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Samanos - didžiulė augalų grupė, kurią rūšių
gausumu aplenkia tik gaubtasėkliai augalai. Vien
Lietuvoje samanų priskaičiuojama apie 450 rūšių.
Sugebėdamos pakelti įvairius temperatūros,
drėgmės svyravimus, maisto medžiagų nepriteklių, per ilgą egzistavimo žemėje laikotarpį jos įsiskverbė į visas įmanomas augimvietes ir klesti
ekstremaliomis sąlygomis, kur kiti augalai nelabai
gali augti. Kaip augalai pionieriai jos įsikuria ant
akmenų, uolų, atvirų šlaitų. Tankios samanų vejos
ir kilimai miškuose sugeria daug atmosferinio
vandens ir palaiko reikalingą miško augalijai ir
grybijai drėgmę, kiminų dėka yra susidariusios ir
mūsų aukštapelkės.
Samanos labai įvairios savo sandara ir išvaizda. Pačios paprasčiausios yra kerpsamanės, kurių
kūnas dažnai nesuskirstytas į stiebą ir lapus, todėl
vadinamas gniužulu. Lapsamanės visuomet turi
stiebą ir lapus. Jos skirstomos į 2 grupes - kiminus
ir žaliąsias samanas. Lengvomis puriomis vejomis
pelkėse ir kitose šlapiose vietose augantys kiminai pasižymi savita išvaizda, pagal kurią juos lengva atskirti nuo kitų samanų. Kiminų stiebo ir lapo
sandara labai paprasta, tačiau tobulai pritaikyta
sugerti labai daug vandens (20-30 kartų daugiau
negu pats kiminas sveria). Pati gausiausia ir įvairiausia žaliųjų samanų grupė. Labai dažnai samanos išaugina ant kotelio iškilusias rusvas dėžutes.
Tai samanų sporofitai arba sporogonai. Dėžutėse
subręsta sporos, kuriomis samanos dauginasi.
Samanos nevalgomi augalai. Maistui jų nevartoja ne tik žmonės, bet ir žvėrys, paukščiai,
netgi vabzdžiai. Kai kurios samanos, ypač kiminai,
turi antibiotinių savybių, todėl vartojamos medicinoje. Karo metais kiminai buvo nepamainoma
tvarstomoji medžiaga. Vien Didžiojoje Britanijoje
1918 metais per mėnesį buvo sunaudota apie
milijoną iš kiminų pagamintų tvarsliavų - susmulkinti ir sumaišyti su vazelinu kiminai buvo dedami ant žaizdų kaip dezinfekcinė medžiaga. Iš kimi-

nų susidariusio durpės naudojamos žemės ūkyje,
kurui, patys kiminai ir samanos - namų apšiltinimui, o Dzūkijos šilų kaimuose - ir kraikui.
Nacionaliniame parke šiuo metu yra užregistruota beveik pusė Lietuvoje sutinkamų samanų rūšių - 210. Tai 40 rūšių kerpsamanių ir 149 žaliųjų samanų rūšys, tame tarpe 21 kiminų. Turtingiausi samanų rūšių miškai. Juose priskaičiuojama daugiau nei pusė visų parke žinomų samanų.

Didžiausia samanų įvairove išsiskiria šlapi miškai
- juodalksnynai ir eglynai. Merkinės apylinkių
plačialapiai miškai praturtina Dzūkijos nacionalinį parko samanų florą ant uosių, klevų, ąžuolų
kamienų augančiomis samanų rūšimis. Savitos
rūšys auga ir ant įvairių stadijų pūvančios medienos, kurios gausu Musteikos, Povilnio ir
Skroblaus rezervatų miškuose. Samanos nukloja savo patalais ir didžiulius Dzūkijos nacionaliniame parko pušynų plotus. Tiesa, rūšių juose
negausu. Dar mažiau samanų rūšių kerpšiliuose
ar atviruose Dzūkijos smėlynuose. Dauguma samanų, augančių atvirose, stipriai saulės apšviestose vietose, lapai turi šviesą atspindinčius baltus šerelius. Net 26 samanų rūšys rastos Parko
dirbamuose laukuose, dažniausiai tai rūšys, sugebančios greitai įsikurti pažeistoje dirvoje.
Ištisas vejas samanos sudaro ir Kapiniškių,
Bižų, Mikalauciškės apyežerio, Kempės slėnio
šaltiniuotose žemapelkėse. Čia vyrauja žaliosios
samanos, o kiminai aptinkama negausiai. Tuo
tarpu aukštapelkiniame Imškų raiste ir kitose
Parko aukštapelkėse kiminai užima didžiulius
plotus ir yra pagrindiniai durpes sudarantys augalai. Samanų visuomet gausu ir kitose šlapynėse - paežerėse, upelių pakrantėse, šaltiniuose.
Specifinės rūšys auga ant tufų, susidarančių iš
kalkingų šaltinių nuosėdų.
Nacionaliniame parke aptinkama 15 Europoje saugomų samanų rūšių, ir 14 į Lietuvos
raudonąją knygą įrašytų rūšių. Jos auga įvairiose
buveinėse: pelkėse (žvilgančioji riestūnė, tribriaunė mezija, vingiastiebė dygė, plačialapis kiminas, netikroji gaurenė), šlapiuose miškuose
(pūkuotoji apuokė, kvapioji žemtaurė, žaliasis
sėmainis, šliaužiančioji rumbainė), plačialapių
miškuose (plunksninė pliusnė), ant kalkingų tufų
(kreivoji drikša), dirbamuose laukuose (brijinė
potija, pūpsančioji žilutė), kerpšiliuose (garbanotoji dvyndantė).

