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AUKŠTAPELKĖS EKOSISTEMA: AUGALŲ RŪŠIŲ
TIPINGOS AUGALŲ BENDRIJOS

ĮVAIROVĖ,

Darbo tikslas:
Susipaţinti su aukštapelkės ekosistemos ţolinių ir sumedėjusių augalų
bendrijomis.

Darbo objektas:
Aukštapelkė, esanti Dubravos eksperimentinės
teritorijoje esančioje rezervatinėje apyrubėje.

miškų

urėdijos

Darbo priemonės:
katalogas pelkinių augalų rūšims atpaţinti;
rašymo priemonė.

Darbui atlikti būtinos teorinės ţinios
Pelkė – nuolat šlapias Ţemės paviršiaus plotas, kurio augalija dėl drėgmės pertekliaus
skaidoma lėtai, virsta durpe. Pelkės susidaro dvejopai:
kai supelkėja sausuma (kur gruntinis vanduo yra negiliai, o paviršinis arba
potvynių – uţsistovi ilgai);
kai užauga ežeras (seklūs eţerai uţauga bentosiniais augalais ir samanomis,
gilesni – plūduriuojančiais augalais, ant kurių kuriasi kt. augalai ir eţeras virsta
liūnu).
Pagal mitybos tipą ir augaliją skiriami 3 pelkių tipai: aukštapelkė, žemapelkė ir
tarpinio tipo pelkė.
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Aukštapelkė – oligotrofinė (maţai maisto medţiagų turinti) pelkė, susidariusi eţerų
duburiuose, lėkštose vandenskyrose (1 pav.). Centrinės dalies paviršius iškilęs, palyginti su
pakraščiais; vandenį gauna iš kritulių, kuriuose maţai mineralinių medţiagų. Dirvoţemiai
rūgštūs, nederlingi, durpė silpnai susiskaidţiusi. Aukštapelkių, kurias maitina tik krituliai,
augalija turi prisitaikyti prie nedidelio krituliuose ištirpusių mineralinių ir maisto medţiagų
kiekio. Čia auga dirvoţemio derlingumui nereiklūs augalai (pušys, gailiai, švyliai, spanguolės,
kiminai), gyvena kurtiniai, tetervinai, gervės. Aukštapelkinės durpės yra labai rūgščios, maţo
peleningumo ir tankio. Didţiausios Lietuvoje aukštapelkės: Ţuvinto (6847 ha), Čepkelių
(5858 ha), Kamanų (2434 ha).

1 pav. Aukštapelkės ekosistema
Žemapelkė – eutrofinė (daug maisto medţiagų turinti) pelkė, kurios drėgmės šaltinis
yra gruntiniai ir paviršinio nuotėkio vandenys, turintys daug mineralinių medţiagų.
Ţemapelkės telkšo eţerų ar upių pakrantėse ir šlaituose, kloniuose tarp kalvų. Jų paviršius
lygus arba kupstuotas, pakraščiuose kiek paaukštėjęs, durpė stipriai susiskaidţiusi, derlinga.
Tokio tipo pelkės gali susidaryti bet kurioje klimato juostoje. Jų durpės maţesnio rūgštumo,
didesnio peleningumo ir tankesnės.
Ţemapelkių, kurias maitina gruntinis ar paviršinis vanduo, augalija prisitaikiusi prie
didesnio mineralinių ir maisto medţiagų kiekio. Augalų rūšių gausu: juodalksnis (Alnus
glutinosa L.), karklai (Salix sp.), viksvos (Carex sp.), švyliai (Eriophorum latifolium, E.
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angustifolium), asiūkliai (Equisetum sp.), pupalaiškis (Menyanthes trifoliata), dauguma
ţaliųjų samanų. Ţemapelkės yra viena iš rečiausių ir labiausiai sunaikintų buveinių Europoje.
Vakarų Europoje jų praktiškai neliko. Nors daugumai šio tipo pelkės primena neįţengiamas ir
grėsmingas klampynes, šiuo metu jos uţima tik nedidelius plotus. Lietuvoje beveik visos
didesnės ţemapelkės buvo numelioruotos. Išlikę pavieniai didesni plotai (Pušnies draustinis
Ignalinos raj.) dabar uţima kelis šimtus hektarų. Ţemapelkė yra lengvai paţeidţiama buveinė.
Norint jas išsaugoti reikia riboti lankymą, saugoti nuo uţaugimo krūmais – tai ypač aktualu
ten, kur išlikę tik nedideli ţemapelkių ploteliai. Svarbu, kad ţemapelkės apylinkėse nesikeistų
hidrologinis reţimas – nebūtų melioruojamas apypelkis, kertamas miškas.
Tarpinio tipo pelkė – mezotrofinė (vidutiniškai maisto medţiagų turinti) pelkė,
maitinama atmosferiniu ir gruntiniu vandeniu, tarpinė stadija tarp ţemapelkės ir aukštapelkės.
Paviršius lygus, augalų danga ir rūšinė sudėtis skurdesnė negu ţemapelkės. Vyrauja
vidutiniškai dirvoţemio derlingumui reiklūs augalai. Būdingi augalai: plaukuotieji ir
liekniniai berţai (Betula pubescens, Betula humilis), karklai (Salix aurita, S. rosmarinifolia, S.
myrtilloides, S. lapponum), pajūrinis sotvaras (Myrica gale), viksvos (Carex lasiocarpa, C.
diandra), maţai ţaliųjų samanų, vyrauja kiminai.
Pelkėjimas – dirvodaros procesas, kurio metu dėl drėgmės pertekliaus dirvoţemyje
susidaro aerobinės sąlygos, sustiprėja mineralinių uolienų glėjėjimas, formuojasi pelkiniai
dirvoţemiai. Sparčiai plinta drėgmę mėgstantys augalai, ima kauptis organinės liekanos,
kurios ilgainiui virsta durpe.
Pagrindinė sąlyga pelkėms susidaryti yra drėgmės perteklius, kurį lemia teritorijos
klimatas, reljefas, hidrogeologinės sąlygos, dirvoţemis ir augalija. Pelkės susidaro ten, kur yra
priemolingas vandeniui nepralaidus podirvis ir negiliai slūgsantys gruntiniai vandenys. Dėl
šios prieţasties gali pelkėti ir smėlingų rajonų vandenskyrinės vietovės. Intensyviau pelkėja
rūgštūs, nedaug maisto medţiagų turintys dirvoţemiai. Palankiausios sąlygos pelkėms
susidaryti yra vakarinėje Lietuvos dalyje, kur daugiausia labai nukalkėjusių ir sujaurėjusių
dirvoţemių. Daugiausia pelkių yra Baltijos ir Ţemaitijos aukštumų daubotame reljefe.
Mūsų šalies klimato sąlygomis pelkių kaitą daţniausiai lemia hidrologinio reţimo
pokyčiai. Vykstant sukcesijai, gruntinio vandens lygio svarba pelkių bendrijoms maţėja, o
kritulių vaidmuo – didėja (Basalykas, 1999). Į pelkes patenka labai maţai mineralinių
medţiagų, todėl jų bendrijos tampa oligotrofinėmis. Eţerai seklėja dėl eutrofizacijos ir
besikaupiančių vandens augalų liekanų. Ilgainiui eţere vandens augalus pakeičia pelkių
augalų bendrijos, suintensyvėja durpių formavimasis. Susiformavęs durpių sluoksnis stabdo
gruntinio vandens prietaką, todėl pelkė tampa priklausoma tik nuo kritulių kiekio ir virsta
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aukštapelke. Geriausios sąlygos formuotis aukštapelkėms yra vidutinėse platumose su šaltoku
ir drėgnu klimatu.
Lietuvoje uţpelkėja eţerai (2 pav.), šaltiniuotos upių ir eţerų pakrantės arba sausuma.
Apie 2/3 Lietuvos pelkių yra eţerinės kilmės.

2 pav. Eţero uţpelkėjimo schema (Stravinskienė, 2003)
Seklūs eţerai uţpelkėja pakrančių augalijai plintant nuo eţero pakraščio link jo
vidurio ir šiems augalams įsigalint eţero seklumose. Gilūs eţerai pradeda pelkėti dėl
pakrantėse augančių augalų, kurie sudaro vandens paviršiuje plūduriuojantį liūną. Gilūs eţerai
pelkėja gerokai lėčiau negu seklūs. Nuolatos šlapiose šaltinių išsiliejimo vietose gali augti tik
prie tokių augaviečių prisitaikę augalai, dėl kurių ir prasideda pelkėjimas.
Pelkių endemai ir jų būklė. Pelkėse auga įvairialapė usnis (Cirsium heterofilium
(L.) Hill), raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta (O.F. Mull.)), šalmuotoji geguţraibė (Orchis
militaris L.), lieknasis švylys (Eriophorum gracile W.D.J.Koch ex Roth), pelkinė
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vingiorykštė

(Filipendula

ulmaria

(L.)

Maxim),

gausios

siauralapio (Eriophorum

angustifolium Honck) ir kupstinio (Eriophorum vaginatum L.) švylio bendrijos (3 pav.).

3 pav. Aukštapelkėje vyrauja kupstinio švylio (Eriophorum vaginatum L.) bendrijos
Aukštapelkėse išplitusios pelkinio gailio (Ledum palustre L.) ir paprastosios
spanguolės (Oxycoccus palustris Pers.) bendrijos.
Aptinkama siauralapė balţuva (Andromeda polifolia L.), avietė tekšė (Rubus
chamaemorus L.), apskritalapė saulašarė (Drosera rotundifolia L.), juodoji varnauogė
(Empetrum nigrum L.), durpyninis bereinis (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench), baltoji
saidra (Rhynchospora alba (L.) Vahl.) bei kiminai (Sphagnum magellanicum, Sphagnum
rubellum, Sphagnum fuscum, Sphagnum balticum, Sphagnum angustifolium).
Atviresnėse vietose auga pelkinė (Carex acutiformis Ehrd.) ir svyruolinė (Carex
limosa L.) viksvos, kupstinė kūlingė (Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.). Aukštapelkių
pakraščiuose, pereinančiuose į tarpines pelkes, auga pelkinė lanksva (Hammarbya poludosa
Kuntze), paprastoji viksva (Carex nigra (L.) Reichard.), laiboji viksva (Carex lasiocarpa
Ehrd.).
Dėl hidrologinio reţimo kaitos problematiškoje padėtyje atsidūrė aukštapelkėse,
tarpinio tipo pelkėse, paeţerių liūnuose ir durpynuose auganti ilgalapė saulašarė (Drosera
anglica Huds) ir pelkėse, uţpelkėjusiose pievose bei paeţerėse auganti paprastoji tuklė
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(Pinguicula vulgaris L.). Šiltėjant ir sausėjant klimatui, vyksta gamtinis pelkių sausinimas ir
maţėja spanguolynų plotai.

Darbo uţduotys ir eiga:
1) naudojantis augalų rūšių atpaţinimo katalogais identifikuoti
endemines aukštapelkės augalų rūšis, išplitusias šalia apţvalgos tako;
2) įvertinti, kokios augalų rūšys išplitusios 50-100 m. atstume nuo
apţvalgos tako;
3) įvertinti pelkinio gailio (Ledum palustre L.) ir paprastosios
spanguolės (Oxycoccus palustris Pers.) bendrijų gausumą;
4) atpaţinti aukštapelkėje augančius puskrūmius, jų gausumą ir
gyvybingumą;
5) identifikuoti aukštapelkės pakraščiuos (riboje au tarpine pelke)
aptinkamas augalų rūšis;
5) vertinimo rezultatus aprašyti laisva forma išvadose;
6) nufotografuoti aukštapelkei būdingas pelkinių augalų rūšis ir
bendrijas (nuotraukos yra būtinos darbo rezultatų aprašymui).
Apibendrinami rezultatai, suformuluojamos išvados. Jose aptariama šio darbo metu
įgyta pelkinės augalijos rūšių ir bendrijų identifikavimo patirtis.
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