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Įžanga
Ob�lių ir Kriaun� apylink�� ply�i �akarų �uk��ai�ių plynauk���je� � �iaur��lių ir Kriaun� apylink�� ply�i �akarų �uk��ai�ių plynauk���je� � �iaur�lių ir Kriaun� apylink�� ply�i �akarų �uk��ai�ių plynauk���je� � �iaur�

ry�in� dali� – �uk��ai�ių auk��um�je (Ba�alyka�, 1965). Ši�m� apylink�m� būdin�
ga� vaizdinga� kalv��a� reljefa� �u daub��e m�lynu�jan�iai� ežerai� ir �eri��riją 
i�raižan�iai� Kriaunõ� �u j�� in�akų �l�niai�. Kadangi vie��v�� �ankiai gyvenam��� 
vyrauja agrarini� kra���vaizdi�. Diduma �eri��rij�� paver��a žem�� ūki� naudme�
n�mi�� daugum�� upelių vag�� i��ie�in���� � �l�niai meli�ru��i ir paver��i kul�ūri�
n�mi� piev�mi�. Didelių mi�k� ma�yvų n�ra� i�likę �ik nedideli mi�keliai ir upių 
ar ežerų pakran�e� ju��ian�i�� �iaure�n�� ar pla�e�n�� medžių ju�����. In�en�yvu� 
vie��vių naud�jima� žem�� ūkyje �umažina �eri��rij�� bi�įvair�vę.

Ši� darb� �ik�la� yra �iu� me�u vyraujan�iame agrariniame kra���vaizdyje 
įver�in�i augmenij�� būklę� i��kir�i �ių apylinkių ver�ingiau�iu� bi�įvair�v�� a�pek�u 
gam�iniu� k�mplek�u�.

�ugmenij�� �yrimų i���rija
I��amių� k�mplek�inių �ių vie��vių augalij�� �yrimų nebuv� dary�a� �a�iau 

augalų �yrin���jai �ių kra��ų neaplenkdav�. Li�era�ūr�je galima ap�ik�i du�menų 
apie paviene� re�ų augalų radimvie�e� – J. Pipiny� (1963) leidinyje „Lie�uv�� 
TSR fl�ra“ pa�kelb� apie men�urlap�� ežeru��� (Hydrilla verticillata (L. f.) R�yle) 
radimvie�ę �n�åna��� ežere� B. Šablevi�iu� (2007) – apie į Lie�uv�� raud�nąją 
knygą įra�y��� kerp�aman�� plūduriu�jan�i� �kendu�ni� (Ricciocarpus natans L.) 
radimvie�ę �alia Kìležeri� ežer� e�an�iame maž� upeliuk� ap�em�ame �l�nyje.

Obelių ir Kriaunų apylink��e gau�u ežerų. Kele�� jų augmenija buv� 
�yrin��a �e��ajame de�im�me�yje� �yrin�jan� Lie�uv�� vanden� �elkinių augal� 
plūd�� (Potamogeton) gen�ie� papli�imą Lie�uv�je (Galini�� 1961). Buv� i��ir�i �i��e 
apylink��e e�an�y� ežerai: Obelių� Salíni�� Sar�a¤ ir Kriaun�� up� �ie� Ob�liai� 
(1 len�el�).

Plūd�� – �ai daugiame��� vanden� ž�l��� kurių ��iebai �iekia nu� kele�� 
cen�ime�rų iki 5–6 me�rų ilgi�. Lapai – įvairū�� nu� �iaurai liniji�kų iki pla�iai 
kiau�ini�kų� žiedai nei�vaizdū�� �u�elk�i į žiedynu� varpa�� kurie žyd�jim� me�u 
daugum�� rū�ių ky�� vir� vanden�. �ai�iu� i�pla�ina vandu�� kai kurių rū�ių – 
pauk��iai. Daugeli� rū�ių gerai daugina�i vege�a�yviniu būdu: �aknia��iebių a�žal��
mi�� gyva�ak�mi�� žieminiai� pumpurai�. D�l �i��ki� dauginim��i būd� papli�im� 
plūd�� dažnai vanden� �elkiniu��e �udar� �ankiu� �ąžalynu�� kurie gali �rukdy�i 
laivybai ir žvejybai. Plūdžių �ąžalynai yra labai �varbū� žuvim�: ju��e žuvy� ner�ia� 
mailiu� randa priegl�b��į. Be ��� an� plūdžių gyvena �mulkū� vanden� gyvūnai ir 
jų lerv��� kuri�mi� mai�ina�i žuvy�. Plūd�� dalyvauja vanden� �elkinių užpelk�jime. 
Šal�u�ju me�ų laiku apmiru�i plūdžių bi�ma�� pūva� �aip už�er�dama vandenį ir 
ne� �ukeldama jau�re�nių �rganizmų žū�į.
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Daugiau�ia plūdžių rū�ių buv� ap�ik�a Obelių ežere – 9 (1 len�el�). �ienin�
�el� re�a plūdžių rū�i� (alpin� plūd� – Potamogeton alpinus) buv� ap�ik�a Kriaun�jê 
�ie� Obeliai�. Daugiau�ia apyre�ių rū�ių ap�ik�a Obelių ežere (garbiniu���ji plū�
d� – Potamogeton crispus, ilg�ji – Potamogeton praelongus ir rau�v�ji – Potamogeton 
rutilus)� Sar�ų ežere – �ik viena (rau�v�ji plūd� – Potamogeton rutilus). �i�u��e 
�ir�u��e vanden� �elkiniu��e buv� ap�ik��� labai dažn�� Lie�uv�� vanden� �elkinių 
plūd��: blizgan�i�ji (Potamogeton lucens)� plūduriu�jan�i�ji (Potamogeton natans)� 
�ukin� (Potamogeton pectinatus)� permau�alap� (Potamogeton perfoliatus )� � dažn�� 
plūd�� (pl�k��i�ji – Potamogeton compressus ir dygliavir�ūn� – Potamogeton friesii ) 
buv� ap�ik��� Obelių ir Sar�ų ežeru��e. 

1 len�el�
Plūdės (Potamogeton) genties rūšys (Galinis, 1961) Obelių ir Kriaunų apylinkių 
vandens telkiniuose

Eil. 
Nr.

Tir�ieji vanden� 
�elkiniai

I��ir�a� pl��a� 
(ha) ir ilgi� (km)

�p�ik��� rū�y�

1. Obelių ežera� 45�0 Potamogeton compressus L. – pl�k��i�ji plūd�
Potamogeton crispus L. – garbiniu���ji plūd�
Potamogeton friesii Rupr. – dygliavir�ūn� plūd�
Potamogeton lucens L. – blizgan�i�ji plūd�
Potamogeton natans L. – plūduriu�jan�i�ji plūd�
Potamogeton pectinatus L. – �ukin� plūd�
Potamogeton perfoliatus L. – permau�alap� plūd�
Potamogeton praelongus Wulfen – ilg�ji plūd�
Potamogeton rutilus W�lfg. – rau�v�ji plūd�

2. Salini� 40�0 Potamogeton lucens L. – blizgan�i�ji plūd�
Potamogeton natans L. – plūduriu�jan�i�ji plūd�
Potamogeton pectinatus L. – �ukin� plūd�
Potamogeton perfoliatus L. – permau�alap� plūd�

3. Sar�ai 1331�6 Potamogeton compressus L. – pl�k��i�ji plūd�
Potamogeton friesii Rupr. – dygliavir�ūn� plūd�
Potamogeton lucens L. – blizgan�i�ji plūd�
Potamogeton natans L. – plūduriu�jan�i�ji plūd�
Potamogeton pectinatus L. – �ukin� plūd�
Potamogeton perfoliatus L. – permau�alap� plūd�
Potamogeton rutilus W�lfg. – rau�v�ji plūd�

4. Kriauna �ie� 
Obeliai�

2�0 Potamogeton alpinus Balb. – alpin� plūd�
Potamogeton lucens L. – blizgan�i�ji plūd�
Potamogeton natans L. – plūduriu�jan�i�ji plūd�
Potamogeton pectinatus L. – �ukin� plūd�
Potamogeton perfoliatus L. – permau�alap� plūd�

1997 me�ai� R�ki�ki� raj�ne buv� vykdy�a� pr�jek�a� „Bi�įvair�v�� inven�
��rizacija ir ver�ingų� dar ne�aug�mų �eri��rijų paie�ka R�ki�ki� raj�ne“� � v�liau 
�ių �urimų pagrindu i�lei��a� leidiny� „R�ki�ki� kra��� gam�a“. Šių �yrimų me�u 
kryp�ingai buv� ie�k�ma re�ų� į Lie�uv�� raud�nąją knygą į�rauk�ų augalų. N�r� 
Obelių ir Kriaunų apylink��� kaip ir vi�� R�ki�ki� raj�n� �eri��rija� �markiai �u�
kul�ūrin���� buv� ap�ik�a kele�a� re�ų� �aug�mų augalų (Centaurea phrygia, Glyceria 
nemoralis, Glyceria striata, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza longifolia, Dactylorhiza 
russowii) negau�ių p�puliacijų. 
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Me��dika
Teri��rija buv� žvalg�ma 2007 me�ų va�arą mar�ru�iniu būdu� naud�jan� 

raj�n� žem�� naud�jim� žem�lapiu� ir �ilniau� univer�i�e��� Gam��� m�k�lų fa�
kul�e��� Kar��grafij�� cen�r� darbu���j�� Lidij�� Kavaliau�kien�� pareng�ą Obelių 
ir Kriaunų val��ių žem�lapiu� (M 1: 50 000). 

Na�ūrali��e bendrij��e buv� a�liekami bendrijų apra�ymai� �aikan� prancūzų�
�veicarų m�kykl�� augalij�� �yrim� ir kla�ifikavim� principu� (Braun�Blanque�, 
1964)� kurių me��dika i�d���y�a publikacij��e (�lek�andr�va, 1969; Na�kevi�ai���Iva�
nau�kai��, 1983). �ugalų būdinimui buv� naud�jama li�era�ūra: Lekavi�iu� (1989), 
Snar�ki� (1968), Na�kevi�ai���Ivanau�kai�� (red.) (1959), (1961), (1963), (1971), (1976), 
Na�kevi�ai���Ivanau�kai�� ir k�. (red.) (1980), R��hmaler e� al. (1988). Indu��ių 
augalų pavadinimai pa�eikiami pagal Gudžin�ką (1999), �amanų – pagal Juk�nienę 
(2002). �ugalų �in�ak��nų �ampra�a ir pavadinimai var��jami pagal Balevi�ienę 
ir k�. (1998); Ma�u�zkiewicz (2006); P��� (1995). Pirmą kar�ą �ek��e minin� augalų 
rū�ių ir bendrijų �in�ak��nų vardu�� nur�d�mi jų l��yni�ki pavadinimai ir au��rių 
vardų ir pavardžių �rumpiniai.

Rezul�a�ai
Obelių ir Kriaunų apylinkių kra���vaizdi� �markiai �ukul�ūrin�a�. �aizdin�

game kalv��ame reljefe vyrauja žem�� ūki� naudmen��. �akarin�je ir �iaur�� 
vakarin�je daly�e vyrauja javų laukai� liku�i�je dalyje – daugiame�ių ž�lių mi�
�iniai� už����� kalv��. Šiaurry�in�je dalyje daugiame�ių ž�lių mi�iniai� ap���ų 
kalvų dr�gn��e �arpukalv��e į�ikūrę karklynai� kurių pagrindin� rū�i� – pilka�i� 
karkla� (Salix cinerea L.). Didelių mi�kų n�ra. �i��je �eri��rij�je i��im��ę nedideli� 
apie 1 ha dydži� mi�keliai� kurių medyna� dažniau�iai �udary�a� i� papra��ųjų 
eglių (Picea abies H. Kar��.)� papra��ųjų pu�ų (Pinus sylvestris L.)� karp��ųjų ber�
žų (Betula pendula R��h.)� bal�alk�nių (Alnus incana (L.) M�ench). Palei keliu� ar 
gri�viu� �ie�i�mi� linij�mi� i��id���iu�i�� krūmų ju������ dažniau�iai �udary��� i� 
pilkųjų karklų� jaunų bal�alk�nių ar karp��ųjų beržų� ry�kiai k�n�ra��u�ja �u kal�
v��u reljefu. Kra���vaizdį paįvairina kai kur i�liku�iu��e ne�ukul�ūrin�u��e upelių 
�l�niu��e na�ūrali�� krūmynų ir pievų bendrij��. 

Didžiau�ia Kriaunų ir Obelių apylinkių up� – Kriaunâ. Ji i� �iaur�� į pie�u� 
ker�a �eri��riją� pra�ek�dama pr� Kriaun�li� ežerą ir �iaurinę Nå�i� ežer� dalį. 
Pla�e�n��e up�� vag�� vie���e� kur �ilpne�n� �r�v�� yra priž�lu�ių auk��aūgių 
augalų� kurių ��iebai ky�� vir� vanden�: balinių ajerų (Acorus calamus L.)� balinių 
a�iūklių (Equisetum fluviatile L. ). Sekle�n��e up�� vag�� vie���e vir� vanden� ky�� 
��r�li�ki ��r�lialapių papliau�kų (Sagittaria sagittifolia L.) lapai� an� ilgų �ak��ų 
��iebų ry�kiai žalių lapų �ąžalynu��e i�kyla �ak���j� �iurpi� (Sparganium erectum 
L.) gel�vi ru�uli�ki žiedynai� � v�liau – žali vai�ynai� pu��niu� gel��nu� žiedu� 
auk��ai i�kelia pelkiniai v�drynai (Ranunculus lingua L.). Beveik vi��je vag�je galima 
ap�ik�i p� vandeniu ir an� vanden� pavir�iau� didelių� plūduriu�jan�ių papra��ųjų 
lūgnių (Nuphar luteum (L.) Sm.) lapų ir gel��nų žiedų. �andenyje palei pa� kran�ą 
ar �eklum��e grup�mi� želia vandenin�� m���� (Mentha aquatica L.)� �iauralap�� 
dr�gnu�l�� (Berula erecta (Hud�.) C�ville). S�a�e�ni Kriaun�� kran�ai apaugę medžių 
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ir krūmų ju���a� dažniau�i�� rū�y�: bal�alk�ni� (Alnus incana (L.) M�ench)� �rapu�i� 
glu��ni� (Salix fragilis L.)� papra���ji ieva (Padus avium Mill.). L�k��e�ni� užliejami 
Kriaun�� kran�ai apaugę 1–5 me�rų pl��i� varpinių (Gramineae Ju��.) �eim�� augal� 
nendrini� dryžu�i� (Phalaroides arundinacea (L.) Rau�cher�) ju���a (a��ciacija Phalari-
detum arundinacea). Tarp dryžu�ių vie��mi� auga auk���ji žil� (Senecio paludosus L.)� 
žyd�jim� me�u paįvairinan�i žalią f�ną �kai��iai gel��nai� žiedai�� ir rau�važied� 
plauku���ji �žkar�ž� (Epilobium hirsutum L.). Su dryžu�ynai� dr�gne�n��e vie���e 
�ieja�i lieknųjų vik�vų (Carex acuta L.) bendrij�� (a�. Caricetum gracilis (Graebn. 
E� Hueck 1931) R. Tx. 1937)� gel��nųjų vilkdalgių (Iris pseudacorus L.)� papra��ų�
jų raud�klių (Lythrum salicaria L.) �ąžalynai. Sau�e�n��e vie���e ply�i krūminiai 
builiai (Anthriscus sylvestris L.) H�ffm.)� didži��i�� dilg�l�� (Urtica dioica L.)� auga 
pavieniai ��ambū� mi�kiniai �kudu�iai (Angelica sylvestris L.). Pakran���e daug kur 
yra dide�nių ir maže�nių pievelių ar �ik fragmen�ų vingi�ryk��inių �napu�ynų (a�. 
Filipendulo-Geranietum palustris W.K�ch 1926)� kuriu��e vyrauja pelkin� vingi�ryk��� 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.)� pelkini� �napu�i� (Geranium palustre L.)� gel�valap� 
u�ni� (Cirsium oleraceum (L.) Sc�p.)� papra���ji �iling� (Lysimachia vulgaris L.)� pa�
pra���ji raud�kl�� mi�kini� �kudu�i�. Dideli �ienaujamų paupi� pievų ma�yvai yra 
�ie� Kriaun�mí�� kur l�k��a� ir pla�u� Kriaun�� �l�ni� meli�ru��a� ir vyraujan�i� 
kra���vaizdi� – gri�vių i�raižy��� ganykl��. Čia dideliu� pl��u� užima paupyje 
�už�lu�i�� papra����i�� nendr�� (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex S�eud.). Šalia 
nendrynų yra i�pli�ę dryžu�ynai (a�. Phalaridetum arundinacea)� kuriu��e į�imai�� 
�ąžalynai pelkinių vingi�ryk��ių �u pelkiniai� �napu�iai�� plauku��ųjų �žkar�žių ir 
didžiųjų dilg�lių �u dirvin�mi� u�nimi� (Cirsium arvense (L.) Sc�p.)� auga pavieniai 
��ambū� �ibiriniai bar��iai (Heracleum sibiricum L.).

Didel� �ienaujamų Kriaun�� pievų bendrijų įvair�v� yra Ob�liu��e. Dr�gne��
ne� vie�a� už�mu�i�� m�n�d�minan�in�� lieknųjų vik�vų bendrij�� (a�. Caricetum 
gracilis) ir dryžu�ynai (a�. Phalaridetum arundinacea)� kuriu��e �arp nendrinių dryžu�
�ių į�i�erpia kup��in�� �lu���milg�� (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.)� pelkin�� 
n��r�� (Stachys palustris L.)� didži��i�� dilg�l��� pelkin�� vingi�ryk����� pelkin�� 
neužmir��u�l�� (Myosotis scorpioides L.)� liūniniai lipikai (Galium uliginosum L.). Šalia 
vik�vynų nedideliai� pl��eliai� �lieja�i pa�iau��lynai (�ąjunga Alopecurion pratensis 
Pa��arge 1964). Ju��e vyrauja varpinių �eimai priklau�an�y� pieviniai pa�iau��liai 
(Alopecurus pratensis L.)� pelkin�� migl�� (Poa palustris L.)� kup��in�� �lu���milg��� 
mi�kin�� dir�u�l�� (Bromopsis inermis (Ley��.) H�lub) ir �arp jų į�i�erpia būdmainiai 
rūg�iai (Persicaria amphibia (L.) Gray var. terrestre)� �liaužian�ieji ir ai�rieji v�drynai 
(Ranunculus repens L. ir Ranunculus acris L.)� žą�in�� �idabraž�l�� (Potentilla anse-
rina L.)� dirvin�� m���� (Mentha arvensis L.)� m�lynžiedžiai vikiai (Vicia cracca L.). 
Palei paupi� bal�alk�nynu� driekia�i purienynų �ąjungai (�ll. Calthion palustris R. 
Tx. 1937 em. Lebrun e� al. 1949) priklau�an�y� liekniniai vik�vameldynai (a�. Scir-
petum sylvatici Ral�ki 1931) ir vingi�ryk��iniai �napu�ynai (a�. Filipendulo-Geranietum 
palustris). �ik�vameldynu��e d�minu�ja liekniniai vik�vameldžiai (Scirpus sylvaticus 
L.) ir �arp jų į�imai�� kup��in�� �lu���milg��� �liaužian�ieji v�drynai� didži��i�� 
dilg�l��. �ingi�ryk��iniu��e �napu�ynu��e gau�iau�iai želia pelkin�� vingi�ryk����� 
� �arpu��e �arp jų – m�lynžiedžiai vikiai� gel�valap�� u�ny�� mi�kiniai �kudu�iai� 
�ikrieji erai�inai (Festuca pratensis Hud�.)� pa�ariniai m��iejukai (Phleum pratense). 
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Sau�iau�i��e vie���e yra į�ikūru�i�� eur�pinių �rą�iųjų pievų (O. Arrhenatheretalia 
elatioris Pawł�w�ki 1928)� avižu�lynų �ąjung�� (�ll. Arrhenatherion elatioris W. K�ch 
1926) bendrij��. Ši�� piev�� daugiarū���� �a�iau j��e n�ra vien�� d�minu�jan�i�� 
rū�ie�: pagrindinę bi�ma�ę �udar� ir žalią �palvą �u�eikia varpinių �eim�� au�
galai (papra���ji �unaž�l� – Dactylis glomerata L.� kup��in� �lu���milg�� pa�arini� 
m��iejuka�� �ikra�i� erai�ina�� raud�na�i� erai�ina� – Festuca rubra L.� papra���ji 
kie�varp� – Cynosurus cristatus L.). Šia� pieva� i�margina gel��n�mi� žiedų ir 
žiedynų d�m�mi� rudenin�� �naudal�� (Leontodon autumnalis L.)� ai�rieji v�drynai� 
�liaužian�i��i�� �iling�� (Lysimachia nummularia L.)� papra����i�� kiaulpien�� (Tara-
xacum officinale F. H. Wigg.)� rau�v�mi� – raud�nieji d�bilai (Trifolium pratense L.)� 
pakrūmin�� baj�r�� (Centaurea jacea L.)� m�lyn�mi� – pla�ialap�� ver�nik�� (Veronica 
teucrium L.)� m�lynžiedžiai vikiai� bal��mi� – �iauriniai lipikai (Galium boreale L.)� 
�iauralapiai gy�l��iai (Plantago lanceolata L.).

Į �iaurę nu� Obelių yra Obelių ežer� in�ak� – �km�n�� piev��. Didži�ji 
�l�ni� dali� meli�ru��a� l�k��ame �l�nyje �uf�rmu��i gri�viai ir kul�ūrin�� ganykl��. 
Sl�ni� a�karp�je nu� S�repe¤kių iki Obelių yra na�ūralių pievų� �a�iau �a �l�ni� 
dali� užkrūmiju�i. Dr�gne�n��e vie���e yra i�liku�ių nedidelių na�ūralių pievelių� 
pri�kiriamų �rą�ių pievų (Molinio-Arrheratheretea elatioris R. Tx. 1937) kla�ei� purie�
nynų (Calthion palustris R. Tx. 1937 em. Lebrun e� al. 1949) �ąjungai� kup��ini� 
�lu���milgyn� (a�. Deschampsietum caespitosae H�rva�ić 1930) ir vingi�ryk��ini� 
�napu�yn� (a�. Filipendulo-Geranietum palustris) a��ciacij�m�. Šlu���milgynu��e vy�
rauja varpinių �eim�� augala� kup��in� �lu���milg�� � vingi�ryk��iniu��e �napu�
�ynu��e – pelkin� vingi�ryk���� papra���ji �iling�� mi�kini� �kudu�i�. Dr�gne�n��e 
vie���e želia gel��nieji vilkdalgiai� plauku����i�� �žkar�ž��� vai��iniai valerij�nai 
(Valeriana officinalis L.). �r�iau bal�alk�nynų� e�an�ių palei upeli� vagą� gau�iai 
ap�inkami garbiniu��ieji dagiai (Carduus crispus L.). 

Šal�õj�� up��� e�an�i�� Lùk��ų apylink��e� �l�nyje vyk��a pana�ū� pr�ce�ai 
kaip ir �kmen�� �l�nyje. Nebe�ienaujam�� �l�ni� piev�� užaug� karklynai� (vyrauja 
pilkieji karklai)� jaunai� berželiai� ir �ik �arpu��e �arp krūmynų i�lik� piev��� pri�
klau�an�i�� kup��ini� �lu���milgyn� ir vingi�ryk��ini� �napu�yn� a��ciacij�m�. 

Šiaurry�in�je buvu�i� Obelių val��iau� dalyje ply�i Kriaun¸nų upeli� ir 
Šap�l�� �l�niai. Teri��rija meli�ru��a� upeli� ir j� in�akų vag�� i��ie�in��� ir �iu� 
me�u lygiame reljefe �uf�rmu��a �i��ema gri�vių� �arp kurių ply�i kul�ūrin�� pie�
v�� ir ganykl��. Tie� Navíkai� Kriaun�nų upeli� �l�nyje yra pl��ai neprižiūrimų� 
negan�mų ir ne�ienaujamų pievų. Kadangi �l�ni� meli�ru��a�� vaga i��ie�in�a� 
na�ūrali�� augalų bendrij�� buv� �uardy���. Sl�nyje ve�i i��verminge�nių� p� meli��
racij�� a��i��a�an�ių augalų �ąžalynai. Dideliu� pl��u� užima nendrynai� liekninių 
vik�vameldžių ir nendrinių dryžu�ių �ąžalynai� �arp kurių gau�u ni�r�filinių au�
galų – didžiųjų dilg�lių� papra��ųjų kie�ių� dirvinių u�nių. Šiu��e �ąžalynu��e ir 
�arpu��e �arp jų a�želia i��ibar��ę buvu�ių �l�ni� bendrijų ž�l��: vir� vi�ų augalų 
i�kyla pavieniai ��ambū� �alierinių �eim�� augalų (mi�kini� �kudu�i�� �ibirini� 
bar��i�) ��iebai ir žiedynų �k��iai� ry�kiai r�žine �palva �vie�ia auk��aūgių plau�
ku��ųjų �žkar�žių žiedai� gel�va – an� auk��ų ��iebų i��id���ę gel�valapių u�nių 
žiedynų graižai ir �iu��e vi�u��e �ąžalynu��e į�ipina gel��n�� pievini� pel�žirni� 
žiedynų d�m��.
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Dali� Šapel�� upeli� �l�ni� �ie� Šapelių ežeru užpelk�ju�i. Šiaurin�je ežer� 
pakran��je palei upeli� vagą ply�i didžiuliai nendrynų ir vik�vynų (Carex �p.) pl��ai. 

Į pie�ry�iu� nu� Obelių e�an�iu� �n�ana��� ir �pe¤ki�ki� ežeru� jungia 
�pe¤k�� upeli�. J� �l�ni� užpelk�ję�� daug žemapelkių� nendrynų. �pie 1 km į 
pie�ry�iu� nu� Kãln��ių piliakalni� yra į�pūdinga žemapelk�� užiman�i apie 1 ha 
pl��ą. J�je ply�i i��i�ini� alavijinių a��rių (Stratiotes aloides L.) �ąžalyna�� kuriame 
vingiu�ja �iaura �peik�� pra�aka. �ir� dumbl� e�an�i� vanden� �lu�k�ni� �eklu�� 
rud�� �palv��� �a�iau jame negau�iai auga ir ��ambiai� bal�ai� žiedai� žydi ma�
žažied�� vanden� lelij�� (Nymphaea candida J. Pre�l). Žemapelk�� pakra��iu��e 
negau�iai auga �iauralapiai �vendrai (Typha angustifolia L.)� dide�niu� pl��u� užima 
nendrynai ir balinių a�iūklių (a�. Equisetetum fluviatile S�effen 1931) bendrij�� ir 
lieknųjų vik�vų vik�vynai (a�. Caricetum gracile).

Didinga� Kãln��ių piliakalni� i� �iaur��� vakarų ir pie�vakarių apju���a� 
�peik�� �l�ni�. Ši�je a�karp�je abipu� �peik�� vag�� �l�nyje į�ikūrę pla�ū� lieknųjų 
vik�vų �ąžalynai (a�. Caricetum gracile) �u ju��e ku�k��ai� i�augu�iai� gel��nai�iai� 
vilkdalgiai�� kurie žyd�jim� me�u ��ambiai� ry�kiai gel��nai� žiedai� paįvairina 
m�n���ni�ką vik�vynų žalumą. Ta�iau dide�n� dali� ne�ienaujam� �l�ni� apž�lu�i 
nepraeinamai� karklynai�� kuriu��e vyrauja pilkieji karklai ir �ik vie��mi� auga 
jauni ju�dalk�niai� pavieniai �rapieji glu��niai. �r�iau vag�� augę dideli medžiai� 
daugiau�ia karp��ieji beržai� d�l dr�gm�� per�ekliau� i�džiūv� ir pelkynu��e ��irk�� 
�ik aplūžę jų kamienai. Palei karklynu� yra buvu�ių �l�ni� pievų liku�iai. Ši��e 
�iaura ju���a i�liku�i��e Calthion palustris �ąjung�� piev��e vyrauja: lieknini� vik��
vameldi�� pelkin� vingi�ryk���� mi�kini� �kudu�i�� kup��in� �lu���milg�� pelkini� 
�napu�i�� papra���ji raud�kl�� plauku���ji �žkar�ž�. Ši�� piev�� žyd�jim� me�u 
�palving��: auk��aūg�� pelkin�� vingi�ryk���� gau�iai žydi gel�vai� žiedai�� �u�i�
�elku�iai� į vir�ūniniu� žiedynu�� � ��dri�� žalum�� f�ne ry�kiai r�žiniai� žiedai� 
�vy�i pelkini� �napu�i�� plauku���ji �žkar�ž�. 

N�r� didži�ji pievų dali� ply�i upelių �l�niu��e� prie Lùk��ų ir �alia �pu�ýn�� 
mi�k� yra i�liku�ių �m�lynų pievų (�ąjunga Plantagini-Festucion) fragmen�ų. D��
minu�ja raud�na�i� erai�ina�� papra���ji �milga (Agrostis capillaris L.)� dirv�nini� 
kie�i� (Artemisia campestris L.)� dirvini� d�bila� (Trifolium arvense L.). M�n���ni�ką 
ru�vai žalią �ių bendrijų a��palvį paįvairina m�lyni kalnin�� au���j�� (Jasione mon-
tana L.) ir gel��ni �ikr��i�� �idabraž�l�� (Potentilla argentea L.)� �m�lynini� �lamu�i� 
(Helichrysum arenarium (L.) M�ench) žiedai. Ž�lyna� vie��mi� ne�u�iv�rę�. Ne�u�i�
v�ru�iu��e pl��eliu��e pa�i�aik� pik�ž�lių – kanadinių k�nyzų (Conyza canadensis 
(L.) Cr�nqui��). Luk��u��e palei mi�ką pa�i�aik� pami�kių d�bilynų (pami�kių� 
mi�k� aik��elių ir �lai�ų pievų Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1961 kla��� 
d�bilynų Trifolion medii Th. Müller 1961 �ąjunga)� kuriem� būdingi �ankiai �uaugę 
�iliniai d�bilai (Trifolium medium L.)� žydin�y� �am�iai r�žine �palva� � �arp jų 
į�imai�� �aip pa� rau�važied�� didžiagalv�� baj�r�� (Centaurea scabiosa L.).

Nedaug kur Lie�uv�je nedideliame pl��e yra �iek gau�iai ežerų kaip Obelių 
apylink��e. Didžiau�ia� �ių apylinkių ir viena� didžiau�ių Lie�uv�� ežerų – Sar�
�a¤. J� kran�ų ilgi� – 79 km (Garunk��i�� S�anai�i�� 1969). Sar�ų ežera� yra rinin�� 
kilm��� �udary�a� i� kele�� �u�iker�an�ių rinų. 
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Obelių ir Kriaunų apylinkių� kaip ir vi��� Lie�uv��� ežerai yra įvairau� 
amžiau� ��adijų. Jauny���� ��adij�� ežerų� kuriu��e n�ra vanden� augalų ir pakra��
�iu��e �ik pradeda f�rmu��i� a�abrada�� n�ra. Taip pa� n�ra ir mir��an�ių ežerų� 
kurie yra �eklū� ir vanden� augalai dengia vi�ą ežer� pl��ą. Dauguma ežerų yra 
�ubrendim� ��adij�je� kai ežer� vandu� �kaidru�� a�abrada� �m�l��a�� � pakran���e 
augalų dar nedaug. Sena�v�� ��adij�� ežeram� būdingi ger�kai pažengę pelk�jim� 
pr�ce�ai: vandu� ru�va�� daug dugninių nu���dų� � vanden� gyli� – iki 10 me�rų. 
Kran�ai pla�iai apaugę augalai�� �unkiai prieinami� užpelk�ję. 

Dali� Obelių ir Kriaunų apylinkių �ubrendim� ��adij�je e�an�ių ežerų pakran�
��je yra �ik �u fragmen�ine ar i��i�ine augalų ju���a: Dírdų� Dumblíni�� K�ležeri�� 
Kriaun�li�� Mi�kíni�� Sar�ai� Še��k�ni�� �yžíni�. Ju��e dar n�ra ry�kių pelk�jim� 
žymių� �ik užu��kiu��e ar įlank��e ��ebim�� pla�e�n�� nendrių ju������ gau�iau 
plūdurlapių vanden� augalų. 

Sar�ų ežer� pakra��iai� �ę�ia�i vanden� augalų ju���a� �udary�a i� įvairių 
augalų. Tie� Pa�ar�ia¤� beveik i��i�in� papra��ųjų nendrių ju���a vie��mi� �iekia 
apie 10 m pl��i�. Palei nendre� kai kur yra plūduriu�jan�ių plūdžių� papra��ųjų 
lūgnių� papra��ųjų vanden� lelijų �ąžalynų. Ne��li kran�� nendryne pa�i�aik� į�i�
mai�iu�ių �iauralapių �vendrų� vandeninių i�nių (Oenanthe aquatica L.). Kran�e� kuri� 
kar�ai� už�emiama� vanden�� auga nendriniai dryžu�iai� plauku����i�� �žkar�ž��� 
liekn��i�� vik�v��� papra����i�� raud�kl��� �ri�kiau�iai laki�iai (Bidens tripartita L.). 
Kriauneli� ežere ir K�ležeryje nendrių ju����je yra į�imai�iu�ių ežerinių meldų 
(Schoenoplectus lacustris (L.) Palla)� � �ekle�n��e vie���e yra i��i�inių �ių meldų 
�ąžalynų. Šiu��e ežeru��e ap�inkama kalkiam�g� u�degu�ninių (Hippuridaceae 
Schindl.) �eim�� rū�i� – papra���ji u�degu�n� (Hippuris vulgaris L.). J�� ��iebai �u 
�anki��e men�ur��e �u�i�elku�iai� liniji�kai� lapai� plūduriu�ja vandenyje ir vir� 
vanden� i�kyla apie 10–50 cm auk��i� vir�ūn��� kuri��e f�rmu�ja�i �mulkū� ir 
nei�vaizdū� žiedai. 

Dalyje ežerų ��ebimi jau pra�id�ję pelk�jim� pr�ce�ai. Šie pr�ce�ai ry�kū� 
Šap�lių ežere� i� kuri� i��eka Šapel�� upeli�. Šiaurin� j� dali� �ie� Šapele jau 
pradeda pelk��i: �u�if�rmav� �ekluma� kuri�je �už�l� didžiuliai nendrynų pl��ai. 
Pelk�jim� pr�ce�ai vyk��a ir Kukníni� ežere. Ežer� pakra��iai� driekia�i i��i�in� 
papra��ųjų nendrių ju���a� � užu��kiu��e nendrių ir �iauralapių �vendrų ju���a 
pla�i� vanden� pavir�iu� i��i�ai padeng�a� plūduriu�jan�ių plūdžių� papra��ųjų 
lūgnių� vanden� lelijų lapai�. Šių augalų žyd�jim� me�u ��ki�� įlank�� a�r�d� 
labai pu��niai: an� vanden� �upa�i didžiuliai bal�i vanden� lelijų� gel��ni lūgnių 
žiedai� �arp jų lyg maži žali pir��eliai ��irk�� plūdžių žiedynai. Su�idariu�i��e �e�
klum�l��e ��yr� vik�vų ku�k��ai� auga vargani ju�dalk�niai. Suµpi� pakra��iai �aip 
pa� apž�lę i��i�ine nendrių ju���a� �a�iau pelk�jima� yra pra�id�ję� ežer� galu��e� 
kuriu��e į�ikūr� pla�ū� nendrynai �u ju��e i�augu�iai� jaunai� ju�dalk�niai� ir 
jau aplūžu�iai� nudžiūvu�ių beržų kamienai�. �peiki�ki� ežera� apju���a� i��i�ine 
pla�ia nendrių ju���a �u j�je kai kur i�augu�iai� jaunai� ju�dalk�niai�� � vaka�
rin� ir pie�in� ežer� daly� ger�kai užpelk�ju�i��. Buvę užu��kiai ar įlank�� jau 
užž�lę vik�vynai� ir �iu� me�u nu� ežer� driekia�i lieknųjų vik�vų bendrijų (a�. 
Caricetum gracilis) ir pū�l��ųjų vik�vų (Carex vesicaria L.) bendrijų (a�. Caricetum 
vesicariae Br.�Bl. e� Deni� 1926) liežuviai. �akarin� užpelk�ju�i ežer� dali� i��i�ai 
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užž�lu�i pla�iai� nendrynai� ir palei ju�� i��i�iniai� plūdurlapių augalų (plūdu�
riu�jan�ių plūdžių� papra��ųjų lūgnių� vanden� lelijų) �ąžalynai�� kurie link ežer� 
viduri� re��ja� i��id���� d�m�mi�. Pana�iai a�r�d� ir M�lýni� ežera�� �a�iau jame 
pelk�jim� pr�ce�a� ��liau pažengę�� užpelk�ju�i�� vi��� pakran���: pakra��iu��e 
pla�ū� nendrynai �u nudžiūvu�iai� ir aplūžu�iai� beržai�� palei ju�� i��i�iniai plū�
durlapių augalų �ąžalynai ir �ik pa�iame ežer� viduryje vanden� pavir�iu� dar 
nepadeng�a� augalų lapai�. I��i�ai užpelk�ję ir Oží�ki� ežer� kran�ai� pakra��yje 
apž�lę pla�ia i��i�ine papra��ųjų nendrių ir ežerinių meldų ju���a ir palei ją link 
ežer� viduri� – i��i�ine plūdurlapių augalų ju���a. Ši nendrių ir meldų ju���a 
pakran��je pereina į �lapiu� ir pelk��u� beržynu� ir ju�dalk�nynu�. Eidmíni�kių 
ežer�lį i� �iaur�� ir vakarų �upa didžiuliai nendrynai �u pavieniai� ju�dalk�niai� 
ir nudžiūvu�iai� beržai�. Ežer�lyje �u�if�rmavu�i i��i�in� vik�vynų ju���a� � palei 
ją ežer� vandenyje – i��i�in� apie 5 m pl��i� plūdurlapių augalų ju���a. Pelk�ji�
m� pr�ce�ai ry�kū� ir �žùbalių ežer�lyje. Palei užpelk�ju�į �iaurvakarinį kran�ą 
į�ikūrę� pelkini� ju�dalk�nyna� (a�. Carici elongatae-Alnetum K�ch 1926)� kuriame 
�arp ju�dalk�nių ir pakran��je gau�iai želia papra��a�i� pelkiapapar�i� (Thelypteris 
palustris Sch���)� papra���ji vilkak�j� (Lycopus europaeus L.)� karklavija� (Solanum 
dulcamara L.)� papra���ji raud�kl�� pelkin� vik�va (Carex acutiformis Ehrh.)� �rilapi� 
puplai�ki� (Menyanthes trifoliata L.). Palei užpelk�ju�į kran�ą link ežer� viduri� 
driekia�i apie 15 me�rų pl��i� gau�ū� plūduriu�jan�iųjų plūdžių �ąžalynai� ku�
riu��e re�ai į�i�erpia papra����i�� lūgn�� ir vanden� lelij��. Ežera� prie pa� kran�� 
��aigiai gil�ja� j� dugna� apaugę� dumbliai� maurabragiai� (Chara �p.). Papra����i�� 
nendr�� �i� ežer� pakra��iu��e negau�i��� �arp jų grup�mi� į�ikūrę papra��ieji 
�iurpiai (Sparganium emersum Rehmann). 

Dide�ni mi�k� ma�yvai yra į pie�ry�iu� nu� Obelių. Ši�je dalyje yra i�liku�ių 
�pygliu��ių mi�kų – žeme�n��e vie���e na�ūralū� arba ��din�i eglynai� daug eglynų 
jaunu�lynų. �uk��e�n��e reljef� vie���e – pu�ynai �u �ankiu �raku� kuriame vyrauja 
papra��a�i� lazdyna� (Corylus avellana L.). Be lazdynų krūmų� arde auga papra��a�
�i� �au�medi� (Lonicera xylosteum L.)� papra��a�i� �ermuk�ni� (Sorbus aucuparia L.)� 
papra��a�i� �al�ek�ni� (Frangula alnus Mill.)� pa�i�aik� jaunų papra��ųjų ąžu�lų (Qu-
ercus robur L.). Ž�lin� danga n�ra ve�li� vyrauja papra��ieji ki�kiak�pū��iai (Oxalis 
acetosella L.). Nedideliu� mi�k� �klypu� užima pu�ynai� pri�kiriami a�. Peucedano-
Pinetum W. Ma�. (1962) 1973. Ju��e krūmų arda� re�a�� pa�i�aik� �ik papra��a�i� 
�ermuk�ni� ir papra��a�i� �al�ek�ni�� � ž�lin�je dang�je vyrauja m�lyn� (Vaccinium 
myrtillus L.) ir brukn� (Vaccinium vitis-idaea L.)� mažai� l�pin�liai� į�ikuria avini� 
erai�ina� (Festuca ovina L.)� �ilini� virži� (Calluna vulgaris (L.) Hull)� plauku��a�i� 
ki�ki�griki� (Luzula pilosa (L.) Willd.)� papra���ji ryk��en� (Solidago virgaurea L.). 
Samanų danga i��i�in�� j�je vyrauja papra���ji �il�aman� (Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mi��.) ir a�žalin� gūž�v� (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.).

�pibendrinima�
�aizdinga� kalv��a� Obelių ir Kriaunų kra���vaizdi� �markiai �ukul�ūrin�a�� 

vyrauja kul�ūrin�� daugiame�ių ž�lių ganykl�� ir dirbami laukai. I�likę na�ūra�
li�� augalij�� pl��ai yra maži ir pa�i�kir��ę ne��lygiai. �er�ingiau�i�� bi�įvair�v�� 
p�žiūriu yra nemeli�ru���� upių �l�nių a�karp�� ir ežerai. Na�ūrali�� piev�� yra 
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i�liku�i�� �ik dr�gn��e nemeli�ru��ų upių �l�nių daly�e. Didžiau�ia �ienaujamų 
pievų bendrijų įvair�v� yra Kriaun�� �l�nyje Obeliu��e. Čia ap�inkam�� Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. 1937 kla��� pa�iau��lynų� purienynų ir avižu�lynų (Alopecurion 
pratensis, Calthion palustris, Arrhenatherion elatioris) �ąjungų bendrij�� ir Phragmitetea 
australis R. Tx. e� Pr�g 1942 kla��� Magnocaricion K�ch 1926 auk��ųjų vik�vynų 
�ąjung�� bendrij��. Na�ūrali�� augalij�� pl��elių �aip pa� dar galima ap�ik�i ne�
meli�ru����e �kmen��� �peik�� ir Šal��j�� upių �l�nių daly�e� n�r� �iu� me�u j�� 
ne�ienaujam�� ir didži�ji �l�nių dali� užkrūmiju�i.

Didel� Obelių apylinkių ver�yb� – ežerai. Nedaug kur Lie�uv�je nedideliame 
pl��e yra �iek gau�iai ežerų. Jie yra įvairau� amžiau� ��adijų� dauguma jų – �ubren�
dim� ��adij��. Tik keliu��e i� jų buv� a�lik�i a��kirų rū�ių �yrimai� be� k�mplek�i�kai 
�ių ežerų augmenija dar ne�yrin��a. Labai �varbu ūkine veikla ir �ar�a nepa�par�in�i 
jų �en�jim� pr�ce�� ir i�laiky�i ku� na�ūrale�niu� a�einan�i�m� kar��m�.
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