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Kupiškio valsčiaus gamta
Sigutis Obelevičius

Kupiškio valsčius buvo Šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, plytėjo 
299 kvadratinių kilometrų plote. 1946–1950 metų administraciniame suskirstyme, 
sudarytame Kupiškio apskrityje, be Kupiškio valsčiaus, dar buvo Subačiaus, 
Šimonių, Skapiškio, Viešintų, Svėdasų valsčiai. Pagal šiuolaikinį administracinį 
suskirstymą Kupiškio valsčius apimtų Kupiškio miestą ir seniūniją, dalį Aliza-
vos ir Noriūnų seniūnijų teritorijų. Kupiškio valsčiui 1949 m. priklausė Buivėnų, 
Kuosėnų, Noriūnų, Papilių, Puponių, Račiupėnų ir Vidugirių seniūnijos. Kupiškio 
miestas įsikūręs Kupos ir Lėvens santakoje1. Per valsčiaus teritoriją teka Lėvens ir 
Pyvesos aukštupiai su intakais. Geografiškai Kupiškio valsčius išsidėstęs Vidurio 
Lietuvos lygumų kalvotųjų aukštumų su plynaukštėmis ir pakiliomis lygumomis 
srityje. Valsčiaus žemės yra Aukštaičių aukštumos atšlaičių dirvožemio juostoje. 
Dirvožemiai yra įvairūs: lengvo priemolio, šlapoki, rūgščios reakcijos, velėniniai 
jauriniai, glėjiški ir pelkiniai. Žemės paviršių dengia ledynų kilmės nuosėdos. 
Kupiškio rajono ir buvusio valsčiaus paviršių dengia plonas (kai kur tik 1–2 m) 
dugninės morenos-limnoglacialinių darinių kompleksas, po kuriuo slūgso dolomitai 
ir gipsai. Dėl vandens erozijos šios uolienos atsidengia upių pakrantėse. Kupiš-
kio valsčiaus dirvožemiai nėra labai vertingi: apie pusė jų buvo įmirkę, beveik 
pusė – rūgščios reakcijos. Palyginti su Lietuvos vidurkiu, yra nemažai durpžemių, 
susitelkusių Šepetos pelkėje. Įvairūs dirvožemiai lemia ir įvairius biotopus. Žemės 
ūkio naudmenos sudaro 57,7 % visos rajono teritorijos, miškai – 28,1 %, keliai – 
1,6 %, užstatyta teritorija – 2,3 %, vandenys – 2,4 %, kita žemė – 7,9 %2. Panašus 
žemių pasiskirstymas ir buvusiame valsčiuje.

Kupiškio valsčiaus teritorijoje saugomų gamtos vertybių nėra daug. Be to-
liau minimo Vainiškio telmologinio draustinio, į valsčiaus teritoriją įeina dalis 
Lėvens valstybinio kraštovaizdžio draustinio, kurio bendras plotas 1 326 ha ir 
kuris buvo įsteigtas 1992 m., skirtas išsaugoti raiškų Lėvens fliuvioglacialinio 
senslėnio kraštovaizdį su gamtos ir kultūros paminklais. Dalį draustinio užima 
„Natura 2000“ buveinė „LTKUP0005“. Joje saugomi eutrofiniai aukštieji žolynai, 
aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, aliuviniai miškai, paupių guobynai, 
ūdros. Dabartinėje Alizavos seniūnijoje (pagal 1947 m. administracinį suskirsty-
mą – tuometiniame Kupiškio valsčiuje) yra Buožių valstybinis geologinis draus-
tinis (plotas 14 ha), įsteigtas 1997 m. vėlyvojo pleistoceno ledynmečio riedulyno 
apsaugai. Pyvesos ir Ūžio santakoje, dabartinėje Alizavos seniūnijoje, 275 ha 
plote, 1988 m. įsteigtas Prūsagalės geomorfologinis draustinis, kuriame saugo-
mas Pyvesos senslėnio fragmentas su raiškia fliuvioglacialinių protakų sistema3. 

Kupiškio valsčiaus teritorijoje yra keletas gamtos paminklų. Kupiškio, Lė-
vens dešiniajame krante, Buivėnų kaime 
auga apie 700 metų amžiaus, 26,7 m 
aukščio, 2,2 m skersmens ir 7 m ap-
imties Buivėnų ąžuolas, 1960 m. pa-
skelbtas gamtos paminklu. Akmenytės 

1 http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupiškio_apskritis.
2 Ten pat.
3 http://www.birzuparkas.lt/apie-parka/priskirtos-
saugomos-teritorijos.
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šaltinis yra ypatingas savo atsiradimo istorija. 1951–1952 m. Kupiškio miesto gelmės 
buvo tirtos giliais gręžiniais, kurie pasiekė viršutinio devono Šventosios svitos 
uolienas. Šis šaltinis sruvena iš 88,31 m gylio, tuomet išgręžto gręžinio žiočių. 
Prieš tai šaltinis tryško iš maždaug 3 m ilgio ir 1,5 m pločio duburio, įsiterpusio 
į Lėvens upės krantą ir vos kelių metrų ilgio upeliu įsiliejusio į upės tėkmę. 
Šaltinio vandens temperatūra 7 °C, o debitas 4 l/s. Šis hidrogeologinis gamtos 
paveldo objektas atspindi Kupiškio krašto gamtinę įvairovę. Kupiškio seniūnijos 
Visgiūnų kaime, dešinėje Kupiškio–Palėvenėlės kelio pusėje, netoli smėlio karjero, 
Lėvens upės slėnio dešinėje pusėje, iš gelmių išsilieja gėlo vandens Visgiūnų 
šaltinis, kurio debitas apie 259 m3 per parą. Tai hidrokarbonatinio magnio–kalcio 
tipo vanduo, kurio mineralizacija 315 mg/l. Šis šaltinis yra įregistruotas Lietuvos 
saugomų šaltinių ir versmių sąraše.

Gana vertingas yra šalia 1665 m. įsteigto Noriūnų dvaro esantis parkas, 
Krioklio upelio šlaite įkurtas XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje, užimantis apie 
21,3 ha plotą. Parke tyvuliuoja 4 tvenkiniai. 1984 m. parke inventorizuota 1 704 
vienetai 38 rūšių bei veislių medžių ir krūmų4. Apie 80 % visų medžių sudaro 
vietinės kilmės medžiai – mažalapės liepos (Tilia cordata), paprastieji klevai (Acer 
platanoides), paprastieji uosiai (Fraxinus excelsior), kalninės guobos (Ulmus glabra), 
baltalksniai (Alnus incana). Patys galingiausi ir aukščiausi (skersmuo – per 1 m, 
aukštis – iki 30 m) yra paprastieji klevai ir paprastieji uosiai. Tiesa, šiuo metu 
rūšinė sudėtis šiek tiek pakitusi, vėtrų ir ligų sunaikinta dalis šimtamečių uosių, 
klevų ir guobų. 1984 m. parke inventorizuota 22 svetimžemių medžių ir krūmų 
rūšys, iš kurių patys įspūdingiausi – keliolika europinių maumedžių (Larix deci-
dua), pasiekusių apie 30 m aukščio, gražus balzaminis kėnis (Abies balsamea) bei 
25–30 m aukščio sibiriniai maumedžiai (Larix sibirica). Iš introdukuotų krūmų parką 
džiugina paprastosios alyvos (Syringa vulgaris), darželiniai jazminai (Philadelphus 
coronaria), baltauogės meškytės (Symphoricarpos albus), šermukšnialapės lanksvūnės 
(Sorbaria sorbifolia) ir kt.

Iš natūralių biotopų Kupiškio valsčiuje bene natūraliausi, mažiausiai paveikti 
žmogaus veiklos yra miškai. 2007 m. Kupiškio urėdijoje miškotvarka inventorizavo 
33 351 ha miškų, iš jų valstybinės reikšmės – 13 442 ha (40,3 %, Kupiškio rajone – 
12 789 ha, urėdijos valdomų nevalstybinės reikšmės miškų – 73 ha (0,2 %), privačių 
miškų – 14 073 ha (42,2 %), nuosavybės teisei atkurti skirtų miškų – 5 598 ha 
(16,8 %), kitų naudotojų miškų – 165 ha (0,5 %)5. Buvusio Kupiškio valsčiaus 
teritorijos miškai beveik sutampa su Kupiškio girininkijos, užimančios 2 416 ha 
plotą, ribomis. Aplink Kupiškio miestą, maždaug buvusio valsčiaus teritorijoje, 
plyti keletas didesnių ar mažesnių miškų. Kiek didesnis iš jų – Mirabelio miškas, 
kuriame 1997 m. yra įsteigtas Vainiškio valstybinis pedologinis draustinis (plo-
tas 98 ha), siekiant išsaugoti Nemunėlio–Nevėžio aukštupių lygumos velėninius 
jaurinius glėjinius priemolio dirvožemius. Prie Lėvens tarp Kupiškio ir Noriūnų 
plyti nedidelis Vaideginės miškas, link Alizavos – miškas Laičpievis, tarp mies-
to ir Šnipeliškių kaimo – Slavinčiškio 
miškas. Šepetos pelkę supa Augulio, 
Medinos ir Vidugirių miškai, kitapus 
Šepetos plyti miškas Juodynas. Rajono 

4 Isokas G. Kupiškio rajonas, Lietuvos gamtos paminklai, 
Vilnius, 1995.

5 http://www.kupmu.lt/miškotvarka.
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(panašus ir buvusio valsčiaus) miškingumas – 29,4 %. Didžiausią plotą užima 
beržynai – 9 575 ha, 33 % visų medynų ploto, ir eglynai – 6 723 ha, 23 % visų 
medynų ploto6. Kitoks medynų plotų pasiskirstymo pagal vyraujančias medžių 
rūšis santykis valstybinės reikšmės miškuose – čia vyrauja eglynai – 3 558 ha, 
32 % medynų ploto, beržynai užima 3 040 ha, 28 % medynų ploto, juodalksnynai 
ir drebulynai – po 7 %. Nedideli kietųjų lapuočių medynų plotai – beveik 2 %. 
Bendras medienos tūris – 5,69 mln. m3, valstybiniuose miškuose – 2,14 mln. m3. 
Kupiškio miškų urėdijos miškų pasiskirstyme miškų grupėmis didžiausią dalį už-
ima IV grupės miškai – 88 % viso ploto, I grupės miškų nėra, II grupės miškai 
užima 9 %, III – 3 % ploto7.

Kupiškio valsčiaus teritorijoje auga visos Lietuvoje natūraliai augančios 
medžių rūšys, išskyrus skroblus. Nors dauguma Kupiškio valsčiaus miškų yra 
mišrūs, pasitaiko atskirų sklypų ir net kvartalų su grynais medynais. Pakankamai 
išplitę kiškiakopūstiniai-plačialapiniai eglynai. Medžių arde grynuose eglynuose 
vyrauja eglės, pavieniui auga drebulės ir ąžuolai (mišriuose eglynuose tarp eglių 
auga ir pušys, priklausomai nuo vietovės, nuo kelių iki maždaug 50 %; medynų 
padengimas – 70–80 %). Pomiškis retas, auga pavienės eglės, drebulės, klevai, 
ąžuolai. Trake (projekcinis padengimas – nuo 5 iki 50 %) auga lazdynai (Corylus 
avellana), sausmedžiai (Lonicera xylostemma), šermukšniai (Sorbus aucuparia). Žolinė 
danga (projekcinis padengimas iki 70–80 %) gana vešli, nuolat augančios rūšys: 
paprastieji kiškiakopūsčiai (Oxalis acetosella), dvilapės medutės (Maianthemum bifo-
lium), triskiautės žibuoklės (Hepatica nobilis), geltonžiedžiai šlamučiai (Galeobdolon 
luteum), paprastosios rykštenės (Solidago virga-aurea), krūmokšninės žliūgės (Stellaria 
holostea). Dažnokai aptinkamos ir garšvos (Aegopodium podagraria), kelminiai ir 
smailialapiai paparčiai (Dryopteris filix-mas et Dryopteris carthusiana)8. Iš viso egly-
nuose aptinkama apie 50 žolinių augalų rūšių. Samanų danga nepastovi, vyrauja 
bukosios gražiasnapės (Eurhynchium angustirete), gulsčiosios lapūnės (Plagiomnium 
affine), melsvėjančiosios mnijos (Mnium stellare), skrotelinės rožiasamanės (Rhodobry-
um roseum). Eglynai laikomi vienais grybingiausių miškų. Jaunuolynuose gausiai 
dygsta vertingiausi grybai: eglyninės rudmėsės (Lactarius deterrimus) ir tikriniai 
baravykai (Boletus edulis), senuose eglynuose – rudkepuriai aksombaravykiai (Xe-
rocomus badius), miškiniai pievagrybiai (Agaricus sylvaticus), juosvieji piengrybiai 
(Lactarius necator), raudonkotės ūmėdės (Russula rhodopoda), gelsvosios stirnabudės 
(Lepista gibba), melsvosios ir aleksandro tauriabudės (Clitocybe odora, C. alexandri). 
Mirabelio miške pavyko aptikti ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų geltonųjų 
piengrybių (Lactarius scrobiculatus).

Kupiškio apylinkių miškuose beržynai auga nedideliais plotais tiek sausose 
smėlėtose, tiek šlapiose vietose, durpžemyje, savaime išplinta kirtavietėse. Papras-
tai beržynai yra savaiminiai, išaugę buvusių eglynų ar beržynų vietose, jauni – 
buvusių žemės naudmenų plotuose. 
Medžių arde, be vyraujančių beržų, 
auga pavienės arba grupelėmis pušys, 
eglės, drebulės. Trake vyrauja lazdynai, 
šermukšniai, šaltekšniai, sausmedžiai. 
Tankioje ir įvairiarūšėje žolių dangoje 

6 Ten pat.
7 Ten pat.
8 Obelevičius S. 2012–2013 metų dalies Kupiškio 
rajono, buvusio valsčiaus lauko tyrimų medžiaga. 
Rankraščiu naudotasi straipsnyje; Lietuvos TSR flora, 
Vilnius, t. I–VI, 1959–1980.
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vyrauja kiškiakopūsčiai, europinės pipirlapės (Asarum europaeum), triskiautės ži-
buoklės (Hepatica nobilis), krūmokšninės žliūgės (Stellaria nemorosa). Vietomis plo-
teliuose vyrauja garšvos (Aegopodium podagraria), pakalnutės (Convallaria majalis). 
Samanų danga neišsivysčiusi. Nedideliais ploteliais auga tribriaunės kerėžos, bu-
kosios gražiasnapės (Eurhynchium angustirete), skrotelinės rožiasamanės (Rhodobryum 
roseum), gulsčiosios lapūnės (Plagiomnium affine). Beržynuose pasitaiko apyrečių 
augalų: kiaušininės dviguonės (Listera ovata), dvilapės blandys (Platanthera bifolia), 
smulkialapiai vikiai (Vicia tenuifolia). Šlapiose vietose esančiuose beržynuose nuolat 
aptinkamos žilosios viksvos (Carex canescens), garbanotieji dagiai (Carduus crispus) 
ir kt. Beržynus puošia nuodingos paprastosios musmirės (Amanita muscaria). Juose 
gausu valgomųjų grybų: juosvažvynių raudonviršių (Leccinum versipelle), kisliųjų 
raudonviršių (Leccinum variicolor), lepšių (Leccinum scabrum), pūkuočių (Lactarius 
torminosus), paprastųjų ir glebiųjų piengrybių (Lactarius trivialis, L. vietus), tikrųjų, 
pilkšvagelsvių, dvokiančiųjų ūmėdžių (Russula vesca, R. fellea, R. fotens) ir kitų 
grybų rūšių. 

Baltalksnynų trake auga lazdynai, šaltekšniai, sausmedžiai, raudonieji ir 
juodieji serbentai, ievos, rečiau – europiniai ožekšniai (Evonymus europaeus), raudo-
nosios sedulos (Cornus sanguinea), dygiosios šunobelės (Rhamnus cathartica), juosva-
sis gluosnis (Salix myrsinifolia). Dažnas aplink medžius ir krūmus besivyniojantis 
apynys (Humulus lupulus). Po baltalksniais veši azotamėgiai augalai: paprastųjų 
gervuogių (Rubus caesius), didžiųjų dilgėlių (Urtica dioica) ir garšvų (Aegopodium 
podagraria) sąžalynai, garbanotieji dagiai (Carduus crispus), paprastieji kiečiai (Ar-
temisia vulgaris), paprastosios sprigės (Impatiens noli-tangere), didžiosios ugniažolės 
(Chelidonium majus), krūminiai builiai (Anthriscus sylvestris). 

Lėvens pakrantėse, derlinguose sąnašiniuose dirvožemiuose pasitaiko grynų 
ar su baltalksnių priemaiša gluosnynų. Medžių arde auga baltalksniai (Alnus 
glutinosa), trapieji ir baltieji gluosniai (Salix fragilis et Salix alba) bei žilvičiai (Salix 
viminalis). Trake vyrauja paprastosios ievos (Padus avium), nuolat, nors negausiai 
auga juodieji serbentai (Ribes nigrum), europiniai ožekšniai (Euonymus europaeus), 
purpuriniai ir krantiniai gluosniai (Salix purpurea et Salix triandra). Žolinėje dangoje 
(projekcinis padengimas iki 90 %) vyrauja juodvaisės gervuogės (Rubus caesius), 
garšvos (Aegopodia podagraria), miškinės žliūgės (Stellaria nemorum), kvapieji gurgž-
džiai (Chaerophyllum aromaticum), neretos dilgėlės (Urtica dioica), šliaužiančiosios 
tramažolės (Glechoma hederacea), dėmėtosios ir raudonžiedės notrelės (Lamium ma-
culatum et Lamium purpureum), miškinės ir krūmokšninės žliūgės (Stellaria nemorosa 
et Stellaria holostea), šliaužiančiosios šilingės (Lysimachia nummularia). 

Kupiškio valsčiaus miškuose drebulynų nedaug, tačiau pavieniui ar grupe-
lėmis drebulių pasitaiko kituose medynuose, ypač eglynuose, rečiau – baltalks-
nynuose. Drebulynuose, be vyraujančių drebulių, auga pavienės eglės, beržai. 
Retokame trake vyrauja lazdynai. Žolynas retokas, vyrauja kiškiakopūsčiai, krū-
mokšninės žliūgės (Stellaria nemorosa). Vietomis ploteliuose gausiai auga garšvos 
(Aegopodium podagraria), geltonžiedžiai šlamučiai (Galeobdolon luteum), varpotosios 
juodžolės (Actaea spicata). Samanų danga neišsivysčiusi. Drebulynuose gausu grybų. 
Čia auga raudonviršiai (Leccinum auranticum), įvairūs piengrybiai (Lactarius sp.), 
geltonrudžiai baltikai (Tricholoma flavobrunneum), guotės (Hygrophorus sp.) ir kiti.
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Vis dėlto didžiausius Kupiškio valsčiaus miškų plotus užima mišrūs medynai, 
kur kartu su spygliuočiais (paprastai eglėmis, rečiau – pušimis) auga ir lapuočiai. 
Vienuose sklypuose vyrauja beržai, kituose – drebulės, rečiau ąžuolai ar uosiai. 
Tarp jų kai kur įsimaišo pavienės vinkšnos, kalninės guobos, paprastieji klevai, 
mažalapės liepos. Krūmų arde taip pat yra didelė įvairovė, dažniausiai aptinkami 
lazdynai, šermukšniai, šaltekšniai, rečiau auga paprastieji sausmedžiai, putinai, 
šunobelės, dar rečiau – mirtinai nuodingi raudonžiedžiai žalčialunkiai (Daphne 
mezereum). Įspūdingiausi šie miškai pavasarį, kai, dar medžiams nesulapojus, 
įvairiaspalviu kilimu žemę nudažo pavasariniai efemeroidai; triskiautės žibuoklės 
(Hepatica nobilis), tamsialapės plautės (Pulmonaria obscura), baltažiedės (Anemone 
nemorosa) ir geltonžiedės plukės (Anemone ranunculoides), paprastosios vištapienės 
(Gagea lutea), pražangialapės blužnutės (Chrysosplenium alternifolium), pavasariniai 
pelėžirniai (Lathyrus vernus), puošniosios (Viola mirabilis), miškinės (Viola reichenba-
chiana) ir rivino (Viola riviniana) našlaitės, krūmokšninės žliūgės (Stellaria holostea), 
lazdynus parazituojančios gegužinės žvynašaknės (Lathraea squamaria), kašubiniai 
(Ranunculus cassubicus) ir vilnotieji (Ranunculus lanuginosus) vėdrynai. Šiame gėlių 
kilime netgi ir tuo metu dygstantys grybai – austriškosios plačiataurės (Sarcoscy-
pha austriaca) yra nepaprastai ryškiai raudonos spalvos. Tiesa, tarp ryškiaspalvių 
žiedų pasitaiko ir kuklių augaliukų. Tuomet neišvaizdžiais žiedais žydi miškinės 
(Carex sylvatica) ir pirštuotosios (Carex digitata) viksvos, daugiamečiai laiškeniai 
(Mercurialis perennis), nusvirusiosios striepsnės (Melica nutans), miškinės sorokės 
(Milium effusum) ir kt. Tačiau praėjus mėnesiui, dviem, sulapojus medžiams, 
ryškiaspalvio žiedų kilimo nelieka, dalies pavasario efemeroidų jau vidurvasarį 
nebelieka nė lapų, tik požeminiai šakniastiebiai ir šaknys. Šiuos augalus nustelbia 
vešli žolinė augalija: garšvos (Aegopodium podagraria) ir dilgėlės (Urtica dioica), 
miškiniai lendrūnai (Calamagrostis arundinacea), įvairios paparčių rūšys (kelminiai 
(Dryopteris filix-mas), smailialapiai (Dryopteris carthusiana), skėstalapiai (Dryopteris 
dilatata) ir kt. Tarp jų auga krūminiai kupoliai (Melampyrum nemorosum), miškinės 
zuiksalotės (Mycelis muralis), ožkabarzdžiai asiūkliai (Equisetum pratense), trigyslės 
smiltagraibės (Moehringia trinervia), miškinės girūnės (Sanicula europaea), žemuogės 
(Fragaria vesca), šuniniai elymai (Elymus caninus) ir kt.

Pievos
Natūralios pievos Lietuvoje, aišku, ir Kupiškio valsčiuje yra labiausiai pažeisti, 

XX amžiuje dėl melioracijos, intensyvios ūkinės veiklos beveik sunaikinti biotopai. 
Natūralių pievų fragmentai išlikę tik upių pakrantėse. Lėvens upės pakrantėse 
yra išlikusių nedidelių fragmentų natūralių pievų – eutrofinių aukštųjų žolynų ir 
aliuvinių pievų. Tiesa, šie biotopai nėra vizualiai labai patrauklūs, nes žolynuose 
vyrauja aukšti, azotamėgiai augalai – pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria), 
vaistiniai valerijonai (Valeriana officinalis), garbanotieji dagiai (Carduus crispus), kva-
pieji gurgždžiai (Chaerophyllum aromaticum), kanapiniai kemerai (Eupatorium canna-
binum), plaukuotosios ožkarožės (Epilobium hirsutum), raudoklės (Lythrum salicaria). 

Apie 20 metų nevykdant ūkinės veiklos, nedirbamos žemės, kultūrinės pie-
vos renatūralizuojasi ir kai kur net sunku susekti, jog tai ne natūralios pievos. 
Ties Palėvenės viensėdija, Lėvens šlaituose vyrauja natūralioms pievoms būdingi 
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augalai: keturbriauniai čiobreliai (Thymus pulegioides), smiltyniniai lendrūnai (Ca-
lamagrostis arundinaceus), retokos Lietuvoje paprastosios karlinos (Carlina vulgaris), 
paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum), kiškio ašarėlės (Briza media), mažo-
sios ožiažolės (Pimpinella saxifraga), pakrūminės (Centaurea jacea) ir didžiagraižės 
bajorės (Centaaurea scabiosa), kalninės viksvos (Carex montana), dirvinės buožainės 
(Knautia arvensis), vanaginiai kartyliai (Picris hieracioides), tankiažiedžiai katilėliai 
(Campanula glomerata), kvapiosios gardūnytės (Anthoxanthum odoratum), baltagalvės 
(Leucanthemum vulgare), paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium), gumbuotieji 
vėdrynai (Ranunculus bulbosus), saldžialapės kulkšnės (Astragalus glycyphyllos), 
pieviniai pūteliai (Tragopogon pratensis) ir kt. Kad tai ne autochtoninės bendrijos, 
išduoda tik tokie čia augantys augalai kaip dirviniai vijokliai (Convolvulus arven-
sis), paprastosios kiaulpienės (Taraxacum officinalis), sulaukėję pastarnokai (Pastinaca 
sativa), mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa) ir kt.

Kitokios sudėties besinatūralizuojančios pievos yra ties Laukmiškių kaimo 
kapinaitėmis. Pievoje vyrauja raudonieji dobilai (Trifolium pratense), paprastosios 
šunažolės (Dactylis glomerata), pakrūminės bajorės (Centaurea jacea), kiškio ašarėlės 
(Briza media), pieviniai linai (Linum catharticum), vienagraižės kudlės (Pilosella offi-
cinarum), rudeninės snaudalės (Leontodon autumnalis), paprastosios jonažolės (Hy-
pericum perforatum), pievinės rasakilos (Alchemilla xanthochlora), dirvinės buožainės 
(Knautia arvensis). Tarp jų pavieniais egzemplioriais auga ankstyvieji šalpusniai 
(Tussilago farfara), dygiosios usnys (Cirsium vulgare), paprastosios kiaulpienės (Ta-
raxacum officinalis), snaudalinės džiūgūnės (Hypochaeris radicata), dirviniai vijokliai 
(Convolvulus arvensis), apyninės liucernos (Medicago lupulina), sulaukėję, „pabėgę“ 
iš kapinaičių šiurpiniai gvazdikai (Dianthus barbatus), siauralapės karpažolės (Eu-
phorbia cyparissias), paprastieji sinavadai (Aquilegia vulgaris). Įdomių augalų rūšių 
galima aptikti išeksploatuotuose karjeruose. Palėvenėlėje karjere auga Lietuvoje ne 
taip dažnai sutinkami augalai: skėtinės (Centaurium erythraea) ir gražiosios širda-
žolės (Centaurium pulchellum), pelkiniai skiautalūpiai (Epipactis palustris), sulaukėję 
dygliuotieji šaltalankiai (Hippophae rhamnoides).

Gamtos stebuklas – Šepeta
Pelkės, tarp jų ir Šepetos, senovės lietuviams buvo ne tik akivarais gąsdinantys 

ekotopai. Jos džiugino žmonių širdį gėrybių gausa. Apylinkių gyventojai čia nuo 
vidurvasario būriais traukdavo uogų rinkti: mėlynių ir keptų obuolių skonį prime-
nančių tekšių, vaivorų (girtuoklių), bruknių, vėliausiai, o kartais netgi pavasarį – 
spanguolių. Uogos buvo ne tik valgomos šviežios, bet ir naudojamos uogienėms 
virti. Spanguolių dėdavo į rauginamus kopūstus, o kokios Kūčios be spanguolių 
kisieliaus? Pelkės traukė ir grybautojus, nes jose auga grybautojų mėgstamos lepšės 
(Leccinium scabrum), į jas panašūs, pilkšva kepurėle palšieji raudonviršiai (Leccinium 
holopus), pelkiniai kazlėkai (Suillus flavidus), rečiau rinko sūdymui skirtus grybus: 
kimininius, samaninius, kamparinius, baltagaurius (Lactarius sphagnetii, L. helvus, 
L. camphorathus, L. pubescens) piengrybius, geltonas auksiškąsias ūmėdes (Russula 
claroflava), o kartais ir kartokas pelkines ūmėdes (Russula paludosa). 

Viena didžiausių vertybių buvo baltosios samanos – kiminai. Jas karų ir 
nelaimių atvejais liaudies medicina naudojo kaip tvarsliavą. Apysausius kiminus 
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klodavo tarp statomo namo ar ūkinių pastatų sienojų, į langų plyšius. Džiūdami 
kiminai plečiasi ir gerai užpildo visus plyšius. Šios samanos sugeria 20–30 kartų 
daugiau vandens negu sveria sausos. Išdžiovinti kiminai buvo tarsi liaudiškas 
sauskelnių prototipas, nes vietos gyventojai vaikelį dėdavo į odinį ar kailinį maišą 
su gerai išdžiovintais kiminais. Tarp kiminų sandėliuojami obuoliai, kriaušės ir 
daržovės puikiai išsilaikydavo visą žiemą. 

Senieji Šepetos pelkės pakraščių gyventojai pasakojo, kad kadaise pelkėje 
kirbėte kirbėjo žalčių ir gyvačių. Gyvačių gaudymas net buvęs tam tikras už-
siėmimas: jas virtas šerdavo kiaulėms „apetitui gerinti“ ir dar kažin kokioms 
ligoms gydyti. Būdavo, kad iškeptas ant laužo gyvates kai kas net valgydavo. 
Dar dažniau buvo galima paragauti naminukės, užpiltos ant gyvačių. Tokia eg-
zotika buvo galima pasivaišinti netgi XX a. pabaigoje (o gal ir dabar kai kur?). 
Išeivijos rašytoja Nijolė Junkutė, vaikystėje gyvenusi Kupiškyje, Šepetos pelkei 
suteikia ir kiek patrauklesnių spalvų: esą tai buvusi natūrali priebėga tiems, kurie 
jau neturėjo kur slėptis. 1940 m. birželio 14 d. Lietuvoje prasidėjus trėmimams, 
Šepetoje žmonės ant liulančių samanų tikėjosi išlikti. Prisiminus dar senesnius 
laikus, pasakojama, jog pelkė slėpė žmones kryžiuočių antpuolių metais, pelkė 
gelbėjo karų ir marų metais9.

Šepetos pelkės viliojo mokslo žmones. Pelkę XX a. pradžioje ir viduryje 
tyrinėjo žinomi šalies pelkėtyrininkai, botanikai Erikas Purvinas ir prof. Kazys 
Brunza. 1939 m. prof. V. Vilkaitis sudarė įvairių mokslo sričių tyrėjų grupę, pa-
siryžusią ištirti Kupiškio apylinkėse esančią Šepetos pelkę, kuri pradėta sausinti 
ir kurioje buvo kasamos durpės. Kompleksinius tyrimus atliko žymūs to meto 
mokslininkai V. Vilkaitis, V. Ruokis, K. Brunza, M. Žemaitis ir jaunasis E. Pur-
vinas. Pelkėtyros, hidrografijos, geobotanikos, dirvožemio tyrimų rezultatai buvo 
paskelbti monografijoje atskirame Akademijos metraščio tome (Žemaitis ir kt., 
1940). Deja, didesnė „Šepetos“ monografijos tiražo dalis žuvo per karą. Šio darbo 
vadovas prof. V. Vilkaitis buvo ištremtas į Sibirą. Šepetos aukštapelkio monografija 
1940 m. išspausdinta Žemės ūkio akademijos metraštyje10 (t. 13, sąs. 4). Knygos 
redaktorius ir vienas autorių Kazys Brunza, žymus botanikas ir mikrobiologas, 
rašo ir ne itin romantiškus dalykus: esą Šepetos pelkėje būdavo „paneriami“ 
pakaruokliai, o seniau ir vagys.

Gamtininkas Tadas Ivanauskas siūlė Šepetos pelkę paskelbti gamtos rezervatu, 
mat ten veisėsi itin reti tundros paukščiai – baltieji tetervinai (žvyrės), taip pat 
gervės ir kiti reti paukščiai, auga tundrų reliktas beržas karužis (Betula nana). Pas-
tarąjį tundrai būdingą augalą dar galima pamatyti pelkėje užaugantį iki 1,2–1,5 m, 
o baltieji tetervinai išnyko galutinai. Šepetos pelkėje esama durpyno, kuriame yra 
apie 50 mln. m3 durpių. Ištekliai buvo pradėti tyrinėti dar 1921 m., vėliau tyrimai 
tęsti 1938 m., taip pat 1954–1956 m. Durpės pradėtos kasti nuo 1936 m. „Lietuvos 
TSR floroje“ (t. III) rašoma, kad beržas keružis (Betula nana) yra paplitęs Šepetos 
pelkės didesnėje dalyje. Taip pat, sprendžiant iš herbarinių duomenų, Šepetos 
pelkėje augo ir liekniniai beržai (Betula 
humilis). Tad Šepetos pelkė, ko gero, 
buvo vienintelė vieta Lietuvoje, kur 
augo visos 4 šalyje paplitusios beržų 

9 Zemlickas G. Gamtos stebuklas – Šepeta, Mokslo 
Lietuva, 2009, bal. 23, nr. 8.

10 Mokslo Lietuva, 2003, lapkr. 6–gruodžio 3, nr. 20.
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rūšys. Dar daugiau, profesorius K. Brunza nurodo, kad Šepetos pelkėje aptinkami 
plaukuotojo ir keružio beržų (Betula pubescens x B. nana) bei keružio ir liekninio 
beržų (Betula nana x B. humilis) hibridai11. Deja, eksploatuojant Šepetos pelkę, regis, 
jau nebeliko ne tik, ko gero, vienintelių Lietuvoje beržų hibridų, nebepavyko ap-
tikti ir liekninių beržų, nors galbūt pavieniai krūmeliai dar kur nors ir glaudžiasi 
neišeksploatuotuose pelkės pakraščiuose. Kol kas išlikę tik beržai keružiai (Betula 
nana), kurių populiacija kasmet mažėja dėl durpyno eksploatacijos, mat šiuo metu 
durpynas būtent ir plečiasi beržo keružio augavietės link. Šiuo metu didžioji 
Šepetos pelkės dalis paversta eksploatuojamu durpynu, kurio teritorija 1 072 ha. 
Dalis durpyno plotų (160 ha) apaugę mišku, kur formuojasi jaunuolynai. Neiš-
eksploatuotoje durpyno dalyje vyrauja paprastosios pušies pelkinės formos (nana, 
uliginosa ir litwinowii) ir plaukuotieji berželiai (Betula pubescens). Beržo keružio 
augimo vietoje medžių arde vyrauja skurdžios pušelės ir plaukuotieji bei karpotieji 
beržai, auga pavienės drebulės (Populus tremula). Krūmų ir krūmokšnių arde vyrauja 
viržiai (Calluna vulgaris), juodosios varnauogės (Empetrum nigrum), tekšės (Rubus 
chamaemorus) ir pelkiniai gailiai (Ledum palustre), tarp jų įsimaišo beržų keružių, 
juosvųjų (Salix myrsinifolia) ir ausytųjų (Salix aurita) gluosnių, siauralapių balžuvų 
(Andromeda polifolia), driekiasi paprastųjų spanguolių (Oxycoccus palustris) stiebeliai 
su uogų karoliukais ir vienintelio žolinio augalo – kupstinio švylio (Eriophorum 
vaginatum) kerai. Kitose vietose tarp kitų krūmokšnių auga durpyniniai bereiniai 
(Chamaedaphne calyculata), vyrauja viržių ir vaivorų sąžalynai. Tačiau aukštapelkėse 
vyraujantys augalai yra samanos, ištisai padengiančios durpingą dirvožemį. Vyrau-
ja įvairios kiminų rūšys: siauralapiai (Sphagnum angustifolium), rudieji (Sphagnum 
fuscum), magelaniniai (Sphagnum magellanicum), Varnstorfo raudonieji (Sphagnum 
rubellum) ir kt. Tik kur ne kur įsiterpia pelkinė tranšė (Aulacomnium palustre), 
žaliuoja durpyninio gegužlinio (Polytrichum strictum) kupstelis. Įdubimuose, kur 
daugiau drėgmės, tarp kiminų auga baltųjų saidrų (Rhynchospora alba) sąžalynai, 
alpinės kūlingės (Trichosporum alpinum), svyruoklinės viksvos (Carex limosa), pelki-
nės liūnsargės (Scheuchzeria palustris), vabzdžius gaudančios apskritalapės (Drosera 
rotundifolia) bei ilgalapės saulašarės (Drosera anglica).

Aukštapelkėje ir durpyno pakraščiuose, be beržų keružių, aptinkamos, 
tiesa, labai retai (pastebėta vos po keletą egzempliorių) dar 3 į Lietuvos raudo-
nąją knygą įrašytos augalų rūšys: raudonosios (Dactylorhiza incarnata), baltijinės 
gegūnės (Dactylorhiza longifolia) ir siauralapės gegūnės (Dactylorhiza traunsteineri), 
kandidatai į Lietuvos raudonąją knygą – mūsų šalyje retesni augalai: paprastoji 
tekšė (Rubus chamaemorus), miškinis pataisas (varinčius) (Lycopodium annotinum), 
paprastasis burbulis (Trolius europaeus). Herbarų, nepatvirtintais duomenimis, 
Šepetoje augo (o gal ir tebeauga) dar dvi į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 
augalų rūšys: patvankinis pataisiukas (Lycopodiella inundata) ir paprastoji tuklė 
(Pinquicula vulgaris).

Pelkės pakraštyje esančiuose šilaraisčiuose, medžių arde, vyrauja papras-
tosios pušys, plaukuotieji ir karpotieji beržai, pasitaiko drebulių ir paprastųjų 
eglių (Picea abies). Krūmų arde auga 
šaltekšniai (Frangula alnus), avietės (Ru -
bus idaeus), pasitaiko paprastųjų pu-

11 Navasaitis M. Dendrologija, Vilnius, 2004, p. 352. 
Cituojamas K. Brunza, 1959.
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tinų (Viburnum opulus). Žolinėje ir puskrūmių dangoje durpyno pakraščiuose 
auga durpingiems miškams būdingi augalai. Be minėtų vaivorų ir gailių, veši 
mėlynės (Vaccinium myrtillus), bruknės (Vaccinium vitis-idaea), paprastosios že-
muogės (Fragaria vesca), paprastosios vanagės (Hieracium vulgatum), žilosios 
viksvos (Carex cinerea), apskritalapės kriaušlapės (Pyrola rotundifolia). Pievoms 
būdingi augalai įsikuria pažeistose vietose (siauralapis lendrūnas (Calamagrostis 
canescens), stačioji briedgaurė (Nardus stricta), pievinė miegalė (Succisa pratensis), 
tankiažiedis katilėlis (Campanula glomerata), pievinis katilėlis (Campanula patula), 
šilinis dobilas (Trifolium medium), dirvoninė viksva (Carex viridula), pagrioviais 
veši liekniniai viksvameldžiai (Scirpus sylvaticus), gelsvalapės usnys (Cirsium 
oleraceum) ir kitos žolės.

Vandens augalija
Dabartiniai vandens plotai visiškai skiriasi nuo tos situacijos, kai Lietuva 

buvo suskirstyta į valsčius. Tuomet pagrindiniai vandens telkiniai buvo pratekan-
tis Lėvuo ir į jį įtekančių upelių tinklas bei nedidelės ūkininkų iškastos kūdros. 
Tarp miesto ir Pyragių telkšojo nedidelis Indubo ežerėlis, iš kurio į Lėvenį tekėjo 
Lazdynupis, miesto pakrašty mažučiukas užpelkėjęs Varležeris, tarp Drūlėnų ir 
Žiūriškių kaimų, miškelyje taip pat mažutis ežerėlis Žiūra, kitas toks pat mažas 
ežerėlis tokiu pat pavadinimu telkšojo šalia Palėvenės. Per miestą tekėjo ir tebeteka 
Kupa. Sovietmečiu melioracija, intensyvi ūkinė veikla situaciją pakeitė iš esmės, 
buvo sunaikinti vienkiemiai ir ten buvusios ajerais kvepiančios kūdros, nedideli 
upeliukai, o didesni paversti melioracijos grioviais. 1984 m. patvenkus Lėvens 
upę, 110 km nuo jos žiočių, jos slėnyje, 1986 m. susiformavo didelis tvenkinys, 
vietos gyventojų neretai vadinamas Kupiškio mariomis. Tai ketvirtas pagal dydį 
dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Tvenkinio plotas – 828 ha, į šiaurinę pusę 
nusidriekęs 19,9 km. Yra 2 pusiasaliai (Uošvės liežuvis ir Jutkonių) ir 2 salos (3,1 
ir 8,6 ha ploto). Kranto linija mažai vingiuota. Marių dugne liko senasis kelias 
Zuntė–Palėvenėlė, buvo iškelti keli vienkiemiai. Į marias, be Lėvens, įteka Juodupė, 
Mituva, Ožkalaukis, Rakštupis, Šiekštė12. Kupiškio apylinkėse patvenkus upelius 
ar išeksploatavus karjerus, atsirado ir kitų dirbtinių vandens telkinių.

Nors vandens telkiniai gana įvairūs (Kupiškio marios, ežerėliai, kūdros, 
karjerai, tvenkiniai, upės), vandens augalų rūšinė sudėtis yra gana nedidelė, nes 
daugelis vandens telkinių labai jauni. Todėl bene pati turtingiausia vandens au-
galų rūšių yra Lėvens upė, kurioje ryškiausia sekliųjų vandens augalų juosta. Joje 
dominuoja vandeninių monažolių (Glyceria maxima) sąžalynai. Kartu auga nendri-
nių dryžučių (Typhoides arundinacea) sąžalynai, pavieniai skėtiniai bėžiai (Butomus 
umbellatus), pelkiniai čeriukai (Roripa amphibia), gyslotiniai dumblialaiškiai (Alisma 
plantago-aquaticum), nedidelės paprastųjų šiurpių (Sparganium emersum) grupės. 
Vandens lelijų juosta skurdi. Joje dažniau pasitaiko tik paprastosios lūgnės (Nuphar 
luteum) ir plūduriuojančiosios plūdės (Potamogeton natans). Tarp priekrantės žolių 
plūduriuoja plūduriuojantieji vandenplūkiai (Hydrocharis morsus-ranae), mažiausi 
Lietuvoje žiediniai augalai: daugiaša-
knės maurės (Spirodella polyrrhiza) ir 
mažosios plūdenos (Lemna minor).

12 http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupiškio_valsčius;
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kupiškio_apskritis.
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Kupiškio mariose vandens augalų juostos neryškios. Marių vandens au-
galija panaši į mezotrofiniams ežerams būdingą juostinį-fragmentinį užaugimą, 
kai aukštųjų helohidrofitų juostos beveik ištisinės, bet nimfeidų ir potameidų 
juostos fragmentiškos. Vandens augalai dėl gyvenimo būdo ypatumų yra labai 
įvairūs: vieni plūduriuoja vandens paviršiuje, kiti auga vandens telkinių dugne, 
o dar kiti – daugiau ar mažiau įsibridę į vandenį. Nesunku pastebėti, kad van-
dens telkiniuose augalai auga tam tikromis juostomis. Mikrofilų juostoje vandens 
storymėje plūduriuoja fitoplanktonas. Tai įvairūs mikroskopiniai melsvadumbliai, 
žaliadumbliai, titnagdumbliai. Karštomis vasaros dienomis mineralizuotuose van-
denyse gausiai prisidauginus vienaląsčiams dumbliams, vanduo tampa žalsvai 
drumstas, sakoma, kad „vanduo žydi“. 

Visiškai panirusių augalų (limneidų) juosta – tai vandens telkinio dugne 
augantys bentosiniai augalai, sudarantys savotiškas povandenines pievas. Lietu-
voje šių augalų randama per 20 rūšių, o mariose pavyko aptikti 6 rūšis: samaną 
didžiąją drepanę (Drepanocladus ssendtneri) bei 1 rūšies žaliųjų siūlinių dumblių 
rūšį maurarykštę (Cladophora aegagropila).

Panertalapių augalų (potameidų), kartais literatūroje vadinamų plačialapių 
plūdžių juostos augalai panirę vandenyje, o virš vandens išlenda tik jų žiedai. 
Lietuvos vandenyse aptinkama per 25 šių augalų rūšys. Šioje juostoje Kupiš-
kio mariose aptiktos 6 augalų rūšys. Tai 3 plūdžių rūšys: blizgančioji plūdė 
(Potamogeton lucens), šukinė plūdė (Potamogeton pectinatus), permautalapė plūdė 
(Potamogeton perfoliatus). Šioje juostoje mariose vandens augalai išplitę negausiai, 
pasitaiko liaudyje ragalapiu vadinama paprastoji nertis (Ceratophyllum demersum) 
ir varpotoji plunksnalapė (Myriophyllum spicatum). Iš Amerikos į Europą užnešta 
kanadinė elodėja (Elodea canadensis) reta, pasitaiko tik šalia maudyklų, aptikta 
įlankoje ties Jutkonimis. 

Trečioji yra plūdurlapių augalų arba vandens lelijų (nimfeidų) juosta. Šios 
juostos augalų lapai plūduriuoja vandens paviršiuje, žiedai taip pat kyšo virš van-
dens. Šioje juostoje dominuoja lūgninių šeimos augalai lūgnės ir plūduriuojančio-
sios plūdės. Didžiojoje dalyje marių vandens lelijų juostos visai nėra, tik vietomis 
šioje juostoje auga paprastosios lūgnės (Nuphar luteum), ties Bagdonių poilsiaviete 
kartu su lūgnėmis – būdmainių rūgčių vandeninė forma (Polygonum amphibium 
var. aquaticum). Kartais paprastosios lūgnės (Nuphar luteum) sudaro mišrius sąža-
lynus kartu su plūduriuojančiomis plūdėmis (Potamogeton natans) ir paprastaisiais 
šiurpiais (Sparganium emersum). Į atskirą grupę išskiriami plūduriuojantys augalai 
(pleustofitai), kurie šaknimis neprisitvirtinę prie dugno. Tai – siūliniai dumbliai 
(mauragimbės), plūdenos ir kt. augalai. Kupiškio mariose ramiose įlankose retai 
aptinkamas plūduriuojantysis vandenplūkis (Hydrocharis morsus-ranae), trilypė plū-
dena (Lemna trisulca), retai įsiterpiantys tarp povandeninių augalų.

Kupiškio mariose gausesni tik ketvirtosios nendrių-meldų, arba aukštųjų 
helohidrofitų juostos, augalai yra iki pusės panirę į vandenį. Nors šioje juostoje 
augalų rūšių nedaug, stambūs augalai sudaro didesnius ar mažesnius sąžalynus. 
Marių priekrantėje augančių helofitų juosta beveik ištisa ir pertraukta tik tose 
vietose, kur dar nespėjo susiformuoti arba kur yra dirbtinai pašalinta siekiant 
pagerinti poilsiavimo sąlygas. Šioje juostoje dominuoja vėjui atsparūs paprastosios 



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. BIOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

nendrės (Phragmites australis) sąžalynai. Vyrauja nendrynų bendrijos, tačiau pasitaiko 
ir nedidelės plačialapių švendrų (Typha latifolia; ties Virbališkiais) ir ežerinių mel-
dų (Schoenoplectus lacustris) bendrijos. Vietomis pasitaiko nedideli balinių asiūklių 
(Equisetum fluviatile) ir pelkinių duonių (Eleocharis palustris) sąžalynai. Šioje juostoje 
tarp nendrių ir švendrų įsimaišo pavienių vandeninių mėtų (Mentha aquatica), 
pelkinių vėdrynų (Ranunculus lingua) ir kitų augalų bei jų grupių. Šioje juostoje, 
kas paprastai nėra būdinga ežerams, keliose vietose (ties Bagdonių poilsiaviete ir 
kt.) auga ir užneštiniai augalai baliniai ajerai (Acorus calamus).

Penktąją juostą sudaro seklieji amfibiniai vandens augalai (hidrohelofitai). 
Jie gali augti vandenyje, tačiau jam nuslūgus, atsiduria sausumoje. Šioje juosto-
je yra pati didžiausia augalų įvairovė, ypač viksvų. Kai kuriose marių vietose, 
pavyzdžiui, įlankoje ties Jutkonimis, amfibinių augalų auga gana daug. Kupiškio 
mariose šioje juostoje aptikta apie 20 augalų rūšių. Tai 5 rūšių viksvos: daž-
nesnės, nedidelius sąžalynus sudarančios snapuotosios (C. rostrata) ir lieknosios 
viksvos (Carex gracilis, sin. C. acuta), pavienės ar nedidelėmis grupėmis augančios 
šiurkščiosios (C. pseudocyperus), pūslėtosios (C. vesicaria) viksvos, taip pat pelkinės 
purienos (Caltha palustris), gyslotiniai dumblialaiškiai (Alisma plantago-aquaticum), 
geltonžiedžiai vilkdalgiai (Iris pseudacorus), baltosios smilgos (Agrostis stolonifera), 
nuodingosios nuokanos (Cicuta virosa), trilapiai puplaiškiai (Menyanthes trifoliata), 
skėtiniai bėžiai (Butomus umbellatus), nuodingieji vėdrynai (Ranunculus sceleratus), 
karklavijai (Solanum dulcamara), vandeninės rūgštynės (Rumex hydrolapatum), van-
deniniai čeriukai (Roripa aquatica), vietomis (ties Vėžionių poilsiaviete ir kitur) 
guotais auga paprastieji šiurpiai (Sparganium emersum). 
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Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas  
geltonasis piengrybis Mirabelio miške

Apyretė Lietuvoje paprastoji karlina  
(apačioje kairėje) Lėvens šlaite

Vaistams naudojamas trilapis puplaiškis  
auga balose
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Putino vaisiai dabina miškus ir pamiškes

Plačialapis švendras Kupiškio marių  
pakrantėje

Mažažiedė vandens lelija labai reta  
Kupiškio valsčiaus vandenyse
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Beržynuose žydi varnalėšos

Gauruotasis mėšlagrybis (apačioje kairėje), aptinkamas ir gyvenvietėse,  
bei palšasis raudonviršis Šepetos pelkėje
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Apskritalapė saulašarė tyko grobio Šepetos pelkėje

Gegužinė žvynašaknė parazituoja lazdynus (Mirabelio miškas)
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Vabzdžius gaudantis skendenis pražydo  
Šepetos pelkės griovyje

Baltijinė gegūnė įrašyta į Lietuvos  
raudonąją knygą 

Lūgnės puošia Kupiškio marias  
ir Lėvens upę



17

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. BIOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

Geltonžiedė plukė  
dažna Kupiškio  
valsčiaus miškuose

Triskiautės žibuoklės pavasariais dabina  
valsčiaus miškus ir šlaitus
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Lietuviškos orchidėjos dvilapės blandys –  
kandidatės į Lietuvos raudonąją knygą

Raudonoji gegūnė, įrašyta į Lietuvos  
raudonąją knygą, pasitaiko Šepetos pelkėje

Kadaise dažnas  
Kupiškio valsčiuje  
europinis burbulis 
dabar itin retas
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Ragangrybis beržo šakose susuka  
„raganų šluotas“

Blyškioji džioveklė – 
retokas bechlorofilis 
augalas. Juodyno 
miškas
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Austriškoji plačiataurė pavasariais puošia  
Slavinčiškio mišką

Smulkaus žaliagrybio grybiena medieną  
nudažo žalia spalva. Mirabelio miškas
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Paprastosios musmirės 
auga visuose Kupiškio 
valsčiaus miškuose

Europinis ožekšnis
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Pelkinė ūmėdė Šepetos pelkėje

Beržas keružis Šepetos pelkėje.  
2012–2013 m.  
Sigučio Obelevičiaus nuotraukos


