriame intensyviai ūkininkaujama.
Visi natūralūs upeliai tekantys per jos teritoriją ištiesinti, iškasta ir nemažai sausinimo griovių.
Pateikiame per trejus metus Praviršulio botaniniame-zoologiniame draustinyje rastų kerpių sąrašą,
kuriame nurodomas mokslinis ir lietuviškas rūšies pavadinimas, biotopas kuriame jos auga. Kai kurių rūšių
lietuviško pavadinimo nepavyko rasti arba iš viso jo nėra.
Padėka Dėkojame Jurgai Motiejūnaitei iš Gamtos tyrimų centro botanikos instituto, kuri apibūdino
didžiąją dalį surinktų rūšių
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Praviršulio botaninio-zoologinio draustinio kerpės ir su jomis susiję grybai rasti 20092012 metais
Eil
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rūšis

Augimvietė

Acarospora fuscata (Schtad.) Th. Fr.
A. nitrofila H. Magn.
Amandinea punctata. M Sutcliffe. – Taškuotoji
amandinija
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. – Paprastoji
blakstienė
Arthonia spadicea Leigth. – Kaštoninė artonija
Aspicilia cinerea (L.) Körb.
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold – bacidija
Bacidina sp.
Buellia griseovirens. M J Simms.
Calicium glaucellum Ach. – Blyškioji taurenė
Caloplaca citrina (Hofm.) Th. Fr.
Candelariella vitelina (Hofm.) Müll. Arg.
C. xanthostigma (Ach.) Lettau – Smulkiagrūdė
geltūnė
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – Tvorinė

Akmenys
Akmenys
Lapuočių medžių žievė
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Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Akmenys
Akmenys
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Įvairių medžių mediena
Lapuočių medžių žievė
Akmenys
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė

Pastabos

15
16
17
18
19
20
21
22
23

kerpena
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell –
Atsišakojančioji žiovenė
C. chlorella (Ach.) Müll. – Žalsvoji žiovenė

Seni medžiai ir pūvanti
mediena
Seni medžiai ir pūvanti
mediena

C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. –
Auksagalvė žiovenė
C. furfuracea (L.) Tibell – Sėmeninė žiovenė
C. feruginea (Turner & Borrer) Mig. – Rūdinė
žiovenė
C. trichialis (Ach.) Th. Fr. – Plaukalaibė žiovenė
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer – Kiaurašakė
šiurė
C. coccifera (L.) Willd. – Karolinė šiurė

24

C. chloropea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. –
Žalsvarudė šiurė
C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Dulkėtoji šiurė

25

C. digitata (L.) Hoffm. – Pirštuotoj šiurė

26

C. fimbriata (L.) Fr. – Skutuotoji šiurė
84

Spygliuočių, rečiau
alksnių ir ąžuolų žievė
Ant medžių išvartų
Spygliuočių, rečiau
alksnių ir ąžuolų žievė
Lapuočių medžių žievė
Pūvanti mediena
Aukštapelkė, ant
pūvančių šakų
Pūvanti mediena,
apatinė kamienų dalis
Pūvanti mediena,
apatinė kamienų dalis
Pūvanti mediena,
apatinė kamienų dalis
Pūvanti mediena,

Kertinių buveinių
specializuota rūšis.
Lietuvos
Raudonosios knygos
rūšis

27

C. furcata (Huds.) Schrad. – Dvišakė šiurė

28

C. gracilis (L.) Willd. – Lieknoji šiurė

29

C. macilenta Hoffm. – Laiboji šiurė

30

C. ochrochlora Flörke – Geltonžalė šiurė

31
32
33
34
35
36
37

C. pyxidata (L.) Hoffm. – Taurinė šiurė
C. subulata (L.) F. H. Wigg. – Yliškoji šiurė
C. arbuscula (Wallr.) Flot. – Miškinė šiurė
C. ciliata Stirt. – Blakstienotoji šiurė
C. stygia (Fr.) Ruoss. – Juoduojančioji šiurė
Clapeococcum hypocenomycis D. Hawksw.
Evernia prunastri (L.) Ach. – Sodinė briedragė

38
39

Graphis scripta (L.) Ach. – Raštuotasis brėžis
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy –
Laiptuotoji žvynytė

40

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Putlusis
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apatinė kamienų dalis
Tarpinio tipo pelkė ant
kupstų
Ant medžių, pūvančios
medienos
Pūvanti mediena,
apatinė kamienų dalis
Medžių kamienų,
pūvančios medienos
Įvairiuose biotopuose
Aukštapelkėje
Aukštapelkėje
Aukštapelkėje
Aukštapelkėje
Ant stuobrių
Spygliuočių, lapuočių
medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Spygliuočių, rečiau
beržų, alksnių ir ąžuolų
žievė
Įvairių medžių mediena

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

plynkežis
Illosporiopsis christiansenii (Brady et D.
Hawksw.) D. Hawksw.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer –
Blyškioji imšaugija
Lecania naegelii (Hepp) Diederich et P. Boom
Lecanora carpinea (L.) Vain. – Kampuotoji
lekanora
L. chlarotera Nylander – Raudondugnė lekanora
L. dispersa (Pers.) Sommerf. – Pakrikoji lekanora
L. hagenii (Ach) Ach. – Hageno lekanora
L. muralis (Schreb.) Rabenh.
L. norvegica Tønsberg – Norveginė lekanora
L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
L. pulicaris (Pers.) Ach. – Blusinė lekanora
L. rupicola (L.) Zahlbr.
L. symmicta (Ach) Ach. – Netvarioji lekanora
L. varia (Hoffm.) Ach. – lekanora
Lecidea nylanderi. M Sutcliffe. - Niulanderio
skyvė
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy –
Rusvoji skyvė
86

Ant kitų kerpių
Spygliuočių, rečiau
beržų žievė
Lapuočių medžių žievė
Akmenys
Lapuočių medžių žievė
Akmenys
Įvairių medžių mediena
Įvairių medžių mediena
Ant medžių kamienų
Spygliuočių medžių
žievė
Lapuočių medžių žievė

57
58

L. flavosorediata (Vezda) Hertel & Leuckert
Lepraria sp. – Miltinuotė

59
60

Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen
Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. – Tošinis
gruodenis
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. –
Apyšiurkštis juodkežis
M. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. –Tamsiarudis
juodkežis
M. olivacea (L.) Essl. – Žalsvasis juodkežis
M. subaurifera (Nyl.) Essl. – Gelsvasis juodkežis
Micarea misella (Nyl.) Hedl. – Trupiniuotė
Micarea sp.
Neofuscelia loxodes(Nyl.) Essl. – Izidiškasis
rudkežis
N. pulla (Ach.) Essl. – Smulkusis rudkežis
N. verruculifera (Nyl.) Essl. – Karpotasis
rudkežis
Omphalina umbelifera (L.:Fr.) Quelet – gelsvoji
laibabūdė
Parmelia submontana Nádv. ex Hale – Kalninis

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Lapuočių medžių žievė
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Neapibūdinta iki
rūšies

Lapuočių medžių žievė
Beržų žievė
Įvairių medžių mediena
Lapuočių medžių žievė
Įvairių medžių mediena
Įvairių medžių mediena
Pūvanti mediena
Pūvanti mediena
Neapibūdinta iki rūšies
Akmenys
Akmenys
Akmenys
Aukštapelkė
Lapuočių medžių žievė

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

kežas
P. sulcata Taylor – Vagotasis kežas
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Tariamoji
kežuotė
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf.
– Šiurkščioji meškapėdė
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy ex
Werner – Balsvoji spuoguotė
P. amara (Ach.) Nyl. – Karčioji spuoguotė
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – Atkilioji
žiauberė
P. caesia (Hoffm.) Fürnr. – Melsvoji žiauberė
P. stellaris (L.) Nyl. – Žvaigždinė žiauberė
P. tenella (Scop.) DC – Blakstienotoji žiauberė
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon –
Miltinė žiauberūnė
P. enteroxantha (Nyl.) Poelt – Geltonvidurė
žiauberūnė
Platismatia glauda (L.) W. L. Culb. – Melsvoji
kerpenuotė
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch
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Įvairių medžių mediena
Spygliuočių, rečiau
alksnių ir ąžuolų žievė
Pūvanti mediena,
apatinė kamienų dalis
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Akmenys
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Įvairių medžių mediena
Lapuočių medžių žievė
Spygliuočių, rečiau
alksnių ir ąžuolų žievė
Lapuočių medžių žievė

Kertinių buveinių
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

– Taurinis platkežis
Porpidia sp.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – Sėmeninė
briedragūnė
Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner
Ramalina farinacea (L.) Ach. – Miltuotoji
ramalina
R. fastigiata (Pers.) Ach. – Lygiajuostė ramalina
R. fraxinea (L.) Ach. – Uosinė ramalina
Rhizocarpon distinctum Th. Fr.
Scoliciosporum sp.
Thelocarpon sp.
Trapeliosis granulosa (Hoffm.) Lumbsch –
Grūduotasis trapeliopsis
Tremella phaeophysciae Diederich & M. S.
Christ.
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. – Gauruotoji kedenė
Vouauxiella lichenicola (Lindsay) Petr. & Sydow.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson ex M. J.
Lai – Pušinė vulpicidė
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indikatorinė rūšis
Įvairių medžių mediena
Įvairių medžių mediena
Stuobrių
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė
Akmenų
Neapibūdinta iki rūšies
Neapibūdinta iki
rūšies
Pūvanti mediena
Pūvančios medienos
Spygliuočių, rečiau
alksnių ir ąžuolų žievė
Ant beržų ir kadagių
kamienų retmėse

100
101
102

Xantoparmelia conspersa (Ach.) Hale –
Taškuotasis auksakežis
Xanthorlia parietina (L.) Th. Fr. – Sieninė
geltonkerpė
X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. – Daugiavaisė
geltonkerpė

Akmenų
Lapuočių medžių žievė
Lapuočių medžių žievė

2 pav. Ant medžių šakų auga uosinė ramalina
Ramalina farinacea.
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3 pav. Apyretė draustinyje kertinių buveinių indikatorinė rūšis taurusis platkežis (Pleurosticta acetabulum)
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4 pav. Sodinė briedragė (Evernia prunastri) – viena dažniausių Lietuvos kerpių
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5 pav. Nemažai šiurės genties (Cladonia spp.) rūšių randama ant medžių kamieno pagrindo
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6 pav. Kerpių randama ir ant pūvančios medienos
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7 pav. Ant akmenų Švelnių lauke dažnai randamas taškuotasis auksakežis (Xantoparmelia conspersa)
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8 pav. Ant akmenų randama gana daug kerpių rūšių
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9 pav. Aukštapelkėse dažna miškinė šiurė (Cladonia arbuscula)
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10 pav. Ant jaunų šakų gerai matomi atskiri kerpių gniužulai kuriuos skiria juodos linijos
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11 pav. Ant spygliuočių medžių kamienų dažna rūdinė žiovenė (Chaenotheca feruginea)
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12 pav. Ant senų medžių kamienų randama ir daugiau žiovenės rūšių.
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Lichens and lichen related fungi at the protected area „Praviršulio tyrelis“
Summary
The author gives a first survey about lichens species at the protected area „Praviršulio tyrelis“ in Lithuania.
Hitherto, lichens where not researched at all in this area. The list of species of this group of symbiotic
organisms contains now 102 species out of about 600 known for Lithuania. Some species still remain
undetermined. This list is not considered complete.
As the area contains different kinds of wetland and forest most recorded lichens grow in such habitats. Raised
bog and fens aren't rich in species – here grows only a small number of specialized species. 13 species were
found growing on boulders in the central part of the area only.
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PRAVIRŠULIO TYRELIO BOTANINIO – ZOOLOGINIO DRAUSTINIO GRYBŲ SĄRAŠAS
REDA IRŠĖNAITĖ1, VACLAVAS STUKONIS2, BERND GLIWA3
1
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Vilnius; 2 LAMMC filialas žemdirbystės institutas, Akademija,;
3
Sargeliai
Grybai yra labai svarbus pelkių ekosistemų komponentas. Kartu su bakterijomis jie yra pagrindiniai
organinių medžiagų skaidytojai. Grybai su augalais sudaro abipusiai naudingus ryšius (mikorizę), kas padeda
išgyventi nepalankiose sąlygose. Taip pat jie gali parazituoti samanas, žolinius ir sumedėjusius augalus. Iš
viso pasaulyje priskaičiuota daugiau kaip 600 grybų rūšių randamų pelkėse1. Didžioji jų dalis yra
mikroskopiniai grybai. Stambiųjų grybų pelkėse gali būti rasta virš 200 rūšių. Kai kurie grybai gana specifiški
pelkių ar kitų šlapžemių bendrijoms, gerai prisitaikę augti šlapioje ir rūgščioje aplinkoje. Daugelis grybų
augančių pelkėje, ypač ektomikorizinių, yra plačios specializacijos, dažnai randami ir kitose augavietėse.
Lietuvoje pelkėse augantys grybai tirti menkai. Daugiausia duomenų paskelbta leidinyje apie
Čepkelių rezervatą2, kur išvardinta rastos 67 dažniau ar rečiau rezervate aptinkamų grybų rūšys, bendrai
aptariant kokioms buveinėms jie būdingi.
Praviršulio tyrelio mikologiniai tyrimai vykdyti tik epizodinių ekskursijų metu. 2012 m rugsėjo
mėnesį buvo atliktos dvi apžvalginės ekskursijos ir sudarytas rastų grybų sąrašas.
Pridedame Praviršulio tyrelio botaniniame –zoologiniame draustinyje aptiktų grybų sąrašą. Jame
pažymėta kokioje būdingoje augavietėje grybas auga, kai kur paminėtas jam būdingas substratas. Lietuviški
pavadinimai nurodytas tik tų rūšių, kurių yra sukurti. Skliaustuose pateikti dažnesni mokslinėje literatūroje
vartojami grybo mokslinio pavadinimo sinoninimai.
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ASCOMYCOTA – AUKŠLIAGRYBŪNAI
HELOTIALES – helotiečiai
Helotiaceae – helotiniai
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra – paprastasis
žaliagrybis; ant beržo (Betula) sutręšusios medienos
Mitrula paludosa Fr. – pelkinė mitrulė; ant drėgnų ar mirkstančių augalinių liekanų, juodalksnyne

1 pav. Mitrula paludosa
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Leotiaceae – leotiniai
Leotia lubrica (Scop.) Pers. – drebulinė gelsvuolė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
HYPOCREALES – hipokriečiai
Clavicipitaceae
Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link – liežuvėliškoji grūdmenė; ant Elaphomyces sp. vaisiakūnio

2 pav. Cordyceps ophioglossoides
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Nectriaceae – raudonspuoginiai
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. – paprastasis raudonspuogis; ant lapuočių medžių ir krūmų kamienų, šakų
PEZIZALES – ausūniečiai
Helvellaceae – alvytiniai
Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke – didysis bobausis; ant dirvožemio, sutręšusios medienos, spygliuočių ir
mišriuose miškuose
Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. – rudeninis bobausis; ant sutręšusios spygliuočių medienos
Sarcoscyphaceae – plačiatauriniai
Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. – austriškoji plačiataurė; ant lapuočių medžių ir krūmų šakų
XYLARIALES – elniagrybiečiai
Xylariaceae – elniagrybiniai
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. – baltaviršūnis elniagrybis; ant lapuočių virtuolių, kelmų ir šakų.
BASIDIOMYCOTA – PAPĖDGRYBŪNAI
AGARICALES – agarikiečiai
Agaricaceae – pievagrybiniai
Agaricus sylvaticus Schaeff.: Fr. – miškinis pievagrybis; ant spyglių paklotės spygliuočių ir lapuočių
miškuose
Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck s.l. – girinis pievagrybis; ant paklotės spygliuočių ir lapuočių miškuose
Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Velling (Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer) – šiurkščioji žvynabudė;
lapuočių, rečiau spygliuočių, miškuose
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. – rašalinis mėšlagrybis; ant lapuočių medienos
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Coprinus comatus (O. F. Müll.: Fr.) Pers. – gauruotasis mėšlagrybis; ant dirvožemio
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray – išsėtinis mėšlagrybis; ant lapuočių medienos
Lycoperdon perlatum Pers. – karpotasis pumpotaukšlis; ant sutręšusios lapuočių medienos
Lycoperdon pyriforme Willd. – kriaušinis pumpotaukšlis; ant sutręšusios lapuočių medienos
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer – skėtinė žvynabudė; ant smėlingo dirvožemio atvirose vietose,
pamiškėse, pievose
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. – šiurkščioji žvynabudė, mišriame miške.
Amanitaceae – musmiriniai
Amanita citrina (Schaeff.) Pers. – gelsvoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Amanita fulva (Schaeff.: Fr.) Fr.– gelsvarudė musmirė; lapuočių ir spygliuočių miškuose, pelkinėse
buveinėse, po Betula
Amanita muscaria (L.: Fr.) Lam. – paprastoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Link – žalsvoji musmirė; po lapuočiais medžiais, dažnai po ąžuolais
(Quercus)
Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr. – rausvarudė musmirė; po spygliuočiais
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Gray – rausvoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Cortinariaceae – nuosėdiniai
Cortinarius caperatus (Pers.: Fr.) Fr. (Rozetes caperatus (Pers.: Fr.) P. Karst.) – raukšlėtasis gudukas; po
spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
Cortinarius harcynicus (Pers.) M.M. Moser – mėlynasis nuosėdis; po eglėmis (Picea).
Cortinarius huronensis var. olivaceus Ammirati & A.H. Sm. – hurono nuosėdis; tarp kiminų (Sphagnum spp.)
Cortinarius sanguineus Wulfen: Fr.) Fr. – kraujaspalvis nuosėdis; po eglėmis (Picea).
Cortinarius semisanguineus (Fr.: Fr.) Fr. – raudonlakštis nuosėdis; po spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
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Crepidotaceae – klumpiaausiniai
Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm. – pilkalakštė plaušabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Cyphellaceae
Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Singer – pilkšvarudė mažasporė; ant pušies (Pinus) kankorėžių
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar – purpurinė plutpintė; ant lapuočių medžių ir krūmų
Entolomataceae – gijabudiniai
Entoloma sericeum Quél. – blizgančioji gijabudė; pievose, pamiškėse
Favolaschiaceae
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray – tampriaplėvė šalmabudė; ant medienos liekanų ar tarp samanų
drėgnuose miškuose

3 pav. Mycena epipterygia
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Mycena megaspora Kauffman & A.H. Sm. – tarp kiminų (Sphagnum)
Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm – dvokiančioji šalmabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel – aštriakvapė šalmabudė; ant spygliuočių virtuolių
Ganodermataceae
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – ant lapuočių ar spygliuočių kelmų, stuobrių
Hydnangiaceae
Laccaria amethystina Cooke – ametistinė lakabudė; lapuočių miškuose
Laccaria lacata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome – lakuotoji lakabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke – smulkioji lakabudė; ant drėgno dirvožemio su samanomis, lapuočių
miškuose
Hygrophoraceae
Hygrocybe cantharellus (Schwein.: Fr.) Murrill –
voveraitinė guotenė; drėgname pušyne
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. – kūginė
guotenė; pievose, miškų pakraščiuose
Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni,
Moncalvo & Vilgalys (Omphalina umbellifera (L.: Fr.)
Quél.) – tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
Hymenogasteraceae
Galerina sphagnorum (Pers.: Fr.) – kimininė
kūgiabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
Galerina tibiicystis (G.F.Atk.) Kühner – kuokinė
kūgiabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
4 pav. Galerina tibiicystis
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Lyophyllaceae – kupstabudiniai
Lyophyllum palustre (Peck) Singer – pelkinė kupstabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje

5 pav. Lyophyllum palustre

Omphalotaceae
Gymnopus androsaceus (L.: Fr.) Antonín & Noordel. (Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr.) – ašutinis
mažūnis; ant žolių, spyglių, šakelių liekanų aukštapelkėje
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín – šiurkščiakotė plempė; ant lapuočių ir spygliuočių paklotės
Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (Collybia peronata (Bolton: Fr.) P. Kumm.) –
plaukuotapėdė plempė; ant lapuočių ir spygliuočių paklotės
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Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja (Clitocybe gleotropa (Bull.) Quél.) – stambioji tauriabudė; ant
lapuočių ir spygliuočių paklotės
Physalacriaceae
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm s.l. – paprastasis kelmutis; ant lapuočių ir spygliuočių medžių
Flammulina velutipes (Curtis) Singer – juodkotė ugniabudė; ant lapuočių virtuolių, stuobrių
Pterulaceae
Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Singer – vėduokliškoji meškaitė; ant
eglės (Picea) ir beržo (Betula) virtuolių
Strophariaceae – gleiviabudiniai
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill – auksaviršė karteklė; ant spygliuočių
virtuolių
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken – vagotoji kelmabudė; tarp kiminų
(Sphagnum) aukštapelkėje
Hypholoma ericaeoides P.D. Orton – šilinė kelmabudė; tarp kiminų
(Sphagnum) aukštapelkėje
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. – kislioji
kelmiukė; ant lapuočių virtuolių, kelmų
Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.) P. Kumm. – žvynuotoji skujagalvė; ant
lapuočių medžių, stuobrių, kelmų
Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quél. – melsvažalė gleiviabudė; ant
negyvos medienos liekanų lapuočių ir spygliuočių miškuose
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél. – pusgaubtė gleiviabudė; ant
kanopinių žinduolių ekskrementų, aukštapelkėje
6 pav. Stropharia semiglobata
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Tricholomataceae – baltikiniai
Collybia tuberosa (Bull.: Fr.) P. Kumm. – sklerotinė plempė; ant senų grybų liekanų
Leucopaxillus giganteus (Sowerby: Fr.) Singer – eglyne su išvystytu lazdynų bei kitų krūmų traku sausose
vietose
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. – geltonrudis baltikas; po beržais (Betula)
Tricholoma stiparophyllum Fr. & N. Lund – baltasis baltikas; po lapuočiais
Tricholoma vaccinium (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – barzdotasis baltikas; po eglėmis (Picea)
Typhulaceae
Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Kühner & Maire – varpelinė sausabudė; ant pušies (Pinus) virtuolio
BOLETALES– baravykiečiai
Boletaceae – baravykiniai
Boletus edulis Bull. – tikrinis baravykas; po spygliuočiais ir lapučiais
Boletus pinophilus Pilát & Dermek – pušyninis baravykas; po pušimis (Pinus)
Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille – kartusis pipirbaravykis; po spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
Leccinum auranticum (Bull.) Gray – tikrasis raudonviršis; po drebulėmis (Populus), beržais (Betula)
Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek – juosvasis raudonviršis; po beržais (Betula)
Leccinum niveum (Fr.) Rauschert (Leccinum holopus (Rostk.) Watling.) – palšasis raudonviršis; po beržais
(Betula) tarp kiminų (Sphagnum)
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray – lepšė; po beržais (Betula)
Leccinum variicolor Watling – kislusis raudonviršis; po beržais (Betula)
Leccinum versipelle (Fr.) Snell – juosvažvynis raudonviršis; po beržais (Betula)
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P. Karst. – aitrusis pušynbaravikis; po lapuočiais ir spygliuočiais
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.-J. Gilbert – rudakepuris aksombaravykis; po spygliuočiais medžiais
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Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél. – žalsvasis aksombaravykis; po lapuočiais medžiais
Gomphidiaceae – geltonpėdiniai
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Mill. – varinė gelsvabudė; po pušimis (Pinus)
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – gličioji geltonpėdė; po eglėmis (Picea)
Gomphidius roseus (Fr.: Fr.) P. Karst.– rožiaspalvė geltonpėdė; po pušimis (Pinus)
Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel – tamprusis kazlėkas; po pušimis (Pinus)
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J. Presl – pelkinis kazlėkas; po pušimis (Pinus) drėgnuose, pelkėtuose miškuose;
gailiniame pušyne arti lago

7 pav. Suillus flavidus
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Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel – šilinis kazlėkas; po pušimis (Pinus)
Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel – tikrasis kazlėkas; po pušimis (Pinus)
Suillus variegatus (Sw.: Fr.) Kuntze – geltonasis kazlėkas, makavykas; po pušimis (Pinus)
Paxillaceae – meškutiniai
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) P. Karst. – melsvėjantysis alksniabaravykis; po alksniais (Alnus)
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.– pilkoji meškutė; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Sclerodermataceae – ankšteniniai
Scleroderma citrinum Pers. – paprastoji ankštenė; po lapuočiais medžiais
CANTHARELLALES – voveraitiečiai
Cantharellaceae – voveraitiniai
Cantharellus lutescens (Pers.: Fr.) Fr. (Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper) – gelsvoji voveraitė; pelkėtuose
spygliuočių miškuose
Cantharellus cibarius Fr. – valgomoji voveraitė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Cantharellus tubaeformis Fr. – rudoji voveraitė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Clavulinaceae – žagarininiai
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. – raukšlėtasis žagaris; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Hydnaceae - dyglutiniai
Hydnum repandum L. – raukšlėtasis dyglutis; lapuočių ir spygliuočių miškuose
GEASTRALES – žvaigždiniečiai
Geastraceae – žvigždininiai
Geastrum fimbriatum Fr. – tuščiaviduris žvaigždinas; spygliuočių ir lapuočių miškuose
GLOEOPHYLLALES– tinklūniečiai
Gloeophyllaceae – tinklūniniai
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Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki – kvapusis tinklūnas; ant eglių (Picea) kelmų ir virtuolių
HYMENOCHAETALES
Hymenochaetaceae
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát – įžulnusis skylenis; ant beržų (Betula) gyvų medžių kamienų
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. – spindulinis skylenis; ant alksnių (Alnus) stuobrių, šakų ir virtuolių
Phellinus igniarius (L.) Quél. – kietoji kempinė; ant gyvų ir negyvų lapuočių medžių ir krūmų
Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát – taškuotoji kempinė; ant lapuočių virtuolių ir šakų
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov – drebulinė kempinė; ant drebulių (Populus)
gyvų medžių

8 pav. Phellinus tremulae
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Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. (Hymenochete tabacina (Sowerby) Lév. –
tabokinis šiurkštesnis; ant lapuočių medžių ir krūmų virtuolių ir šakų
Schizoporaceae
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – įvairiaporė dančiapintė; ant lapuočių medžių ir krūmų virtuolių ir
šakų
PHALLALES – poniabudiečiai
Phallaceae – poniabudiniai
Phallus impudicus L. - paprastoji poniabudė; lapuočių miškuose
POLYPORALES– kempiniečiai
Fomitopsidaceae – pintaininiai
Antrodia serialis (Fr.) Donk – pakopinė antrodija; ant Picea virtuolių
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar – šiaurinis klimokas; ant eglių (Picea) stuobrių ir kelmų
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – raudonkraštė pintainė; ant spygliuočių ir lapuočių medžių ir krūmų
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - valgomoji geltonpintė; ant ąžuolų (Quercus) gyvų medžių
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – beržinis pintenis; ant beržų (Betula) stuobrių ir virtuolių
Postia caesia (Schrad.) P. Karst. – melsvėjančioji postija; ant išvirtusių spygliuočių medžių kamienų ir šakų
Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. – ant eglių (Picea) stuobrių ir kelmų
Postia stiptica (Pers.) Jülich – karčioji postija; ant išvirtusių spygliuočių medžių kamienų ir šakų
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – skaisčioji raudonpintelė; ant eglių (Picea) virtuolių
Ganodermataceae – blizgutiniai
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. – plokščiasis blizgutis; ant išvirtusių lapuočių kamienų ir kelmų
Polyporaceae – kempininiai
Fomes fomentarius (L.) Fr. – tikroji pintis; ant lapuočių negyvos medienos
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Polyporus badius (Pers.) Schwein. – kaštoninė skylėtbudė; ant lapuočių virtuolių
Polyporus brumalis Fr. – žieminė skylėtbudė; ant lapuočių virtuolių, kelmų ir šakų
Polyporus melanopus (Pers.: Fr.) Fr. – juodkotė skylėtbudė; ant žemėmis apneštų lapuočio šakų
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – tikroji rudonpintė; ant lapuočių virtuolių ir šakų
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar – beformė ragapintė; ant spygliuočių virtuolių ir šakų
Meruliaceae – lapielaižiniai
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – kamščiapintė padegėlė; ant lapuočių negyvos medienos
Phlebia radiata Fr. – spindulinis raukšliagrybis; ant lapuočių virtuolių, kelmų, šakų
RUSSULALES – ūmėdiečiai
Auriscalpiaceae – ausiadygliniai
Auriscalpium vulgare Gray – paprastasis ausiadyglis; ant pušies kankorėžių
Bondarzewiaceae
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – šakninė pintenė; ant spygliuočių
Russulaceae – ūmėdiniai
Lactarius aspideus (Fr.: Fr) Fr. – violetiškasis piengrybis (paliestas nusidažo violetine spalva; auga po Salix
ežerų pakrantėse)
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr – kamparinis piengrybis; po lapuočiais ir spygliuočiais
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray – pušyninė rudmėsė; po eglėmis (Pinus)
Lactarius deterrimus Gröger – eglyninė rudmėsė; po Picea
Lactarius helvus (Fr.: Fr) Fr. – samaninis piengrybis; po Betula pelkiniuose miškuose
Lactarius necator (Bull.: Fr.) Pers. – juosvasis piengrybis; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Lactarius repraesentaneus Britzelm. – kislusis piengrybis; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – rudasis piey ngrybis; po spygliuočiais
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Lactarius scoticus Berk. & Broome –po beržais (Betula), tarp kiminų (Sphagnum)
Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. – geltonasis piengrybis; po eglėmis (Picea)
Lactarius spinulosus Quél. – šiurkščiaviršis piengrybis; po beržais (Betula)
Lactarius tabidus Fr. – po beržais (Betula)
Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers. – piengrybis paberžis; po beržais (Betula)
Russula aeruginea Lindblad – pilkšvažalė ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – melsvažalė ūmėdė; lapuočių miškuose
Russula claroflava Grove – auksiškoji ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula decolorans (Fr.: Fr.) Fr. – blunkančioji ūmėdė; po pušimis (Pinus)
Russula delica Fr. – ūmėdė gardulė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. – piktoji ūmėdė; po pušimis (Pinus)
Russula foetens Pers.: Fr. – dvokiančioji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. – trapioji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula gracilima Jul. Schäff. – švelnioji ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula heterophylla (Fr.: Fr.) Fr. – šakotalakštė ūmėdė; lapuočių miškuose
Russula nigricans (Bull.) Fr. – juosvoji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula ochroleuca Pers. – geltonviršė ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula paludosa Britzelm. – pelkinė ūmėdė; po pušimis (Pinus), beržais (Betula)
Russula vesca Fr. – tikroji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Stereaceae – plutpintiniai
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – gauruotoji plutpintė; ant lapuočių virtuolių, šakų, kelmų.
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THELEPHORALES – karpininkiečiai
Thelephoraceae - karpininkiniai
Thelephora terrestris Ehrh. – žeminis karpininkas; spygliuočių miškuose.
Thelephora palmata (Scop.) Fr. – pirštuotasis
karpininkas; spygliuočių miškuose.
TREMELLALES – žiūrytiečiai
Exidiaceae – drebutiniai
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
– drebutinis netikradyglis; ant spygliuočių
virtuolių, kelmų.
Tremellaceae
Tremella mesenterica (Schaeff.) Retz. –
raukšlinbis žiūrytis; ant lapuočių virtuolių,
nukritusių šakų.
MYXOMYCOTA – GLEIVŪNAI
LICEALES – gleiveniečiai
Reticulariaceae
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – rutulinė
raudenė; ant spygliuočių ir lapuočių
pūvančios medienos.
9 pav. Thelephora terrestris
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Praviršulio tyrelio botaniniame-zoologiniame draustinyje buvo aptiktos 158 grybų ir gleivūnų rūšys.
Iš jų 5 rūšys įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą3: skaisčioji raudonpintelė (Pycnoporellus fulgens), tikroji
rudonpintė (Pycnoporus cinnabarinus), tikrinis blizgutis (Ganoderma lucidum), kislusis piengrybis
(Lactarius repraesentaneus) ir geltonasis piengrybis (L. scrobiculatus). Skaisčioji raudonpintelė dažniausiai
išauga ant stambių eglių virtuolių. Praviršulio tyrelio apylinkėse rasta ant pušies medienos. Lietuvos
raudonojoje knygoje priskirta 3(R) kategorijai. Grėsmę šiam grybui kelia stambios negyvos medienos
šalinimas iš miškų. Ketvirtai apsaugos kategorijai priskirtas kempininis grybas, tikroji raudonpintė, auga ant
įvairių lapuočių, ypač beržų, nukritusių šakų. Šios rūšies išlikimui didelės grėsmės nėra, todėl ateityje jos
apsaugos statusas bus peržiūrėtas. Praviršulio tyrelyje esančiame Salagiryje rastas į LRK įrašytas kislusis
piengrybis sudaro ektomikorizę su beržais ir eglėmis ir auga drėgnose buveinėse. Gana retas geltonasis
piengrybis auga drėgnuose eglynuose, dviejose vietose mišriame eglyne – Salagiryje ir drebulyno pakraštyje.
Paminėtina, nors ir neįtraukta į Raudonąją knygą, pelkinė mitrulė (Mitrula paludosa) auga ant drėgnų ar
mirkstančių augalinių liekanų šlapynėse. Praviršulio apylinkėse ji rasta juodalksnyne. Tai – tik penkta
radavietė Lietuvoje.
Pačioje aukštapelkės plynėje tarp kiminų randama nedaug, bet gana specifinių buveinei, grybų rūšių.
Kuokinė (Galerina tibiicystis) ir kimininė kūgiabudės (G. sphagnorum) auga tarp kiminų ant kupstų,
nedidelėmis grupėmis ar pavieniui. Šis grybas yra saprotrofas, skaidantis atmirusias kiminų dalis. Tokiose pat
augavietėse randamos ir kitų rūšių saprotrofai: tampriaplėvė šalmabudė (Mycena epipterygia), vagotoji
(Hypholoma elongatum) ir šilinė (H. ericaeoides) kelmabūdės. Pelkinė kupstabudė (Lyophyllum palustre)
auga tarp kiminų, bet prisitvirtinusi prie gyvų jo dalių, t.y. parazituoja kiminus. Ten kur išauga daug šių
grybų, matyti prašviesėję kiminų ploteliai. Gelsvoji laibabudė (Lichenomphalia umbellifera) viena dažniausių
rastų Praviršulio pelkėje auga tarp kiminų. Manoma, kad šis grybas sudaro simbiozę su dumbliu ir savo
mitybos būdu gali būti priskirtas kerpėms.
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10. pav. Pycnoporellus fulgens

Aukštapelkės vietose, kur
auga pušys, beržai ar kiti medžiai ir
krūmai, randami ektomikorizę su
jais sudarantys grybai. Palšasis
raudonviršis (Leccinum niveum) –
labai dažnas Praviršulio pelkėje ir
vienas tipingiausių pelkių ir
apypelkio bendrijų grybų. Sudaro
ektomikorizę su beržais. Kai kurios
ūmėdės auga drėgnuose miškuose ir
pelkėtuose pušynuose. Dažnai
pelkėse su pušimis randamos piktoji
(Russula emetica) ir auksiškoji
ūmėdė (R. claroflava). Nuosėdžiai,
kaip ir piengrybiai bei ūmėdės,
sudaro ektomikorizę su įvairių rūšių
medžiais ir krūmais. Praviršulio
pelkėje ir aplinkiniuose miškuose dažnai randamas raudonlakštis (Cortinarius semisanguineus) ir hurono
nuosėdis (Cortinarius huronensis var. olivaceus). Lietuvoje retas pelkinis kazlėkas (Suillus flavidus)
sudarantis mikorizę su pušimi ir augantis tik pelkėtuose pušynuose, rasta Praviršulio tyrelio pelkės lage.
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Pelkėse galima rasti ne tik su kiminais ar medžiais susijusių grybų. Tokie grybai, kaip sklerotinė
plempė (Collybia tuberosa) auga ant senų grybų, pvz. ūmėdžių vaisiakūnių, o pusgaubtė gleiviabūdė
(Stropharia semiglobata) – ant kanopinių ekskrementų.
Atlikti išsamūs Praviršulio tyrelio apylinkių grybų tyrimai atskleistų daug didesnę grybų įvairovę. Čia
vyraujančios šlapynių buveinės sukuria sąlygas augti gana specifinėms grybų rūšims, o spygliuočių ir
lapuočių miškų buveinės gali būti gausios tiek dažnų plačiai paplitusių, tiek retesnių specializuotųjų miško
buveinių grybų rūšių.
Literatūra
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List of fungi species recorded at the protected area „Praviršulio tyrelis“, Lithuania
Summary
The contribution gives a list of up to now recorded fungi species at the protected area Praviršulio tyrelis in
Lithuania. No systematic research has been carried out, only few occasional visits with priority to wetlands.
The list contains 158 fungi species. 5 species are included into the Red Data Book of Lithuania:
Pycnoporellus fulgens, Pycnoporus cinnabarinus, Ganoderma lucidum, Lactarius repraesentaneus and L.
Scrobiculatus.
Other remarkable and rare species recorded are Mitrula paludosa (growing in black alder dominated lagg)
and Suillus flavidus (growing in bog woodland of the association Ledo-Pinetum close to the lagg of the raised
bog). Frequent species within the central part of the raised bog are Russula emetica, R. claroflava,
Cortinarius semisanguineus, Cortinarius huronensis var. olivaceus, Collybia tuberosa, Stropharia
semiglobata. Common species among Sphagnum spp. mosses, including sites in quagmires, are Galerina
tibiicystis, G. sphagnorum, Mycena epipterygia, Hypholoma elongatum H. Ericaeoides, Lichenomphalia
umbellifera. In bog areas where birches grow there are usually lots of Leccinum niveum.
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MEDUMĖLĖS KLUBO APLINKOTYROS VEIKLA
Ona Motiejūnaitė
Medumėlės klubo pirmininkė
Lietuvos edukologijos universitetas, Gamtos mokslo fakultetas, Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo
katedra
Plačiausi pasaulio visuomenės sluoksniai renkasi ne pražūtingo vartojimo, o atsinaujinimo ir išmintingos
pusiausvyros kelią. Siekiama, kad Rio deklaracija, Darbotvarkė 21 veiksmų programa, Nacionalinė darnaus
vystymosi programa taptų kiekvieno žmogaus darbotvarke. Vieni svarbiausių uždavinių, skatinant kiekvieno
visuomenės nario aktyvumą ir savarankiškumą pažįstant aplinką ir formuojant aplinkai palankų gyvenimo
būdą, yra darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimas, pasaulio
valstybių aplinkos apsaugos patirties sklaida visuomenėje ir darnaus vystymosi principais grindžiamos
veiklos iniciatyvų plėtra. Piliečių darnaus vystymosi iniciatyvas gali efektyviai palaikyti ir ugdyti
nevyriausybinės (NVO) organizacijos, kurių gausa ir aktyvumas yra visuomenės brandos požymis.
Lietuvos retųjų augalų pažinimo ir apsaugos klubo “Medumėlė” ištakos – 1970 – 1985
metais Vilniaus pedagoginiame universitete (šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas)
aktyviai ir kūrybingai dirbęs studentų retųjų augalų apsaugos būrelis. Bendram darbui
studentus sutelkė ir “uždegė” tuo metu VPU Botanikos katedroje dirbusi profesorė Elena
Šapokienė. Ilgainiui šios sekcijos nariai pasklido po Lietuvą, pradėjo dirbti mokyklose,
mokslo ir kitose institucijose. Savo darbovietėse jie rado bendraminčių ir subūrė aplinka ir
jos ateitimi besidominčius žmones. Bendradarbiavimas tarp buvusių retųjų augalų apsaugos
būrelio narių nenutrūko, o net atvirkščiai – sutvirtėjo ir peraugo į pastovią ir įvairiapusę
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veiklą, kuria siekiama plačiau ir giliau pažinti ir puoselėti aplinką, gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Jų
iniciatyva ir buvo įkurtas Lietuvos retųjų augalų pažinimo ir apsaugos klubas “Medumėlė”, šiuo metu
vienijantis per 50 tikrųjų ir apie 20 jaunųjų klubo narių bei šimtus žmonių, kurie pritaria klubo veiklai ir ją
remia. Klube vieningai dirba pedagogai, mokslininkai, saugomų teritorijų tyrėjai, įvairių specialybių gamtos
mylėtojai, moksleiviai ir studentai. 1987 metais organizuota pirmoji aplinkotyros ekspedicija-konferencija
Kėdainių rajone. Nuo tada ekspedicijos tapo tradicinėmis ir vyksta vis kitame Lietuvos rajone. 2012 metais
jau įvyko 26-oji ekspedicija-konferencija.

1 pav. ekspedicijos metu 2010 Utenos r.
Aukštaitijos NP
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Pagrindiniai klubo narių veiklos tikslai: kelti Lietuvos piliečių ekologinę kultūrą, ugdyti meilę gamtai bei
atsakomybę už jos išsaugojimą, formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą.
Klubas, siekdamas šių tikslų, kelia sau svarbiausius uždavinius:
 organizuoti ir skatinti klubo narių bei šalies piliečių (moksleivių,
pedagogų, studentų, kitų visuomenės narių) mokslinę, gamtosauginę veiklą, gilinti jų žinias apie aplinką,
tobulinti gamtamokslines kompetencijas;
 stebėti retuosius augalus, dalyvauti jų paplitimo tyrimuose, informuoti
visuomenę apie retųjų augalų apsaugos problemas;
 populiarinti aplinkosauginę veiklą, ieškoti naujų darbo formų, efektyviai bendradarbiauti su
įvairiomis NVO ir valstybinėmis institucijomis, prisidėti prie darnaus vystymosi siekių
įgyvendinimo.

2 pav. Įklimpo. Pelkėje prie Burgio ež.
Žemaitijos NP. 2012 m.
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3 pav. Retas ir saugomas orchidinių augalas širdinė dviguonė Listera
cordata aptiktas Žemaitijos NP

Aktyviausi klubo nariai yra suradę ne vieną Lietuvoje saugomų
augalų rūšį, inicijavę šių augalų augaviečių apsaugą. Melitis
melissophyllum L., kurios vardu pavadintas klubas, yra viena
didžiausių Lietuvoje retenybių, po ilgos metų pertraukos klubo
nario A. Balsevičiaus aptikta Marijampolės rajone. Aldrovanda
vesiculosa, Ophrys insectifera, Asplenium, Botrychium, Carex ir
daugelio kitų genčių retos rūšys aptiktos ir ištirtos klubo narių S.
Obelevičiaus, V. Stukonio ir kitų.
Klubo veikla yra įvairiapusė, jo nariai aktyviai dalyvauja
mokslinėje, pedagoginėje ir švietėjiškoje veikloje. Jų iniciatyva
projektuojami takai gamtoje, organizuojami seminarai,
konferencijos, talkos, parodos, kuriamos augalų kolekcijos,
vykdomi aplinkos tyrimai ir projektai aplinkos kokybei gerinti.
Ypač didelis dėmesys skiriamas pelkių floros tyrimams. Tyrimų
duomenys, darbo patirtis apibendrinami populiariuose
leidiniuose, metodiniuose ir moksliniuose straipsniuose. Veiklos
krypčių daug, jos apima gamtą ir socialinę aplinką.
Organizuojant klubo veiklą akcentuojama nuostata, kad
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mokymas apie aplinką bus efektyvus tik tuomet, kai jis aprėps fizinės/biologinės bei socialinės/ekonominės
aplinkos dinamiką, etnokultūrą ir žmogaus tobulėjimą. Džiugu, kad “Medumėlėje” aktyviai darbuojasi ir
gražus būrys moksleivių, taigi klubas turi plačias veiklos perspektyvas ateičiai. Kviečiama dalyvauti.
Ekspedicijos vyksta kasmet paskutiniame birželio mėnesio savaitgalyje.

4 pav. 2009 m. ekspedicija
lankyta Raseinių r., kur
žavėjo ypatinga Dubysos
slėnio flora ir fauna
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Environmental research of the NGO „Medumėlė“
Summary
The origin of the NGO „Medumėlė“ was a group of students of the former Pedagogical Institute in Vilnius
under leadership of Elena Šapokienė, professor of botany. At first the group was called club for the
knowledge and protection of rare plants. The name „Medumėlė“ was given only, when club member A.
Balsevičius found Melitis melissophyllum as a new to Lithuania plant species and this plant was called with
the Lithuanian name „Medumėlė“.
The main scope of the NGO is to deepen and disseminate the knowledge on plants and ecology, support and
initiate activities to protect environment. The annual meeting in the end of June is hold every year in a
different district of Lithuania and dedicated to field research in that area.
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Pelkės mitologijoje ir etnografijoje
Daiva Šeškauskaitė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Pelkės jau nuo seno žmones domina ir baugina savo paslaptingumu.
1. Tautosakoje, mitologijoje pelkė apibūdinama kaip klampi vieta su stovinčiu vandeniu, liūnas. Liūnas – tai
liumpsinti pelkė dėl po apačios slūgsančio vandens. Pelkė žodžio būdingiausi sinonimai yra: raistas, liūnas,
tyras, bala, tyruliai ir kt. Tai šlapią vietą pristatantys žodžiai. Bala – klanas, valka, klampi vieta. Raistas klampi pelkė, apaugusi krūmais ar medžiais. Tyras - klampi pelkė su mažais medeliais ir kieta žole. Tyrulis,
tyruliai - pelkė, kur niekas neauga.
Seniausi užrašymai apie pelkę žinomi iš V. amžiaus pr. Kr. Herodotas veikale „Istorija“ aprašė skitus ir jų
kaimynus, gyvenusius prie Juodosios jūros ir paminėjo numanomus baltų protėvius. Anot Herodoto, už skitų
gyveno melanchlenai, o už jų tvyro vien negyvenamos pelkės (BRMŠ I: 122). Pelkėmis arba dykumomis
buvo vadinamos žemės, kuriose dar niekas nebuvo buvęs arba apie jas nieko nežinojo. Herodotas mini gentis,
kurias žinojo, aplankė tas žemes, o už tų genčių ribos – nežinomybė. Brėmenietis veikale „Hamburgo
bažnyčios istorija“, apie 1075 metai, aprašė Sembą, sembus, prūsus gyvenusius tarp nepereinamų pelkių
(BRMŠ I: 191). Konstantinas Sirvydas žodyne „Dictionarum trium linguarum“ (1620 m.) pateikia žodžius
raistas, bala ir lenkų, lotynų žodžius – Kałuʒá / palus, vdis, ciſterna, vligo, lacuna, ⌊rayſtas / bała⌋. (Sirvydas
1997: 50). Pelkę nusakantys vietovardžiai – helonimai, arba pelkėti vardai pradėti tyrinėti Laimučio Bilkio
knygoje „Lietuvių helonimų daryba“. Su šaknimi pelk- randama 18 įvairiausių vardų: Pelkalė, Pelkalės,
Pelkelė, Pelkenė, Pelkikė, Pelkikės, Pelkynai, Pelkynas, Pelkinė, Pelkynė, Pelkiškis, Pelkiukė, Pelkiukės,
Pelkutė, Pelkutės. Su raist- aptinkama dešimt vietovardžių: Raistas, Raisteliai, Raisteliokas, Raistelis,
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Rasiteliukas, Rasitynai, Rasitynas, Raistinė, Raistynė, Raistukas. Mūsų nagrinėjamų vedinių dažniausiai
užrašyta ir pasikartoja vardas Raistelis – 184 kartus, Balelė – 110 kartų (Bilkis 2008: 261).

Baloje
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Prie vedinių su nagrinėjamu žodžiu bala reiktų priskirti
vietovardžius Raisbalė, Raisbalėlė. Daugiausia helonimų
randama su šaknimi bal- – keturiasdešimt penki vietovardžiai,
kaip Bala, Balaičiai, Balynai, Balinė ir kt. Liūnas įvardinamas
Liūneliai, Liunelis, Liūnynas ir pan. Šaknis tyr- minima pelkėtų
vietų vardais: Tyrai, Tyralė, Tyralis, Tyreliai ir kt. (Bilkis 2008).
Vandenvardžius Lietuvoje tyrinėjo A. Vanagas, Mažosios
Lietuvos – Vilius Pėteraitis. Jų labai daug, išskirsime tik mus
dominančius, dažniausiai pasitaikančius tautosakoje su šaknimis
Bal-, Pelk-, Raist-, Purv-: Balaitės, Balupis, Balažeris – ežerai,
upės, Pekla, Peklynė, Peklelė, Pelysta, Peklalupis, Peklidė –
ežerai, upės, iš pekla `pragaras; pelkynai, bruzgynai`; Pelkupis –
upė, Raistas, Raistelis, Raistikis, Raisbalė, Raistinis – upeliai,
ežerai, Tyrelio upelis (Vanagas 1981: 56, 252-253, 271, 345).
Mažojoje Lietuvoje užrašyti hidronimai kažkiek skiriasi: Balupė,
Balupis, Dumblis, Liūnas, Pelkė, Pelktakis, Purvinė (Pėteraitis
1992: 223).
Apie pelkes tautosakoje ir mitologijoje atskiras leidinys ar
monografija nėra išleista. Nagrinėjant tam tikrus mitologinius
personažus minimos pelkės. Tai padavimuose, sakmėse
besirutuliojantys įvykiai pelkėse, susiję su velniu bei kitomis
mitinėmis būtybėmis. Apie velnią atskirą monografiją parašė
Norbertas Vėlius „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis“,
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kurioje aptaria ir velnio gyvenimo ir buvimo vietą – pelkę, raistą, balą, ežerus ir kitas.
2. Sakmėse veiksmas vyksta negyvenamose vietose – miškuose, balose, paupiuose, prie kapinių, atokiau nuo
sodybų, jaujose. Tai padidina baimę, sustiprina nepaprastumą, perteikia susitikimą su „ano“ pasaulio
būtybėmis. Kaip teigia Norbertas Vėlius, sakmė yra prisodrinta jausmo, kurį patiria žmogus, susidūręs su
„ano“ pasaulio būtybėmis (Vėlius 1977: 44). Pelkė, raistas, bala minima pasakojamojoje tautosakoje:
sakmėse, padavimuose, legendose, rečiau pasakose. Raistas kaip klampi vieta, pelkė minima sakmėje „Vis
velnias kaltas“. Velnias, eidamas per girią, pamato žmogaus arklį, įklimpusį į raistą ir mano sau: „Ateis
žmogus ir vers man bėdą, sakys: „Negi velnias tave čia įkišo“, - reikia jį ištraukti iš raisto“ (Laumių
dovanos: 115). Paprašytas muzikantas groti vestuvėse, po grojimo dažnai atsiranda raiste (Laumių dovanos:
61). Pelkės terminas pateikia vaizdą apie šlapią, klampią vietą su stovinčiu vandeniu, apaugusią krūmais ir
medžiais. Ir pelkė, ir bala reiškia vietą, kurioje žmogus susitinka ar velniai jį nusiveda. Žmogus vedamas į
dvarą pabūti ar groti, o užgiedojus gaidžiams, pasirodo, esąs baloje, šlapioje vietoje. Sakmėje „Apie vieną
muzikantą ir velnius“ pasakojama kaip muzikantas velniams grojo ir matė, kai jie šokdami pasitepa akis. Ir jis
pasitepė, tai pamatė, kad ne dvare groja, o baloj velnių gužynėj, o vietoj krėslo sėdi ant kupsto. Iki prašvito toj
akloj baloj sėdėjo (Basanavičius 2001: nr. 57). Anksčiau žodis bala turėjo platesnę reikšmę, apibrėžiančią tam
tikrą šlapią, pilną vandens vietą, gali būti, ežerą. Sakmėje „Nekišk nosies“ viena moteris ėjo iš Krakių į
Skėmius. Praėjus Rymo kalnelį, išgirdo – baloj kažkas vaitoja (Laumių dovanos: 74). Sakmėse bala
apibūdinama kaip šlapia vieta su kimsynais, kupstais: žiūri, kad baloj ant kimso sėdi. Ir visas šlapias (Laumių
dovanos: 74). Bene išraiškingiausiai žodžiai bala ir raistas perteikiami mitologinėje sakmėje „Velnias
skolinasi roges“. Velnias atėjo prašyti rogių paskolinti. Žmogus klausė: „ką jis darys su rogėm?“ Noriu savo
vaikus pervežt iš balos raistan (Laumių dovanos: 71). Čia aiškiai pasakoma, kad bala – tai ne tas pats, kas
raistas: velnias nori savo vaikus pervežti iš šlapios vietos į sausesnę, klampią, apaugusią medžiais.
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Dar mitologinėse sakmėse randama sąvoka durpinyčia dumble, apibrėžianti pelkę. Sakmėje „Maloni
nakvynė“ Juzę ponas pakvietė į savo dvarą. Ten jį paguldė į baltą lovą. Kai pabudo – žiūri, guli durpinyčioj
dumble. Apsižiūrėjo – jau šviesu, drabužiai padžiauti ant kupstuko, šalia stovi numauti batai, kepurė,
vandeny kelnės plaukia. O jis pats pusiau iki kelių dumble, o aukščiau samanos (Laumių dovanos: 63).
Kupstai, durpynas, dumblas, vanduo – įprastas pelkės, raisto ir balos vaizdas. Remiantis sakmėmis, aiškėja,
kad bala, dumblas, durpinyčia – durpynas, raistas – tai vis pelkės sąvokos, pelkę apibūdinantys sinonimai, tik
jie buvo aiškiau apibrėžti ir lokalizuoti. Šie terminai, sąvokos: bala – velnių gūžynė, durpinyčioj dumble,
raistas – tai velnio gyvenimo ir apsistojimo vietos, namai, apibendrintai žyminčios pelkę.
Vėliau, veikiant krikščioniškajai įtakai atsiranda žodis pekla informuojantis apie vietą, kurioje gyvena velniai.
Nors pekla reiškė pragarą ir senovėje buvęs pragaras – pekla, tik krikščionybės platintojai perėmė šį terminą
ir pritaikė savo reikmėms. Pragaras kaip velnių gyvenimo vieta lokalizuojasi pelkėje, raiste, baloje ir
aptinkama sakmėse. Mitologinėje sakmėje „Tegarma pragaran!“ pasakojam apie senuką, einantį arklių
parsivesti. Ir sutikęs ponaitį. Ponaitis paprašė senuko tabokos pamėginti. Gavęs pašniaukštė kartą kitą.
Labai jam patiko senuko taboka. Pačiupo jis senuką už rankos, kurioj buvo tabokmaišis, ir prilenkė prie
žemės. Žemė prasivėrė ir tabokmaišis nugarmėjo plyšin. Ponaitis sumarmėjo: Tegarma pragaran! - ir dingo
(Laumių dovanos: 70-71). Dažniausiai pasikartojantys motyvai pasakose, sakmėse, kai veiksmas vyksta
pelkėse: kai kalbama apie velnią, kuris gąsdina žmones, kaip žmogus atvedamas į dvarą, o pasirodo – baloje,
raiste, ežere, kaip žmogus klaidinamas, o ryte pamato, kad vis suko ratus aplink pelkę, kaip žmogus velniui
sako rauksiąs balą ar pelkę, kaip kvailys pelkėje lupda liepukams brazdus, vija virves ir neša į miestą
parduoti, kai velnias išpranašauja sausrą, tuomet žmogus javus sėja pelkėje; kai velnias išpranašauja lietingą
vasarą, žmogus pasėja ant kalno ir gauna gerą derlių (AT 810 A).
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3. Lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose piešiamas chaosas ir vaizduojamas pasaulio
sukūrimas – pirmapradis veiksmas. Sakmėse „Žemės sutvėrimas“ pateikiamas pasaulio pradžios vaizdas.
a) Sako, pradžioj, prieš sutvėrimą pasaulio, kad dar nieko nebuvo, tiktai vieni vandenys visur, Ponas Dievas
žadėjo sutverti svietą (Balys 2002: 276, nr. 7).
b) Nuo pat pradžios svieto, kai dar nieko matomo nebuvo, o visur tamsu, it kisielius, susimaišęs su tirštumu
skystums, visur maišėsi. O jau, sako, tenijai kada dvasė sklandžiusis ir maišiusis po tuos dumblynus, ir tose
tamsybėse lakiojusi, kaipo karvelis paveidumo (Balys 2002: 276, nr. 8).
c) Labai seniai, kuomet dar pasaulio nebuvo, gyveno tiktai vienas Dievas. Jisai gyveno miglose, o žemai po
jo kojomis buvojo vanduo (Balys 2002: 276, nr. 11).
Taigi, pasaulio pradžioje ar prieš sukuriant jį buvo tik vandenys ir tamsa, kur gyveno tik Dievas.
Kosmogoninis lygmuo rodo buvus Dievą žmonių protėvį. Anot Vladimir`o Toporov`o, baltų mitologijoje
gerai žinomas ir dangaus Dievo vaizdinys, būtent sudievinto dangaus, dangiškosios šviesos – *Deivas
(Dievas, Dievs, Deiws, Deywis), Dangaus Tėvo, kartais vaizduojamo – viena iš savo hipostazių – kaip dievų
Dievas, matyt giminės pradininkas ir dėl to jų valdovas (Toporov 2000: 254). Dievas – dangaus valdovas
pradeda kurti žmonių giminę. Kaip teigia Gintaras Beresnevičius, dievai veikia pagrindiniuose tautų mituose,
formuojančiuose tų tautų ar genčių gyvenseną (Beresnevičius 1997: 134).
Sakmėje „Žemės paviršiaus kilmė“ teigiama buvus du Dievu:
d) Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien vanduo. Ant tų vandenų
viešpatavo du Dievu. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis žinojo, jog ant dugno
vandenų yra biškis žemės. Todėl nusiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis Dievas buvo
tuomi neužganėdintas dėl to, kad jis, kaipo jaunesnysis, turi tarnauti pirmajam Dievui (Balys 2002: 276, nr.
12). Kosmogonijoje iš chaoso Dievas su velniu (Liucium) kuria pasaulį. Mircea Eliadės žodžiais tariant,
chaoso pavertimas kosmosu dieviškuoju kūrybos aktu (Eliade 1997: 22). Kartais sakmėse abu veikėjai
136

vaizduojami dievais, broliais arba velnias parodomas kaip pagalbininkas kuriant pasaulį. Tada Dievas tiesiog
liepia velniui ar vadinamam Liuciui nerti į vandenį; kartais Dievas sukuria angelą ar iš Dievo spjaudalo
atsiranda žmogysta. Dievai kuria žemę, jos paviršių, vėliau – žmogų, augalus, gyvius, paukščius. Kaip rašo
Beresnevičius, kartais Dievai kūrimu siekia išsiveržti iš pirmapradžio chaoso, iš amžinų sutemų ar tamsybių.
Tam panaudojamos įprastos priemonės – vandenų dugne ar paviršiuje esantis dumblas ar molis, chaoso
„kūnas“, sperma, seilės ir t. t. (Beresnevičius 1997: 136). Lietuvių, latvių kosmogonijoje ryškus vandenų
motyvas, kai nieko nebuvo, tik vandenys ir tamsa. Nors prieštaravimas akivaizdus. Kaip gali nieko nebūti, jei
jau yra vandenys? Ir vandenyse yra „biškis žemės“? Tik ją reikia sugebėti paimti ir pasėti – atlikti dievišką
kūrybos aktą. Vandenys yra, bet jos turi tapti Dievo sukurtu pasauliu – pašventinant jį. Dievai duoda tvarką,
bet tuo pačiu ir ją sudievina.
Sakmėje „Žemės paviršiaus kilmė“ teigiama, kad Dievas ir Liucius kuria žemę: Ponas Dievas Liuciui liepė iš
vandenų prisikabinus išnešt pilnas saujas žemių, o jis ir dantis prisikabinęs. Ponas Dievas kur pabarstė,
atsirado sausuma, ir ėmė augt ir žaliuot visokios želmenys. O Liucius kur nuspjovė, rados bedugnės, pelkės
(Balys 2002: 278).
Dievas liepia antram Dievui arba Liuciui iš vandenų išnešt žemių. Išeina, pats Dievas to padaryti negali ar
nenori. O gal jau kosmogonijos kūrime vandenys priklausė antrajam Dievui – Liuciui?
Dievas žemę barsto, Liucius – išspjauna. Abu kuria žemę, tik vienas sausumą, kitas – vandenį
simbolizuojančią erdvę. Dievas nusispjaudamas sukuria Liucių – velnią, kaip tai pasakojama sakmėje „Žemės
sutvėrimas“: Dievas nusispjaudamas sutveria žmogaus pavidalo būtybę, kurią pramina Liucinu: ant to
spjaudalo, ir pasidarė čystas žmogaus šešėlio paveikslas, asaba ant žmogaus paveidi (Balys 2002: 276). Tai
išeina, iš Dievo spjaudalo atsiranda žmogysta, Dievas kuria žmogų iš drėgmės, kitose sakmėse – iš prakaito
lašo, o iš velnio burnos išspjauta žemė tampa pelkėmis, bedugnėmis. Taip velnias formuoja žemės paviršių.
Etiologinėse sakmėse dėl velnio veiklos atsiranda visi vienos klasės gamtos objektai (kalnai, balos, raistai), o
137

padavimuose – pavieniai vienos ar kitos klasės objektai (konkretūs ežerėliai, kalvelės, žemės juostos ežeruose
ir ypač dažnai akmenys) (Vėlius 1987: 121).
Bala, kuri įvardinama kaip pekla pasitaiko lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose.
Pasakojant apie įvykius pelkė įgauna tranformacinį įvaizdį. Pelkė, raistas, bala ar ežeras sakmėse įvardinama
kaip pragaras – pekla, bedugnė.
Vandenys yra, bet jos turi tapti Dievo sukurtu pasauliu pašventinant.
Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien vanduo. Ant tų vandenų viešpatavo
du Dievu. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis žinojo, jog ant dugno vandenų yra
biškis žemės. Todėl nusiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis Dievas buvo tuomi
neužganėdintas dėl to, kad jis, kaipo jaunesnysis, turi tarnauti pirmajam Dievui. Todėl nuėjo ir, suradęs tą
žemę, iš pykčio suėdė didesniąją dalį žemės, o parnešė Dievui visai mažai. Pirmasis Dievas paėmė tą žemę ir
pradėjo barstyti ant vandenų. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti. Tuo pačiu laiku pradėjo brinkti suvalgytoji žemė
antrojo Dievo viduriuose. Šis iš skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos. Kurioje
vietoje daug išvėmė, tenai pradėjo augti dideli kalnai, o kur mažiau – tenai mažesni kalneliai, o kur visai
nevėmė – ten žemė pasiliko lygi. Iš tos tai priežasties mūsų žemė nelygi. Vandenų labai daug liko neužsėtų,
nes neteko žemės (Balys 2002: 276, nr. 12). Tai lyg ir velnio veikla reikalinga ir tas velnio spjūvis
pašventintas, nes kalnai, bedugnės, pelkės, balos – tai taip pat žemė, nors norima jo darbus nuspalvinti
neigiamai.
4. Istoriniai legendiniai didvyriai. Pelkės vaidmuo
Įvairūs istoriniai, kultūriniai personažai, didvyriai buvo auginami pelkėse ar juos išauginę žvėrys. Langobardų
vienas būsimų karalių, pasak Pauliaus Diakono iš VIII a., buvo atrastas purve. Hunnu genties atgimimas
siejamas su devynerių metų berniuku. Išžudžius hunų gentį, likęs tik berniukas be rankų, be kojų, kuris buvo
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įsviestas į pelkę. Judant jam išsiskyrė sperma, nuo kurios pastojo vilkė, ėjusi palei pelkę; berniuką priešai
surado ir užmušė, o vilkė nuėjo į Altajų, pasislėpė oloje ir pagimdė ten dešimt sūnų. Iš olos išėjo vyras, vardu
Asjanšė, pusiau legendinis, pusiau istorinis tiurkų protėvis, kuris pradžioje tapo klajoklių žužanių (šiauriau
Kinijos) vasalu, ir taip tiurkai palengva įėjo į istorijos areną, idant vėl atgimtų (Beresnevičius 2003).
5. Pelkės įvaizdis etnografijoje
Pelkėje buvo kasamos ir dabar kasamos durpės. Dauguma pelkių yra nusausintos, numelioruotos, iškastos
durpės. Draustiniai saugomi, tačiau dideli hidrologinio rėžimo pokyčiai sutrikdė natūralios ekosistemos
vystymosi raidą: pelkės degraduoja, intensyviai apauga mišku, vyksta suksecija ir eutrofizacija. Hidrologinio
režimo atstatymas bei spanguolynų, kiminų augimas kažkiek padeda atsistatyti natūraliai ekosistemai.
Visuomenė labiau pripažįsta pelkines vietoves kaip gamtinę vertybę dėl jų teikiamos naudos bei iš jų
gaunamų įvairių gėrybių, taip pat dėl jose išsilaikančios turtingos biologinės įvairovės.
Nuo seno žmonės žinojo pelkių teikiamas gėrybes. Jose grybaujama, uogaujama, pelkėse tvyrančiuose
ežeruose pasigaunama žuvies. Renkamos spanguolės, vaivorai, bruknės, tekšnės, mėlynės, varnauogės.
Išvados
1. Pelkė, raistas, bala minima pasakojamojoje tautosakoje: sakmėse, padavimuose, legendose, rečiau
pasakose.
2. Sakmėse bala, dumblas, durpinyčia – durpynas, raistas – tai vis pelkės sąvoka, pelkę apibūdinantys
sinonimai. Šie terminai: bala – velnių gūžynė, durpinyčioj dumble, raistas – tai velnio gyvenimo ir
apsistojimo vietos, namai, apibendrintai žyminčios pelkę.
3. Bala, pelkė, kuri įvardinama kaip pekla pasitaiko lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose.
Pasakojant apie įvykius pelkė įgauna tranformacinį įvaizdį. Pelkė, raistas, bala ar ežeras sakmėse įvardinama
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kaip pragaras – pekla, bedugnė. Išspjaudamas žemes velnias sukuria balas, peklas, bedugnes. Taip velnias
formuoja žemės paviršių.
4. Didieji karaliai karžygiai, didvyriai buvo rasti pelkėse, dumble arba juos išauginus pelkėje vilkė.
5. Pelkėse esančiomis gėrybėmis džiaugiasi apylinkių gyventojai ir atvykstantys.
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Bogs in mythology and ethnography
Summary
The article discusses the role of bogs and other wetlands in the traditional Lithuanian culture, especially in
mythology. A survey on names of villages and other toponyms shows how multifaceted names for wetlands in
Lithuanian can be and how far such places have influenced even the names of settlements.
In Lithuanian folk tales, bogs and swamps are one of the most common sites for devil, usually many devils, to
live in. Quite often, people can make a useful deal with devil when they threat to destroy the bogland.
Bogs are appreciated among local people due to berries and mushrooms.
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SACRED GROVES IN CONSERVATION OF PLANT BIODIVERSITY IN BANASKANTHA
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Abstract
Nature conservation practices are very ancient tradition in India. Useful biodiversity species have much reverence in
culture of our country. Sacred groves are seen through out Gujarat, having varied forms, cultural practices and belief
systems. The vegetation in the groves is highly varied viz. mangroves, fresh water swamps, or other tropical forest
types.
Sacred groves represent long tradition of environmental conservation based on indigenous knowledge by the tribal
communities of Banaskantha District, Gujarat, INDIA. The study deals with the role of sacred groves in conservation of
plant biodiversity in Banaskantha District, Gujarat, INDIA. Among the 11 sacred groves surveyed, over 40 different
plant species are reported. In the sacred groves surveyed, only a few are well protected while most are partially
threatened due to anthropogenic pressure. Considering all the dimensions of sacred groves, it is clear that these groves
are considered as one of the most species-rich areas for plants, birds and mammals.
Keywords: Biodiversity, Conservation, Sacred groves, Banaskantha, Gujarat.
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INTRODUCTION
Loss of biodiversity of tropical forests is mainly due to degradation and destruction of habitat by
anthropogenic activities, is now recognized as a global problem (Wilson, 2000).
Vedas narrate the impact of Panchabhootas, (i.e. sun, soil, air, water and space on the earth). Since, time
immemorial, obligations to natural entities remained the main theme in Indian sculpture and scriptures. Use
of plant species are known by ethnic tribes who resides in the forest area and play vital role in using the plant
diversity for food, cloth, shelter, for the treatment of their regular ailments, utilize the plants and manage to
conserve it to some extent for future use1.
Various indigenous communities all over the world lived in harmony with nature and thus conserved
biodiversity6, 8, 11, 12. Many traditional conservation practices of indigenous people in many parts of the
world such as small forest patches by dedicating them to the local deity, contributed to the conservation and
protection of biodiversity. Sacred Groves are a group of trees or a patch of vegetation protected by the local
people through religious and cultural practices evolved to minimize destruction. Generally, Sacred Groves
are believed to be a treasure house of medicinal, rare and endemic plants3,4. Sacred groves represent long
tradition of environmental conservation based on indigenous knowledge by the tribal communities of
Banaskantha District, Gujarat, INDIA.
144

Gujarat state geographically is divided into five regions i.e. North Gujarat, Central Gujarat, Siuth Gujarat,
Saushtra and Kutchh. North Gujarat has 4 Districts i.e. Patan, Banaskantha, Sabarkantha and Mehsana.
Banaskantha is a district in Northeast of Gujarat state of India. The region is presumably named after the West
Banas River which runs through the valley between Mount Abu and Aravalli Range, entering into the plains
of Gujarat in this region and flowing towards the Rann of Kutch. The administrative headquarter of this
district is Palanpur. The district lies between North latitude 23.33 to 24.25 and East longitude 71.03 to 73.02.
It covers an area of 10751 km2. (Fig. 1)
METHODOLOGY
The present study was conducted in Banaskantha District, Gujarat, INDIA. Field surveys were conducted in
different areas of Banaskantha District, Gujarat during October 2010 to January 2011 for gathering
information associated with sacred groves with a conservation of plant biodiversity aspects.
During the study period, survey and questionnaire method were followed on the Sacred Groves and their role
in biodiversity conservation. 7 miniature Sacred Groves were checked in the Banaskantha district (Table. 1),
Information was gathered from villagers, temple authorities, village headmen, local people, educated persons,
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and caretakers of Sacred Groves. These groves consist of patches of forest or even individual trees due to
sacred belief of the villagers in nature. The informants opined about the presence of a variety of deities.
Table 1 Sacred groves in Banaskantha district


Ambaji Mata Sacred grove



Shankar Mahadev Sacred grove



Hanumanji Mandir Sacred grove



Mukteshwar Mahadev Sacred grove



Shembharia Goga Maharaj Sacred grove



Guru nu Bhankharo Sacred grove



Sendhani Mata Sacred grove
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RESULTS AND DISCUSSION
The traditional knowledge evolved over generations on conservation and sustainable management of sacred
forests is as much a resource as biodiversity. Tribals have long been stewards in sustainable utilization and
conservation of biodiversity. This traditional and indigenous knowledge and ecological prudence underlying
genetic conservation may lose for ever unless they are recognized and documented.
During survey, the distribution of 43 species was recorded in 7 sacred groves of Banaskantha district. The
present study revealed that the sacred groves of Banaskantha district represent the remnants of relic and
taxonomically a total of 43 species belonging to 31 families, were identified in the sacred groves (Table. 2).
Among them twenty trees, seven shrubs, thirteen herbs and three climbers (Fig. 2). Some interesting
herbaceous plants were also found inside the sacred grove.
The population is largely concentrated in four species, viz. Azadiracta indica, Aegle marmelos, Ficus
bengalensis, Ficus glomerata, Ficus religiosa, Mangifera indica, Salvadora oleoides.
Few rare and threatened plants are also found in these groves like Acacia catechu, Bombax ceiba, Butea
monosperma, Calotropis gigantea, Datura innoxia etc. All plant species found in these groves are
economically important and almost 90% plants are used as medicine by indigenous people. Some groves are
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owned and managed by several families which protect the plants of the groves from one generation to other
for their ritual practices.
From all the sacred groves, few are very important and play an important role in conservation of biodiversity.
Such as in Mukteshwar Mahadev sacred grove in Mukteshwar village, an area of about 1,000 sqm is
conserved around the Mukteshwar Mahadev sacred grove and plants like Acacia catechu, Aegle marmelos,
Azadiracta indica, Ficus bengalensis, Salvadora oleoides, Bombax ceiba, and Datura innoxia etc. are
protected. Human activities like grazing and cutting trees are prohibited in this grove.
Guru nu Bhankharo Sacred Groves is situated on the bank of the river Saraswati near the village of
Mukteshwar. The grove is surrounded by the plants Azadiracta indica, Aegle marmelos, Ficus religiosa,
Melia azaderach, Mangifera indica, Prosopis cineraria, Salvadora oleoide, Tamarindus indica and Ziziphus
jujuba etc.
Around 20 km from Mukteshwar, the famous Shembharia Goga Maharaj Sacred Groves are situated on the
bank of the river Saraswati near the forest area of the village Shembhar where plants are conserved in a
boundary near the Shembharia Goga Maharaj Sacred Groves. The main plants species that are conserved in
the grove are Acacia arabica, Acacia catechu, Aegle marmelos, Acacia catechu, Asparagus racemosus,
Bombax ceiba, Dalbergia sissoo, Datura innoxia, Datura metel, Mangifera indica, Prosopis cineraria,
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Salvadora oleoide and Tamarindus indica etc.
Shankar Mahadev sacred grove is situated on the bank of the river Saraswati. According to the local prayer,
the tribal of the village coming daily for worship and the deity is represented by milk. The grove mainly
surrounded by few trees of Azadirachta indica, Butea monosperma and Ficus benghalensis. Ficus
benghalensis is now considered to play an important role in the conservation of many kinds of insects, birds
etc. The Azadirachta indica trees having various medicinal benefits. Butea monosperma is employed in
Hindu ceremonies and has medicinal benefits.

REFERENCES
[1] Anonymous. 1948-1976. The Wealth of India - Raw Materials series, (Publications and Information
Directorate, New Delhi), Vol. I- IX.
[2] Cooke T. 1967(1903-1905). Flora of Bombay Presidency Vols. I,II &III, Botanical Survey of India,
Culcutta.
[3] Gadgil M & Vartak VD. 1975. Sacred groves of India: A plea for continued conservation, J Bom Nat His

149

Soc, 72, 314–320.
[4] Hughes D J & Chandran S M D. 1997. Role of sacred groves in conservation and management of
biological resources, (KFRI, Peechi).
[5] Jain S K. 1991. Dictionary of Indian Folk-medicine & Ethnobotany, Dee Publication, New Delhi.
[6] Jeeva S & Sukumaran S. 2008. A floristic study on miniature sacred forests at Agastheeshwaram,
Southern Peninsular India, EurAsian J BioSci, 2:66-72.
[7] Kirtikar, K R and Basu B D. 1982. Indian Medicinal Plants, Vol. 1 to 5, Bishan singh Mahendra Singh,
Dehradun.
[8] Malhotra K C, Ghokhale Y, Chatterjee S & Srivastava S. 2001. Cultural and Ecological Dimensions of
Sacred Groves in India, (Indian National Science Academy, New Delhi).
[9] Sexton and Sedgwick. 1918. Flora of North Gujarat, BSI, Culcutta.
[10] Shah G L. 1978. Flora of Gujarat State: Vols. I & II, S.P.University, Vallabh Vidyanagar.
[11] Silja V P, Varma K S & Mohanan K V. 2008. Ethnomedicinal plant knowledge of the Mullu kuruma tribe
of Wayanad district, Kerala, Indian J Traditional Knowledge, 7: 604-612.
[12] Singh R K. 2008. Implications of prior informed consent for the conservators of indigenous biological
diversity of Northeast India, Indian J Traditional knowledge, 7: 655-665.
150

Table: 2: Plants
http://lifesciencesleaflets.ning.com/
No.
Botanical Name
1
Acacia arabica (Lam.)
2
Acacia catechu (L.f.)
3
Achyranthes aspera L.
4
Aegle marmelos L. (Corr.)
5
Aloe vera L .
6
Asparagus racemosus Willd.
7
Azadirachta indica A. Juss
8
Boerhaavia diffusa L.
9
Bombax ceiba Linn.
10
Butea monosperma (Lamk.) Taub.
11
Calotropis gigantea L.
12
Capparis aphylla ( Roth.)
13
Cassia fistula L.
14
Cassia tora L.
15
Catharanthus roseus L. (G.Don.)
16
Citrullus colocynthis L.
17
Cynodon dactylon L.
18
Cyperus rotundus L.

Family
Mimosaceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Rutaceae
Asphodelaceae
Asparagaceae
Meliaceae
Nyctaginaceae
Bombacaceae
Fabaceae
Asclepiadaceae
Capparaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Apocyanaceae
Cucurbitaceae
Poaceae
Cyperaceae
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Local Name
Baval
Kher
Anghedi
Bili
Kuvarpathu
Satavari
Limdo
Satodi
Shimlo
Kesudo
Safed Aakdo
Kerdo
Garmalo
Kuvadio
Barmasi
Kadva Indravarna
Dharo
Chiyo

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Dalbergia sissoo Roxb.
Datura innoxia (Mill.)
Datura metel L.
Eclipta alba L.
Emblica officinalis L.
Euphorbia neriifolia L.
Ficus bengalensis L.
Ficus glomerata Roxb.
Ficus hispida Linn. F.
Ficus religiosa L.
Gmelina arborea Roxb.
Justicia adhatoda L.
Mangifera indica Linn.
Melia azaderach L.
Musa paradisiaca L.
Ocimum sanctum L.
Phyllanthus niruri L.
Prosopis cineraria L.
Salvadora oleoides L.
Tamarindus indica L.
Tinospora cordifolia (Thunb.) Miers
Tribulus terrestris L.

Fabaceae
Solanaceae
Solanaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Verbenaceae
Acanthaceae
Anacardiaceae
Meliaceae
Musaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Mimosaceae
Salvadoraceae
Caesalpiniaceae
Menispermaceae
Zygophyllaceae
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Sisam
Dhaturo
Dhaturo
Jal Bhagaro
Amala
Thor
Vad
Umaro
Dhed Umaro
Pipal
Sevan
Aradusi
Ambo
Bakan Limdo
Kel
Tulsi
Bhoy Amali
Khijdo
Piludi
Amali
Galo
Gokharu

41
42
43

Tridax procumbens L.
Withania somnifera L.
Ziziphus jujuba L.

Asteraceae
Solanaceae
Rhamnaceae

Pardesi Bhagaro
Ashwagandha
Bor

Study Map (Fig. 1)

Banaskantha District
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Distribution of Plant Species in Percentage (Fig. 2)
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Fig. 3 Mukteshwar Mahadev Sacred Grove
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Fig. 4 Old wood of Aegle in Mukteshwar Sacred Grove
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Fig. 5 Hanumanji Mandir Sacred Grove
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Fig. 6 Sendhani Mata Sacred Grove
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Fig. 7 Shankar Mahadev Sacred Grove
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Fig. 10 Cave of Pandava Sacred Grove

160

Fig. 11 Hanuman temple
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Fig. 12 Cheehar Mata Sacred Groove
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Šventyklos gojeliai kaip draustiniai augalų apsaugai, Banaskantha raj., Gujarat, Inidija
Santrauka
Autoriai nagrinėja šventyklas, kurios susiformavo iš mažo miškelio arba net iš vienišo medžio. Kadangi tokia
kultinė teritorija tampa savotišku draustiniu, kur ūkinė veikla ribota ar visai draudžiama, čia išlieka kai kurios
specifinės augalų rūšys. Tyrinėta septynios šventyklos viename rajone šiaurės vakarų Indijoje, Gudžarato
valstijoje.
Surasta 43 augalų rūšių, kurie dauguma naudojami liaudies medicinoje.
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Die Libellen der Moorgebiete “Praviršulio tyrelis” und “Didysis Tyrulis” in Litauen
Bernd Gliwa
Ziel des Beitrags ist es, einen Vergleich zwischen der Libellenfauna zweier Moore zu ziehen, wobei NSG
“Praviršulio tyrelis” ein recht gut erhaltenes Moorgebiet mit großem Anteil an intaktem Hochmoor darstellt,
während “Didysis Tyrulis” nahezu vollständig dem noch immer anhaltendem Torfabbau zum Opfer fiel,
nunmehr völlig ohne Hochmoor. Beide Moore sind nur 25 km voneinander entfernt.
1. Die Moore, die Naturschutzgebiete
1.1. Praviršulio tyrelis (55° 30' N, 23° 26' E) wird unter dem Namen “Praviršulio tyrelio botaninis-zoologinis
draustinis” [Botanisch-zoologisches Schutzgebiet des Moores Praviršulis] als NSG geschützt, mit einer
Fläsche von 3316 ha. Ferner ist das Territorium im Rahmen von NATURA 2000 als Schutzgebiet gemäß der
FFH-Richtlinie für Lebensraumtypen und auch gemäß der Vogelschutzrichtlinie geschützt.
1.1.1. Lebensräume, sofern für Libellen relevant, sind zunächst der für den Moorkomplex namensgebende
See Praviršulis mit einer Fläche von ca. 70 ha, der primären Ursprungs ist und stellenweise mineralischen
Grund hat, bei einer maximalen Tiefe von ca. 5 m (Gliwa 2009a), die weitaus größere Fläche des Sees liegt
aber über Moor, da der Wasserspiegel des Sees mit dem Wachsen des Hochmoores auf allen Seiten allmählich
anstieg, was zur Überschwemmung des angrenzenden Moores führte – in diesen Bereichen ist der See sehr
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flach, bis maximal 1 m Tiefe. Durch einen Graben, der um 1930 gegraben wurde, wurde der Wasserspiegel
um ca. 50-60 cm abgesenkt.

Abb. 1 Praviršulis
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Der angrenzende Schwingrasen fiel auf Grund und entwickelte sich zu Moorwald, wobei sich aber relativ
schnell neuer Schwingrasen bildete – dessen Ausdehnung weiter im zügigen Wachsen begriffen ist, gefördert
durch die nunmehr geringere Wassertiefe. Verbunden mit der Trockenlegung ist ein Wandel im Ökosystem
des Sees. So gab es früher – laut Aussagen älterer Angler – im See dichte Bestände von Armleuchteralgen
Chara spp., die bei botanische Untersuchungen, die erst ab ca. 1980 einsetzten nicht mehr beobachtet
wurden. Weitere Arten, die erst in den letzten Jahren verschwunden sind, sind verschiedene Potamogeton spp.
und Sparganium angustifolium. Hervorzuheben ist die Existenz von Isoetes lacustris, das mit nur zwei
Vorkommen in Litauen streng geschützt ist und das seltene Eriophorum gracile auf dem Schwingrasen.
1.1.2. Der See Kragai liegt am Rande des Naturschutzgebietes, wird nach Norden von Hügeln begrenzt und
geht nach Süden allmählich in das Moorland über. Hier wurde das natürliche Erscheinungsbild durch
umfassende Entwässerungsmaßnahmen in den Jahren 1960-1990 jedoch erheblich entstellt. Der See wurde
allseits von einem Graben umgeben und zwischen Moor und See ein tiefer Entwässerungskanal angelegt. Der
Wasserspiegel fiel um mindestens 70 cm. Seit einigen Jahren sind Biber mit dem Aufstauen beschäftigt und
der Wasserspiegel scheint sich wieder in unkritischer Höhe stabilisiert zu haben. Derzeit hat der See eine
Fläche von ca. 4 ha, eine maximale Tiefe von etwa 3 m. Der See ist ganz klar eutroph und weist keinen
geschlossenen Schwingrasen auf, sondern nur ein nicht betretbares Mosaik von verschiedenen Bulten mit e.g.
Carex spp., Phragmites australis, Cicuta virosa, Potentilla palustris. Im See fallen Unmengen an treibenden
Wurzelstöcken von Nuphar lutea auf, vermutlich ein Ergebnis der Tätigkeit von Bibern.
1.1.3. Ein drittes Gebiet mit reicher Libellenfauna ist ein Teil des südlichen Hochmoorhangs, wo auf ca. 80 ha
um 1960 für wenige Jahre Torf gestochen wurde. Der manuelle Torfabbau wurde eingestellt und die
Unterschutzstellung des Gebietes verhinderte die Wiederaufnahme des Torfabbaus.
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Abb. 2 der See Kragai
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Aktive Renaturierungsmaßnahmen gab es nicht, doch ist der Verlauf der selbständigen Regeneration
befriedigend – es hat sich ein Mosaik aus trockenem Moorwald/Moorheide zwischen den Torfstichgräben und
Fragmenten von Schwingrasen, Zwischenmoor, Hochmoor, Niedermoor in den einzelnen Torfstichen – je
nach Lage, Tiefe der Enttorfung und Nässe – herausgebildet. Entsprechend vielfältig, wie diese Kleinbiotope
es sind, ist auch die Libellenfauna.

Abb. 3 Hochmoor mit Schlenken

168

1.1.4. Fließgewässer, Gräben, Rülle, Schilfgürtel, Niedermoor
Alle Fließgewässer im Territorium wurden im Wesentlichen begradigt und kanalisiert. Hinzu kommen
zahlreiche Entwässerungsgräben im Territorium des NSG bzw. entlang der Begrenzung dessen. Das einzige
ungestörte Fließgewässer ist eine Rülle, die ihren Ursprung mitten im Hochmoor nimmt und in der Senke
zwischen zwei Hochmoorkuppeln ostwärts fließt. Manche Gräben wurden mittlerweile von Bibern
aufgestaut, was zur Bildung ausgedehnter Niedermoore führte, überwiegend durch Schilf dominiert.
1.1.5. Hochmoor
Der Hochmoorbereich umfasst etwa 500 ha, wobei der Übergang zu Kiefern-Moorwald fließend ist.
Insgesamt ist das Hochmoor im Vergleich zu anderen Hochmooren in Litauen recht trocken aufgrund der
Lage am Osthang des niederlitauischen Rückens und entsprechend geringer jährlicher Niederschläge.
Ausgeprägte Schlenken finden sich nur vereinzelt, und auch diese fallen oft im Sommer trocken. Damit bietet
das Hochmoor nur wenigen Libellen einen Lebensraum.
1.1.6. Lagg
Laggbereiche gibt es am Moorrand, wo diese jedoch zum großen Teil durch Gräben zerstört, oder doch
wenigstens beeinträchtigt wurden. Wesentlich besser ist die Laggzone dort ausgebildet, wo aus dem Moor
vereinzelte Inseln aufragen.
1.1.7. Quellen
Quellen gibt es vor allem im südöstlichen Bereich in einem Hangquellmoor und vereinzelt im Kalkflachmoor.
Ebenso hat der Beginn der Rülle Šventupys Quellcharakter.
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1.1.8. Erlenbruchwald
Der natürliche Erlen- und Birkenbruchwald in weiten Gebieten entlang des Flüsschens Žadikė wurde mit der
Kanalisierung dessen ausgetrocknet und wandelt sich im Charakter. Erlenbruch mit natürlicher
Artenzusammensatzung gibt es nunmehr hauptsächlich im zentralen Teil des Moores, wo die meisten Gräben
von Bibern bis zum Anschlag aufgestaut sind, und das Wasser sich wieder eigene Wege sucht.

Abb. 4 Erlenbruch
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1.2. Didysis Tyrulis
Das Moor Didysis Tyrulis (55° 46' N, 23° 18' E), mit einer Fläche von 3688 ha seit 1992 unter Schutz gestellt
unter dem Namen „Tyrulių pelkės botaninis-zoologinis draustinis“ [Botanisch-zoologisches Schutzgebiet des
Moores von Tyruliai] steht auch im NATURA 2000 Netz gemäß der Vogelschutzrichtlinie unter Schutz. Es
wurde nahezu komplett durch Torfabbau zerstört; doch da wo der Torfabbau beendet ist findet seit teils über
30 Jahren eine selbständige Regeneration statt. Vor der Entwässerung war das Moor zum großen Teil Flachbzw. Übergangsmoor, mit einem flach ansteigenden, anscheinend noch recht jungen Hochmoorbereich von
ca. 700 ha (Reimers, Hueck 1929). Moorseen gab es nicht.

Abb. 5 flache Gewässer im Bereich
ausgebeuteter Torfstiche
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Aus dem Moorbereich flossen
zwei Flüsschen: Šimša und
Krioklys. Beide wurden enorm
vertieft, kanalisiert und
erheblich nach Norden
verlängert. Das gesamte
Moorgebiet wird von einem
dichten Netz an
Entwässerungsgräben
durchzogen. Der Torfabbau
erfolgte nicht im Torfstich,
sondern im industriellen
Maßstab auf Flächen von etwa
jeweils 50 ha. Aufgrund der
unterschiedlichen Stärke der
Torfschicht wurden
insbesondere die Übergangsund Flachmoore im Süden
schneller ausgebeutet und
Abb. 6 Im NSG geht der Torfabbau auf über 200 ha weiter
früher sich selbst überlassen.
Teilweise haben sich hier wieder bemerkenswert artenreiche Biotope mit Flachmoor- bzw.
Übergangsmoorcharakter herausgebildet. Großflächige seichte Wasserflächen erlauben extrem große
Populationen einzelner Arten.
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Abb. 7 Biber sind aktiv an der Restauration des Moores Didysis Tyrulis beteiligt. Im gesamten NSG dürften an die
Tausend Staudämme zu finden sein, von denen der höchste gefundene eine Stauhöhe von ca. 1.5 m hat. Problematisch
und zugleich kurios ist, dass die Gesetzgebung zum Naturschutz explizit die Veränderung der hydrologischen
Bedingungen verbietet, womit gewissermaßen solche Biberdämme illegal sind und ggf. interessierte Parteien im
Naturschutz sogar eine Rechtsgrundlage zur Zerstörung von Biberdämmen finden.
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2. Stand der Untersuchungen
2.1. Praviršulis
Erste Untersuchungen zur Libellenfauna stammen von Stanionytė (Prūsaitė et al. 1970), wo „entomologisches
Material drei Mal während der Saison an verschiedenen Stellen des NSG: im Wald, im Hochmoor (unweit des
Sees Praviršulis), am Waldrand (an Meliorationsgräben und Waldlichtungen) gesammelt wurde“. Das
Ergebnis dieser Untersuchungen war eine Liste aus 20 Libellenarten (Prūsaitė et al. 1970), allerdings ohne
Angabe des genauen Biotops und ebenso ohne Datum. Seit 2007 beobachtet der Autor die Libellenfauna des
Moores regelmäßig. Angesichts der Fläche des Moores wurden aber nicht alle Biotope wirklich gründlich
untersucht, ebenso fehlt vielfach der Nachweis, wo genau manche Arten schlüpfen. 2009 wurde eine Liste mit
36 Arten veröffentlicht, allerdings unter Einbeziehung der Umgebung des NSG (Gliwa 2009). Mittlerweile
umfasst die Liste der beobachteten Libellenarten 45 Arten, darunter ein Erstnachweis für Litauen, und zwar
der von Erythromma viridulum 2007 (Gliwa, Stukonis 2011).
2.2. Didysis Tyrulis
Der Entwurf des Managementplanes (Stanevičius, Bartkevičienė 2006) erwähnt, dass 14 Libellenarten dort
vorkommen, ohne diese indes aufzulisten oder eine Liste zu zitieren. Im Zuge der Aktualisierung des
Managementplanes untersuchte der Autor im Frühling 2012 das NSG detailliert, wobei besondere
Aufmerksamkeit auch den Libellen galt. Hinzu kam eine weitere Begehung im August. Damit ist klar, dass
die Libellen des Sommers und des Herbstes kaum erfasst wurden und die Liste definitiv nicht vollständig ist.
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3. Die Libellen
3.1. Praviršulis
•
•
•

•
•

•

Calopteryx virgo (Linneaus, 1758) in geringer Zahl an Gräben und in Waldlichtungen anzutreffen; in
Moorbiotopen wie auch an an den beiden Seen nicht anzutreffen. Ende Mai bis Anfang August.
Calopteryx splendens (Harris, 1782) als Art größerer Fließgewässer im NSG nur selten anzutreffen,
beobachtet am kanalisierten Flüsschen Šventupys der das NSG im Osten begrenzt.
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) sehr häufige Art, vorkommend an beiden Seen und kleineren
Gewässern im Niedermoor- und Übergangsmoor und Laggbereich. Im eigentlichen Hochmoor tritt die
Art nicht mehr in Erscheinung. Besonders zahlreich im Schwingrasen des Sees Praviršulis.
Lestes dryas (Kirby, 1890) selten, 2012 gab es keinen einzigen Fund. Beobachtet im Schwingrasen
des Sees Praviršulis, ferner in einem Tümpel knapp außerhalb des NSG.
Lestes virens (Charpentier, 1825) wurde von Stanionytė 1970 gefunden. Vom Autor wurde bisher nur
ein einziges Männchen der Art im NSG (16. 8. 2012) gesehen, und zwar im offenen
Hochmoorbereich. Weiter südlich wird die Art bereits in Litauen recht gemein.
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) mäßig zahlreich am See Kragai anzutreffen, üblicherweise
erst ab August und bis weit in den September. Außerdem auch an einem Entwässerungsgraben in der
näheren Umgebung des NSG regelmäßig anzutreffen. Insgesamt ist die Art in Litauen selten und
erreicht hier ihre Verbreitungsgrenze. Das Kennzeichnen der Belege aus Litauen mit einem
Fragezeichen durch Dijkstra (2006) ist aber unbegründet skeptisch gegenüber der Checklist der
Libellen in Litauen (Stanionytė 1993), wo die Art immerhin für 2 (südlich gelegene) Kreise gelistet
ist.
175

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) regelmäßig, aber nicht sehr zahlreich am See Kragai anzutreffen,
ebenso am See Praviršulis und dem ehemaligen Torfstich. Außerhalb der Paarungszeit zerstreut in
Moorwäldern vom Ledo-Pinetum Typus.
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) an beiden Seen in geringer Zahl anzutreffen.
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) auch diese in Litauen gemeine Art kommt im NSG nicht
sonderlich zahlreich vor, ist aber an verschiedenen Gewässern anzutreffen.
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) erst 2012 im NSG gefunden, bisher ausschließlich am See
Kragai. Diese Art ist in Litauen recht selten.
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) erscheint ab Anfang Mai als eine der ersten Libellenarten
und ist im Frühjahr die dominierende Art, die aber bereits ab Anfang Juni selten wird. Nahezu überall
anzutreffen, auch tief in Waldgebieten fern von Gewässern. Selten jedoch im offenen Hochmoor.
Coenagrion puella (Linneaus, 1758) erscheint ab der zweiten Maihälfte und wird vielfach schnell zur
dominierenden Kleinlibelle, die in verschiedensten Biotopen anzutreffen ist. Die einzige Kleinlibelle,
die auch regelmäßig in Paarung an kleinen Schlenken im zentralen Hochmoorbereichen anzutreffen
ist.
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1820) ist gleichfalls eine vielerorts häufige Libelle (beide
Seen, Laggbereiche), jedoch ist sie wählerischer als die vorgenannte Art. Gräben werden gemieden,
ebenso reine Hochmoorschlenken.
Erythromma najas (Hansemann, 1823) findet im See Kragai einen idealen Biotop mit ausreichend
Schwimmblattvegetation und ist hier zahlreich anzutreffen. Am See Praviršulis hingegen in weitaus
geringerer Dichte.
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) wurde vom Autor erstmalig für Litauen im August 2007
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am See Kragai beobachtet. Bodenständigkeit ist gesichert, da aus einer Wasserprobe des Sees zwei
Individuen (m&f) im Winter/Frühjahr 2008 im Aquarium schlüpften. Mittlerweile sind dem Autor 6,
teilweise sehr zahlreiche Vorkommen der Art in Litauen bekannt.
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) kommt in geringer Zahl in verschiedenen Biotopen vor. Die Art
ist sowohl an lichten Entwässerungsgräben als auch an beiden Seen anzutreffen. Zwischenzeitlich
wurde P. nymphula im Roten Buch Litauens geführt, aus denen sie aber seit der aktuellen Ausgabe
(Rašomavičius et al. 2007) gestrichen wurde. Der Schlupf beginnt ab Mitte Mai, womit die Art hier
keineswegs “the first sign of spring” (Dijkstra 2006) ist.
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) wurde erst 2011 entdeckt, was bemerkenswert ist, als das
Vorkommen groß ist und der Schwingrasen des Sees Praviršulis vorher schon viele Male begangen
wurde. Von den gut 7 ha Schwingrasen sind ca. 5% von N. speciosa besiedelt. Die Population dürfte
damit ganz erheblich größer als 1000 Individuen sein, womit es sich um eines jener von Bernard und
Wildermuth (2005a) in Litauen vermissten großen Vorkommen “but a truly large population was
found nowhere” handelt. Die Lebensräume stimmen gut mit den Beschreibungen von Bernard und
Wildermuth (2005a) überein. Es handelt sich um Teile des Schwingrasens die offenes Wasser
aufweisen, wo die (Torf-)Moosdecke kaum oder gar nicht vorhanden ist und wo Carex limosa, C.
lasiocarpa, C. rostrata neben Menyanthes trifoliata dominieren. Hinzu kommt fast überall
Utricularia spp. Betreffs des Verhaltens stimmen die Beobachtungen mit denen von Bernard und
Wildermuth (2005b) überein, insbesondere in Hinblick auf die Paarungsaktivität ausschließlich im
Laufe des Vormittags.
Die Art ist im Roten Buch Litauens gelistet und zudem seit 2010 in der exquisiten Liste (nur 39 Arten)
der streng geschützten Tiere und Pflanzen.
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) kommt als Charakterart größerer Fließgewässer im NSG nur
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mäßig häufig vor, vor allem an den besonnten Gräben im Randbereich.
Aeshna cyanea (Müller, 1764) häufig patroullierend über diversen Gräben anzutreffen, ebenso im
Laggbereich. Regelmäßig auch in lichteren Stellen in Wäldern und an Waldrändern zu sehen. Die
häufigste Art der Gattung in Litauen.
Aeshna mixta (Latreille, 1805) mit einer einzigen Beobachtung eines Männchens am See Kragai, der
den Ansprüchen der Art durchaus genügen könnte.
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) vereinzelt am See Praviršulis, aber auch an Waldrändern und im
lichten Moorwald – als Reife- und Jagdhabitat – anzutreffen.
Aeshna isoceles (Müller, 1767), selten, mit einzelnen Beobachtungen an beiden Seen.
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), regelmäßig und mäßig zahlreich am See Praviršulis anzutreffen,
ferner in den Schilfrieden, dort wo Biber die Niedermoore repariert haben. Eiablage wurde auch an
Quelltöpfen im Kalkflachmoor beobachtet, ebenso in Kleinstschlenken im Schwingrasen.
Aeshna subarctica (Walker, 1908) wurde erst 2008 sicher festgestellt. Patroulliert regelmäßig über und
wasserseitig entlang dem Schwingrasen. Ferner im Bereich des ehemaligen Torfstichs anzutreffen.
Soweit Eiablage beobachtet werden konnte, fand diese ausschließlich in feuchte Torfmoose statt in
unmittelbarer Nähe von Kleinstschlenken, wobei die Eier sowohl oberhalb als auch geringfügig
unterhalb des Wasserspiegels abgelegt wurden.
Brachytron pratense (Müller, 1764) nur wenige Exemplare wurden gesichtet, und zwar am See
Praviršulis und auch am Waldrand in der Umgebung des NSG.
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) einzelne Beobachtungen sowohl auf Waldlichtungen als
auch in lichteren Randbereichen des Moores dürften eher Migranten sein, als tatsächlich örtliche
Vorkommen. Wobei sichere Vorkommen an den Flüssen Šušvė und Dubysa mindestens 10 km entfernt
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sind. Aber womöglich ist doch der eine oder andere Abschnitt der kanalisierten Flüsschen vor Ort für
die Art geeignet
Auch die seltenen Beobachtungen von Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) lassen sich ganz
ähnlich deuten. Denn diese insgesamt recht seltene Art wird doch häufig weit entfernt von jedwedem
Gewässer angetroffen. Allerdings ist nicht bekannt, ob und wo, die Art an den nähergelegenen Flüssen
vorkommt. Auch hier kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Art nicht doch im NSG
vorkommt. Auffällig war der Fund eines frischen, unausgefärbten Männchens am 6. Juni 2008 am
Rande des Kalkflachmoores.
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) ist zwischen Mitte Juni und Mitte Juli stellenweise eine
der häufigeren Libellen in der Gegend, und zwar an trockenen sonnigen Hängen und Waldlichtungen,
wobei an solchen Stellen fernab von Gewässern auch schon Paarungen beobachtet wurden. Auch hier
ist fraglich ob die Gewässer des NSG als Fortpflanzungshabitat dienen, denn entsprechende
Beobachtungen fehlen.
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) kommt zahlreich an beiden Seen vor. Der Schlupf beginnt bereits in
der ersten Maihälfte.
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) seltener als die vorgenannte Art, aber mit einer
größeren Verbreitung auf verschiedene Biotope. Die Art ist sowohl an beiden Seen, aber auch an
Gräben und in den Laggbereichen anzutreffen.
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) ist eine recht häufige Art, die an beiden Seen und
sonst vor allem in diversen Röhrichten vorkommt. Der Schlupf beginnt Ende Mai. Sehr häufig in den
Kiefernmoorwäldern und baumbestandenen Übergangsmooren patroullierend anzutreffen.
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) wurde erstmalig 2009 im Moor nachgewiesen. Insgesamt
nicht zahlreich, jedoch regelmäßig (gleichzeitig bis zu 40 Tiere) an einigen wenigen mit Toorfmoosen
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zugewachsenen, aber noch recht feuchten ehemaligen Torfstichen anzutreffen. Ferner wurde ein
Paarungsrad am See Praviršulis beobachtet. Der Laggbereich, der sich hier am Übergang zu einer
Insel mit mineralischem Grund bildet entspricht etwa dem, was man in den genannten Torfstichen
findet. Allerdings wurde bisher weder Eiablage, noch Schlupf beobachtet, ebenso fehlen
Exuvienfunde. Beobachtungen ab der zweiten Maihälfte bis Ende Juni.
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) ist reglmäßig Mitte Mai zum Schlupf am See Praviršulis
anzutreffen. Man kann zu diesem Zeitpunkt leicht 30...40 schlüpfende Tiere oder doch wenigstens
Exuvien im Gesträuch unmittelbar am Seeufer finden. Nach dem Schlupf ist die Art jedoch selten
anzutreffen. Vereinzelte Beobachtungen an Waldrändern und Lichtungen in den folgenden Wochen in
einer Entfernung von mehreren Kilometern von dem See – an Stellen wo auch die anderen
Corduliidae, mit Ausnahme von S. arctica, regelmäßig und zahlreich anzutreffen sind – legen nahe,
dass sich die Tiere erheblich von ihrem Fortpflanzungshabitat entfernen. Ein Paarungsrad wurde am
Abend des 9. Juni 2009 unmittelbar am Seeufer gefunden. Das Paar kam bereits als Rad geflogen und
ließ sich in Schilfbeständen nieder. Dort blieb es mehrere Stunden bis zum Dunkelwerden. Eine
Nachsuche am folgenden Morgen blieb ergebnislos.
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) ist eine der häufigsten Großlibellen im NSG, die fast
überall anzutreffen ist auch an Schlenken im Hochmoor.
Libellula depressa (Linnaeus, 1758) tritt hingegen nur vereinzelt auf, wenn auch regelmäßig. An
beiden Seen und darüber hinaus vor allem in der Laggzone.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) wurde bisher nur mit wenigen Exemplaren am See
Praviršulis beobachtet. Die Art ist insgesamt in Litauen recht häufig, insbesondere im Gebiet der
oberlitauischen Seenplatte.
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) ist als typische Moorlibelle recht zahlreich vertreten.
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Neben beiden Seen werden auch kleinere Gewässer in den Schlenken und im ehemaligen Torfstich
bewohnt. Dringt vereinzelt auch sehr weit in den Hochmoorbereich vor, wo auch Exuvien gefunden
werden.
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) ist noch etwas zahlreicher als L. dubia und kommt vielfach
gemeinsam vor. Dabei hat diese Art jedoch eine geringere Affinität zu sauren Hochmoorgewässern,
wogegen sie eine außerordentlich Vorliebe für die Laggzone und diverse Niedermoore und Röhrichte
hat. Zudem beginnt der Schlupf von L. rubicunda, gemeinsam mit L. quadrimaculata die früheste
Großlibelle im Frühling, mindestens 2 Wochen vor L. dubia.
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) ist am See Kragai gut vertreten, selten am See Praviršulis.
Hinzu kommen Vorkommen an Biberstauseen, die nach angemessen langer Bibertätigkeit auch immer
über eine sonnige Lage verfügen. An solchen Stauseen können sich sehr große Populationen bilden,
die jedoch sehr anfällig zu sein scheinen auf ggf. erfolgte Zerstörungen der Biberdämme. Dort wo in
einem Jahr ein großes Vorkommen bestand, gelang es im folgenden Jahr nicht, auch nur einen
einzigen Vertreter der Art zu finden, nachdem dort der Biberdamm beseitigt worden war.
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) wurde nur ein Mal am See Praviršulis beobachtet
(10.7.2011). Im Vergleich mit anderen Gewässern, an den L. caudalis reichlich vorkommt, erscheinen
beide Seen aber durchaus als passable Lebensräume für die Art.
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) wird in der Liste der 1969/70 beobachteten Arten geführt.
Neue Beobachtungen fehlen.
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) ist überall häufig und ist eine der im Herbst am längsten
anzutreffenden Arten, teils mit Paarungsaktivitäten bis in den Oktober.
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) ist gleichfalls sehr häufig und in verschiedenen Biotopen
regelmäßig zu sehen.
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Gleiches gilt für Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758).
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) ist hingegen seltener und stärker spezialisiert. Ihr Vorkommen
konzentriert sich auf Röhrichte, darunter auch am See Praviršulis.

3.2. Didysis Tyrulis
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Calopteryx splendens (Harris, 1782) zahlreich an der kanalisierten Šimša.
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) überall häufig anzutreffen
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) bis Mitte Mai regelmäßig anzutreffen, wenn auch nicht sonderlich
häufig.
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) mäßig häufig, im August jedoch die dominierende
Kleinlibelle.
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) selten, entlang der wassergefüllten Torfbecken im
Nordteil, die von blankem Torf umgeben sind. Zumeist direkt auf Torf oder einzelnen Blättern oder
Halmen am Boden sitzend angetroffen.
Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) wurde nur am 2. Mai 2012 beobachtet (zu diesem Zeitpunkt
flog von den Zygoptera außerdem nur S. paedisca), etwa 20 Individuen beiderlei Geschlecht, die an
Schilfhalmen im unmittelbareb Uferbereich saßen. Trotz intensiver Nachsuche konnten später keine
weiteren Exemplare dieser Art gefunden werden. Die Art ist in Litauen sehr selten.
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) kommt massenhaft vor und ist unter den Kleinlibellen
gemeinsam mit E. najas im Frühling die dominierende Art.
Coenagrion puella (Linneaus, 1758) erscheint deutlich später als C. hastulatum, ebenfalls überall
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anzutreffen, aber bei weitem nicht so zahlreich.
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1820) ist ebenfalls eine weit verbreitete und zahlreich
anzutreffende Art, die nur geringfügig später als C. hastulatum schlüpft.
Erythromma najas (Hansemann, 1823) an allen größeren stehenden Gewässern, wobei der
gleichzeitige massenhafte Schlupf Mitte Mai auffällig war.
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) mit nur einer einzelnen Beobachtung von 2 Ind. am das NSG
begrenzenden Graben Krioklys.
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) wurde insgesamt an drei Stellen im NSG beobachtet, wovon
ein Vorkommen als groß einzuschätzen ist. Es handelt sich dabei um seichte, versumpfende bzw.
vermoorende Gewässer an Stellen wo Torf ausgebeutet wurde. Der Charakter der Lebensräume
unterscheidet sich dabei auffällig. Einerseits handelte es sich um einen Schwingrasen mit bereits
wieder ausgeprägter Artenvielfalt, andererseits um ein Schilfried mit Carex lasiocarpa und Equisetum
fluviatilis. Die Beobachtung am 23.5.2012 stellt dabei einen außergewöhnlich frühen Zeitpunkt dar,
zumal schon fertig ausgefärbte Exemplare zu sehen waren.
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) regelmäßig in Schilf- und Seggenrieden.
Aeshna isoceles (Müller, 1767) nur wenige Exemplare an sonnigen Plätzen abseits von Gewässern
beobachtet.
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) in Schilf- und Seggenrieden mit der frühesten Beobachtung eines
schlüpfenden Männchens am 25.5.2012.
Aeshna cyanea (Müller, 1764) an Gräben.
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) ab Anfang Mai regelmäßig anzutreffen.
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) regelmäßig in Schilfbeständen und Seggenried.
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Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) häufig an den verschiedensten Biotopen.
Libellula depressa (Linnaeus, 1758) nur vereinzelt an Lichtungen und Wegrändern beobachtet.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) häufig an den größeren Gewässern.
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) selten.
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) mit ersten Beobachtungen am 29.4.2012 die am frühesten
geschlüpfte Libelle des Jahres. Während die Art 2012 überall mit überdurchschnittlichen Vorkommen
erschien, war sie im NSG Didysis Tyrulis geradezu massenhaft vertreten. Sämtliche Lichtungen, Wege
und Uferbereiche waren dicht besetzt, sowohl am Boden, als auch auf Vegetation bis hin zu den
Baumkronen. Nach einer vorsichtigen Schätzung mit einer Dichte von 5 Individuen je Meter Ökoton
(Uferlinie, Wege) kommt man auf eine Gesamtzahl von mindestens 100.000 Individuen.
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) war ebenfalls sehr zahlreich vertreten, aber im Vergleich
mit L. rubicunda nur etwa im Verhältnis 1:10. Zudem war L. pectoralis nicht überall gleichmäßig
vertreten, sondern zeigte eine Vorliebe für aufgestaute Gräben.
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) mit nur zwei Beobachtungen ganz frischer Tiere.
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) wurde auf Lichtungen im westlichen Kalkflachmoor
gesichtet. Hierbei handelt es sich wohl um Jagd- bzw. Reifehabitat. Welches Gewässer als
Fortpflanzungshabitat dient, konnte nicht geklärt werden.
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) war im August als einzige Heidelibelle im Moor zu sehen.
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Abb. 8 ein Männchen
von Epitheca
bimaculata kurz nach
dem Schlupf am See
Praviršulis
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Abb. 9 Tandem von Chalcolestes viridis am See
Kragai. Die Art ist also tatsächlich in Litauen
heimisch.

Abb. 10 Somatochlora arctica, Weibchen
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Abb. 11 Paarungsrad von Aeshna subarctica, Praviršulio tyrelis 26.9.2009
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Abb. 12 Didysis Tyrulis, Torfstich in fortgeschrittener Regeneration mit zahlreichen Nehalennia speciosa
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Abb. 13 ebenda, frisches N. speciosa Weibchen mit noch unausgefärbten Augen, 23.5.2012
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Abb. 14 Coenagrion armatum, Männchen; die Art ist in Litauen sehr selten, sie wurde jedoch – aus unerfindlichen
Gründen – aus einer früheren Redaktion der Roten Listen nicht in die aktuellen übernommen
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Abb. 15 Coenagrion lunulatum, Männchen, ebenfalls eine seltene Art, die Anfang Mai noch recht leicht zu finden ist,
später jedoch in den weitaus zahlreicheren ähnlichen C. hastulatum untergeht
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Abb. 16 Sympecma paedisca, ausgefärbtes Männchen im Frühjahr

4. Vergleichende Diskussion
Der Vergleich wird natürlich dadurch erschwert, dass erstens
im NSG Didysis Tyrulis nur ein Teil der Libellenfauna erfasst
wurde und dass zweitens der Charakter beider Moore sich
bereits vor dem Torfabbau deutlich unterschied.
Gleichwohl soll auch gar nicht akzentuiert werden, welche
Libellen denn nicht beobachtet wurden – was man ggf. auch als
Folge der Zerstörung durch Torfabbau werten könnte – sondern
vielmehr soll auf die ganz bemerkenswerten Beobachtungen
verwiesen werden. Denn mit Coenagrion armatum, C.
lunulatum, N. speciosa finden sich hier drei seltene Arten, die
allgemein als gefährdet gelten und die hohe Ansprüche an den
Lebensraum stellen. Dass diese Arten hier vorkommen, zeigt,
dass auch ausgebeutete Moore über eine spezifische,
artenreiche Fauna verfügen können und es somit begründet ist,
solche unter Schutz zu stellen. Leucorrhinia pectoralis die im
Anhang II und IV der FFH Richtlinie gelistet ist und auch in
das Rote Buch Litauens (Rašomavičius et al. 2007)
aufgenommen wurde ist in Litauen zwar nicht wirklich selten,
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jedoch sind einerseits große Vorkommen auch nicht häufig und zweitens ist es natürlich plausibel, seltene und
gefährdete Arten gerade dort zu schützen, wo diese Arten noch mit großen Populationen vertreten sind und
damit die Aussicht auf Erfolg am größten. L. pectoralis kann man als „Kulturfolger“ der Biber ansehen – was
bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen natürlich zu berücksichtigen ist.
Das Moor Praviršulis ist mittlerweile hinsichtlich der Libellenfauna eines der am besten untersuchten
Naturschutzgebiete in Litauen. Mit 45 nachgewiesenen Arten ist hier ein großer Teil der heimischen
Libellenarten anzutreffen.
Für Didysis Tyrulis umfasst die Liste der vorkommenden Libellen gegenwärtig 27 Arten. Man kann
vermuten, dass diese Listen sich bei weiterer Untersuchung auf 35...40 Arten vervollständigen ließe. Jedoch
fällt im direkten Vergleich beider Moore vor allem ein Umstand auf – die Größe der Libellenpopulationen im
NSG Didysis Tyrulis ist um ein Vielfaches größer, was sicher an der erheblich größeren Fläche der vielen
seichten Gewässer liegt. Hinzu kommt der Umstand, dass flache Gewässer mit dunklem Untergrund aus Torf
(fast nirgends wurde der Torf vollständig abgebaut, was sicher für die Regeneration positiv ist) sich im
Frühjahr schneller erwärmen und damit besonders die Frühlingslibellen profitieren, womöglich auch der
Schlupfzeitpunkt geringfügig vorverlegt wird.
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Abb. 17 Leucorrhinia caudalis, gerade geschlüpftes Männchen, Didysis Tyrulis 21.5.2012

194

Literatur
Bernard, R. & H. Wildermuth 2005a. Verhaltensbeobachtungen an Nehalennia speciosa in Bezug auf Raum,
Zeit und Wetter (Odonata: Coenagrionidae) Libellula 24 (3/4) 2005: 129-153
Bernard R., & H. Wildermuth 2005b. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe: a case of a
vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica 34: 335-378.
Dijkstra, K.D. & R. Lewington 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife
Publishing.
Gliwa, B. 2009a. Hidrologinės pastabos apie Praviršulį. In: Šeškauskaitė, D. & B. Gliwa (Hrsg.) Praviršulis.
Lututė. Kaunas: 21-24.
Gliwa, B. 2009b. Praviršulio botaninio-zoologinio draustinio drugeliai ir žirgeliai. In: Šeškauskaitė, D. & B.
Gliwa (Hrsg.) Praviršulis. Lututė. Kaunas: 77-86.
Gliwa, B. & V. Stukonis 2011. Erythromma viridulum (Odonata: Coenagrionidae) – a New Species to
Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect species 23: 5-10.
Prūsaitė, J. & S. Maldžiūnaitė, V. Valaitis, P. Bluzma, R. Izdelis, T. Arnastauskienė, J. Kazlauskas, G. Volskis,
A. Stanionytė, A. Jakimavičius, V. Jonaitis (1970): Praviršulio draustinio vabzdžių, paukščių ir
žinduolių fauna bei jų endoparazitai (Manuskript). Zoologijos ir parazitologijos institutas. Vilnius.
Rašomavičius, V. et al. 2007. Lietuvos raudonoji knyga. Lututė. Kaunas.
195

Reimers, H. & K. Hueck 1929. Vegetationsstudien auf lithauischen und ostpreussischen Hochmooren.
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Stanevičius V. & G. Bartkevičienė 2006. Tyrulių pelkės gamtotvarkos plano pagrindžiamoji informacija.
(Manuskript) Vilnius.
Stanionytė, A. 1993. The check-list of dragonflies (Odonata) of Lithuania. New and rare for Lithuania insect
species. Records and descriptions of 1993. 50-60.

196

Dragonflies of two bogs in Lithuania
Abstract
Dragonflies and damselflies of two nature reserve boglands in Lithuania: Praviršulis and Didysis Tyrulis.
While Didysis Tyrulis has been largely destroyed due to peat cutting, Praviršulis remained healthy, however,
with disorders of natural hydrological conditions in a large part.
As a result Praviršulis contains still two natural lakes and plenty of raised bog and fen. By contrast, at Didysis
Tyrulis one finds no natural water bodies at all but lots of secondary „lakes“ in the digged pools together with
a dense set of ditches.
Praviršulis is well researched in terms of dragonflies, 45 species have been recorded. Among them some
species strongly specialized in bogland, e.g. Nehalennia speciosa, Somatochlora arctica. Due to still started
research, only 27 species have been recorded at Didysis Tyrulis, among them rare species as Coenagrion
armatum and Coenagrion lunulatum. As a surprise, a large of population of N. speciosa could be observed as
well. This is the first report of this species in a renaturating habitat. Really large populations were recorded
for Leucorrhinia rubicunda and L. pectoralis in 2012.
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Laumžirgiai dviejose Lietuvos pelkėse: Praviršulio tyrelyje bei Didžiajame Tyrulyje
Santrauka
Straipsnyje pristatomi laumžirgių tyrimai dviejose pelkėse. Didysis Tyrulis dėl durpės kasimo beveik visai
panaikintas, tačiau ten, kur durpė seniau eksploatuota, teritorija atsikuria savaime ir formuojasi natūralūs
biotopai.
Karjeruose, juos užtvenkus bebrams, yra daugybė seklių vandens telkinių – taip susikūrė tinkamos buveinės
ne tik paukščiams, bet ir laumžirgiams. Praviršulio tyrelis taip pat nukentėjo nuo žmogaus veiklos, ypač dėl
hidromelioracijos – visi upeliai kanalizuoti ir iškasta daug sausinimo griovių. Nedidelėje pelkės dalyje buvo
pradėta kasti durpės. Tačiau pati aukštapelkė su pelkiniais miškais išliko sveika.
Praviršulio tyrelio draustinyje laumžirgių fauna gerai ištirta – čia aptikta 45 rūšys, iš jų keletas saugomų, retų
ar net labai retų. Minėtinos pelkinės rūšys kaip Nehalennia speciosa, Somatochlora arctica.
Didysis Tyrulis mažiau ištirtas, tik 2012 m. pavasarį autorius išsamiai tyrė laumžirgius. Todėl rūšių sąrašas
dar nepilnas. Tačiau rastas įdomios rūšys, kurios reiklios buveinėms ir dėl to Lietuvoje ir Europoje retos, pvz.
Coenagrion armatum ir Coenagrion lunulatum. Ypač nustebino gausi Nehalennia speciosa populiacija, nes
tai yra visoje Europoje labai reta ir nykstanti rūšis, kuri Lietuvoje griežtai saugoma. Lietuvoje tai pirmas
atvejis, kuomet ši rūšis randama antrinėje, atsikuriančioje buveinėje.
Palygindami abiejų pelkių laumžirgių fauną galima konstatuoti, kad rūšių įvairovė sunaikintų šlapžemių
pelkėje nenusileidžia faunai sveikoje pelkėje. O populiacijos dydžiu gerokai pranoksta, nes yra ženkliai
daugiau tinkamų vandens telkinių laumžirgių veisimuisi. Galima daryti išvadą, kad skelbti eksploatuotą pelkę
draustiniu – prasminga, nors buveinės ir augmenija dar ilgai, kol atsistatys.
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