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Čepkeliai – viena iš geriausiai žinomų gamtinių teritorijų Lietuvoje, bet tikrai ne visi turėjo galimybę pajusti Čepkelių aukštapelkės didybę, įsiklausyti
į jos tylą. Pelkės prieigose nuo senų laikų gyveno žmonės, dermėje su gamta jie formavo kraštovaizdį tradiciniais ūkininkavimo metodais, sukurdami
natūralaus kraštovaizdžio mozaiką, išsaugodami svarbiausias ekologines gamtinio komplekso funkcijas. Ūkinės plėtros nualintame Europos kraštovaizdyje
tokios gamtinės teritorijos įgyja vis didesnę vertę, o jų išsaugojimas tampa vis aktualesniu uždaviniu, kuris, keičiantis gyvenimo būdui, vis greitėjant
gyvenimo, o kartu ir vartojimo tempui, tampa, deja, vis sunkiau įgyvendinamas. Tam reikalingas kuo aiškesnis šiandieninės situacijos suvokimas ir visų
bendras noras bei sutelktos pastangos ją gerinti.
“Išsaugoti Čepkelius su visa jų įvairove ir yra valstybinio gamtinio rezervato darbuotojų ir visų mūsų tikslas. Visiems derėtų suvokti, kad rezervatas – tai
ne vien teritorija su gamtininkų sugalvotais apribojimais, kad tai ir Lietuvos kultūros ženklas, liudijantis apie mūsų atsakomybę ateities kartoms„.
Jonas Klimavičius, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius.

Saugomos teritorijos – kaimo
plėtros židiniai

Be šių veiklų projektas parėmė visą eilę eko-turizmo plėtros projektų,
kurių metu įrengta:
• Drevinės bitininkystės ekspozicija – pažintinis takas Musteikos kaime.

Problemos. Mažėjantis gyventojų skaičius kaimo vietovėse (Dzūkijoje tai
itin opi problema) ir didėjantis kapitalo pasiskirstymo netolygumas tarp
kaimo ir miesto lemia visą eilę skaudžių pasekmių, tokių kaip infrastruktūros
(kelių, sveikatos bei švietimo įstaigų, prekybos centrų ir kt.), tradicinių
ūkininkavimo formų (ganymo, šienavimo) ir tradicinių verslų nykimą, vis
didėjantį žmogaus atitolimą nuo gamtos. Tradicinio ūkininkavimo nykimas lemia natūralių pievų, ganyklų plotų ir kraštovaizdžio mozaikiškumo
mažėjimą, dėl ko nyksta augalų bei gyvūnų rūšys. Ryšio su gamta praradimas lemia gamtos nuvertinimą priimant plėtros sprendimus ir tolimesnį jos
naikinimą. Dėl nesaikingų gamtos resursų eikvojimo jau dabar jaučiamos
pasekmės, tokios kaip klimato kaita, vis spartėjantis augalų ir gyvūnų rūšių
nykimas, ne tik regioniniu, bet ir globaliu mastu.
Saugomos teritorijos ir naujos kaimo plėtros galimybės.
Kaimo vietovėse dar yra išlikusios teritorijos pasižyminčios išskirtinėmis
estetinėmis, gamtos ir kultūros vertybėmis. Šias teritorijas yra būtina
išsaugoti. Įvairių tipų saugomų teritorijų tinklas jau daugelį metų kuriamas
ir plėtojamas Lietuvoje. Saugomų teritorijų plotas itin išaugo per paskutinį
dešimtmetį – nuo 4,75 % iki 15 % šalies teritorijos. Svarbu suvokti, kad
užtikrindamos gamtinių bei kultūrinių vertybių apsaugą jos gali atlikti
svarbų vaidmenį ir kaimo plėtroje. Dažnai tai nėra pakankamai įvertinama
nei aplinkosaugininkų, nei vietos bendruomenių, vertybių apsaugos reglamentus paprastai priimančių tik kaip kliūtis socialinei-ekonominei plėtrai.
Tiesa, jau ne vieneri metai stebime miestiečių prestižo reikalu tapusį
sodybų nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose pirkimą. Jų kaina išties
iškalbinga ir „smagiai“ kylanti aukštyn, taigi saugomos teritorijos statusas
šiuo atveju tarsi aplinkos kokybės, kraštovaizdžio grožio vizitinė kortelė.
Deja, vietinių bendruomenių ta vertė kol kas retai suvokiama ir minimaliai
išnaudojama, o juk tokiose vietovėse ekoturizmas gali tapti puikiu stimulu
verslumui pasireikšti ir užtikrinti naujų darbo vietų atsiradimą.

• Gamtosauginio švietimo centras
Darželių kaime.
• Rekreacijai pritaikytas Marcinkonių
gyvenvietės pakraštyje esantis Kastinio ežeras – išvalyta dalis dugno
nuosėdų, įrengti pliažai.
• Čepkelių rezervato administraciniame pastate įrengtas lankytojų
centras su videosale bei rezervatą
pristatančia ekspozicija.
• Rezervate rekonstruotas mokomasis takas su apžvalgos bokštu. Dalis
tako pritaikyta judėjimo neįgaliems.

Gintautas Kibirkštis
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, vyriausiasis geografas

Čepkelių rezervato direkcijos
veiklos uždaviniai
Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate saugoma didžiausias
Lietuvoje natūralaus hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas su vakaruose
ir šiaurės vakaruose pelkę supančiomis žemyninėmis kopomis, miškais,
reta augalija, gyvūnija ir grybija. Pelkynas yra įtrauktas į tarptautiniu
mastu Ramsaro konvencijos saugomų pelkių sąrašą bei Europos Sąjungos
saugomų teritorijų tinklą “Natura 2000„.
Už rezervato tiesioginę priežiūrą atsakinga direkcija, kurios pagrindiniai uždaviniai:
organizuoti rezervato teritorijos ekosistemos stabilumo ir natūralios raidos,
būdingos ir retos augalijos, grybijos bei gyvūnijos apsaugą;
organizuoti ūkinės veiklos pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimą;
organizuoti rezervato gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus;
vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas.

Dabartinė rezervato gamtinių
buveinių būklė
Per 32 rezervato gyvavimo metus galima pastebėti tam tikrus bendrijų
ir rūšių būklės pokyčius. Labiausiai keičiasi atviros buveinės. Jų plotas
sparčiai mažėja – jos apauga mišku. Medžiai ir krūmai užkariauja vis
daugiau atvirų aukštapelkių, tarpinių pelkių bei žemapelkių plotų, taip
pat atvirų miško aikščių, kopų šlaitų, buvusių pievų.
Taip nutiko dėl keleto priežasčių. Svarbiausia jų – tradicinio ūkininkavimo
pašalinimas. Anksčiau šienauti ir ganyti plotai nutraukus šią veiklą pradėjo
užaugti, nendrėmis juodalksniais, gluosniais, berželiais. Taip besikeičianti
aplinka tampa vis mažiau tinkama atviruose plotuose prisitaikiusioms
gyventi augalų ir gyvūnų rūšims. Nemažai šių rūšių yra saugomos, įrašytos
tiek į Lietuvos, tiek į tarptautinius nykstančių augalų ir gyvūnų sąrašus.

Pokyčiai vyksta ir miško buveinėse. Nekertant brandaus amžiaus sulaukusių miškų, paliekant visus sausuolius ir išvirtusius medžius, sudaromos
geresnės išlikimo sąlygos kai kurioms samanų, kerpių, grybų, vabzdžių
rūšims, taip pat geniniams paukščiams, kurie prisitaikę gyventi būtent
sename miške. Nemaža dalis šių rūšių, gyvenančių ar kitaip susijusių su
natūraliais brandžiais miškais, taip pat yra nykstančios ir saugomos.
Rezervato apsaugos režimas turi teigiamą poveikį kai kurioms plėšriųjų
paukščių ir žinduolių rūšims. Saugomoje teritorijoje jos gali saugiai veistis ir iš dalies maitintis.
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Tvarkymo planas
Atsižvelgiant į ilgamečius tyrimų duomenis, kryptingai vertybių apsaugai užtikrinti buvo parengtas ir 2005 metais Aplinkos ministerijos patvirtintas Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas. Tai
pirmasis pagal naujus reglamentus ir atsižvelgiant į tarptautinę patirtį
parengtas tokio tipo apsaugos ir tvarkymo dokumentas šalyje.
Rezervate išskirtos griežtos (79% rezervato ploto) ir reguliuojamos (21%
rezervato ploto) apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Griežtos apsaugos zona skirta tiesiogiai neįtakojamai gamtinių ekosistemų raidai
užtikrinti, moksliniams tyrimams ir monitoringui vykdyti, o reguliuojamos
apsaugos zonoje planuojama vykdyti gamtotvarkos priemones, skirtas atkurti ir palaikyti saugomų rūšių tinkamą apsaugos būklę, vykdyti pažintinę
švietėjišką veiklą, atkurti žmogaus pažeistą kraštovaizdį.
Tvarkymo plane numatyti pirmaeiliai darbai, orientuoti į rūšių bei
buveinių, kurias Lietuva yra įsipareigojusi išsaugoti pagal Europos
Sąjungos reglamentus, apsaugą. Planuojama palaikyti vertingiausius
pievų bei atvirų pelkių ir kopų plotus. Taip pat tvarkymo planas sudarė
teisines prielaidas rezervato teritorijoje esančio Katros kaimo gyventojų
ūkininkavimui: pievų šienavimui ir/ar ganymui, ariamos žemės sklypų
naudojimui, malkavimui aplinkiniuose miškuose.

Ekoturizmas – turizmo forma, kuri nukreipta į ekologiškai ir socialiai
sąmoningus žmones. Ekoturizmo pagrindinis dėmesys skiriamas vietos
kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimui, tad flora, fauna bei kultūros
paveldas yra pagrindiniai ekoturizmo objektai. Ekoturizmo išskirtinumas
yra tas, kad čia siekiama atsakingos veiklos, kuri sumažintų neigiamą įtaką
aplinkai, skatintų resursų vartojimo efektyvumą, atliekų perdirbimą, vietos
bendruomenių darnią plėtrą.
Į talką ateina pasauliniai, Europos Sąjungos ir nacionaliniai fondai. Darnios plėtros tikslų siekti padeda jau eilę metų Čepkelių rezervate
bei Dzūkijos nacionaliniame parke vykdomi projektai. Iš kurių paminėtinas
Jungtinių Tautų vystymo programos ir Pasaulio Aplinkos Fondo projektas
“Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse” (www.wetlands.lt).
Šio projekto metu buvo inicijuotas rezervato tvarkymo plano rengimas
(apie tvarkymo planą skaitykite žemiau) bei pradėti įgyvendinti gamtotvarkos darbai, rezervato direkcija aprūpinta šiems darbams reikalinga
technika. Taip pat paruoštos švietimo ir informavimo gairės bei priemonės,
tarp kurių paminėtina rezervato interneto svetainė – www.cepkeliai.lt.

Gamtotvarkiniams darbams naudojama specialiai tam skirta technika
Nuotr. E.Anisimovo

• Čepkelių rezervato prieigose sustatyti informaciniai stendai ir kryptinės
rodyklės, padėsiančios susipažinti su teritorija bei joje orientuotis.
• Visi išvardinti objektai praturtino ir darniai įsijungė į esamą pažintinių
takų, dviračių trasų ir lankytinų objektų tinklą, kurio plėtrai bus daug
dėmesio skiriama ir ateityje.
Išvardinti projektai įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant:
Dzūkijos nacionalinio parko direkcijai,
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai,
VšĮ “Gamtos paveldo fondui„,
Biologinės įvairovės informaciniam centrui “Biota„,
Varėnos rajono savivaldybės administracijai.
Itin svarbu, kad kaimo bendruomenėse atsirastų iniciatyvų, kurios išnaudotų ekoturizmo vystymo galimybes. Šiuo metu vis populiarėjant ekoturizmui Europoje ir Lietuvoje gausėja nakvynės ir gidų paslaugų, didėja
tradicinių dirbinių paklausa. Daugėja ir fondų, kurių lėšos gali būti pasitelkiamos perspektyvioms idėjoms realizuoti. Be įprastų verslo plėtros fondų,
bendruomenės gali rengti paraiškas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijai (daugiau informacijos rasite adresu: http://www.dzukijosvvg.lt/), o
nuo 2007 m. spalio mėnesio ir naujam Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos skelbiamam konkursui “Išsaugokime vertybes
veikdami kartu„ (daugiau informacijos rasite adresu: http://www.vstt.lt).

Valstybės siena
Rezervato ribos
Kitų saugomų teritorijų ribos
Geležinkeliai
Pagrindiniai keliai
Sutartiniai ženklai

Kiti keliai
Upės ir kanalai

Rezervato direkcija ir
lankytojų centras

Aukštapelkės

Maudykla

Žemės ūkio naudmenos

Mokomasis takas
Reguliuojamos
apsaugos zona

Žemapelkės ir tarpinio tipo pelkės
Miškai
Pelkiniai miškai
Vandens telkiniai
Sodybos, gyvenamosios vietovės

Gintautas Kibirkštis
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, vyriausiasis geografas

Čepkelių kraštovaizdžio
formavimosi istorija

Prieš keliolika tūkstančių metų dabartinę Čepkelių teritoriją buvo užlieję
ledyno tirpsmo vandenys, kurie čia sunešė daugybę smėlio. Ilgainiui
šis vanduo nutekėjo pietvakarių kryptimi, prieledyninės marios nuseko,
aukštesnėse vietose atsidengė dideli smėlio plotai. Šaltas klimatas
neleido intensyviai augti augalams. Atvirą smėlį lengvai pustė vėjas, taip
formuodamas žemynines kopos, kurios dabar vakaruose ir šiaurės vakaruose juosia Čepkelių raistą. Kopų formavimosi pradžioje pelkyno guolyje
(dabartinio raisto teritorijoje) vis dar tyvuliavo vanduo. Vėliau prieledyninės
marios dar labiau nuseko, tik žemiausiose vietose liko keletas ežerų, o dauguma jų užpelkėjo. Taip pat užpelkėjo aplinkui ežerus buvę sausumos plotai ir palaipsniui susidarė dabartinis Čepkelių pelkynas, kurio ilgis dabar
rytų – vakarų kryptimi siekia virš 12 kilometrų, plotis – virš 7 km.
Šiandieną Čepkeliuose vyrauja aukštapelkė – ji užima didžiąją pelkyno
dalį. Aukštapelkei būdinga tai, kad aukščiausia ji viduryje, o į pakraščius
žemėja. Čepkelių aukštapelkės vidurys vietomis iškyla 2 metrais
aukščiau už pakraščius. Todėl pelkę maitinantis kritulių vanduo nuteka
į aukštapelkės pakraščius. Dalį jo surenka Čepkelių raistui priklausančių
Katros, Ūlos ir Grūdos upių baseinai, kita susigeria į apypelkio smėlynus
ar išgaruoja.
Vakarinės Čepkelių pelkės dalies vandenys suteka į Musteikos upelį, o
šis – į Grūdą. Rytinės raisto dalies vandenys Lynupio (Peklos) upeliu
nuteka į Ūlos upę. Pietine dalimi Čepkelių raistas prisišliejęs prie Katros
upės, kuri išteka iš Čepkelių raisto pietrytinio pakraščio ir vingiuodama
užpelkėjusiu slėniu renka vandenis iš Lietuvos ir iš Baltarusijos pelkių, o
toliau Baltarusijos teritorija plukdo vandenis į Nemuną.

Katros upė
Nuotr. G.Kibirkščio

daugelis kitų rūšių.
Rezervate kasmet veisiasi ar rezervato teritorijoje gyvena 41 rūšies
žinduoliai.

Žmogaus veikla Čepkeliuose
Žmogus prie Čepkelių pelkyno gyveno jau prieš 9 tūkstančius metų.
Seniausius jo pėdsakus archeologai atrado Katros akmens amžiaus
gyvenvietėse. Tada žmogus vertėsi medžiokle, gamtos gėrybių rinkimu.
Javų žiedadulkės, liudijančios apie žemdirbystę Čepkelių prieigose, rastos
2500 metų senumo durpių kloduose – lydiminė žemdirbystė tada jau
keitė kraštovaizdį – žmogus pats kūrė laukus, ganiavas.
Vietiniai gyventojai dar prieš kelis dešimtmečius plačiai naudojo Čepkelių
raisto ir apypelkio gamtos turtus: kirto apypelkyje miškus, grybavo, uogavo,
bitininkavo, šienavo pievas žemapelkėse ir upių slėniuose, ganė galvijus.
Čepkelių pelkės ir šlapios pievos iki XX a. aštuntojo dešimtmečio vietiniams aplinkinių kaimų gyventojams buvo pagrindinė šienavimo vieta. Čia
istorijos bėgyje šienavo Marcinkonių, Darželių, Margionių, Kapiniškių,
Kabelių, Musteikos, Grybaulios, Mardasavo, Puvočių, Kašėtų, Trakiškių,
Bižų, Žiūrų, Zervynų, Mančiagirės, Lynežerio, Krokšlio, Rudnios kaimų
gyventojai. Taip pat šienavo į pietus nuo Čepkelių dar Lietuvoje esančių
baltarusiškų kaimų – Paramėlio, Katros, Pogarendos ir daugelio dabar
Baltarusijos teritorijoje esančių kaimų gyventojai. (nuotrauka su šieno
kūgiais) Šienavimo, ganymo dėka Čepkelių pelkėse, pievose ir aplinkiniuose smėlynuose pastoviai buvo palaikomi mišku neužaugę atviri plotai, reikalingi daugelio retų rūšių egzistavimui. Šiandieniniai rezervate
saugomi Čepkeliai – tai ne tik gamtos, bet ir prie gamtos prisitaikiusio,
neintensyviai ūkininkavusio žmogaus veiklos kūrinys, kurį saugoti ir
puoselėti – mūsų ir ateinančių kartų pareiga.
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Čepkelių apsaugos istorija
Čepkelių raistu pirmasis susidomėjo profesorius Tadas Ivanauskas (XX a.
pradžioje). Jis čia mėgo lankytis baigęs Paryžiaus Sorbonos universitetą
ir dirbdamas Peterburge. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, jis
metus gyveno Musteikos kaime. Bendraudamas su vietiniais gyventojais, dažnai lankydamasis Čepkelių raiste, sukaupė nemažai mokslinės
medžiagos apie Čepkelius, rūpinosi, kad šis raistas būtų išsaugotas. Čepkelius
T. Ivanauskas prisimindavo ir vėliau, pokario metais, kai vadovavo Mokslų
Akademijos Biologijos Institutui.
1948 metais raistas (~10 tūkst. ha) buvo paskelbtas medžioklės rezervatu. Bet tai nebuvo toks rezervatas, kokį mes suprantame šiandien. Čia
buvo uždrausta tik medžioklė, o kita ūkinė veikla šioje teritorijoje liko
po senovei. 1951 metais rezervatas paskelbiamas medžioklės draustiniu. Taip buvo išsaugotos kurtinių tuokvietės, liko perėti gervės, atkurta
briedžių kaimenė. Vis dėlto tik medžioklės uždraudimas Čepkeliuose
neužtikrino būtinos gamtos vertybių apsaugos.
1960 metais buvo įsteigtas Čepkelių raisto botaninis-zoologinis draustinis. Vis dėlto draustinis – ne rezervatas. Pelkės pakraščiuose, pusiasaliuose, salose dar buvo kertamas miškas. Į Čepkelius plūstelėjo daugybė
motorizuotų uogautojų. Raisto apsaugą būtinai reikėjo stiprinti. Todėl
1975 m. rugsėjo 25 d. nutarta Varėnos rajone vietoj Čepkelių raisto botaninio-zoologinio draustinio įsteigti 8453 ha ploto Čepkelių rezervatą ir
aplink jį sukurti 6368 ha ploto apsauginę zoną.

Tarptautinės svarbos teritorija
Per 32 metus rezervato plotas išaugo iki 11227 ha, jo reikšmę įvertino ne
tik Lietuvos, bet ir užsienio gamtininkai ir aplinkosaugininkai. 1993 metais Čepkelių valstybinis rezervatas priskirtas Ramsaro konvencijos saugomoms tarptautiniu mastu itin vertingoms pelkėms, yra įtrauktas į Europos biogenetinių rezervatų tinklą bei į tarptautinį paukščiams svarbių
teritorijų sąrašą. Jis yra ir svarbi Europos Sąjungos saugomų teritorijų
tinklo “Natura 2000„ teritorija, skirta Europos mastu saugomoms rūšims
ir buveinėms išsaugoti.

Mišku į ganyklas genama karvių banda
Nuotr. O.Drobelienės

Čepkelių augalijos ir gyvūnijos
įvairovė
Aukštapelkėje vyrauja ištisinį kilimą sudarančios samanos – kiminai,
gausūs krūmokšniai: gailiai, viržiai, spanguolės. Raiste auga pušaitės,
berželiai, kai kur išlikusios didelės atviros plynės.
Aukštapelkę juosiančiose žemyninėse kopose vyrauja šviesūs pušynai
su gausia kerpių danga. Salose, kopų šiauriniuose šlaituose, lygumose
ir daubose vyrauja pušynai su žaliųjų samanų danga ir krūmokšniais:
viržiais, mėlynėmis, bruknėmis. Rezervato pietvakariuose taip pat auga ir
mišrūs bei lapuočių miškai.
Iš viso rezervate žinoma 881 augalų rūšis, 392 grybų ir kerpių rūšys, 2540
bestuburių rūšių, 13 žuvų rūšių, 15 varliagyvių ir roplių rūšių.
Didelė paukščių įvairovė. Registruotos 186 paukščių rūšys. Čepkeliuose
išlikusios stambios kurtinių, gervių populiacijos, gyvena didieji apuokai, tetervinai, griežlės, juodieji gandrai, lututės, tripirščiai geniai ir dar

Pievos prie Katros upės prieš keletą dešimtmečių
Nuotr. V.Monsevičiaus

Čepkelių raisto platybės
Nuotr. E.Anisimovo

Onutė Grigaitė
Čepkelių valstybinis gamtinio rezervato direkcija, vyriausioji ekologė

Čepkeliai laukia lankytojų
Čepkelių rezervato direkcijoje duris atvėrė naujai įrengtas lankytojų centras su įdomia gamtine ekspozicija.
Lankytojų centras kviečia apsilankyti visus, norinčius geriau susipažinti
su Čepkeliais, jų teritorijoje saugomomis vertybėmis, pajusti gamtos
artumą ir Čepkelių raisto dvasią.
Centre yra įrengta moderni 30 vietų video salė, kur rodomi filmai gamtos
tematika bei organizuojami įvairūs renginiai.
Čia taip pat planuojama rengti pamokas mokiniams ir paskaitas studentams bei visuomenei.
Šiuo metu čia galime pamatyti kūrybinės grupės “Gamtoje„ 2000 m.
sukurtą filmą “Gudų girios širdyje”.
Naujoji Čepkelių rezervato ekspozicija patraukliomis formomis pristato
Čepkelių pelkyno susiformavimo istoriją, supažindina su garsiosiomis
Čepkeliuose išlikusiomis žemyninėmis kopomis, paaiškina gaisrų įtaką
gamtos įvairovei. Gražiai čia dera pelkyno funkcijų svarba bei žmonių
veikla – anksčiau ir dabar. Taip pat galima pamatyti pjūvio per rytinę
Čepkelių dalį stendą, kuris supažindina su kraštovaizdžio ypatumais. Šį
įspūdį dar labiau sustiprina galimybė virtualiai pakeliauti po Čepkelius,
pasiklausyti paukščių giesmių.
Apžiūrėjus ekspoziciją, lankytojams siūloma tęsti kelionę toliau – už 5 km
nuo direkcijos, raisto pakraštyje įrengtame mokomajame take. Taką galima
pasiekti mikroautobusais, automobiliais, dviračiais, pėsčiomis. Važiuoti
dideliais autobusais kol kas sudėtinga, nes kelias tam nepritaikytas.

Atvykus iki mašinų stovėjimo aikštelės, juntama, kad gamtos mylėtojai
yra laukiami: gražiai sutvarkyta aplinka su dviračių stovais, pavėsine, tualetais. Nuo aikštelės iki bokštelio įrengtas takas judėjimo neįgaliesiems
(200 m. ilgio). Tako gale – aikštelė, nuo kurios atsiveria atviros kopos
šlaitas ir raisto platybės. Šalia aikštelės stovi 9 m aukščio medinis bokštas,
suteikiantis progą dar plačiau pasidairyti po Čepkelių apylinkes.
Nuo bokštelio takas laiptais nusileidžia kopos šlaitu link raisto, eina
paraiste, po to kitos kopos ketera iki liepto per aukštapelkę, kuris pasibaigia 1,5 metrų aukščio aikštele. Nuo jos atsiveria raisto su retomis
žemaūgėmis pušaitėmis vaizdas.
Grįžus atgal į sausumą ir pakilus laiptais į kopos viršų takas toliau veda
per jauną ir seną pušyną su sausuoliais, virtuoliais, uoksiniais medžiais,
samanų ir kerpių paklotėmis. Einant taku, apsukamas ratas ir sugrįžtama į
tą pačią vietą – mašinų stovėjimo aikštelę. Mokomojo tako ilgis 1,5 km.
Kelionės mokomuoju taku įspūdžius papildys stenduose pateikiamos
žinios apie patį rezervatą ir jame saugomas vertybes.

Onutė Grigaitė
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, vyriausioji ekologė

Tadas Ivanauskas ir
Gražina Didelytė – savaip
atradę ir atskleidę Čepkelius
XX a. pradžioje jaunas gamtininkas T.Ivanauskas, išsileidęs iš gimto Lebiodkos dvaro kelionėn, perbrido Katros upę ir atrado Čepkelius. Čia sutiko žmones, kalbančius lietuviškai ir apsisprendė tapti lietuviu. 1918
m., baigęs Sorbonos universitetą, kartu su žmona Honorata atsikraustė
gyventi į Musteikos kaimą ir įkūrė čia pirmąją lietuvišką mokyklą. Šią
mokyklą galbūt galėtume laikyti ir pirmąja jaunųjų gamtininkų stotimi
Lietuvoje, nes joje nuolat vyko gamtos stebėjimai ir tyrimai, kuriuose
dalyvavo visi mokiniai ir kaimiečiai. Čia tuomet paruoštas iškamšas
galime pamatyti Kauno zoologijos muziejuje. Metus, praleistus Musteikoje, profesorius vadina gražiausiais gyvenimo metais.
Akademikas T.Ivanauskas kartu su būriu kitų sričių specialistų ir taip pat
su savo draugu – dailininku Antanu Žmuizdinavičiumi kasmet sugrįždavo
į Čepkelius stebėjimams, tyrimams. Profesorius ilgai ir atkakliai rūpinosi,
kad Čepkeliai būtų išsaugoti ateities kartoms.
T. Ivanauskas rašė: “vaikščioti Čepkeliuose – savotiškas menas„. Raistą
kiekvienas mato savitai – per dvasinį ryšį su juo. Dailininkė Gražina
Didelytė nuo mokyklos laikų skaitė profesoriaus knygas, o atėjusi į raistą
atrado tik jai atsivėrusį pasaulį, kuris atsispindi jos kūryboje.
Švenčiant prof.T.Ivanausko 110-ąsias gimimo metines, Čepkelių rezervato direkcijos salėje buvo atidaryta dailininkės G.Didelytės paroda “Raisto
slėpiniai„.
Prof. T.Ivanausko monograma
Dail. G.Didelytė

Mokomajame take įrengtuose stenduose pateikiama informacija apie Čepkelių gamtą
Nuotr. G.Kibirkščio

Mokomasis takas Čepkeliuose
Nuotr. E.Klimavičiaus
G. Didelytės parodos “Raisto slėpiniai„ atidarymas Čepkelių rezervato direkcijoje 1992 m.
Nuotr. brolių Černiauskų

Lieptelis į pelkę
Nuotr. G.Kibirkščio

Svarbi informacija!
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad gamtiniai rezervatai stengiasi
išsaugoti kiek įmanoma natūralesnį, mažiau sutrikdytą gamtos ritmą,
dėl to lankytis rezervate leidžiama tik lydint direkcijos darbuotojui arba
gavus direkcijos raštišką leidimą.
Lankytojų centrą ir ekspoziciją galima aplankyti darbo dienomis:
pirmadieniais-ketvirtadieniais 8-17 val.,
penktadieniais 8-15.45,
pietų pertrauka-12-12.45 val.
Norint atvykti šeštadienį, prašome iš anksto pranešti ir suderinti laiką
su rezervato darbuotoju tel.+370 ( 8) 310 44686.
Maloniai kviečiame!

Dailininkė prieš 10 metų apsigyvenusi Rudnelės prie Skroblaus kaime
ištisus metus stebėjo paukščius ir juos piešė. 2004 m. vėl surengėme
Čepkeliuose jos parodą “Žemės sparnai„, skirtą prof. T.Ivanauskui. Tuomet
ji sukūrė ir šią profesoriaus monogramą.
Man teko laimė lankyti pradžios mokyklą tame pačiame name, kuriame ji
buvo T.Ivanausko laikais, skaityti jo paties ranka užrašytas knygas, dovanotas Musteikos mokyklai ir taip pat bendrauti su dailininke G. Didelyte.
Galbūt iš tos lemtingos bendrystės, 2005 m. gimė knygelė “Raiste„. Ją
G.Didelytė iliustravo, o taip pat originaliai pavadino joje aprašytus augalus, paukščius ir reiškinius.
Čepkelių simbolis – kurtinys. Prof. T.Ivanauskas nepaliovė gėrėjęsis šiuo
archaišku didingu paukščiu, vaizdžiai aprašė jų paslaptingas tuoktuves ir aistringas giesmes. G.Didelytė nupiešė karališkas kurtinių ir tetervinų vėduokles.
Šių dviejų žmonių ryšyje su Čepkeliais yra daugybė atitikmenų, sutapimų,
kurie mums paliudija apie šio krašto įvairiapusį turtingumą ir iš kitos
pusės apie prigimtinį kiekvieno žmogaus santykį su gamta ir iš to santykio trykštantį gyvenimo grožį.
Kokie pulkai uogautojų, medžiotojų, dvariūnų, šienpjovių, grėbėjėlių,
pabėgėlių, kariūnų, giesmininkų, žvejų, piemenų, medkirčių, bitininkų,
mokslininkų, menininkų savo gyvenimo juostoj įpynė Čepkelius ir kartu
savo įrašą paliko jų metrašty.

“Raisto vėduoklės„
Dail. G.Didelytė

Jonas Klimavičius
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, direktorius

Dabartinėje Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje (prieš
jo įkūrimą) šimtmečius aplinkinių kaimų gyventojai uogavo, grybavo,
šienavo, medžiojo, ganė gyvulius, apypelkio miškuose kirto medžius.
Vyko intensyvi ūkinė veikla, kuri kėlė grėsmę daugeliui gamtos vertybių
išlikimui. Norint ja išsaugoti,1975 metais buvo įkurtas Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas.
Uždraudus bet kokią ūkinę veiklą, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje, bet suvokiant vietinių gyventojų gyvenimo būdo tradicijas,
paliktos kelios išimtys: aplinkinių kaimų gyventojams leidžiama rinkti
spanguolių uogas, grybauti ir ganyti gyvulius. Nustatytas uogavimo ir
grybavimo laikas – 10 dienų nuo rugsėjo mėnesio pirmojo šeštadienio.
Gėrybes rinkti galima tik turint Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
direkcijos išduotą leidimą. Gyventojų amžius Dzūkijos kaimuose senėja,
mažėja ir uogautojų, renkančių spanguoles Čepkelių rezervate. Jeigu
prieš penkiolika – dvidešimt metų leidimų spanguoliauti buvo išduodama
apie 2000 vnt. per metus – tai paskutiniaisiais metais jų išduodama tik
apie 400 vnt. Didelę įtaką tam turėjo ir rezervato darbuotojų stiprinama
apsaugos kontrolė, leidimų uogauti išdavimo tvarka. Spanguolių rinkėjų

ženklų mažėjimą lėmė ir socialinė padėtis – atsirado naujų darbo vietų,
jaunimas iš kaimo išvyko į miestą, užsienį. Pabrėžti reikia ir tai, kad
spanguolių rinkimas raiste yra sunkus darbas. Nueiti pelkėje 2-3 kilometrus, pririnkti ir parnešti apie 25 kg uogų – ne kiekvienas tai įveiks. Tokių
stiprių moterų, kurios anksčiau buvo pagrindinės uogautojos, jau ne
daug apylinkėse teliko arba jos senyvo amžiaus.Gal dėl to paskutiniuoju
laiku pasitaiko vis daugiau jaunų, “naujo tipo„ uogautojų. Ir uogaujama
kitaip – ne rankomis, o dažniausiai su rinktuvėmis, įvairaus dydžio metaliniais indais. Gamtai daroma žala, nutraukomi spanguolių uogienojų
ūgliai, lapeliai. Mūsų šalyje rinkti uogas tokiais metodais draudžiama ir
už tai taikoma administracinės nuobaudos.
Kalbant apie dabartinį spanguolių rinkimą Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato teritorijoje, galima teigti, kad jis esminės žalos nedaro. Be
to, uogautojų minamų takų dumblas padeda išlikti daugeliui tilvikinių
paukščių. Didžiausia blogybė yra ta, kad rezervate paliekamos šiukšlės
– plastikiniai buteliai, polietileno maišeliai ir kt. Tikiuosi ir viliuosi, kad
ateityje spanguolių rinkėjai Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
teritorijoje taps kultūringesni, supratingesni, labiau vertins ir puoselės
aplinką, kurios dalimi ir patys yra.

