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zūkijos nacionalinio parko pelkės
yra svarbios net penktadaliui (50) iš
visų šioje teritorijoje rastų Lietuvos raudonosios knygos rūšių, ypatingai augalams ir
paukščiams. Pelkėti ir pelkiniai miškai, pelkinė
uolaskėlė, dvilapis purvuolis ir žvilgančioji
riestūnė, tetervinai ir kurtiniai – tai tik dalis
Europos Sąjungoje saugomų buveinių ir rūšių,
kurių išlikimas taip pat neatskiriamai susijęs su
pelkėmis ir kurių apsaugai Parkas yra paskelbtas Natura 2000 teritorija.
elkėse tarpsta ir pelkinė vingiorykštė,
trilapis puplaiškis, pelkinis sūdras,
paprastasis gailis ir dar daugelis kitų žmogui
svarbių vaistažolių. o visų žinomiausias vaistas ir maistas – tai paprastosios spanguolės
uogos, kurias renka ne tik žmonės, bet ir pelkių
paukščiai. ne veltui daugelio tautų kalbose vadinama gervės uoga.
ertingiausios nacionalinio parko
pelkės patenka į Musteikos, Povilnio ir Skroblaus rezervatus, Lizdų, Kapiniškių,
Ūlos kraštovaizdžio, Netiesų hidrografinį
draustinius. Specialiai pelkių apsaugai įsteigti
4 telmologiniai (telma – pelkė graikiškai)
draustiniai – Imškų, Didziabalės, Bakanauskų,
Dėlyno. Pasigėrėti Dzūkijos pelkėmis galima
pažintiniame Zackagirio take Marcinkonyse,
kuris veda pro Meškos šiknos aukštapelkę,
Aklažerio liūnus ir Zackagirio ištakų juodalksnynus. Lieptai į pelkes įrengti ir Kapiniškių
bei Bakanauskų draustiniuose. Lankytis
Čepkelių pelkės pažintiniame take galima tik
su Čepkelių rezervato direkcijos žinia.
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elkės yra vienas seniausių mūsų
šalies kraštovaizdžių ir tuo pačiu vienas jautriausių, kurį labai lengva suardyti dėl
trumpalaikės naudos. Ir tik nuo mūsų priklausys, ar neišseks šis gyvybės šaltinis, ar mūsų
vaikaičiai galės gėrėtis vėjuje plazdenančiomis
švylių vėliavėlėmis ir išgirsti pavasarinius
gervių trimitus.
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Pelkės
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elkės daugeliui žmonių yra paslaptingos ir nejaukios vietos, kur galima
prasmegti į žliugsintį liūną, kur vakaro ūkuose
slepiasi laumės, o naktimis klaidina paslaptingos balų ugnys, kur auga spanguolės ar kasamos durpės kraikui bei šildymui. Tačiau pelkės
tai ir mūsų krašto gamtos istorijos metraštis, tai
unikalios ekosistemos, teikiančios prieglobstį
retoms ir saugomoms augalų bei gyvūnų
rūšims. Pelkėse sukauptas vanduo duoda
pradžią daugeliui mūsų upių ir upelių, maitina
juos per vasaros karščius.
isoms pelkėms būdingas bruožas
– perteklinis drėgmės kiekis, todėl
augalų liekanos skaidosi lėtai ir palaipsniui susidaro plonesnis ar storesnis durpių sluoksnis. Jeigu
pelkes maitina gruntiniai ar apypelkio paviršiniai
vandenys, turintys gana daug maisto medžiagų,
formuojasi gana turtingos augalų rūšimis
žemapelkės. Aukštapelkių paviršius dažnai
išgaubtas, jas maitina tiktai krituliai, mineralinių
medžiagų yra labai mažai, todėl ir augalų rūšių
nedaug, vyrauja įvairių rūšių kiminai. Tarpinė
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pelkė – tai pereinamoji stadija iš žemapelkės į
aukštapelkę. Atviri pelkių plotai dažnai vadinami
plynėmis, o apaugę medžiais – raistais.
ainavos kraštas garsėja ne tik
bekraščiais šilais, bet ir didžiausia
Lietuvoje Čepkelių aukštapelke (5858 ha),
kuriai išsaugoti dar 1975 m. buvo įsteigtas
Čepkelių valstybinis rezervatas, o 1993 m. ši
teritorija buvo įrašyta į Ramsaro konvencijos
saugomų tarptautinės reikšmės pelkių sąrašus.
Tačiau privalu rūpintis ne tik didžiaisiais
pelkynais, bet ir mažosiomis mūsų pelkėmis,
kurių Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje
taip pat gana daug. Net 77 gyvos ir gyvybingos,
didesnės nei 1 ha, pelkės, užima 1504 hektarus.
Dar 15 pelkių (530 ha) Marcinkonių, Darželių,
Šunupio, Gudelių, Apsingės apylinkėse – jau
nusausintos ir sukultūrintos.
okių tik pelkių neaptiksi mūsų
teritorijoje. Tankiais pušynėliais
apaugusioje Imškų aukštapelkėje pavasariais
čeksi kurtiniai, o Musteikos upelio aukštupio
viksvynuose klykauja gervės, greta esančiuose
žemapelkiniuose juodalksnynuose tikras rojus
įvairiems geniams, plėšriesiems paukščiams.
Bakanauskų ežero liūnų duburiuose slepiasi
vienintelė pelkėse auganti pataisų rūšis – patvankinis pataisiukas, o kiek sausesnėse vietose
tarpsta laplandinis karklas, Lietuvoje išlikęs
nuo poledynmečio laikų. Gamtininkams labai
įdomios ir tarpinio tipo pelkės prie Skroblaus
(Skerdzimų pieva) bei Ūlos (Bižų pelkė) kur
gelsvus žiedelius kelia labai reta mūsų šalyje
pelkinė uolaskėlė, Lizdų ežero nendrynai,
šaltininės Kempės upelio slėnio pelkes, kur
sutinkamos net 9 gegužraibinių augalų rūšys,
pelkinės Grūdos ir Merkio pakrančių pievos.
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Kurtinys

Kiminas

Siauralapis
švylys

Apskritalapė
saulašarė

Pelkinė paprastosios
pušies forma

