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Vepriųapylinkiųaugalija*

DaivaPatalauskaitė
Gamtostyrimųcentras,Botanikosinstitutas

Įžanga
Vepriųapylinkėsžymiosdidžiulebioįvairove.Beveiktrečdalįteritorijos

užimamiškai,dauguma–spygliuočiai,augantystiekmineraliniuose,tikirpelki
niuosedirvožemiuose.BuvusiovalsčiausteritorijąkertaganadidelėLietuvosupė
Šventójiirjosintakai–Širvintâ,Gelìžė,Žuvintº,Sugedâ,kitimažesniupeliai.
Šiųupiųslėniuoseplytipievos.Daugumajųyraapleistos,betyrairganadidelių
plotųnatūraliųšienaujamųpievų.Vepriųapylinkėseesamairežerų,išsimėčiu
siųmiškuose(didesnijų–Bãltas,Juodâsis,Bedùgnis,Ílgajis),irdidelisdirbtinis
vandenstelkinys–Vìpriųtvenkinys.Kaikurieežeraiapipelkėję.Dalispelkių
taippatyrasmarkiaipaveiktosžmoniųveiklos–josšiuometuyrapaverstos
eksploatuojamaisarbajauišeksploatuotaisdurpynais.

SistemingųbotaniniųtyrimųVepriųapylinkėsenebuvodaryta,tačiaubota
nikaišiasapylinkeslankė,tyrėatskirusmiškus,pelkes,pievas,upes.Leidiniųapie
šiuostyrimusnėraišleista,bettyrėjai(A.Lekavičius,R.Jankevičienė,B.Kizienė,
A.Tučienė,Z.Venckus,K.Balevičius)kaipsavodarbųįrodymuspalikosavo
surinktusaugalus,kuriuosperdavėsaugotiBotanikosinstitutoarVilniausuniver
sitetoherbariumams(BILAS,WI).1995m.Ukmergėsrajono,taippatirVeprių
seniūnijos,bioįvairovęirbotaninesvertybesUkmergėssavivaldybėsužsakymu
tyrėVaclovasStukonis(Drobelisirkt.,1995).ŠiųtyrimųmetuVepriųapylinkėse
buvoaptiktoskeliosLietuvosraudonojojeknygojeesančiosaugalųrūšys.

Šiųtyrimųtikslas–ištirtibuvusioVepriųvalsčiausteritorijojeišlikusias
botaninesvertybesirišskirtibotaniniupožiūriuvertingasteritorijas.

Metodika
Teritorijabuvotyrinėjama2003–2004metųvasarąmaršrutiniubūdu.Buvo

naudojamirajonožemėsnaudojimožemėlapiaiirVilniausuniversiteto,Gamtos
mokslųfakulteto,KartografijoscentrodarbuotojosLidijosKavaliauskienėspareng
tasVepriųvalsčiausžemėlapis(M1:50000).

Aptiktosnatūraliosbendrijosbuvoaprašomostaikantprancūzų–šveicarų
mokyklosaugalijostyrimoirklasifikavimoprincipus(BraunBlanquet, 1964),kurių
metodikanuodugniaiišdėstytaatskirosepublikacijose(Aleksandrova, 1969; Nat
kevičaitėIvanauskienė, 1983).Augalųrūšysbuvonustatomospagalšiąliteratūrą:
Lekavičius (1989), Snarskis(1968), NatkevičaitėIvanauskienė (1959), (1961), (1963), 
(1971), (1976), NatkevičaitėIvanauskienėirkt. (1980), Rothmaleretal. (1988), 
Jukonienė (2003). Induočiųaugalųpa
vadinimaivartojamipagal Gudžins
ką (1999), samanų–pagalJukonienę 
(2002). Augalųbendrijų apimtisirsin
taksonųpavadinimaivartojamipagal 
Balevičienę irkt. (1998), Matuszkiewicz 
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(2007).Pirmąkartąteksteminintaugalųrūšiųirbendrijųtaksonųvardus,nuro
domijųlotyniškipavadinimai,autoriųvardųirpavardžiųtrumpiniai.

Rezultatai
VakarinėjebuvusioVepriųvalsčiausdalyjevyraujaagrolandšaftai,tačiau

kitojedalyjeišlikonemažainatūraliųbendrijų.Benedidžiausiabendrijųįvairovė
irmažiausiaipažeistųbendrijųsusitelkimasyrapaleididžiausiąvandenstelki
nį–Šventõsiosupę,kertančiąbuvusiovalsčiausteritoriją.Upėsvagojevietomis
įsikūrusiospaprastosioslūgnės(Nupharluteum(L.)Sm.),žydėjimometuvirš
vandenskeliančiosgeltonusžiedus.Seklesnėsevietoseyraežeriniomeldo(Scho
enoplectuslacustris(L.)Palla)sąžalynų.Pakrantėseišilgaivagosvešaaukštaūgių
žoliųbendrijos.Vyraujanendrinisdryžutis(Phalaroidesarundinacea(L.)Rauschert),
otarpjųįsiterpiaupinėžilė(SeneciofluviatilisWallr.),plaukuotojiožkarožė(Epi
lo bium hir su tum L.),kanapiniskemeras(EupatoriumcannabinumL.),garbiniuotasis
dagys(CarduuscrispusL.)irnitrofiliniaiaugalai–paprastasiskietis(Artemisia
vul ga ris L.),didžiojidilgėlė(UrticadioicaL.).Vietomisplytipaprastųjųvarpučių
(Elytrigiarepens(L.)Newski)sąžalynai,opriekrantovandenyje–aukštaūgės
vandeninėsmonažolės(Glyceriamaxima(C.Hartm.)Holmb.).Aplinkaukštaūgius
pakrančiųaugalusliaunaisstiebaisapsivyniojapatvorinėvynioklė(Calystegiasepium
(L.)R.Br.)arkibiaisstiebaisprisikabinapaupinislipikas(Galiumrivale(Sibth.
EtSm.)Griseb.).Pakrančiųbendrijųaspektas–sodriojeaukštaūgėježalumoje
prarečiuiišsimėčiusiosgeltonospaupinėsžilės,alyvinėsirrožinėskanapinioke
mero,plaukuotosiosožkarožės,garbiniuotojodagio,baltos–paupinėsvynioklės
pavieniųžiedųiržiedynųdėmės.

Atvirosesmėlėtosepakrantėseaptinkamipilkalapiaišaukščiai(Petasitesspu
rius (Retz.)Rchb.)įspūdingaispūkuotaisstambiaispilkaistrikampiškaislapais.
Šieaugalaižydiankstipavasarį,pažemėježiedynųgraižussutelkęanttrumpų
kotųirsudarydamibalkšvųargelsvųžiedynųgrupes.

Atvirosžoliniųaugalųbendrijospaleiupęsudaronedideliusplotus.Būdin
giausiaspakrančiųvaizdas–išilgaiupėsnusidriekęretitrapiojoarbaltojogluosnio
(Salixfragilisl.,SalixalbaL.)medynai.Tarpmedžiųvešanepraeinamieuropinio
ožekšnio(EuonymuseuropaeusL.)iržoliniųaugalų–paprastosiosgervuogės(Ru bus 
caesiusL.),miškinioskudučio(AngelicasylvestrisL.),didžiosiosdilgėlėssąžalynai.

Šventosiosslėnyjepasitaikoatvirųsmėlioplotųsumenkaaugalinedanga.
Tai–smėlynųiržvyrynųpionieriniaižolynai(klasėKoelerioCorynephoreteaKli
kainKlikaetNovak1941).Smėlynuosedryksodidesniarmažesnipaprastojo
čiobrelio(ThymusserpylumL.)iraitriojošiloko(SedumacreL.)kilimai,žydėjimo
metuakinantysalyvineirskaisčiaigeltonaspalvomis.Tarpjųdidesniaisarma
žesniaispilkaislopaisįsiterpiavienmetėklėstenė(ScleranthusannuusL.),samana
dirvoninėširmūnė(Racomitriumcanescens(Hedw.)Brid.),onedideliuspilkšvai
žaliuskupsteliussudarovarpiniaiaugalai–smiltyninisšepetukas(Corynephorus
canescens(L.)P.Beauv.),aviniseraičinas(FestucaovinaL.)irgraižažiedžiamspri
klausantisdirvoniniskietis(ArtemisiacampestrisL.).Gelsvąsmėlynofonąryškiais
geltonaisžiedaispaįvairinapaprastasisperluotis(AnthylisvulnerariaL.),smėlyninis
šlamutis(Helichrysumarenarium(L.)Moench),paprastojilinažolė(Linariavulgaris
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Mill.),dvimetėnakviša(OenotherabiennisL.),vienagraižėkudlė(Pilosellaoficina
rum F.W.SchultzetSch.Bip.),mėlynaivioletiniais–varpotojiveronika(Veronica
spicataL.),kalninėaustėja(JasionemontanaL.),dirvinėbuožainė(Knautiaarvensis
(L.)Coult.),baltais–pilkojimiltinaitė(Berteroaincana(L.)DC).

Didesniusslėnioplotusužimažolinėsbendrijos.Daugumajų–pievos,
kuriųdalisšienaujamos,betyrairapleistų.Dideliusplotusužimaištisiniai
smiltyniniolendrūno(Calamagrostisepigejos(L.)Roth)sąžalynai.Dėlvykstančių
sukcesijųužželiaatvirišlaitai,smėlynai,otosevietoseįsikuriaryškiaspalviaisžie
daisžydinčiųaugalųbendrijos.Pilkšvaižaliąaspektąšiomsbendrijomssuteikia
smiltyniniolendrūnoirdirvoniniokiečiolapija,otarpšiųaugalųgeltonuojapa
prastosiosbitkrėslės(TanacetumvulgareL.),geltonžiedėsliucernos(Medicagofalcata
L.),dvimetėsnakvišosžiedynai,baltuojapaprastosiosnaktižiedės(Silenevulgaris
(Moench)Garcke),baltažiedžiošakinio(Silenepratensis(Rafn.)Godr.),mažosios
ožiažolės(PimpinellasaxifragaL.),baltažiedžiobarkūno(MelilotusalbusMedik.),
marguojamėlynaivioletiniaivarpotosiosveronikos,dirvinėsbuožainės,pilkšvai
rausvidirviniodobilo(TrifoliumarvenseL.),tamsiairožiniaididžiagalvėsbajorės
(CentaureascabiosaL.)žiedynai.

ĮvairausdydžioplotuspaleiŠve¹tąjąužimasusivėrusiospievos,priklausan
čiosstepiniųpievųklasei(Cl.FestucoBrometeaerectiBr.Bl.etTx.1943).Dažnai
taitiknedidelisumiškubesisiejančiųterasosšlaitųfragmentai.Benedidžiausi
šienaujamistepiniųpievųplotaiyraŠirvintõsupėskilpose,netoližiočių.Šios
pievoslabaispalvingos.Žaliamearpilkšvaižaliamefone,kurįsudarodaugiausia
varpiniaiaugalai(raudonasiseraičinas–FestucarubraL.,stepinismotiejukas–
Phleumphleoides(L.)H.Karst.,kaikurįsiterpiasmiltyninislendrūnas)irįvairių
šeimųaugalųlapai,marguojaįvairiaspalvėžiedųjūra.Didelesgeltonasdėmes
sudarotikrasislipikas(GaliumverumL.),geltonžiedėliucerna,kaikur–paprastoji
bitkrėslė,baltas–statusislipikas(Ga lium al bum Mill.).Pavienesgelsvųžiedynų
šluotelesarkekeskeliapievinėvingiorykštė(FilipendulavulgarisMoench),pa
prastojilinažolė(LinariavulgarisMill.),vaistinėdirvuolė(AgrimoniaeupatoriaL.),
mėlynas–varpotojiirplačialapėveronikos(VeronicateucriumL.).Visameplote
ištološviečiaskaistūstamsiairožiniaididžiagalvėsbajorės,baltipaprastosios
kraujažolės(AchilleamilefoliumL.),mažosiosožiažolės,kalniniodobilo(Trifolium
montanumL.),violetiškaialyviniaidirvinėsbuožainėsžiedynai,geltonipavieniai
vagotojovėdryno(RanunculuspolyanthemosL.)žiedai.Žolyneažūriniaislapaisir
žalsvaigelsvaisžiedaisišsiskiriaganagaususmažasisvingiris(ThalictrumminusL.).
Pažemėjeaugančiųaugalųžiedaitaippatryškiaspalviai–alyviniaiketurbriaunio
čiobrelio(ThymuspulegioidesL.),geltonipaprastojosaulenio(Helianthemumnummu
la rium (L.)Mill.),apyninėsliucernos(MedicagolupulinaL.),rožiniaiskiauterėtosios
putokšlės(PolygalacomosaSchkuhr).

Drėgnųpievųfragmentai,priklausantystrąšiųjųpievųklasėspurienynųsą
jungai(Cl.MolinioArrhenathereteaelatiorisR.Tx.1937,AllCalthionpalustrisR.Tx.
1937em.Lebrunetal.1949),aptinkaminetoliVepriųpaleiGeležėsupelį.Juose
vyraujapelkinėvingiorykštė(Filipendulaulmaria(L.)Maxim.),miškinisskudutis
(AngelicasylvestrisL.),pelkinissnaputis(GeraniumpalustreL.),gelsvalapėusnis
(Cirsiumoleraceum(L.)Scop.).
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Vepriųapylinkėsegausunetikupių.JųteritorijojeyraVepriųtvenkinysir
keletasnedideliųežerų.Vepriųtvenkinysišvisųpusiųapaugęstankiaaukštaūge
3–4mpločiopaprastosiosnendrės(Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.ExSteud.)juosta,
jojevietomisįsiterpiaežeriniaimeldai.Tvenkinyjepaleinendriųjuostąyraįsikūrę
įvairausdydžiomažažiedėsvandenslelijos(NymphaeacandidaJ.Presl)sąžalynai.

Bečiÿmiškeyrakeletasežerėlių.Baltasežeras–apsuptaspelkiniųpušynų,
smėlėtudugnu,šviesiosvandensspalvos,aplinkuiapriestasfragmentiška1–2m
pločiopaprastosiosnendrėsjuosta.Nendriųsąžalynasretokas,jameįsimaišoka
napiniaikemerai,plaukuotosiosožkarožės,paprastosiosvilkakojės(Lycopuseuro
paeusL.),gyslotiniaidumblialaiškiai(AlismaplantagoaquaticaL.).Pakrantėse,kur
nėranendriųjuostos,aptinkamiplačialapiaišvendrai(TyphalatifoliaL.),pūslėtosios
viksvos(CarexvesicariaL.),paprastiejišiurpiai(SparganiumemersumRehmann),
paprastosiosmonažolės(Glyceriafluitans(L.)R.Br.),nariuotalapiaivikšriai(Jun
cusarticulatusL.).

Juodasisežeras–užpelkėjęs,jįsupalinguojantisliūnas.Ežeregausiaiauga
plūduriuojančiosiosplūdės(PotamogetonnatansL.),kuriųlapaiplūduriuojavan
denspaviršiuje.Vietomiskuokštaisaugaplačialapiaišvendrai.Užpelkėjusiosežero
pakrantėsapžėlusiosištisinekiminųdanga,kuriojeįsiterpiapelkiniaižinginiai
(Cal la pa lust ris L.),pelkinėssidabražolės(Potentillapalustris(L.)Scop.),pelkinės
ožkarožės(EpilobiumpalustreL.),pelkiniaisaliavai(Peucedanumpalustre(L.)Mo
ench),paprastosiosšilingės(LysimachiavulgarisL.).

Bedugnioežerasapsuptasraisto(as.LedoPinetumsylvestris(Hueck1929)R.Tx.
1955),kurispereinaįužpelkėjusiąežeropakrantę.Raisteaugažemaūgėspapras
tosiospušys(PinussylvestrisL.),jauniplaukuotiejiberžai(BetulapubescensEhrh.)
irtankus0,5–1maukščiokrūmokšnių–pelkiniųgailių(LedumpalustreL.)ir
vaivorų(VacciniumuliginosumL.)sąžalynas.Raistaskupstuotas,kupstaisusidarę
aplinkmedžiųkamienusirkelmus.Antkupstųgausujuodųjųvarnauogių(Em
petrumnigrumL.),paprastųjųspanguolių(OxycoccuspalustrisPers.),siauralapių
balžuvų(AndromedapolifoliaL.).Mažuskupsteliussudarokupstiniaišvyliai(Eriop
horumvaginatumL.).Tarpkupsčiuosevietomisaugaapskritalapėssaulašarės(Dro
serarotundifoliaL.)iryraištisinėMagelanokiminų(SphagnummagelanicumBrid.)
danga.Ežerąsupalinguojantisliūnas,kuriopaviršiųištisaipadengiavingiuotasis
kiminas(SphagnumflexuosumDozyetMolk),tarpkiminųįsiterpiasvyruoklinės,
ganyklinės,snapuotosiosviksvos(Carexlimosal.,CarexlepidocarpaTausch,Carex
rost ra ta Stokes),pelkiniaižinginiai,paprastosiosspanguolės,apskritalapėssaula
šarės,pelkinėsliūnsargės(ScheuchzeriapalustrisL.).Priepatvandensįsikūrusios
bendrijos,kuriosevyraujabaltosiossaidros(Rhyncosphoraalba),otarpjųįsiterpia
paprastosiosspanguolės,svyruoklinėsviksvos,apskritalapėssaulašarės.Ištisinę
samanųdangąsudarovingiuotiejikiminai,kuriuosenedideliaisploteliaisįsiterpia
Magelanokiminai.Ežeregausiaiaugamažažiedžiųvandenslelijų.

DidžiausiasBečiųmiškoežerėlis–Ilgajis.Jįtaippatsuparaistas(as.Le
doPinetum),tačiaukrantuosenėraliūno.Iššiaurinėsirvakarinėspusiųikipat
vandenstęsiasipelkinispušynas,krantolinijojebeveikištisinęjuostąsudaromels
vosiosmelvenės(Moliniacaerulea(L.)Moench).Pietinėjepusėjeežeropakrantėse
yrasusiformavusi3–7mpločiotankiųviksvynųjuosta(as.Caricetumvesicariae
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Br.Bl.EtDenis1926).Juosevyraujapūslėtosiosviksvosirįsimaišopavieniaipla
čialapiaišvendrai,paprastosiosnendrės.Tarpviksvynoirmiškošlapiojepakran
tėjeįsikūrusiplativikšriųjuosta,kuriojevyraujaglaustažiedžiaivikšriai(Juncus
conglomeratusL.)irnegausiaiįsimaišokėstiejivikšriai(JuncuseffususL.).

Apietrečdalįbuvusiovalsčiausteritorijosužimamiškai,didesnėjųdalis–
spygliuočių.Daugumamiškųjauniarbapribręstantys,brandžiųyratiknedideli
sklypai.Bečių,Martýniškio,Kuµniškiųmiškomasyvedaugpelkiniųmiškų(as.
LedoPinetum,as.VacciniouliginosiPinetumKleist1929),kuriųmedynevyraujapa
prastosiospušys,plaukuotiejiberžaiirgausukrūmokšnių–pelkiniųgailių,vaivorų,
mėlynių(VacciniummyrtillusL.),bruknių(VacciniumvitisidaeaL.).Mineraliniuose
gruntuosevyraujasausipušynai(as.PeucedanoPinetumW.Matuszkiewicz(1962)
1973).Medynedominuojapaprastosiospušys(Pinussylvestris),karpotiejiberžai
(BetulapendulaRoth),paprastosioseglės(Piceaabies(L.)H.Karst).Krūmųardas
retas,jopastoviosiosrūšys–paprastasisšermukšnis(SorbusaucupariaL.),papras
tasisšaltekšnis(FrangulaalnusMill.),taippatjauniąžuoliukai(QuercusroburL.),
kurietokiuoseskurdžiuosedirvožemiuoseaukštesnineišauga.Žoliųirkrūmokšnių
ardevyraujamėlynės,bruknės.Daugkur,norsirnegausiai,čiaaptinkamišiliniai
viržiai(Callunavulgaris(L.)Hull.),aviniaieraičinai,vaistinėsveronikos(Veronica
officinalisL.),pieviniaikūpoliai(MelampyrumpratenseL.),smailialapiaipaparčiai
(Dryopteriscarthusiana(Vill.)H.P.Fuchs),plaukuotiejikiškiagrikiai(Luzulapilo
sa (L.)Willd.).Samanųdangaištisinė.Vyraujapaprastojišilsamanė(Pleurozium
schreberi(Brid.)Mitt.),atžalinėgūžtvė(Hylocomiumsplendens(Hedw.)Schimp.),
puriojidvyndantė(DicranumpolysetumLSw.),šilinėplunksnė(Ptiliumcristacast
rensis(Hedw.)DeNot).

Šventosiosslėnyjeesantysnatūralūspušynaipanašiossudėties,tačiaudalis
pušynų–sodinti,šiuometudarjauni.

Knôzlaukiomiškedideliusplotusužimaeglynai(as.MeliconutantisPiceetum
(Caj.1921)K.Lund1962).Medyneirpomiškyjevyraujapaprastojieglė.Krūmų
ardasretas,jame,norsirnegausiai,aptinkamaspaprastasisšermukšnis,paprastasis
šaltekšnis,paprastasislazdynas(CorylusavellanaL.).Žoliųirkrūmokšniųdangoje
didžiausiusplotussudaromėlynėirpaprastasiskiškiakopūstis(OxalisacetosellaL.).
Vietomisganagausiaiželiapaprastojipakalnutė(ConvallariamajalisL.),dvilapė
medutė(MajanthemumbifoliumL.).Daugkuršiuosemiškuoseaptinkamimiški
nėseptynikė(TrientaliseuropaeaL.),plaukuotasiskiškiagrikis,miškinislendrūnas
(Calamagrostisarundinacea(L.)Roth),smailialapispapartis,miškinėzuiksalotė(My
celismuralis(L.)Dumort),trigyslėsmiltagraibė(Moehringiatrinervia(L.)Clairv.),
nusvirusiojistriepsnė(MelicanutansL.),pirštuotojiviksva(CarexdigitataL.).Sa
manųdangaišsidėsčiusididesniaisarmažesniaislopais.Jojevyraujapaprastoji
šilsamanė,atžalinėgūžtvė,tikrojitrumpė(Brachytheciumoedipodium(Mitt.)Jaeg.).

Apibendrinimas
NorsdidelėdalisbuvusiųVepriųapylinkiųmiškųarpievųšiuometuyra

paverstosdirbamaislaukais,opelkių–durpynais,tačiaudalisjųlikonatūralūs
arpusiaunatūralūs,t.y.mažaipaveiktižmogausveiklos.Kitavertus,Lietuvos
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gamtossąlygoslemiatai,kadpievaspalaikožmogausveikla–nešienaujamosar
neganomospievosužaugamišku.ESšalysegaliojaGamtosbuveinių,laukinės
augmenijosbeigyvūnijosapsaugosdirektyva(92/43/EEC),kurinumatobeveik
200retųirsparčiainykstančiųEuroposbuveiniųapsaugąirįtraukimąįESsau
gomųteritorijųtinklą,vadinamąNATURA2000(Rašomavičius, 2001).

DidžiausiabendrijųįvairovėyraŠventosiosslėnyje,tačiaueuropinėssvar
bosbuveiniųyravisojetirtojeteritorijoje.Vepriųapylinkėsebuvoaptiktosšios
europinėssvarbosbuveinės:

6210 Ste pi nės pie vos.Taisausų,bazinių,labaikarbonatingųdirvožemių,
šiltųiratvirųaugimviečiųpievos,priklausančiosFestucoBrtometeair TrifolioGe
ranieteaklasėms.VepriųapylinkėsešiųpievųyraŠventosiosslėnyjebeiŠirvintos
slėnyjepriežiočių.

6430 Eut ro fi niai aukš tie ji žo ly nai. Šiaigrupeipriskiriamosnitrofilinėsvan
denstelkiniųpakrančiųbendrijos,kuriassudaroaukštosbeivijoklinėsžolėsir
nedidelikrūmai.Dažniausiaijiesiauromisjuostomisnutįstapaleitekančiusvan
denis.VepriųapylinkėsešiosbendrijosaptinkamospaleiŠventosiosupę.

6510 Šie nau ja mos me zo fi tų pie vos.Jomspriskiriamosžemyninėsvidutinio
drėgnumotrąšiospievos.Vepriųapylinkėsetokiųpievųyranedaug,jossusifor
mavusiospaleiGeležėsupelįnetoliVeprių.

7140 Tar pi nės pel kės ir liū nai.Jomspriskiriamosbuveinės,kuriosevyrauja
pelkiųaugalųbendrijos,susiformavusiosoligotrofiniųirmezotrofiniųvandenų
paviršiuje.VepriųapylinkėsešiosbuveinėsaptinkamospaleiJuodąjįirBedugnį
ežerus.

9010 Va ka rų tai ga.Šiaibuveineipriskiriaminatūralūssenispygliuočiųir
mišrūsmiškai.VepriųapylinkėsevakarųtaigospušynųyraBečių,Martyniškio,
Kalniškiųmiškuose.

9050 Žo lin gi eg ly nai.Mišrūsmiškai,kuriųmedynevyraujaeglės,dažnaisu
gausiaplačialapiųmedžių,ypačąžuolo,priemaiša.Krūmųiržoliųarduoseauga
spygliuočiųirplačialapiųmiškųaugalai.Vepriųapylinkėsešiosmiškobendrijos
aptinkamosKnyzlaukiomiške.

91D0 Pel ki niai miš kai. Spygliuočiųbeimišrūsmiškaidrėgnuoseiršlapiuose
durpiniuosedirvožemiuose,kuriųgruntiniovandenslygisaukštas.Vandenyjevisuo
metlabainedaugmaistomedžiagų.Vepriųapylinkėseraistaibeipelkiniaipušies
irplaukuotojoberžomiškaiaptinkamiBečių,Kalniškių,Martyniškiomiškuose.
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