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ĮVADAS
Dzūkijos nacionalinis parkas yra didžiausia valstybės saugoma teritorija Lietuvoje. Jis
įkurtas saugoti ir puoselėti Dainavos upių santakos gamtos ir kultūros vertybes, sudaryti
sąlygas poilsiui ir pažintiniam turizmui. Jame gausu šaltinių ir upių, kurių vanduo papildo
didžiausią Lietuvos upę Nemuną. Dzūkijos nacionalinis parkas (toliau – Nacionalinis parkas)
įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių
parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“ (Žin.,
1991, Nr. 13-332) Varėnos, Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių administruojamų teritorijų
dalyse ir skirtas nacionalinės svarbos kraštovaizdžio kompleksams bei antropoekosistemoms,
reprezentuojantiems Dzūkijos etnokultūrinės srities gamtos ir kultūros savitumus, saugoti,
tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti.
Nacionalinio parko paskirtis yra:
 išsaugoti unikalų Dainavos krašto santakinio upyno hidrografinį tinklą ir Nemuno
- Merkio - Ūlos - Grūdos - Skroblaus slėnius - būdingus augalų ir gyvūnų migracijos
kelius, didelės mokslinės vertės Skroblaus vidurupio, Musteikos bei Povilnio upelių
aplinkos gamtinius kompleksus, raiškius Dainavos girios kontinentinių kopų
masyvus, Liškiavos, Straujos, Uciekos ir Pakrykštės erozinius geomorfologinius
kompleksus, Merkinės moreninį volą, Netiesų, Glyno ir Ežeryno hidrografinius
objektus, Imiškių, Didžbalės, Bakanauskų ir Dėlyno pelkes, Dzūkijai būdingas miškų
biocenozes, retų rūšių augalus ir gyvūnus, kitas gamtos vertybes ir paminklus;
 išsaugoti ypač vertingus Merkinės ir Liškiavos istorinius archeologinius bei
architektūrinius urbanistinius kompleksus, etnokultūrines girinių bei panemunių
dzūkų kaimų (Musteikos, Zervynų, Žiogelių, Dubininko, Margionių, Kašėtų,
Lynežerio ir kt.) vertybes, Glyno apyežerio senovines stovyklavietes, Subartonių
memorialinį kraštovaizdžio kompleksą bei kitas kultūros paveldo vertybes ir
paminklus;
 išsaugoti Dainavos upyno gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus
ir jų įvairovę;
 išsaugoti gamtiniu, kultūriniu požiūriais vertingus kraštovaizdžio kompleksus ir
objektus, išlaikyti ekosistemų stabilumą;


atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtinius, kultūrinius kompleksus bei objektus;

 plėtoti mokslinius tyrimus, propaguoti ir remti Lietuvos regionų tradicinę
gyvenseną.
Nacionalinis parkas yra pietų Lietuvoje, išsidėstęs Varėnos, Alytaus, Lazdijų rajonų ir
Druskininkų savivaldybių teritorijose. Nacionalinio parko plotas – 58 452,47 ha.
Nacionaliniame parke gyvena apie 3950 gyventojų, didžioji dalis gyventojų susitelkę
pagrindinėse gyvenvietėse: Merkinė, Marcinkonys, Musteika, Margionys. Merkinės miestelis
yra 105 km atstumu nuo Vilniaus, 100 km nuo Kauno, 33 km nuo Alytaus ir 31 km nuo
Varėnos. Gamtiniu požiūriu Nacionalinis parkas yra Pietryčių lygumos geomorfologinio
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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rajono pietinėje dalyje, Dainavos lygumoje. Nedidelė šiaurinė parko teritorijos dalis patenka į
Dzūkų aukštumų geomorfologino rajono Daugų aukštumą. Nacionalinio parko teritorija
pasižymi didele reljefo įvairove ir vaizdingu kraštovaizdžiu, stačiašlaičiais, su ryškiomis
terasomis upių slėniais, turtinga istorija, gamtos ir kultūros paveldo vertybių gausa. Vienas iš
išskirtinių kraštovaizdžio elementų yra Marcinkonių, Lynežerio, Grybaulios ir Šunupio
žemyninių kopų masyvai. Upių tinklas dėl laidžių gruntų pasižyminčių geromis filtracinėmis
savybėmis yra mažai išsivystęs. Ežerai taip užima nedidelę Nacionalinio parko teritorijos
dalį. Kur kas didesne gausa ir įvairove pasižymi šaltiniai.
Nacionalinis parkas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016
m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740 (TAR, 2016-07-21, Nr. 201860) patvirtinta Dzūkijos
nacionalino parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), kitais teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 86-3736; galiojanti suvestinė redakcija: 2011 m. birželio 28
d., Nr. D1-514) patvirtintu Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu.
Nacionalinio parko tvarkymo plano brėžinio iškarpa su planuojamos teritorijos ribomis
pateikiama 1 priede.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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1. Geografinė padėtis ir administracinė priklausomybė
Planuojama teritorija yra Dzūkijos nacionalinio parko rytinėje dalyje, Alytaus
apskrityje, Varėnos rajono savivaldybės Marcinkonių seniūnijoje.

1 pav. Planuojama teritorija.
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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Planuojama teritorija išsidėsčiusi 6,5 km į šiaurės rytus nuo Marcinkonių kaimo ir 2,5
km į pietus nuo Zervynų kaimo. Teritorija patenka į miškų ūkio zoną, apima Stėgalios miško
pušies genetinį draustinį ir užima 533,6 ha plotą (1 pav.). Vyrauja miškų ūkio naudmenos.
Šiaurinė, vakarinė ir pietinė planuojamos teritorijos ribos pravestos miško kvartalų ribomis, o
rytinė – miško keliu.
2. Reljefas ir kraštovaizdis
Planuojama teritorija yra Pietryčių lygumos geomorfologinio rajono Dainavos
lygumoje, lėkštoje dauboje, kurią supa išraiškingas, raižytas kopų masyvų reljefas (2 pav.).

2 pav. Planuojamos teritorijos reljefo žemėlapis.
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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Vietovės reljefą sudaro vėlyvojo Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos limnoglacialiniai
dariniai (sudaryti iš smulkaus smėlio) į kuriuos įsiterpia nedidelės pelkės. Tokį pelkėtą ir
lėkštą reljefą iš vakarų, pietų ir rytų supa eolinių procesų suformuoti kopų masyvai.
Planuojamos teritorijos paviršius siekia 125 m abs. a., kurį už jos ribų keičia į 135–165 m
abs. a. iškilę kopų masyvai. Santykinis šių reljefo tipų aukščių skirtumas siekia 35–40 m.
Šiaurinėje dalyje teritorija supama upių slėnių su eroziniais šlaitais (2 priedas).
Teritorija patenka į Pietryčių (Merkio – Katros – Baltosios Ančios) lygumos fizinį
geografinį rajoną, kuris užima dvi gilias smėliu pripildytas ledyno plaštakų dubumas,
įspraustas tarp Dzūkų aukštumos, Lydos plynaukštės ir Gardino aukštumos. Šis rajonas
priklauso paskutiniojo apledėjimo pakraštinių zandrinių lygumų sričiai. Paskutinės stadijos
ledynai rajono teritorijos beveik nelietė. Didesnę reikšmę turėjo ne patys ledynai, bet jų
tirpsmo vandenys, gausiai plūdę į Pietryčių lygumą, keliomis srovėmis. Šios jungėsi į plačią
ir vandeningą fliuvioglacialinę upę, kuri tekėjo į pietvakarius ir išplovė didelį senslėnį.
Senslėnyje klostomus smėlius pustė vėjai ir formavo žemynines kopas.
Kaip ir kitiems rajonams, Pietryčių lygumai buvo labai svarbus alerodinio atšilimo
laikotarpis. Tuo metu atsileido pastovus podirvio pašalas, ėmė tirpti smėliais užnešti ledo
luistai, sniego santalkos, užšaldyti ir užnešti senoviniai slėniai. Atsikūrė rininiai kloniai
smėlingų lygumų paviršius kai kur smarkiai susiskaidė. Atsirado daug didesnių daubų, ypač
jaunesnėje (zandrinėje) smėlingosios lygumos dalyje, kuri pasidarė ežeringa. Atsileidus
podirvio pašalui, kritulių vanduo, kuris anksčiau tekėjo smėlių ir žvirgždų paviršiumi,
išplaudamas periglacialines raguvas, ėmė sunktis gilyn. Susitelkė gausūs gruntiniai vandenys,
kurie ėmė atlikti svarbų vaidmenį rajono kraštovaizdyje. Upių slėnių ir ežerų daubų šlaituose
atsivėrė šaltiniai. Formavosi sufozinės ir nuošliaužinės nišos bei cirkai. Pašlaitės pašlapo ir
sparčiai pelkėjo. Atsirado senslėnio pelkės. Smėlingos lygumos pradėjo apaugti šilais. Per
holoceno laikotarpį rajono kraštovaizdis mažai kito, tik kopų srityse sausesniais laikotarpiais
vėjas dar pustė smėlį. Upės holocene du kartus smarkiai įsigraužė, išryškindamos pirmąsias
terasas ir salpas.
Analizuojama teritorija patenka į Zervynų kraštovaizdžio mikrorajoną, kuris apima du
didžiausius žemyninių kopų masyvus, kuriuos atskiria gilus Ūlos slėnis. Šiauriniame masyve
vyrauja vienas prie kito prišlieti kopų gūbriai, čia aptinkamas smulkiai gūbriuotas lobuotas
smėlynų vietovaizdis. Tik vakariniame pakraštyje, kur kopos retesnės, plyti smulkiai
gūbriuotas smėlingų plokščių lygumų vietovaizdis. Jis būdingas ir visam pietiniam masyvui.
Čia pasitaiko didokų nesupustytų plotų su smėlingų plokščių lygumų arba smulkiai banguotų
smėlynų vietovaizdžiais.
Analizuojama vietovė priklauso pietų pietų Pabaltijo žemumų ruožui, Pietryčių
Lietuvos (Dainavos) žemumo sričiai, Nemuno vidurupio – Merkio žemupio miškingų
paslėnių kraštovaizdžio rajonui. Planuojamą teritoriją supa smėlingų kalvynų pelkėtas
miškingas kraštovaizdis, ryškus etnokultūriškumas. Toks kraštovaizdis pasižymi vidutine
vertikaliąją sąskaida, kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų
kompleksais. Vyrauja uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kurio erdvinė struktūra
neturi išreikštų dominantų.
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3. Klimatas
Vietovė pasižymi didesne metine temperatūros amplitude ir kontinentalesniu klimatu.
Žiemos ilgesnės, pastovesnės, sniegingesnės ir šaltesnės negu pajūryje. Sausio mėn. vidutinė
temperatūra apie -5,8 °C. Pastovi sniego danga laikosi apie 75-85 dienas: susidaro apie
gruodžio 25 d, o išnyksta apie kovo 10 d. Maksimalus sniego dangos storis siekia apie 22 cm.
Vasaros vidutiniškai šiltos (vidutinė liepos mėn. temperatūra apie +17 oC). Kritulių kiekis
vidutinis (600-650 mm per metus). Kiek didesnį kritulių kiekį lemia vietovės aukštis virš
jūros lygio ir išsidėstymas Pietryčių lygumos centrinėje dalyje. Tokiu atstumu nuo jūros
pastebimai sumažėja drėgmės kiekis ore ir debesų vandeningumas. Šiltuoju metų laiku
iškrenta didžioji kritulių dalis, apie 450 mm, tuo tarpu šaltuoju metų laiku – apie 200 mm.
Vidutinis metinis vėjo greitis yra pastebimai mažesnis nei vakarinėje Lietuvos dalyje ir siekia
apie 3-3,5 m/s. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra turbulentinės oro
apykaitos ir terminės konvekcijos sustiprėjimas raižytoje vietovėje bei vietos aukščio
poveikis.
4. Vandenys
Planuojama teritorija yra Nemuno upės baseine, Merkio pabaseinyje. Analizuojamoje
vietovėje nėra ežerų ir upių. Vieninteliai objektai formuojantys teritorijos hidrografinį tinklą
yra upeliai, kanalai ir drenažo grioviai, pelkės ir tvenkiniai (1 lentelė). Didžiausią plotą
(10,31 ha) užima pelkės, kurios išsidėsčiusios šiaurrytinėje teritorijos dalyje. Šalia šių pelkių
telkšo tvenkiniai, kurie bendrai užima 1,04 ha plotą. Likusią dalį užima upeliai, kanalai ir
drenažo grioviai, kurie išsidėstę šiaurrytinėje ir centrinėje planuojamos teritorijos dalyse.
1 lentelė. Planuojamos teritorijos hidrografiniai objektai (pagal GDR10LT).
Gkodas
hd23
hd6
hd9

Pavadinimas
Upeliai, kanalai ir
drenažo grioviai
Pelkės
Tvenkiniai
Iš viso:

Vnt.

Plotas,
ha

Dalis,
%

4

4,36

27,7

3
5
12

10,31
1,04
15,71

65,6
6,6
100,0

5. Žemėnauda ir žemėvalda
Planuojamoje teritorijoje yra išsidėstę tik valstybiniai žemės sklypai (3 pav.). Žemės
sklypai pažymėti numeriais 1 ir 2 yra miškų ūkio paskirties sklypai, tuo tarpu 3 numeriu
pažymėtas žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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3 pav. Planuojamos teritorijos žemėnauda ir žemėvalda.
Žemėnaudos struktūroje vyrauja (85,57 %) miškai (2 lentelė, 3 pav.). Taip pat kiek
didesnius plotus centrinėje analizuojamos teritorijos dalyje užima dirbama žemė (8,33 %). Ši
vietovė nuo seno buvo miškinga ir pelkėta teritorija, pelkės sudaro 1,93 % visos žemėnaudos
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struktūros. Likusią nedidelę dalį užima pievos ir ganyklos (1,65 %), upeliai, kanalai ir
drenažo grioviai (0,82 %) bei kitos kategorijos žemėnaudos.
2 lentelė. Planuojamos teritorijos žemėnauda (pagal GDR10LT).
Kategorija
Miškai
Pelkės
Kūdros
Dirbama žemė
Medžių, krūmų želdiniai ir
žėliniai
Pievos ir ganyklos
Upeliai, kanalai ir drenažo
grioviai
Gruntkeliai
Lauko ir miško keliai
Iš viso:

Plotas, ha
456,61
10,31
1,04
44,44

Dalis, %
85,57
1,93
0,19
8,33

3,51
8,79

0,66
1,65

4,36
1,96
2,58
533,60

0,82
0,37
0,48
100,0

6. Miškai
Didžioji dalis (477,04 ha) teritorijoje esančių medynų priskiriami ūkiniams miškams
(IV grupė). 34,95 ha miškų priskiriami specialiosios paskirties, ekosistemų apsaugos
miškams (IIA grupė) ir tik 0,0004 ha – apsauginiams miškams (III grupė). 18,85 ha miškų yra
priskirti kertinėms miško buveinėms. Šie miškai išsidėstę pietrytinėje planuojamos teritorijos
dalyje.
3 lentelė. Planuojamos teritorijos augavietės.
Dirvožemio drėgnumo laipsnis

Kodas

L
N
P
U

Tipas
Laikinai perteklingo
drėgnumo (glėjiški)
dirvožemiai
Normalaus drėgnumo
dirvožemiai
Pelkiniai durpiniai
dirvožemiai
Pastoviai perteklingo
drėkinimo (glėjiniai)
dirvožemiai
Iš viso:

Dirvožemio derlingumo laipsnis
a
Labai
nederlingi

b

c

Nederlingi Derlingi

d
Labai
derlingi

Iš viso:

-

9,47

19,65

-

29,12

18,2

32,87

2,26

-

53,33

0,54

-

11,17

2,58

14,29

-

0,19

2,43

0,65

3,27

42,53

35,51

3,23

100

18,74

Miško augaviečių struktūra yra gana įvairi, bet daugiausia (53,33 %) sudaryta iš
normalaus drėgnumo dirvožemių. Didžioji dalis šių dirvožemių yra nederlingi ir labai
nederlingi. Taip pat nemažus plotus užima laikinai perteklingo drėgnumo (glėjiški)
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2017-03-24
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dirvožemiai, kurie sudaro 29,12 % augaviečių (3 lentelė). Didžioji dalis šių dirvožemių yra
derlingi ir kur kas mažesnė dalis – nederlingi. Nedidelę dalį augaviečių struktūroje užima
pelkiniai durpiniai dirvožemiai (14,29 %), kurie yra derlingi ir labai derlingi. Likusią
nedidelę (3,27 %) dirvožemių dalį sudaro pastoviai perteklingo drėkinimo (glėjiniai)
dirvožemiai. Pagal dirvožemių derlingumą beveik pusė visų dirvožemių (42,53 %) yra
nederlingi, trečdalis (35,51 %) – derlingi, 18,74 % – labai nederlingi ir tik 3,23 % – labai
derlingi.
4 lentelė. Planuojamos teritorijos medynai.
1
Vyraujanti
medžių
rūšis
Jaunuolynai
Beržas
Eglė
Gluosnis
Juodalksnis
Pušis
Iš viso:

0,66
3,88
0,29
0,21
5,74
10,78

Medynų brandumo grupės
3
4

2
Pusamžiai

5

Pribręstantys Brandūs Perbrendę

5,59
3,61
0,57
44,41
54,18

1,92
0,94
0,83
3,5
7,19

5,33
0,38
0,22
16,91
22,84

1,18
0,3
1,97
0,36
3,81

6
Pasiekę
gamtinę
brandą
1,2
1,2

Iš viso

14,68
9,11
0,29
3,8
72,12
100

Medynų amžiaus struktūra gana įvairi, tačiau dominuoja pusamžiai (54,18 %) ir
brandūs (22,84 %) medynai, kurie kartu sudaro net 77,02 % visų medynų. Taip pat kiek
didesnius plotus užima jaunuolynai – 10,78 % ir pribręstantys medynai – 7,19 %. Labai
nedidelę medynų dalį sudaro perbrendę (3,81 %) ir pasiekę gamtinę brandą (1,2 %) medynai.
Medynų struktūroje vyrauja pušų (72,12 %) medynai (4 lentelė, 3 priedas). Taip pat
kiek didesnius plotus užima beržų (14,68 %) ir eglių (9,11 %) medynai. Didžioji dalis pušų ir
beržų medynų yra pusamžiai ir brandūs. Tuo tarpu didžioji dalis eglių yra jaunuolynai ir
pusamžiai medynai. Likusią dalį, nedidelius plotus medynų struktūroje, užima gluosniai ir
juodalksniai.
7. Biologinės vertybės
Planuojamos teritorijos rytinėje dalyje (Stėgalios miškas) aptinkamas kalninės arnikos
paplitimo arealas. Kitos stebėtos saugomos rūšys (pagal saugomų rūšių informacinę sistemą):
rausvoji pintainė, gervė, griežlė ir smiltyninis gvazdikas (4 pav.). Analizuojama teritorija
patenka į buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST, LTVAR0017) „Dainavos giria“ ir to
paties pavadinimo paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST, LTVARB005).
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4 pav. Saugomų rūšių paplitimas planuojamoje teritorijoje.
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1 priedas. Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano brėžinio iškarpa.
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2 priedas. Planuojamos teritorijos geomorfologinio žemėlapio iškarpa.
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Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūra.

3 priedas. Planuojamos teritorijos medynų žemėlapis.
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