Miškai

Rezervatas

Y

Čepkelių rezervate miškais apaugę 8402 ha. Didžioji miškų
dalis, net 74% visų medynų - pušynai, augantys tiek sausuose
smėlynuose, tiek pelkynuose. Jų vidutinis amžius 60 metų.
Kai kur tarp pušų įsiterpia pavieniai beržai, kitur į viršų
stiepiasi ąžuoliukai ar eglės. Pušynus pamėgę briedžiai. Plačiai paplitę ir šlapi juodalksnynai bei beržynai. Rezervate
miškas nekertamas, todėl daug senų ir nudžiūvusių medžių.
Tai sąlygoja genių ir kitų uoksinių paukščių gausą.

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas įkurtas 1975 metais,
užima 11 212 ha plotą. Jame saugomas didžiausias Lietuvoje
natūralaus hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas, žemyninės kopos ir miškai, augalai, gyvūnai ir grybai. Čepkeliai
svarbūs tarptautiniu mastu - jie paskelbti NATURA 2000
teritorija (ES saugomų teritorijų tinklo dalimi), taip pat įrašyti
į Ramsar konvencijos (saugančios tarptautinės reikšmės
šlapžemes) sąrašą .

Žmonių veikla

,

Prie Ūlos ir Katros upių rastos akmens amžiaus gyvenvietės liudija, kad ties Čepkeliais žmonės įsikūrė jau seniai. Čia jie
medžiojo, žvejojo, rinko uogas ir grybus, iš drevių kopinėjo
medų. Vėliau kirto mišką, arė dirvą, ganė gyvulius, šienavo,
slapstėsi nuo negandų. Įkūrus rezervatą, žmogaus ūkinė veikla Čepkeliuose buvo apribota. Dabar tik aplinkinių kaimų gyventojams rezervate išimties tvarka leidžiama pasirinkti spanguolių ir grybų.
Lankytojams Čepkelių rezervate įrengtas 1.5 km ilgio
mokomasis takas. Jis yra 5 km piečiau Marcinkonių. Taką lankyti galima turint direkcijos išduotą leidimą arba lydint gidui.
Nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d. tik lydint gidui, ne didesnėmis
nei 20 žmonių grupėmis.
Marcinkonyse įrengta Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekspozicija, supažindinanti su pelkyno ir kopų formavimosi raida bei gyvosios gamtos vertybėmis.

ČEPKELIŲ
Lūšis

Adresas: Šilagėlių g. 11, Marcinkonys, 65303 Varėnos raj.
Tel. 8 310 44466
El.paštas: cepkeliai@takas.lt; info@dzukijosparkas.lt;
www.cepkeliai.lt
Nuotraukos:
Eugenijaus Drobelio, Gintauto Kibirkščio, Evaldo Klimavičiaus,
Martyno Povilaičio, Agnės Martinkonienės, Eugenijaus Anisimovo.
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e2. Kastinis

Pelkynas

Marcinkonys

Čepkeliuose plyti didžiulis pelkynas, kurio
amžius siekia daugiau nei 10 tūkst. metų. Rytų-vakarų kryptimi jis tęsiasi 12 km, šiaurėspietų – 7 km. Norint jį visą apeiti, tektų pelkės
pakraščiu žingsniuoti 83 km. Šiaurinėje pelkyno dalyje susikaupęs storas, vietomis net
6 m, durpių sluoksnis. Čia visą paviršių dengia kiminai, nedidelė augalų įvairovė, auga
skurdžios pušaitės, kurios net sulaukusios
100 metų, tesiekia 6-8 metrų aukštį. Tokiuose miškuose tuoktuves kelia kurtiniai, o
plynėse - tetervinai. Tikra šių pelkių įžymybė
- saulašarė, gebanti prisivilioti ir maitintis
vabzdžiais. Piečiau, iki pat Katros upės, tęsiasi klampūs viksvynai ir nendrynai, apaugę
karklais, beržais ir juodalksniais. Tai gervių
gyvenamos vietos.

Gervės

Pelkinis gailis

Pelkinis žinginys
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Šiaurėje ir vakaruose Čepkelių pelkyną juosia žemyninės
kopos - Dzūkijos kopyno, besitęsiančio nuo Varėnos iki
Druskininkų dalis. Kopos pradėjo formuotis prieš 16 tūkst.
metų. Ištirpus ledynui ir nusekus prieledyninėms marioms
atsivėrė dideli smėlio klodai. Šaltas sausas klimatas leido
vėjui laisvai siausti augalų nesutvirtintame smėlyje, klostyti
kopas. Atšilus klimatui kopos užaugo miškais, pustymas
sustojo. Ilgiausių Čepkelių apypelkio kopų ilgis viršija 2 km,
plotis siekia iki 250 m. Kopose veši smiltyniniai gvazdikai,
vėjalandės šilagėlės, kalninės arnikos. Čia gyvena lygiažvyniai žalčiai, margieji grambuoliai, ūsuočiai dailidės.

Rezervato ekspozicija

Rytinėje pelkyno dalyje telkšo 21 ežeras. Kai
kurie jų - prieledyninių marių likučiai. Didžiausias šių ežerų - Ešerinis - 14.5 ha, jo gylis 4.7 m.
Kiek mažesnis Žaliasis ežeras - 6.6 ha, gylis 3.2 m. Kiti ežerai susidarė daug vėliau, jau
susiformavusios pelkės įdubose. Jie yra seklūs, iki 1.5 m gylio, pakrantės klampios, sunkiai prieinamos. Toks yra Čepkių ežeras. Jis 3
4' ha dydžio, o giliausia vieta tesiekia 1.25 m. Visuose pelkiniuose ežeruose vanduo rūgštus,
todėl žuvų juose mažai, tik ešeriai, dar unguriai, čia gali išgyventi. Ežeruose apsistoja dideli keliaujančių ančių ir žąsų pulkai. Ežeruose rasta virš 130 rūšių dumblių.
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Visas pelkynas iškaišytas brandžiu mišku
apaugusiomis sausmėmis, 1-2 metrus iškilusiomis virš pelkės paviršiaus. Čepkeliuose tokių salų yra apie 80. Dauguma jų - kylančios
durpių storymės nuskandintų kopų viršūnės.
Ilgiausios salos - Irucių, Ilgas šilas - tęsiasi apie
kilometrą. Kai kuriose salose žaliuoja 300 metų pušys, veši plačialapės klumpaitės, svogūninės kartenės. Nuošalios vietos pamėgtos
juodųjų gandrų, jūrinių erelių, ten urvus rausia vilkai, užklysta
lūšys. f
.
.. .. I, . J.
,,,... ; ',....,...,.. '
I.
.
. I. . . .1. $1
d.

...

Vandens telkiniai
0

0,5

1

I

C

2

3

I

I

4
I

5 Km
I

Sodybos,

gyvenamosios vietoves

Katros upė
Lėtai srūvanti Katros upė daugiau nei 20 km vandenis renka
iš Čepkelių pelkyno. Visas jos ilgis 109 km. Upė siaura, daug
kur tik 1-2 m pločio, bet sietuvose ji išplatėja iki 15-20 m ir
siekia daugiau nei 3 m gelmę. Katros aukštupyje neršia meknės, gyvena medvarlės. Upės slėnyje išlikę nedideli kadaise
šienautų pievų ploteliai, kur gyvena griežlės, stulgiai. Paupyje suręsta daug bebrų trobelių.
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