Tačiau pavojingiausio Dzūkijos roplio titulą
žmonių neišmanymas suteikia gluodenui – visiškai
nekenksmingam bekojui driežui, tik išvaizda
primenančiam gyvatę. Gelbėdamas gyvybę, gluodenas, kaip ir kiti driežai, sugeba atsikratyti uodegos. Todėl ir žmonių pasakojimuose ši „varinė
ar geležinė gyvatė“, kertanti tik per pilnatį ar vieną
kartą metuose, gali ataugti iš kiekvieno atkirsto
gabaliuko.
Dėl žmonių neišprusimo gali nukentėti ir
lygiažvynis žaltys. Jis neturi gyvatei būdingo rašto
nugaroje, bet taip pat neturi ir paprastajam žalčiui
būdingų geltonų dėmių galvos šonuose. Šis pats
rečiausias Lietuvos roplys, stebėtas Rūdininkų
girioje, gyvena ir Čepkelių apypelkio kerpšiliuose
bei Musteikos šilų aikštelėse. Jo giminaitis paprastasis žaltys sutinkamas beveik visoje Parko
teritorijoje, bet kai kuriose vietose, pavyzdžiui
Liškiavoje, neaptiktas.
Merkinės apylinkės išsiskiria dar viena šio
krašto retenybe – baliniais vėžliais, dėl savo tvirto
kiauto ir gyvenimo būdo Dzūkijoje pramintais
„geležinėmis varlėmis“. Beveik kasmet tai vienoje
tai kitoje vietoje žmonės aptinka šiuos paslaptingus roplius. Dažniausiai tai atsitinka pavasarį, kai
patelės keliauja dėti kiaušinių. Jei balų, tinkamų

vėžliams gyventi, dar pakaktų, tai atvirų, gerai
saulės įšildomų šlaitelių, kur pasaulį galėtų išvysti
maži vėžliukai, kasmet mažėja. Pavojų kelia ir
plėšrūnai, sunaikinantys kiaušinių dėtis.

Skiauterėtasis tritonas

Net penkios varliagyvių (skiauterėtasis tritonas, nendrinė ir žalioji rupūžės, europinė
medvarlė, raudonpilvė kūmutė) ir dvi roplių
(balinis vėžlys, lygiažvynis žaltys) rūšys įrašytos
į Lietuvos Raudonąją knygą. Skiauterėtąjį tritoną,
smailiasnukę varlę bei balinį vėžlį saugo ir Europos
Sąjungos Buveinių direktyva. Tačiau ne mažesnio
dėmesio ir globos nusipelno ir likusios varliagyvių
ar roplių rūšys, jų buveinės.
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Varliagyviai
ir ropliai

Pilkoji rupūžė

Pavasariop Subartonių miško daubos užsipildo
tirpstančio sniego vandeniu ir pargrįžusių paukščių
giesmes nustelbia triukšmingi varlių chorai. Taip
jau gamtos surėdyta, kad visoms varliagyvių rūšims
neršto metu reikia vandens, todėl jie telkiasi upių
senvagėse, laikinai užliejamose daubose, kūdrose,
ežerų pakrantėse, pelkėse. Ir vėliau dauguma jų
toli nenutolsta nuo išganingos drėgmės, o artėjant
žiemai vėl sugrįžta į vandenį ir žiemoja dumble.
Tik rupūžės, kūmutės ar česnakės dažniausiai
žiemą praleidžia sausumoje. Varliagyviams
tinkamų vietų Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje nėra palyginti daug, tačiau Parke surastos net
11 jų rūšių iš 13 sutinkamų Lietuvoje, o labiausiai
paplitusios rūšys yra pievinė varlė, mažoji kūdrinė
varlė ir pilkoji rupūžė.
Visų varliagyvių lervos, žmonių buožgalviais
vadinamos, turi uodegas, bet tik tritonai jas išsaugo
ir užaugę. Paprastasis tritonas, primenantis nedidelį
rusvą driežiuką su oranžiniu pilvu, pavasarį ir vasaros pirmąją pusę praleidžia vandenyje, o vėliau persikelia gyventi į sausumą. Marcinkonių ir Puvočių
apylinkėse stebėtas ir retesnis skiauterėtasis
tritonas, kurio patinėliai pavasarį tuoktuvių metu
pasipuošia įspūdinga skiautere.

Žaliosios varlės (mažoji ir didžioji kūdrinė)
Parke yra retokos, dažniausiai visą vasarą sutinkamos prie vandens. Daug toliau į sausumą nukeliauja rudosios varlės – pievinė ir smailiasnukė,
vasarojančios drėgnose pievose ir pelkėse. Abi jos
rusvos, už akių turi tamsias dėmes, tačiau pievinės
varlės pilvelis dėmėtas, o smailiasnukės baltas,
jos patinėliai tuoktuvių metu pakeičia spalvą ir
pamėlynuoja. Jeigu pievinė varlė Parke paplitusi
daugelyje vietų, tai smailiasnukė dažniausiai stebima Subartonių miške. Dar mažiau nuo vandens
priklauso dažna mūsų sodų ir daržų gyventoja paprastoji rupūžė. Į ją labai panaši ir nendrinė rupūžė,
išsiskirianti tik siaura geltona juostele nugaroje,
tarsi pušies spyglys būtų užkritęs. Ji matyta tik
Puvočių kaime. Labai reta mūsų krašte ir žalioji
rupūžė, aptikta Kapiniškiuose ir prie Mekšrinio
ežero.

Česnakė

Česnakė, kaip ir rupūžės, gyvena paslaptingą
naktinį gyvenimą ir retai pakliūna į žmonių akiratį.
Ji išsiskiria labai stambiais buožgalviais, kurie yra
stebėti Lyneżeryje, Kapiniškiuose, bei vertikaliais
akių vyzdžiais, Pajutusi pavojų varlė sugeba akimirksniu užpakalinėmis kojomis įsirausti į smėlį, o
negalėdama pasislėpti – paskleidžia stiprų česnako
kvapą.
Raudonpilvė kūmutė yra bene spalvingiausia iš
visų varlių, bet kartu ir didelė slapukė. Jau iš toli
tuoktuvių metu girdimas savotiškas garsas „kum,
kum“, bet pačią varlytę pamatyti žymiai sunkiau. Kūmutė gyvena sekliose balose ar kūdrose
nedidelėmis grupėmis, girdima daugelyje Parko

vietų nuo Lynežerio iki Lizdų. Dar triukšmingesnė
yra europinė medvarlė – rečiausia Lietuvos varlė,
sutinkama tik pietinėje krašto dalyje. Ji tikra
akrobatė, gebanti laipioti didesnių augalų lapais
ir stiebais, mat jos kojų pirštai apginkluoti tam
pritaikytais siurbtukais. Parke aptikta tik 2007 m.,
tikriausiai atkeliavusi Katros upės slėniu iš greta
esančio Čepkelių rezervato.
Parko teritorijoje sutinkamos ir visos 7 Lietuvoje gyvenančios roplių rūšys. Jų gausa išsiskiria
Musteikos girininkijos plotai, kur sausus kerpšilius
keičia dideli aukštapelkių plotai ar atviros viržiais
apaugusios plynės. Čia kiekvienais metais stebimas
nuolat medžiojantis vienas rečiausių mūsų krašto
paukščių erelis gyvatėdis, daugiausiai mintantis
ropliais. Tad mums belieka tik įsivaizduoti, kiek
čia jų šis paukštis sumedžioja per vasarą, kad pats
pramistų ir savo šeimyną išmaitintų.
Sausuosius Dainavos girios pušynus, pamiškes
ir net kaimus yra užkariavęs vikrusis driežas
– tai be abejonės pats dažniausias roplys šioje
teritorijoje. Kad atkreiptų patelių dėmesį, patinukai pavasarį išsiskiria smaragdo žalumos spalva.
Daug retesnis yra gyvavedis driežas, sutinkamas
pelkėse, drėgnuose miškuose. Jis taip vadinasi
todėl, kad patelės apvaisintų kiaušinių nededa į
smėlį, kaip kad vikrusis driežas, o nešiojasi savyje.
Gyvatvedžio driežo jaunikliai palieka ką tik sudėtus
kiaušinius jau pilnai išsivystę. Taip dauginasi ir
vienintelė Lietuvoje nuodinga gyvatė – paprastoji
angis, Parke stebėta tik Musteikos apylinkėse ir
prie Gelovinės ežero.

Medvarlė

