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Vandens lygio skirtumas 2016 04 10 – 2016 05 10 
 laikotarpiu – 6 cm 



 Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate saugomas didžiausias Lietuvoje natūralaus 
hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas su 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. 

 Didžiausią Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (plotas 11 227 ha) dalį užima 5858 ha 
pelkinis masyvas (54°01’ Š, 24°32’ R), vadinamas Čepkelių raistu. Toks raisto plotas nustatytas 
inventorizuojant pelkes ir pateikiamas Lietuvos durpynų kadastre. Šiame kadastre nurodyta, kad raiste 82 % 
užima aukštapelkė, 16% – žemapelkė, 2 % – tarpinio tipo pelkė. 
 Pagal miškotvarkos duomenis organinių (durpinių) dirvožemių visame Čepkelių valstybiniame 
gamtiniame rezervate yra 7 399 ha, užmirkę mineraliniai dirvožemiai užima dar 1 504 ha, o likusieji – tai 
sausi smėlynai, apaugę miškais. Raiste yra virš 80 mineralinio grunto (smėlio) salų. 





  Aukščiausia pelkyno vieta siekia 
134,2 m virš jūros lygio, o žemiausia vieta yra 
pietinėje rezervato dalyje esančiose žemapelkėse 
– 127 m virš jūros lygio.  
  Čepkelių raistas yra trijų upių 
vandenskyroje. Jis neturi jokių paviršinių intakų, 
maitinime vyrauja atmosferiniai krituliai.  Dėl į 
raistą iškritusių kritulių ir išgaravusio vandens 
skirtumo, susidaręs vandens perteklius nuteka į 
Katros, Ūlos ir Grūdos upių baseinus. Pagal 
atliktą reljefo analizę Grūdos baseinui priklauso 
25,6 %, Ūlos baseinui - 21,6 %, Katros baseinui 
- 52,8 % pelkės ploto (Kibirkštis G. 2002. 

Čepkelių aukštapelkės paviršinio nuotėkio 
analizė. Geografija. Nr.38 (2), 14 -17.). 
 

Čepkelių raisto vandentakos schema 



 Šiame Čepkelių raisto pakraštyje tarp kupstų 2004 – 2014 metų laikotarpiu 10 metų ištisai telkšojo vanduo 
- 2015 metais rudenį  pelkės paviršius  vėl liko sausas.   
 Vandens lygio skirtumas  2004 ir 2015 metais - 30 cm 
 

2004 m 

2015 m 



 Dažniausiai Čepkeliai labiausiai pasausėja antroje 
vasaros pusėje.  
 Rudenį, atvėsus orams, iki užšalimo pelkė pradeda 
kaupti vandens atsargas, o aukščiausias vandens lygis 
Čepkelių pelkėje įprastai būna pavasarinio polaidžio 
metu kovo – balandžio mėnesiais.  

 

 . 

5-A gręžinys  

Vandens lygio kaita Čepkelių pelkėje (gręžinyje 5 – A) 2015 m ir 2017 m  

 



Čepkelių pelkės vandens lygio kaita (gręžinys 6A) 



Lygucis 2003 m 

Lygucis  

2004 m 

Lygucis 2016 m  



 Aukštas vandens lygis nulėmė, kad  2012 metais pradėjo džiūti Čepkelių raiste  
šiauriniame pakraštyje augančios pušys. Ši pelkės dalis dešimtmetį (2004 - 2014 metais) buvo nuolat 
užmirkusi. Čia nėra paviršinio vandens nuotėkio link upių.  

Džiūstančios pušys 
Čepkeliuose 









Ši pušis augo 156 metus  











1992 metų gaisravietė Čepkeliuose (fotografuota 2010 m.) 







  

“Meškos šiknos “ pelkės (pietų Lietuvoje) gaisravietė 2008 
m. (praėjus 3 metams po gaisro) 

Ta pati “Meškos šiknos “ pelkės gaisravietė 
2018 m. 

 



















Dėkoju už dėmesį 


