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Onuškio apylinkių augalija
Zofija Sinkevičienė
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Įvadas
Buvusio Onuškio valsčiaus teritorija priklauso Pietų Lietuvos aukštumos 

fiziniam geografiniam rajonui ties smėlėtosios Piìtryčių lygumõs riba. Jis apima 
Ve»knės ir Me»kio vandenskyrą bei jų intakų aukštupius. Tai žemiausia Dz¾kų 
aukštumõs dalis (~160 m absoliutaus aukščio), įsiterpusi tarp Aukštådvario (257 m) 
ir Da÷gų (204 m) kalvônų. Moreniniai gūbriai išsidėstę atokiau vieni nuo kitų, vie-
tomis juos skiria priesmėlingais, smėlingais dariniais nukloti plotai, kitur – buvusios 
patvankos vandens aplyginti užpelkėję priemolingi tarpgūbriai (Kavoliutė, 2012). 

Natūrali augalija ir žemės ūkio naudmenos dėl kalvoto reljefo, užpelkėji-
mo ir vietomis gana menko žemių našumo užima daugiau ar mažiau vienodą 
plotą. Dabartinė augalija – XX a. antrojoje pusėje ir pastaraisiais dešimtmečiais 
vykusios žemėnaudos kaitos rezultatas. Natūraliausi išlikę šlapių miškų ir pelkių 
kompleksai, neretai apsupti sausų miškų plotais. Daugiausia jų plyti į vakarus ir 
pietus nuo Õnuškio. Brandžiausi sausi miškai daugelyje vietų iškirsti, be to, labai 
nukentėjo nuo 2010 m. viesulo. Natūrali žolinė augalija užima nedidelę teritorijos 
dalį. Praėjusio amžiaus antrojoje pusėje įvairiais laikotarpiais vykusi sausinamoji 
melioracija sunaikino didelius natūralių šlapių pievų ir žemapelkių plotus. Jų vie-
toje įrengtos kultūrinės pievos ir ganyklos, pastaraisiais metais mažai šienaujamos 
ir ganomos, palaipsniui užauga krūmais. Medžiais ir krūmais apaugusi ir didelė 
dalis nedirbamų žemės plotų.

Nuo vaikystės galėjau stebėti, kaip keičiasi mano gimtojo Ramõšiškių ir 
gretimo Jùrgionių kaimo augalija. Margažiedes šlapias pievas su purienomis ir 
„gegutės abrūsėliais“ keitė monotoniškos sėtinės, nyko tarpkalvinės pelkaitės su 
spanguolynais, pelkėse seko lagai, raukėsi liūnai ir stiebėsi pelkinės pušys, pa-
slėpdamos kitoje raisto pusėje mišku užsodintas kalvų keteras, buvusius tremti-
nių laukus. Kolūkių žemės buvo gana intensyviai dirbamos, pievos šienaujamos 
ir ganomos. Atkūrus nepriklausomybę, kaimo sodybos tuštėjo, mažėjo dirbamų 
žemių, šienaujamų pievų, pradėta intensyviai kirsti miškus. 

Publikuotų duomenų apie Onuškio apylinkių florą ar augaliją nėra, tačiau 
čia yra lankęsis profesorius P. Snarskis ir jo surinktų augalų herbariuminiai pa-
vyzdžiai saugomi Botanikos instituto (BILAS) herbariume. 1993 m. atlikti G¸jaus 
telmologinio draustinio, 1995 m. – Kerºplio ir Rieznôčios durpônų augalijos tyrimai 
(autorės nepublikuota medžiaga). 2012 m. augalijos tyrimai vykdyti atliekant euro-
pinės svarbos buveinių inventorizaciją. 

Metodika
Buvęs Onuškio valsčius užima 

daugiau kaip 400 km2 plotą, todėl auga-
lijos tyrimai atlikti ne visoje teritorijoje. 
2010–2012 m. maršrutiniu metodu deta-
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liau tyrinėtos į vakarus ir pietus esančių Onuškio apylinkių – Jurgionių, Onuškio, 
Brastos, Dusmenÿ, Di»žamenių miškai, kurie yra pelkių, pelkinių ir sausųjų miškų 
kompleksai, taip pat Jurgionių, Ramošiškių kaimų apylinkių žolinė augalija. Au-
galijos charakteristikai panaudota 1995 m. atliktų Kerėplio ir Rieznyčios durpynų, 
1993 m. Gėjaus telmologinio draustinio floros ir augalijos tyrimų medžiaga.

Miškų ir aukštapelkių bendrijų aprašymai buvo atliekami 100 m2 ploteliuose, 
pievų, žemapelkių ir vandens – 4 m2 laukeliuose ar natūraliose bendrijos ribose, 
augalų gausumą ir padengimą juose vertinant pagal Braun-Blanquet (1964) meto-
diką. Pagrindiniai augalijos vienetai (asociacijos) įvardijami pagal Balevičienę ir kt. 
(1998), Pott (1995), Matuszkiewicz (2006). Induočių augalų pavadinimai pateikiami 
pagal Gudžinską (1999), samanų – pagal Jukonienę (2002), Jankevičienę (1998). 
Pirmą kartą tekste minint augalų rūšių ir bendrijų taksonų vardus, nurodomi jų 
lotyniški pavadinimai.

Rezultatai

Pelkių ir pelkinių miškų augalija
Tirtos teritorijos pelkės – tipiškos nuo pajūrio nutolusių vietovių aukštapelkės, 

kurių paviršius neišgaubtas, o centrinėje dalyje nėra aiškios kimininės plynės su 
retomis nykštukinėmis paprastosios pušies formomis – krūmokšnio formos Pinus 
sylvestris f. pumila ir eglutės formos

P. sylvestris f. wilkommii. Aptinkami tik nedideli tokių plynių fragmentai, 
sudarantys mozaiką su aukštapelkiniais plynraisčiais, kuriuose auga tik žemaūgės 
paspartėjusio augimo jaunos pušaitės arba pavienės 1–6 m aukščio pušys (P. syl-
vestris f. Litwinowii), rečiau 8–15 m aukščio P. sylvestris f. uliginosa. Plynesnės 
pelkių vietos palaipsniui pereina į pelkinius pušų, rečiau lapuočių miškus. Pelkių 
salose, salelėse ir į jas įsiterpiančiuose pusiasaliuose vyrauja spygliuočių arba 
mišrūs miškai. Neretai pelkių augaliją paįvairina jose telkšantys įvairaus dydžio 
liekaniniai ežerai.

Jurgionių miško pelkės (Gėjaus telmologinis draustinis)
Natūraliausia pelkių augalija** išlikusi Gėjaus telmologiniame (ir kraštovaiz-

džio) draustinyje, dabar svarbioje buveinių apsaugos (Natura 2000) teritorijoje, 
kurioje saugomos Europos mastu vertingos ir nykstančios pelkių ir miškų buveinės 
(Rašomavičius, 2012). Iš aplinkinių pelkių ji patyrė bene mažiausią sausinamosios 
melioracijos poveikį, nors ši vykdyta gana dideliame apypelkio plote Griovinÿ, 
Varliÿ, Jurgionių ir Ramošiškių kaimų teritorijose Dusmenõs aukštupyje. Pati 
Dusmenâ ištiesinta ir tokia pasiekia piečiau esantį Didžiùlio ežerą. 

Pelkinė augalija užima didžiąją draustinio dalį, ypač paplitusi pietinėje da-
lyje, šiaurinėje įsiterpia tarp salas ir pusiasalius formuojančių įvairaus stambumo 
keimų. Pietinėje dalyje pelkė pati atviriausia, čia labiausiai išplitusi aukštapelkinių 
plynių ir plynraisčių augalija. Tai ne tik hidrologinių sąlygų, bet ir besikartojančių 
pelkės gaisrų pasekmė. Atvirų pelkės 
plotų augalijai būdingos magelaninių 
kiminynų (Sphagnetum magellanici) ben-

** Augalų nuotraukos pateiktos knygos spalvotajame 
lanke.



3

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. BIOLOGIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

drijos, kurių samanų dangoje vyrauja magelaninis, raudonasis ir rudasis kiminai 
(Sphagnum magellanicum, S. rubellum, S. fuscum), auga krūmokšniai – siauralapė 
balžuva (Andromeda polifolia), šilinis viržis (Calluna vulgaris), spanguolės (Oxycoccus 
palustris), iš žolinių augalų tik kupstinis švylys (Eriophorum vaginatum). Palyginti 
lygiame pelkės reljefe nemažai aukštesnių kimsų, ant kurių ypač gausiai auga 
durpyninis gegužlinis (Polytrichum strictum). Pavieniui pradeda augti iki 1 m 
aukščio pušaitės (Pinus sylvestris), nors yra siekiančių iki 5 m aukščio. Vietomis 
matyti išlikę po gaisro pušaičių stuobriai. Gaisro mažiau paliestose ar nepaliestose 
vietose arčiau Gėjuko ežero ir miško paplitusios gailinio pušyno (Ledo-Sphagne-

Spartaus augimo 
pušaitės aukštapelkės 
plynėje

Senos ir jaunos  
plynraiščio pušys
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tum magellanici) bendrijos, kurių medžių 
ardą sudaro tankesnės ir aukštesnės nei 
plynėje (~5 m) pušaitės, o krūmokš-
nių arde vyrauja viržis, pelkinis gailis 
(Ledum palustre), vaivoras (Vaccinium 
uliginosum), rečiau – juodoji varnauogė 
(Empetrum nigrum) ar durpyninis berei-
nis (Chamaedaphne calyculata). Samanų 
dangą sudaro magelaninis ir siauralapis 
(Sphagnum angustifolium) kiminai, žalio-
sios samanos – šilsamanės (Pleurosium 
schreberi), atžalinės gūžtvės (Hylocomium 
splendens).

Magelaninių kiminynų ir gailinių 
pušynų mozaika būdinga ir kitai pelkės 
daliai, tačiau čia gaisrų nėra buvę apie 
50 metų, todėl vyrauja gailiniai pušynai, 
palaipsniui pereinantys į vaivorinius 
pušynus (Vaccinio uliginosi-Pinetum). 
Pastarieji užima tarpinę padėtį tarp 
pelkinių ir sausų augaviečių miškų. 
Jie formuojasi dirvožemiuose su plonu 
durpės sluoksniu, vietomis sudaro nemažus ištisus masyvus, supa pelkėse pasi-
taikančias salas, pusiasalius. Brandžiausi šio tipo bendrijų medynai yra centrinėje 
Gėjaus draustinio dalyje, ypač vakariniame Gėjaus ežero pakraštyje ir šiauriau jo. 
Medžių arde vyrauja jau ne pelkinės, bet aukštaūgės pušys, krūmokšnių dangoje 
gausu mėlynių (Vaccinium myrtillus), bruknių (Vaccinium vitis-idaea), vaivorų ir gailių. 
Samanų danga ne visur vienodai išsivysčiusi. Intensyviai uogaujamuose plotuose ji 
gana menka, kitur vešli, tačiau vyrauja ne kiminai, o žaliosios samanos – šilsama-
nė, pelkinė tranšė (Aulacomnium palustre), purioji dvyndantė (Dicranum polysetum).

Perteklinio drėkinimo sąlygos nulėmė pelkinių lapuočių miškų paplitimą 
draustinyje. Šlapių juodalksnynų (Carici elongatae-Alnetum glutinosae) pasitaiko 
visoje teritorijose, bet brandžiausi medynai telkiasi centrinėje parko dalyje apie 
Gėjaus ežerą, ypač rytiniame jo pakraštyje. Čia aptinkamos tipiškos bendrijos su 
būdingais kupstais apie juodalksnių (Alnus glutinosa) ir plaukuotųjų beržų (Betula 
pubescens) kamienus. Tarp kupstų paprastai ilgą laiką telkšo vanduo, todėl auga 
viksvos (Carex acutiformis, Carex elongata), pelkinis papartuolis, pelkinis žinginys 
(Calla palustris), pelkinė puriena (Caltha palustris). Ant kupstų auga daug sauses-
nėms augimvietėms būdingi augalai – smailialapis papartis (Dryopteris carthusiana), 
durpyninė našlaitė (Viola palustris), kiškiakopūstis (Oxalis acetosella), dvilapė medutė 
(Maianthemum bifolium) ir kt. Tai turtingos rūšių miško bendrijos, jose ypač didelė 
samanų rūšių įvairovė, susiformuojanti ne tik ant kupstų ir tarpkupsčiuose, bet 
ir medžių kamienų pamate, ant stuobrių ir pūvančios nuvirtusių medžių me-
dienos. Ten, kur kupstėtumas mažesnis, šio tipo miškų samanų dangoje vyrauja 
garbanotasis kiminas (Sphagnum squarrosum), o žolių dangoje, be viksvų, gausiai 

Sena pelkinė pušis ir jaunos sparčiai augančios 
pušaitės
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auga siauralapis lendrūnas (Calamagrostis canescens), kartais nendrės (Phragmites 
australis). Vietomis medžių arde įsivyrauja plaukuotasis beržas (Betula pubescens), 
o pelkės pakraščiuose neretai ir karpotasis beržas (Betula pendula).

Nors ir neužimdamos didelių plotų, svarbią pelkių augalijos dalį sudaro 
liūnų ir klampynių augalų bendrijos – svyruokliniai viksvynai (Caricetum limosae) 
ir baltieji saidrynai (Rhynchosporetum albae). Tai šlapiausiose aukštapelkių vietose 
įsikuriančios svyruoklinės viksvos (Carex limosa), baltosios saidros (Rhynchospora 
alba), pelkinės liūnsargės (Scheuchzeria palustris) bendrijos su smailiašakiu (Sphagnum 
cuspidatum) arba magelaniniu kiminais. Iki apypelkio sausinimo šios bendrijos 
buvo daug plačiau paplitusios atviruosiuose pelkės plotuose. Dabar jų daugiausia 
apie Kaliūkšlio ežerėlį, į šiaurvakarius nuo jo; nedideliais lopais išsibarsčiusios 
šiauriniame Gėjaus krante.

Prie nykstančių tarpinio tipo pelkių bendrijų priskirtini ir laibieji viksvynai 
(Caricetum lasiocarpae). Dar prieš dvidešimt metų buvę apie Gėjuko ežerą ir šiau-
rinės draustinio dalies pelkių pakraščių ir tarpkalvinių tarpinių pelkių viksvynai 
šiuo metu yra apaugę medžiais, dažniausiai beržais arba karklų (Salix aurita, 
S. cinerea) krūmais.

Onuškio miško pelkės
Šiaurinėje dalyje Jurgionių miškas susisiekia su Onuškio mišku, kurio vakari-

nėje dalyje plyti aukštapelkė su Rieznyčios durpynu. Iš jo grioviais ir ištiesintomis 
upių vagomis nutekantys vandenys, kaip ir šiaurinės Gėjaus draustinio dalies, 
priklauso Verknės upės baseinui. Durpynas užima apie trečdalį (229 ha) aukšta-
pelkės ploto. Kasimo plotas buvo paruoštas (pašalinti medžiai) apie 1990 m., bet 
vėliau apleistas. Šiuo metu didelėje dalyje kasamos durpės. Dar neeksploatuojami 
arba jau apleisti plotai apaugę beržais (Betula pendula, B. pubescens), viržiais ir ge-
gužliniais. Išlikusioje pelkėje vyrauja gailiniai pušynai (Ledo-Sphagnetum magellanici), 
tačiau centrinėje dalyje jie sudaro mozaiką su aukštapelkinių plynių (Sphagnetum 
magellanici) bendrijomis. Botaniniu požiūriu vertingi išlikusių tarpinių pelkių bend-

Kaliūkšlio ežero liūnas 
ir pelkinis miškas
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rijų plotai, kuriuose vyrauja laibųjų viksvynų (Caricetum lasiocarpae) bendrijos. Jų 
gana retą žolyną sudaro laiboji, svyruoklinė ir snapuotoji viksvos, krūmokšnių 
arde vyrauja siauralapė balžuva, samanų dangoje – smailusis (Sphagnum fallax) ir 
magelaninis kiminai. Iš saugomų rūšių čia gana gausiai auga siauralapė gegužraibė 
(Dactylorhiza traunsteineri), mėlynialapis ir laplandinis karklai (Salix myrtilloides, 
S. lapponum). Dar prieš dvidešimt metų šie plotai buvo daug šlapesni, vietomis 
su svyruoklinių viksvynų fragmentais. Tuo metu čia augo dar viena saugoma 
gegužraibinių šeimos augalų rūšis – pelkinė laksva (Hammarbya paludosa). Dėl 
artimos durpyno kaimynystės šie plotai apsausėjo ir sparčiau užželia pelkiniais 
beržais, o pakraščiuose – karklų (Salix aurita, S. cinerea) krūmais.

Pietinėje Onuškio miško dalyje plyti Kerėplio pelkė ir durpynas. Šią miško 
dalį drenuoja Mùsės baseinas. Durpynas užima 166 hektarų plotą, kuriame nuo 
1984 metų buvo kasamos durpės. Nuo 1992 m. nebenaudojamas. Durpynas keletą 
kartų degė, paskutinį kartą 2002 m. Santykinai natūraliausia pelkės augalija išlikusi 
šiaurinėje ploto dalyje su Kerėplio ežeru. 1995 m. tyrimų duomenimis, čia vyravo 
gailiniai pušynai, pereinantys į pelkinius (Vaccinio uliginosi-Pinetum) pušynus. Piet-
vakariniame ežero pakraštyje buvo išlikę klampynių su nedideliais ežerokšniais 
kompleksai. Čia vyravo saidrynų bendrijos, kuriose gausiai augo baltoji saidra, 
ilgalapė saulašarė (Drosera anglica), siauralapis švylys (Eriophorum angustifolium). 
Klampynę supo šlapių magelaninių kiminynų bendrijos. Apie užankantį ežerėlį ir 
Kerėplio pakrantėse buvo išplitusios svyruoklinių viksvynų bendrijos su svyruokline 
viksva, baltąja saidra, siauralapiu švyliu, žiląja viksva (Carex cinerea), smailiuoju 
ir magelaniniu kiminais. Kerėplio ežero liūne buvo aptinkami laibieji viksvynai 
su vyraujančiomis viksvomis (Carex lasiocarpa, C. cinerea, C. nigra), puplaiškiais, 
pelkiniu saliavu (Peucedanum palustre), pelkine sidabražole (Potentilla palustris).

Diržamenių telmologinio draustinio ir Bildiškių ežero pelkės 
Šios dvi pelkės priskirtinos prie drastiškiausiai nusausintų tirtos teritorijos 

plotų. Sausinimo kanalai ne tik juosia pelkių pakraščius, bet ir jas kerta. Todėl 

Beržais apauganti 
tarpinė pelkė
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abiejose pelkėse visai nėra plynų vietų, net ir plynraisčiai užima labai mažą plotą, 
o vyrauja pelkiniai pušų miškai. Dėl apsausėjimo pailgėję pušų metūgiai ir stori 
kamienai rodo paspartėjusį jų augimą. Diržamenių pelkės pakraštyje pelkiniai 
pušynai pasiekė tokią brandą, kad buvo iškirsti. Šlapiausioms pelkių vietoms 
būdinga augalija išlikusi tik ežerus supančiuose liūnuose.

Pelkinių ežerų augalija
Visų pelkėse telkšančių ežerų vanduo rudas, rūgštus, todėl jie priskirtini 

prie distrofinių ežerų. 
Gėjaus pelkėje yra keturi ežerai – Gėjus, Gėjukas, Kaliūkšlis ir Laumežeris. 

Gėjaus ir Kaliūkšlio ežerų vandens reakcija panaši (pH apie 6,5), Gėjuko pH 4,04, 
Laumežerio pH 3,65. 

Jie skiriasi ne tik dydžiu, bet ir augalija, kuri įvairiausia didžiausiame Gė-
jaus ežere. Su pelke besiribojančius Gėjaus ežero krantus juosia įvairaus pločio 
papartuolinio nendryno (Thelypteridi-Phragmitetum australis) juosta, kurią sudaro 
vyraujantis pelkinis papartuolis (Thelypteris palustris), paprastoji nendrė (Phragmites 
australis), snapuotoji ir laiboji (Carex rostrata, C. lasiocarpa) viksvos, o vakarinėje 
pakrantėje ir plačialapis švendras (Typha latifolia). Ties sąsmauka, kur į ežerą re-
miasi mineralinės salos, nendryno juosta nutrūksta – ją keičia snapuotojo viksvyno 
(Caricetum rostratae) bendrijos, kuriose, be snapuotosios viksvos, gausiai auga ir 
trilapis puplaiškis (Menyanthes trifoliata). Nors ežeras seklus, tačiau dėl menko 
vandens skaidrumo augalija nėra labai vešli. Plačiojoje šiaurinėje ežero dalyje 
plūdurlapių augalų juostoje dažniausiai auga paprastoji lūgnė (Nuphar luteum) ir 
mažažiedė vandens lelija (Nymphaea candida), siaurojoje – plūdurlapė plūdė (Po-
tamogeton natans). Povandeninių augalų – svetimžemės kanadinės elodėjos (Elodea 
canadensis), plokščiosios plūdės (Potamogeton compressus) ir samanos tribriaunės 
nertvės (Fontinalis antipyretica) – pasitaiko abiejose ežero dalyse, tačiau pietinėje 
dalyje povandeninė augalija daug vešlesnė ir dengia beveik visą seklaus ežero du-
gną. Botaniniu požiūriu vertingiausias Kaliūkšlio ežerėlis, kuriame auga mažažiedė 
lūgnė (Nuphar pumilum). 1980–1990 m. šis augalas sudarė iki 3 m pločio juostą 
beveik apie visą ežerą. Jame negausiai augo ir mažažiedė vandens lelija. 2012 m. 
pastebėta, kad ežero vanduo tapo drumstas, mažažiedžių lūgnių labai sumažėjo, 
labiau paplito mažažiedė vandens lelija. Tam įtakos galėjo turėti pastebimai su-
intensyvėjusi ežere mėgėjiška žvejyba, žuvų maitinimas. Tas galėjo paveikti labai 
lengvai pažeidžiamą tokių mažų ežerų ekosistemą ir tokių specifinių buveinių 
augalus. Gėjuko ir Laumežerio ežeruose auga tik samanos – smailiašakis kiminas 
(Sphagnum cuspidatum) ir vandeninė liūnsamanė (Warnstorfia fluitans). 

Labai skurdi ir Kerėplio ežero (pH 5,17) augalija – čia auga tik ežeriniai 
meldai (Schoenoplectus lacustris) ir paprastoji lūgnė. Pastarosios aptiktos ir Bildiškių 
ežerėlyje. Diržamenių pelkės ežerėlyje augalų visiškai nėra.

Miškai
Sausų ir vidutinio drėgnumo augimviečių miškai yra intensyviai naudojami 

ir daugelyje vietų iškirsti arba išvalyti nuo virtuolių ir nuolaužų po 2010 m. vie-
sulo. Sausose smėlėtose apypelkių kalvose, pelkių salose, į pelkę įsiterpiančiuose 



8

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. BIOLOGIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

pusiasaliuose labiausiai paplitę saliaviniai pušynai (Peucedano-Pinetum sylvestris). 
Jų medžių ardą sudaro paprastoji pušis (Pinus sylvestris), kartais su nedidele kar-
potųjų beržų (Betula pendula) priemaiša. Žolių danga vietomis vešli – auga šilinis 
saliavas (Peucedanum oreoselinum), paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis), vaistinė 
baltašaknė (Polygonatum odoratum), paprastoji rykštenė (Solidago virgaurea). Kitur 
vyrauja krūmokšniai – bruknės (Vaccinium vitis-idaea), mėlynės (V. myrtillus), vir-
žiai. Čia auga ir saugomos rūšys – vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens) ir kalninė 
arnika (Arnica montana). Samanų danga ne visur vienodai vešli, dažniausiai vyrauja 
paprastoji šilsamanė, purioji dvyndantė. Aukščiausių kalvų pietiniuose šlaituose 
pasitaiko nedideli kerpinių pušynų (Cladonio-Pinetum sylvestris) ploteliai su vešlia 
kerpių (Cladonia spp., Cladina spp.) danga. Išdegusiuose arba iškirstuose pušynų 
plotuose suveši smiltyninis lendrūnas (Calamagrostis epigejos), avietės (Rubus idaeus), 
meškauogės (Arctostaphyllos uva-ursi). 

Derlingesnėse augavietėse, kartais net didesnėse pelkių salose būta mišrių 
eglių ir ąžuolų miškų (Querco-Piceetum sylvestris). Jų medžių arde vyravo papras-
toji eglė (Picea abies), vietomis drebulė (Populus tremula), augo pavieniai ąžuolai 
(Quercus robur), trake – gana gausūs lazdynai (Corylus avellana), sausmedžiai 
(Lonicera xylosteum), karpotasis ožekšnis (Euonymus verrucosus). Įvairiausių rūšių 
žolinė danga ne visur vienodai vešli, dažniausiai augo krūmokšninė žliūgė (Stel-
laria holostea), europinė pipirlapė (Asarum europaeum), triskiautė žibuoklė (Hepatica 
nobilis), pavasarinis pelėžirnis (Lathyrus vernus), geltonžiedis šalmutis (Lamiastrum 
galeobdolon), pirštuotoji viksva (Carex digitata), dvilapė medutė (Maianthemum bifo-
lium), kiškiakopūstis (Oxalis acetosella), rečiau – miškinė girūnė (Sanicula europaea), 
saldžiašaknis pelėžirnis (Lathyrus niger), kvapusis lipikas (Galium odoratum), tamsioji 
plautė (Pulmonaria obscura), miškinė lelija (Lilium martagon). Šie miškai pirmiausia 
nukentėjo nuo žievėgraužio tipografo, viesulo arba buvo iškirsti ir dabar brandžių 
medynų nėra. 

Pelkinis miškas po 
viesulo
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Pievos ir kita žolinė augalija
Apie pievų augaliją Ramošiškių ir Jurgionių kaimų apylinkėse daugiausia 

galima kalbėti būtuoju laiku. Iki žemių sausinimo šlapių pievų, žemapelkių ir 
karklų krūmynų augalija buvo plačiai paplitusi tarpukalnėse ir apypelkiuose. 
Pirmieji sausinimo darbai vyko apie 1960 m., vėliau atlikta daug platesnio masto 
melioracija. Nusausintuose plotuose, šlapių ir pelkinių pievų vietoje, įrengtos pievos 
ir ganyklos arba buvusių dirbamų laukų sėtinės pievos šiuo metu daugelyje vietų 
apleistos. Jos atsikuria ir kartu apauga medžiais ir krūmais. Sausesniuose plotuose 
plinta ir įsigali svetimkraščiai augalai – gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus), 
vienametis šemenis (Phalacroloma annuum). Daugiau ar mažiau natūralios žolinės 
augalijos fragmentų išliko tarpkalvių pažemėjimuose, kurie periodiškai būna ap-
semti vandens. Jų centrinėje dalyje paprastai veši viksvynai – labiausiai paplitę 
pūslėtieji (Caricetum vesicariae), rečiau lapiniai (Caricetum vulpinae) ar snapuotieji 
(Caricetum rostratae) viksvynai. Kiek sausesnėse augavietėse aptinkami liekninių 
viksvameldynų (Scirpetum sylvatici), kėstųjų vikšrynų (Juncetum effusi), kupstinių 
šluotsmilgynų (Deschampsietum caespitosae) fragmentai. Tarpkalvių šlaituose yra 
išlikusių ir briedgaurynų (Calluno-Nardetum strictae) bendrijų. Tai negausios rūšių 
pievų bendrijos, kuriose paprastai dominuoja stačioji briedgaurė (Nardus stricta), 
mažiau gausiai auga jonažolė (Hypericum perforatum), miškinė sidabražolė (Potentilla 
erecta), šliaužiančioji vaisgina (Ajuga reptans), dvilapė blandis (Platanthera bifolia), 
pagulusioji tridantė (Danthonia decumbens). Anksčiau dažniau šienaujamuose ar 
ganomuose briedgaurynuose buvo galima aptikti ir saugomų gegužraibinių rūšių – 
mažąją gegužraibę (Orchis morio) ir žaliąją plateivę (Coeloglossum viride). Dabar jų 
augimvietėse neretai įsigali didžialapis šakys (Pteridium aquilinum), stačioji gervuogė 
(Rubus nessensis), gausialapis lubinas, iš sėtinių pievų plačiai išplitusi paprastoji 
šunažolė (Dactylis glomerata). Pastaroji nešienaujama aukštaūgė žolė, storu sluoksniu 
liekanų nuguldama savo augimo vietas, visiškai nuskurdina aplinkinius žolynus.

Dar pasitaiko išlikusių arba apleistuose dirbamuose laukuose atsikuriančių 
vidutinio drėgnumo augimvietėms būdingų dirvonų ir ganyklų bendrijų: gardū-
nytinių smilgynų (Anthoxanto-Agrostietum tenuis), eraičininių kietavarpynų (Festuco-
Cynosuretum cristati). Jų žolyne vyrauja smulkieji varpiniai augalai: paprastoji smilga 
(Agrostis capillaris), kvapioji gardūnytė (Anthoxanthum odoratum), kiškio ašarėlės 
(Briza media), raudonasis eraičinas (Festuca rubra), pievinė miglė (Poa pratensis). 
Pačiose sausiausiose augavietėse pasitaiko termofilinių šlaitų bendrijų – dobilinių 
dirvuolynų (Trifolio-Agrimonietum eupatoriae), perluotinių dobilynų (Anthylidi-Trifo-
lietum montani) fragmentų. Jų žolyne vyrauja šilinis arba kalninis dobilai (Trifolium 
medium, T. montanum), vaistinė dirvuolė (Agrimonia eupatoria), paprastasis perluotis 
(Anthylis vulneraria), keturbriaunis čiobrelis (Thymus pulegioides), pievinė žvirgždė 
(Acinos arvensis). Žolinės pievų augalijos būklei palaikyti būtina žmogaus veikla 
(šienavimas ir ganymas), o bendrijų įvairovei svarbus nepažeistas hidrologinis 
režimas.

Neišdžiūstančios arba retai išdžiūstančios tarpkalvių balos yra svarbi seklių 
vandenų augalų bendrijų augimo vieta. Jose dažniausiai aptinkamos plunksnalapinių 
griovenynų (Hottonietum palustris) bendrijos, kuriose gausiai auga plunksnalapė 
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griovenė (Hottonia palustris), kartais ir pavasarinė praujenė (Callitriche palustris), 
vandeninė išnė (Oenanthe aquatica). Rečiau – pavėsingose vietose – aptinkami van-
deniniai ričijynai (Riccietum fluitantis), kuriuose vyrauja kerpsamanė – vandeninė 
ričija (Riccia fluitans), mažoji ir trilypė plūdenos (Lemna minor, L. trisulca).

Savita augalija formuojasi miškų pakelėse ant rečiau važinėjamų gruntkelių. 
Šiaurinėje Gėjaus kraštovaizdžio draustinio dalyje ant šlapio miško kelio 1993 m. 
buvo pastebėta saugoma rūšis pelkinė šindra (Peplis portula). Vėliau ji dar labiau 
išplito ir augo kartu su būdingais tokių vietų augalais – rupūžiniu vikšriu (Juncus 
bufonius), pelkiniu pūkeliu (Gnaphalium uliginosum), rausvąja posmilte (Spergularia 
rubra).

Apibendrinimas
Onuškio apylinkėse natūraliausia išlikusi pelkių augalija. Pelkių ir pelkinių 

miškų augalijos kompleksuose vyrauja gailiniai ir vaivoriniai pušynai (Ledo-Spha-
gnetum magellanici, Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), plynesnėse vietose – ma-
gelaniniai kiminynai (Sphagnetum magellanici), rečiau – viksviniai juodalksnynai 
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae). Šlapiausiose aukštapelkių vietose ir ežerų 
liūnuose išliko baltųjų saidrynų (Rhynchosporetum albae), svyruoklinių viksvynų 
(Caricetum limosae), tarpinio tipo pelkėse – laibųjų viksvynų (Caricetum lasioca-
ropae) bendrijos.

Tirtose teritorijose sausų ir vidutinio drėgnumo augimviečių miškai yra 
intensyviai naudojami ir daugelyje vietų iškirsti arba išvalyti nuo virtuolių ir 
nuolaužų po 2010 m. viesulo. Brandžiausi išlikę pelkių salų ir pusiasalių, rečiau 
apypelkių saliaviniai pušynai (Peucedano-Pinetum sylvestris). Labiausiai iškirsti, nu-
kentėję nuo ligų ir vėtrų mišrūs eglių ir ąžuolų miškai (Querco-Piceetum sylvestris).

Rudo vandens pelkinių ežerų augalija labai skurdi – paprastai auga tik 
paprastosios lūgnės (Nuphar luteum) ir samanos. Didžiausiame Gėjaus ežere 
rūšių įvairovė didesnė – auga paprastoji lūgnė (Nuphar luteum), mažažiedė 
vandens lelija (Nymphaea candida), plūdurlapė plūdė (Potamogeton natans), ka-
nadinė elodėja (Elodea canadensis), plokščioji plūdė (Potamogeton compressus), 
tribriaunė nertvė (Fontinalis antipyretica). Kaliūkšlio ežere auga mažažiedė lūgnė 
(Nuphar pumilum).

Dėl sausinamosios melioracijos ir buvusios gana intensyvios žemdirbystės 
Ramošiškių ir Jurgionių kaimų apylinkėse labiausiai nuskurdusi šlapių pievų ir 
žemapelkių augalija. Natūraliausi išlikę tarpkalviuose paplitę pūslėtieji (Caricetum 
vesicariae), lapiniai (Caricetum vulpinae) ir snapuotieji (Caricetum rostratae) viksvynai, 
liekninių viksvameldynų (Scirpetum sylvatici), kėstųjų vikšrynų (Juncetum effusi) ir 
briedgaurynų (Calluno-Nardetum strictae) bendrijų fragmentai.

2012 m. tyrimų metu rastos šios saugomos rūšys, įrašytos į Lietuvos rau-
donąją knygą: kalninė arnika (Arnica montana), siauralapė gegūnė (Dactylorhiza 
traunsteineri), statusis atgiris (Huperzia selago), mažažiedė lūgnė (Nuphar pumilum), 
vėjalandė šilagėlė (Pulsatila patens), pelkinė šindra (Peplis portula), mėlynialapis 
karklas (Salix myrtilloides). Nerastos arba nepastebėtos anksčiau augusios retosios 
rūšys: laplandinis karklas (Salix lapponum), mažoji gegužraibė (Orchis morio), žalioji 
plateivė (Coeloglossum viride), pelkinė laksva (Hammarbya paludosa).
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Teritorijoje inventorizuotos šios europinės svarbos buveinės: 3160 – natūralūs 
distrofiniai ežerai, 7110 – aktyvios aukštapelkės, 7120 – degradavusios aukštapelkės, 
7140 – tarpinės pelkės ir liūnai, 91D0 – pelkiniai miškai, 9080 – pelkėti lapuočių 
miškai, 9050 – žolių turtingi eglynai, 91T0 – kerpiniai pušynai.
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