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Kamajų apylinkių augmenija
Daiva Patalauskaitė
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Įžanga
Stambiai ir lėkštai gūbriuotame ir duburiuotame Kamajÿ apylinkių vietovaiz-

dyje (Basalykas, 1965) šiuo metu vyrauja agrarinis kraštovaizdis: gūbriai užimti 
arimų, o duburiai ir kloniai – kultūrinių pievų ir ganyklų. Didžiausi kraštovaiz-
džio pertvarkymai įvyko sovietiniais laikais, kai buvo vykdoma visuotinė krašto 
melioracija. Tuomet buvo nusausinta dauguma šlapynių miškuose, pelkėse, pie-
vose. Pietvakarinėje ir rytinėje buvusio Kamajų valsčiaus dalyse plyti melioruotas 
Šetekšnõs slėnis, kuriame įkurtos kultūrinės pievos, ganyklos, dirbami laukai. 
Aplinkinėse žemėse taip pat vyrauja žemės ūkio naudmenos. Rytinėje dalyje yra 
išlikusių didesnių ar mažesnių miško masyvų, kai kurie jų sausinti. Keturi dides-
ni ežerai (Dvíragis, Petriõšiškio, Úosintas, Bedùgnis) ir trys maži (Aukštåkalnių, 
Luolýs, Juodoniÿ) išsidėstę visoje šioje teritorijoje. Beveik visi jie taip pat paliesti 
antropogeninės veiklos: dėl perteklinio maisto medžiagų patekimo į vandenis, 
paspartėjo ežerų eutrofizacijos procesai.

Stipriai sukultūrintame kraštovaizdyje natūralios augalų bendrijos yra iš-
likusios tik kaip mažos salelės. Šio darbo tikslas – surasti išlikusias natūralias 
augalijos bendrijas, ištirti jų vertingumą.

Nors botanikai šiame regione ir neatliko išsamių tyrimų, tačiau yra lankęsi 
įvairiais laikotarpiais, jų surinkti herbariumo  pavyzdžiai yra saugomi Botanikos 
instituto ir Vílniaus universiteto herbariumuose (BILAS, WI). 1997 metais vertingų 
dar nesaugomų teritorijų paiešką Rõkiškio rajone ne tik zoologiniu bet ir botaniniu 
požiūriu vykdė Ornitologų draugijos Ka÷no krašto skyrius. Šių tyrimų rezultatai 
buvo paskelbti 1999 metais (Knyva, 1999).

Metodika
Teritorija buvo tyrinėjama 2005 metų vasarą maršrutiniu būdu. Buvo nau-

dojami rajono žemės naudojimo žemėlapiai (M 1:10 000), Rokiškio urėdijos Ka-
majų girininkijos medynų planai (Miškotvarka 1984 m., M 1:20 000) ir Vilniaus 
universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Kartografijos centro darbuotojos Lidijos 
Kavaliauskienės parengtas Kamajų valsčiaus žemėlapis (M 1: 50 000).

Aptiktos natūralios bendrijos buvo aprašomos, taikant prancūzų–šveicarų 
mokyklos augalijos tyrimo ir klasifikavimo principus, kurių metodika išdėstyta 
publikacijose (Aleksandrova, 1969; Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983). Augalų rū-
šys buvo nustatomos pagal literatū-
rą: Lekavičius (1989), Snarskis (1968), 
Natkevičaitė-Ivanauskienė (red.) (1959), 
(1961), (1963), (1971), (1976), Natkevi-
čaitė-Ivanauskienė ir kt. (red.) (1980), 
Rothmaler et al.(1988), Jukonienė (2003), 
Gudžinskas, Ryla (2006). Induočių au-
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galų pavadinimai vartojami pagal: Gudžinskas (1999); samanų pagal: Jukonienė 
(2002), Jankevičienė, (1998). Augalų bendrijų apimtis ir sintaksonų pavadinimai 
vartojami pagal: Balevičienė ir kt. (1998), Kielland-Lund (1981), Matuszkiewicz 
(2007), Pott (1995). Bendrijų vertė buvo nustatoma vizualiai, darant fitocenologinius 
aprašymus ir vėliau juos analizuojant. Analizės metu bendrijų vertė nustatoma 
įvertinant jų įsotinimą būdingosiomis rūšimis, floros sudėties tipingumą, bendrijų 
vertikalios ir horizontalios struktūros natūralumą ir struktūros pokyčius, susijusius 
su antropogenine veikla. Saugomos augalų rūšys nurodomos pagal: Rašomavičius 
(red.) (2007); Europinės svarbos buveinės pagal: Rašomavičius (red.) (2001). Pirmą 
kartą tekste minint augalų rūšių ir bendrijų taksonų vardus, nurodomi jų lotyniški 
pavadinimai, autorių vardų ir pavardžių trumpiniai. 

Rezultatai
Pietvakarinė buvusio valsčiaus riba eina Šetekšnos upe. Šioje dalyje plyti 

agrokraštovaizdis. Šetekšnâ ir jos intakai ištiesinti ir teka giliais grioviais. Atkarpoje 
tarp Naujåsodės ir Guči¿nų Šetekšnos slėnis užpelkėjęs, palei pelkynus ir upelių 
griovius vietomis driekiasi karklų (daugiausia – pilkųjų karklų – Salix cinerea L.) 
krūmynai su pavieniais virš jų iškylančiais trapiaisiais gluosniais (Salix fragilis L.), 
karpotaisiais beržais (Betula pendula Roth.) ar baltalksnių (Alnus incana (L.) Moen-
ch.) grupėmis. Aukštesnėse vietose kultūrinės ganyklos tęsiasi iki pat Šetekšnos, o 
šlapesnėse palei krūmynus yra išlikę nedideli fragmentai vingiorykštinio snaputyno 
(as. Filipendulo-Geranietum palustris W. Koch 1926) ir kupstinio šluotsmilgyno (as. 
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930) bendrijų, priklausančių trąšiųjų pievų 
purienynų sąjungai (klasė Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 1937, eilė Moli-
nietalia caerulea W. Koch 1926, sąjunga Calthion palustris R. Tx. 1937 em. Lebrun 
et al. 1949). Šioje Šetekšnos slėnio dalyje ties Salomis 1997 metais buvo aptikta 
saugoma gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos rūšis – baltijinė gegūnė (Dactylorhiza 
longifolia (Neuman) Aver.), (Knyva, 1999), kurios pavieniai egzemplioriai rasti ir 
šių tyrimų metu.

Panašios pievų bendrijos palei Šìtekšną plytėjo ir rytinėje buvusio Kamajų 
valsčiaus dalyje, kur iš Šetìkšnio ežero ištekėjusi Šetekšnos upė  teka palei Ka-
majų šilą, kurį ji ir kerta. Melioracijos metu upės vaga buvo ištiesinta, pagilinta, 
paversta grioviu, o natūralios paupio augmenijos bendrijos buvo suardytos ir ši 
teritorija sukultūrinta. Šiuo metu dėl renatūralizacijos drėgnesnėse vietose palei 
Šetekšnos upelio griovį atžėlė kai kurie buvusių natūralių pievų augalų sąžaly-
nai – pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), kupstinės šluotsmil-
gės (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.), o sausesnėse vietose veši smiltyniniai 
lendrūnai (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.).

Ištiesinta Šetekšnos vaga kerta ir Kåmajus. Melioracijos metu suformuoti 
griovio šlaitai buvo apsėti kultūrinėmis žolėmis, daugiausia paprastosios šunažolės 
(Dactylis glomerata L.) ir pievinio eraičino (Festuca pratensis Huds.) mišiniais. Šiuo 
metu, praėjus dvidešimčiai ir daugiau metų nuo melioracijos ir įsėjimo, vandenyje 
ir griovių šlaituose, be įsėtųjų augalų, jau yra atžėlusių augalų iš prieš melioraciją 
buvusių bendrijų. Vagoje vietomis želia paprastosios nendrės (Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud.), ežeriniai meldai (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), siau-
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ralapiai švendrai (Typha angustifolia L.), paprastieji šiurpiai (Sparganium emersum 
Rehmann). Pavagyje yra susiformavusių grynų lieknosios viksvos (Carex acuta L.), 
geltonojo vilkdalgio (Iris pseudacorus L.) sąžalynų, kitur – baltosios smilgos (Agros-
tis stolonifera L.), pelkinės neužmirštuolės (Myosotis scorpioides L.), dirvinės mėtos 
(Mentha arvensis L.), pakrantinės mėtos (Mentha verticilata L.), plaukuotosios ožka-
rožės (Epilobium hirsutum L.), pelkinės vingiorykštės grupių. Gana didelius plotus 
užima nendriniai dryžučiai (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert)  su juose įsi-
maišiusiomis pelkinėmis notromis (Stachys palustris L.), paprastosiomis raudoklėmis 
(Lythrum salicaria L.). Griovio šlaituose sąžalynus sudaro liekniniai viksvameldžiai 
(Scirpus sylvaticus L.), didžiosios dilgėlės (Urtica dioica L.), vietomis – baltažiedės 
notrelės (Lamium album L.).

Šiaurinėje teritorijos dalyje valsčiaus ribos atkarpa buvo išvesta Šetekšnos 
upe. Šioje atkarpoje upės slėnis išliko nemelioruotas, jame 1997 metais (Knyva, 
1999) buvo aptikta saugomų rūšių: raktažolė pelenėlė (Primula farinosa L.), papras-
toji tuklė (Pinguicula vulgaris L.), raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) 
Soó), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.). Šių rūšių augim-
viečių būklės patikrinti nepavyko, kadangi buvo tiriamas ne visas slėnis, o pagal 
literatūrą nepavyko tiksliai nustatyti radimviečių.

Naujai susiformavusios bendrijos aptinkamos palei dirbtinį vandens telkinį – 
tvenkinį ant Uosijõs upės ties Nemeni¿nais. Tvenkinys linkęs pelkėti. Didžiojoje 
pakrančių dalyje plyti plati balinių asiūklių (Equisetum fluviatile L.) juosta su 
vietomis įsiterpusiomis strėlialapėmis papliauškomis (Sagittaria sagittifolia L.), pla-
čialapiais  (Typha latifolia L.) ir siauralapiais švendrais, o viduryje tvenkinio dideli 
plotai apžėlę ežeriniais meldais. Kitur atvirose pakrantėse plyti plati paprastųjų 
nendrių ar siauralapių švendrų juosta, o tvenkinio gale – lieknosios viksvos sąža-
lynai. Dalis tvenkinio apaugusi mišku ir krūmynais: baltalksnių, karpotųjų beržų, 
baltųjų gluosnių (Salix alba L.), blindžių (Salix caprea L.), pilkųjų karklų juosta. 
Siauresnėse vietose vandens paviršius ištisai padengtas paprastųjų lūgnių (Nuphar 
luteum (L.) Sm.), plūduriuojančiųjų plūdžių (Potamogeton natans L.), plūduriuojan-
čiųjų vandenplūkių (Hydrocharis morsus-ranae L.) lapais.

Plokščiomis retomis kalvomis banguotose Kãlvių apylinkėse natūralių pievų 
ir miškų nėra likę, vyrauja kultūrinės ganyklos ir dirbami laukai. Palei melio-
ruotų upelių griovius drėgnesnėse vietose suvešėjo sąžalynai azotamėgių augalų: 
paprastųjų kiečių (Artemisia vulgaris L.), krūminių builių (Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm.), dirvinių usnių (Cirsium arvense (L.) Scop.), didžiųjų dilgėlių.

Šioje teritorijos dalyje yra didžiausias apylinkių ežeras – Dviragis. Ežero 
krantai apaugę eile juodalksnių (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) arba pavieniais me-
džiais ir žoline augmenija. Pakrantės didžiojoje ežero dalyje apaugusios 2–5 m 
pločio paprastųjų nendrių juosta. Ties Rimšionimís ir kitur seklesnėse vietose 
nendrių juosta smarkiai išplatėja ir į ežerą išsikiša lyg dvidešimties ar daugiau 
metrų ilgio augmenijos ragai. Vietomis pakrantėse tarp nendrių auga paprastosios 
vilkakojės (Lycopus europaeus L.), paprastosios šilingės (Lysimachia vulgaris L.), pa-
prastosios raudoklės, plaukuotosios ožkarožės. Seklesnėse, pradedančiose pelkėti 
vietose tarp nendrių įsimaišo baliniai asiūkliai, o vietomis plyti vien tik balinių 
asiūklių sąžalynai. Plūdurlapiai augalai (paprastosios lūgnės, mažažiedės vandens 
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lelijos (Nymphaeae candida J. Presl.)) nesudaro ištisinės juostos, o yra sužėlę retais 
sąžalynais.

Vakarinė ežero pakrantė ties Salomis užpelkėjusi. Palei pakrantės pelkynus 
1997 metais (Knyva, 1999) šlapių pievų likučiuose buvo aptikta pavienių baltijinių 
ir raudonųjų gegūnių (Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver., Dactylorhiza incarna-
ta (L.) Soó) individų, keletas šių rūšių augalų palei krūmynus buvo pastebėti ir šių 
tyrimų metu. Šiuo metu didelius pakrantės plotus užima pilkųjų karklų sąžalynai. 
Palei juos pakrantėje želia liekniniai viksvameldžiai, nendriniai dryžučiai, aukšto-
sios viksvos (Carex elata All.), pelkinės viksvos (Carex acutiformis Ehrh.), vandens 
paviršiuje plūduriuoja trilypės plūdenos (Lemna trisulca L.). Didžiulius vandens 
plotus užima paprastosios nendrės, plačialapiai švendrai, ežeriniai meldai, o tarp 
jų įsiterpia pavieniai individai nuodingųjų nuokanų (Cicuta virosa L.), gyslotinių 
dumblialaiškių (Alisma plantago-aquatica L.), karklavijų (Solanum dulcamara L.), rūgš-
tynių gudažolių (Rumex hydrolapathum Huds.) ar sąžalynai balinių ajerų (Acorus 
calamus L.), vandeninių monažolių (Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.).

Dumblėjančiame ežero dugne įsikūrė alavijiniai aštriai (Stratiotes aloides L.), 
plūduriuojantieji vandenplūkiai, paprastosios uodeguonės (Hippuris vulgaris L.), 
gausiai sužėlė svetimžemės kanadinės elodėjos (Elodea canadensis Michx.). Šioje 
ežero dalyje gausu plūduriuojančiųjų plūdžių.

Pietrytinėje buvusio Kamajų valsčiaus dalyje lėkštuose duburiuose tarp dirba-
mų laukų telkšo du greta esantys ežerai – Uosintas ir Bedùgnis, vietomis apaugę 
baltalksniais, juodalksniais, trapiaisiais ir baltaisiais gluosniais. Uosintas apjuostas 
vietomis nutrūkstančios apie 1–8 metrų pločio nendrių juostos, kuri pietvakarinėje 
dalyje išplatėja. Tarp nendrių vietomis yra įsimaišiusių paprastųjų šilingių, papras-
tųjų vilkakojų, o mažiau nendrėmis apžėlusiose pakrančių vietose gana gausūs 
triskiaučiai lakišiai (Bidens tripartita L.). Palei nendres drėgnesnėse pakrantėse plyti 
nendrinių dryžučių sąžalynai. Prie Vazajõs žiočių yra balinių ajerų, balinių asiūklių 
sąžalynai, o priešais žiotis susidariusi sekluma apžėlusi ežeriniais meldais, maža-
žiedėmis vandens lelijomis, permautalapėmis plūdėmis (Potamogeton perfoliatus L.). 

Bedugnio ežere žymūs pelkėjimo procesai. Ežere lyg salos išsidėstę tankūs 
mažažiedžių vandens lelijų ir plūduriuojančiųjų plūdžių lapų sąžalynai. Vandenyje 
seklesnėse vietose prižėlę alavijinių aštrių, yra kinių iš viksvų, pelkinių sidabražolių 
(Potentilla palustris (L.) Scop.). Pelkėjančios pakrantės apžėlusios baliniais asiūkliais, 
pelkiniais žinginiais (Calla palustris ), kai kur tarp jų įsikūrę pavieniai pilkieji kar-
klai. Bedugnio pakrantėse paprastosios nendrės nesudaro ištisinės juostos, o auga 
sąžalynais, kurie kaitaliojasi su ežerinių meldų ar plačialapių švendrų sąžalynais. 
Tarp nendrių auga nuodingosios nuokanos, paprastosios šilingės, paprastosios 
vilkakojės, o labiau užpelkėjusiose vietose – paprastieji pelkiapaparčiai (Thelypteris 
palustris Schott), snapuotosios viksvos (Carex rostrata Stokes). Pakrantėse vietomis 
yra pelkinių lakišių (Bidens cernua L.) grupelių.

Šiaurinis ežero galas išsišakojęs įspūdingomis siauromis atšakomis, kurias 
lyg statmena siena juosia nendrynai su  juodalksnių ir pilkųjų karklų salelėmis. 
Nendrynuose gausiai želia paprastieji pelkiapaparčiai, vietomis yra pelkinių viksvų, 
plačialapių švendrų sąžalynų. Kai kur tarp nendrių ir švendrų paviršius apklotas 
plūduriuojančiųjų plūdžių lapais. 
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Pelkėjimo procesai būdingi ir Petriošiškio ežerui bei jo apylinkėms. Prie 
Petriošiškio ežero vakarinės ir pietvakarinės pusių šliejasi pelkė. Šis ežero ir pelkės 
kompleksas (138 ha) yra saugomas valstybinis Petriošiškio telmologinis draustinis 
(Kirstukas (red.), 2004). Petriošiškio pelkės plotas – 66 ha (Urbonienė, 1995). Šių 
tyrimų metu pelkėje buvo išskirtos europinės svarbos buveinės: 7140 tarpinės 
pelkės ir liūnai (jos šliejasi arčiau ežero). Didelė pelkės dalis apaugusi gailiniais 
pušynais (as. Ledo-Pinetum (Hueck, 1929, R. Tx. 1955), kurie yra priskiriami euro-
pinės svarbos buveinei – 91D0 pelkiniams miškams. Pelkės pakraščiuose aptinkami 
viksviniai juodalksnynai (As. Carici elongatae-Alnetum Koch, 1926), priklausantys  
europinės svarbos buveinei – 9080 pelkėtiems lapuočių miškams.

Didžiausias miško masyvas – Kamajų šilas. Didelė miško dalis praradusi 
natūralumą: nusausinta, daug sodintų eglynų sklypų. Apsausėjus augimvietėms, 
nuskurdo bendrijų floros sudėtis, atsirado pokyčių bendrijų vertikalioje ir hori-
zontalioje struktūroje ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Palei mišką 
kertančius upelius (Uõsiją, Šìtekšną, Pražuvį) kai kur yra natūralių šlapio miško 
sklypų, kuriuose vyrauja viksviniai juodalksnynai (as. Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae 1926). Yra ir natūralių šlapio spygliuočių miško sklypų, priklausančių 
vaivoriniams ir gailiniams pušynams (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929, 
as. Ledo-Pinetum). Jų medyne vyrauja paprastosios pušys (Pinus sylvestris L.) ir 
plaukuotieji beržai (Betula pubescens Ehrh.). Krūmų reta, pasitaiko tik paprasta-
sis šaltekšnis (Frangula alnus Mill.), paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia L.). 
Vešliame žolių ir krūmokšnių arde vyrauja krūmokšniai: pelkinis gailis (Ledum 
palustre L.), vaivoras (Vaccinium uliginosum L.), mėlynė (Vaccinium myrtillus L.), 
ne taip gausiai pasitaiko bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.), šilinis viržis (Calluna 
vulgaris (L.) Hull).

Mineraliniame grunte, nederlinguose smėliuose išplitę saliaviniai pušynai 
(as. Peucedano-Pinetum W. Matuszkiewicz (1962) 1973). Medyne vyrauja papras-
tosios pušys vietomis su karpotųjų beržų (Betula pendula Roth.) priemaiša. Krū-
mų arde aptinkami paprastieji šaltekšniai, paprastieji šermukšniai, paprastosios 
eglės (Picea abies (L.) H. Karst.). Žolių ir krūmokšnių arde dominuoja mėlynės, 
bruknės, paprastieji šakiai (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), pieviniai kūpoliai 
(Melampyrum pratense L.), šiliniai viržiai. Samanų danga ištisinė. Joje vyrauja 
atžalinė gūžtvė (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.) ir paprastoji šilsamanė 
(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.), o tarp jų vietomis įsiterpia purioji dvyndan-
tė (Dicranum polysetum Sw.), šilinė plunksnė (Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 
De Not). Brandžių pušynų, priklausančių europinės svarbos buveinei yra išlikę 
tik nedideli sklypai.

Derlingesniuose normalaus drėkinimo dirvožemiuose yra sklypai striepsninių 
eglynų (as. Melico nutantis-Piceetum (Caj. 1921) K.-Lund 1962). Medyne vyrauja 
paprastoji eglė, daug kur yra įsimaišiusių paprastųjų pušų. Krūmų ardas retas, 
jame, nors ir negausiai, aptinkamas paprastasis šermukšnis, paprastasis lazdynas 
(Corylus avellana L.). Žolių ir krūmokšnių dangoje vyrauja mėlynė, paprastasis 
kiškiakopūstis (Oxalis acetosella L.). Vietomis gausiai želia miškinis lendrūnas 
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), dvilapė medutė (Majanthemum bifolium L.). 
Daug kur, nors ir negausiai aptinkama miškinė septynikė (Trientalis europaea L.), 
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plaukuotasis kiškiagrikis, smailialapis papartis, miškinė zuiksalotė (Mycelis muralis 
(L.) Dumort). Samanų danga gana vešli. Joje vyrauja paprastoji šilsamanė, atžalinė 
gūžtvė, šakotoji dvyndantė (Dicranum  scoparium Hedw.), tikroji trumpė (Brachythe-
cium oedipodium (Mitt.) Jaeg.), bukoji gražiasnapė (Eurhynchium angustirete (Broth.) 
T. J. Kop.). Dauguma eglynų yra pribręstantys, brandžių, priskiriamų europinės 
svarbos buveinei Žolių turtingiems eglynams (9050), aptinkami nedideli sklypai. 

Panašių tos pačios asociacijos miškų fragmentų yra Vilkìliškio ir kalvotame 
Tråko–Pémpiškio miške, tačiau jame gausiau auga plačialapių miškų rūšys: pa-
prastasis ąžuolas (Quercus robur L.), paprastasis lazdynas, paprastasis sausmedis 
(Lonicera xylosteum L.), žolinėje dangoje pasitaiko geltonžiedžių šalmučių (Lamiastrum 
galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatchek), nusvirusiųjų striepsnių (Melica nutans L.), 
baltažiedžių plukių (Anemone nemorosa L.), kelminių paparčių (Dryopteris filix-
mas (L.) Schott.).

Kiti nedideli miško masyvai yra patyrę didelę antropogeninę įtaką. Dau-
gumoje vyrauja jaunuolynai (Bogusiškio, Vilkeliškio) arba po kirtimų išaugę pa-
kaitiniai beržynai.

Apibendrinimas
Buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje intensyviai ūkininkaujama, kraštovaizdis 

smarkiai sukultūrintas, pritaikytas žemės ūkio reikmėms. Natūralių augalų bendrijų 
agrarizuotame kraštovaizdyje išliko labai mažai, todėl kiekviena natūrali augalų 
bendrija vietiniame lygmenyje yra svarbi kaip bioįvairovės santalka.

 Didžiausia tirtosios teritorijos upė – Šetekšnâ, tačiau ji ir jos intakai be-
veik visur ištiesinti ir teka giliais grioviais. Vietomis Šetekšnõs slėnis užpelkėjęs, 
palei pelkynus ir upelių griovius daug kur driekiasi karklų (daugiausia – pilkųjų 
karklų) krūmynai su pavieniais virš jų iškylančiais trapiaisiais gluosniais, karpo-
taisiais beržais ar baltalksnių grupėmis. Palei melioruotą Šìtekšną, kaip ir visoje 
buvusio valsčiaus teritorijoje, plyti agrarinis kraštovaizdis, gūbriai užimti arimų, 
o duburiai ir kloniai – kultūrinių pievų ir ganyklų. Aukštesnėse vietose kultū-
rinės ganyklos tęsiasi iki pat Šetekšnos. Palei Šetekšną natūralių pievų bendrijų 
likučių yra tik šiaurinėje teritorijos dalyje, kur upės slėnis išliko nemelioruotas 
(toje dalyje valsčiaus riba buvo išvesta Šetekšnos upe). Toje atkarpoje slėnis 
smarkiai užpelkėjęs ir užkrūmijęs. Čia buvusios pievos nustojus šienauti taip pat 
užauga krūmynais, palei krūmynus yra išlikę tik nedideli jų ploteliai. Pašalinus 
krūmynus ir vėl pradėjus šienauti slėnio pievas, šioje dalyje galėtų atsigauti čia 
buvusios natūralių pievų bendrijos, kurios yra priskiriamos vertingoms europinės 
svarbos pievų buveinėms.

Buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje yra septyni ežerai, tačiau didesni plo-
tai vertingų europinės svarbos bendrijų yra palei Petriošiškio ežerą ir pelkę, kuri 
šliejasi prie vakarinės ir pietvakarinės ežero pusės. Ji yra paskelbta telmologiniu 
draustiniu. Čia aptinkamos natūralios pelkių bendrijos, priskiriamos europinės 
svarbos buveinėms: Tarpinės pelkės ir liūnai, Pelkiniai miškai ir Pelkėti lapuočių 
miškai.

Rytinėje teritorijos dalyje yra išlikusių didesnių ir mažesnių miškų. Didžioji 
jų dalis – jauni, neataugę po kirtimų, o dauguma šlapesnių sklypų yra nusausinti 
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ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Apsausėjus augimvietėms, nuskurdo 
bendrijų floros sudėtis, atsirado pokyčių bendrijų vertikaliose ir horizontaliose 
struktūrose ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Bene didžiausiame miško 
masyve – Kamajų šile mineraliniuose dirvožemiuose yra išlikę nedideli sklypai 
brandžių spygliuočių miškų, kurie yra vertingi ir priskiriami europinės svarbos 
buveinėms: Vakarų taigai ir Žolių turtingiems eglynams.
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