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Panemunėlioapylinkiųaugalija
DaivaPatalauskaitė
Gamtostyrimųcentras,Botanikosinstitutas

Įžanga
GamtanepašykštėjoPanemunėlioapylinkėmsįvairovės.Norsvyraujaplokš

čiosirnuolaidžiosnenuotakioslygumos(Basalykas, 1965),tačiaujosevinguriuoja
dvididesnėsupės–NemunėlisirŠetekšnasuintakais,yratrysnatūralūsežerai
(Alsetos,SietuviškisirnedidelisežerėlispriePanemuniųkaimo).Ledynosuformuo
tasreljefasirklimatasnulėmė,kadšiosevietovėsesusidarėganadaugįvairaus
dydžiopelkių.Didesnimiškomasyvai–Salagiris,Lapkasė,Alsetosmiškas,Sa
charospelkėsapypelkiomiškaiišsidėstębuvusiovalsčiausteritorijospakraščiuose.

Lygumųreljefasirantledynopaliktųmoreniniųpriemoliųirpriesmėlių
susiformavęganaderlingidirvožemiaisudarėpalankiassąlygasžemdirbystei.Per
paskutiniuosius50metųžemęvaldžiusiosbendrovėssiekėpadidintidirbamosžemės
plotus.Tokiaveiklastipriaipakeitėkraštovaizdį(įsivyravoagrariniskraštovaizdis)
irsumažinobioįvairovę.Didžiojidalispelkiųirpelkučiųbuvonusausinta,paversta
ganyklomis,pievomisardirbamaislaukais.DidelėSacharospelkėbuvopaversta
pramoniniudurpynu.Miškuose(Salagiryje,Lapkasėje,Sacharosapypelkiomiškuose)
buvovykdytimelioracijosdarbai,todėlstipriaipažemėjogruntiniovandenslygis.

BotanikaiyralankęsiRokiškiorajone,taiįrodoherbariumolakštaiBotanikos
institutoirVilniausuniversitetoherbariumuose(BILAS;WI),tačiausistemingų
botaniniųtyrimųbuvusioPanemunėliovalsčiausteritorijojenebuvovykdyta.Bene
daugiausiaduomenųapieišlikusiassaugomasaugalųrūšisPanemunėlioapylinkėse
paskelbta1999metaisleidinyje„Rokiškiokraštogamta“(Knyva, 1999).Šiamelei
dinyjeyrapaskelbti1997metaisRokiškiorajonosavivaldybėsužsakymuvykdyto
projekto„Bioįvairovėsinventorizacijairvertingųdarnesaugomųteritorijųpaieška
Rokiškiorajone“(Anonimas,1997)rezultatai.

DabartiniumetudėlintensyviosūkinėsveiklosPanemunėlioapylinkėsevy
raujažemėsūkionaudmenos,onatūraliųgamtoskampeliųlikolabaimažai.Šio
darbotikslasbuvoištirtiPanemunėlioapylinkiųaugmeniją,įvertintidabartinęjos
būklę,lokalizuotiišlikusiasnatūraliasaugalųbendrijas,nustatytijųvertingumą.

Metodika
Teritorijabuvotyrinėjama2002metųvasarąmaršrutiniubūdu.Buvonaudo

jamirajonožemėsnaudojimožemėlapiai(M1:10000),RokiškiomiškųūkioKama
jųgirininkijosSėlynėsmeistrijos,RokiškiopagrindinėsįmonėsSalagiriomeistrijos
medynųplanai(miškotvarka1984m.)M1:20000,Vilniausuniversiteto,Gamtos
mokslųfakulteto,Kartografijoscentro
darbuotojosLidijosKavaliauskienės
parengtasPanemunėliovalsčiausže
mėlapis(M1:50000).

Aptiktosnatūraliosbendrijosbu
voaprašomos,taikantprancūzųšvei
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carųmokyklosaugalijostyrimoirklasifikavimoprincipus(Braun-Blanquet, 1964), 
kuriųmetodikanuodugniaiišdėstytapublikacijose(Aleksandrova, 1969; Natkevi
čaitė-Ivanauskienė, 1983).Augalųrūšysbuvonustatomospagalliteratūrą:Lekavi
čius (1989), Snarskis (1968), Natkevičaitė-Ivanauskienė (1959), (1961), (1963), (1971), 
(1976), Natkevičaitė-Ivanauskienė irkt. (1980), Rothmaler et al. (1988), Jukonienė 
(2003), Gudžinskas, Ryla (2006). Induočiųaugalųpavadinimainaudojamipagal 
Gudžinskas (1999), samanų–pagalJukonienė (2002); Jankevičienė (1998). Auga
lųbendrijų apimtisirsintaksonųpavadinimainaudojamipagal Balevičienė irkt. 
(1998); Kielland-Lund(1981); Matuszkiewicz (2007); Pott(1995).Saugomosaugalų
rūšysnurodomospagalRašomavičius (2007), Europinėssvarbosbuveinės–pagal
Rašomavičius (2001).Pirmąkartąteksteminintaugalųrūšiųirbendrijųtaksonų
vardus,nurodomijųlotyniškipavadinimai,autoriųvardųirpavardžiųtrumpiniai.

Rezultatai
Agrariniamekraštovaizdyjepaprastaididžiausiabiologinėįvairovėišlieka

nemelioruotųupiųslėniuose.BuvusioPanemunėliovalsčiausdidžiausiųupiųNe
munėlioirŠetekšnosslėniai–lėkštaisšlaitais,salposdaugelyjevietųužpelkėjusios.
Tačiaujųslėniuoseyraišlikusiųnatūraliųšienaujamų,pavasariopotvyniųmetu
užliejamųpievų.DidžiausijųplotaiyraŠetekšnosslėnyjetiesŠetekšniųkaimu.
PaleiŠetekšnosvagąišilgineplačiajuostasužėlęnendriniaidryžučiai(Pha la roi
desarundinacea(L.)Rauschert).Dryžutynuose(as.Phalaridetumarundinaceae(Koch
1926n.n.)Libb.1931),benendriniųdryžučių,augairkitižoliniaiaugalai–pelki
nėsnotros(StachyspalustrisL.),paprastosiosraudoklės(LythrumsalicariaL.).Prie
dryžutynųšliejasiplaukuotųjųožkarožių(EpilobiumhirsutumL.),didžiųjųdilgėlių
(UrticadioicaL.),pelkiniųvingiorykščių(Filipendulaulmaria(L.)Maxim.)sąžalynai
supavieniaismiškiniaisskudučiais(Angelicasylvestrisl.).

Plačiojeužliejamojesalpojedrėgniausiosevietosesusiformavolieknųjųviks
vų(CarexacutaL.)bendrijos(as.CaricetumgracilisR.Tx.1937).Sausesnėsevietose
plytinendriniaidryžutynai,liekniniaiviksvameldynai(as.ScirpetumsylvaticiRalski
1931)arbaaukštažoliaivingiorykštiniaisnaputynai(as.Filipendulo-Geranietumpalustris 
W.Koch1926).Pastarosiosbendrijospriskiriamoseuropinėssvarbosbuveinei–šie
naujamomsmezofitųpievoms(6510).Jossuteikiasalpinėmspievomsspalvingumo.
Vidurvasarįirantrojevasarospusėjetamsiaižaliamelapųfoneryškiaiišsiskiria
geltonipelkiniųvingiorykščiųžiedynaiirtarpjųskaistūstamsiairožiniaipapras
tųjųraudoklių,pelkiniųsnapučių(GeraniumpalustreL.),plaukuotųjųožkarožių
žiedynai.Rugpjūčiopabaigoje,jeigumetaipalankūsatolosužėlimui,stebimeantrinį
minėtųryškiažiedžiųaugalųžydėjimą.

Sausiausiosesalposvietosetaippataptinkamoseuropinėssvarbosbuveinės
(6510)–šienaujamosmezofitųpievos(avižuolynųsąjungaArrhenatherionelatioris 
(Br.–Bl.1925)W.Koch1926),kuriosegausiaiželiavarpiniaiaugalai:pašariniai
motiejukai(PhleumpratenseL.),tikriejieraičinai(FestucapratensisHuds.),pievinės
miglės(PoapratensisL.).Ryškiaisžiedaisčiadėmesįtraukiaankštiniaiirįvairia
žoliaiaugalai:skaisčiairožiniais–pakrūminėsbajorės(CentaureajaceaL.),gelto
nais–pieviniaipelėžirniai(LathyruspratensisL.),tamsiaivioletiniais–paprastosios
juodgalvės(PrunellavulgarisL.)irkt.
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Šetekšnosslėniodalyje,kertančiojePanemunėliogeležinkeliostotiesmiestelį,
natūraliosešienaujamosepievosedidžiausiusplotusužimatrąšiųjųpievų(kl.Mo
linio-ArrhenathereteaelatiorisR.Tx.1937),purienynųsąjungos(Calthionpalustris r. 
Tx.1937em.Lebrun1947)liekninioviksvameldynobendrijos.

Nedidelifragmentaistepiniųpievų(kl.Festuco-BrometeaerectiBr.Bl.etTx.
1943)aptinkamiįrytusnuoAlsetosežeroesančiosežvyringosekalvosešaliaap
leistųžvyrduobiųirNemunėlioterasųšlaituose.Jieištoloišsiskiriaryškiaspalviais
augalais:paprastaisiaisperluočiais(AnthyllisvulnerariaL.),didžiagalvėmisbajorėmis
(CentaureascabiosaL.),tankiažiedžiaiskatilėliais(CampanulaglomerataL.),gelton
žiedėmisliucernomis(MedicagofalcataL.)irtankiaiploteliaissužėlusiaisvarpiniais
augalais–beginklėmisdirsuolėmis(Bromopsisinermis(Leyss.)Holub).Šiospievos,
kaipirmolinguosedirvožemiuosenetoliPanemuniųkaimoįsikūrusiųnemoralinių
miškųpamiškės(kl.Trifolio-GeranieteasanguineiTh.Müller1961),priskiriamoseu
ropinėssvarbosbuveinei–stepinėmspievoms(6210).Tokiospamiškiųbendrijosiš
toloakįtraukiajoseįsikūrusiaisryškiažiedžiaisaugalais:krūminėmisšunmėtėmis
(ClinopodiumvulgareL.),krūminiaiskupoliais(MelampyrumnemorosumL.),skėtinėmis
vanagėmis(HieraciumumbellatumL.),vaistinėmisdirvuolėmis(Agrimoniaeupatorial.). 

Žemesnėsevietoseįsikūrusiųbaltalksnynųpamiškėms(kl.Galio-UrticeteaPas
sargeexKopecky1969)būdingavisiškaikitokiaflorossudėtis.Joseželiaaukštaū
giainitrofiliniaiaugalai:didžiosiosdilgėlės,krūminiaibuiliai(Anthriscussylvestris
(L.)Hoffm.),paprastosiosgaršvos,kvapiejigurgždžiai(Chaerophyllumaromaticum
L.),neretaipasitaikopaprastųjųirdidžiųjųvarnalėšų(ArctiumtomentosumMill.,
Arctiumlappa l.).

Apleistosežvyrduobėse,esančiosenetoliAlsetosežero,žolinėdangadar
nesusivėrusi,tačiauatskiruoseplotuosegausiaiišplitosmiltyniniailendrūnai(Ca
lamagrostisepigejos(L.)Roth),paprastosiostrūkažolės(CichoriumintybusL.),bal
tažiedžiaibarkūnai(MelilotusalbusMedik.),paprastosiosmorkos(Daucuscarota
L.),karčiosiosšiušelės(ErigeronacrisL.).Netolieseesančiuosedirvonuojančiuose
laukuoselabaigausiaiprižėlęvaistiniųaugalų:ištisiplotaigeltonuojasmiltyninių
šlamučių(Helichrysumarenarium (L.)Moench)irpaprastųjųrykštenių(Solidago
virgaureaL.)žiedais,opilkairausvąspalvądirvonamssuteikiadirviniaidobilai
(Trifoliumarvensel.).

ŠetekšnosupėvinguriuojaperpietvakarinębuvusioPanemunėliovalsčiaus
dalį.PelkėtoseslėniovietoseŠetekšnostėkmėlėta,vietomisvagojegausuplū
duriuojančiųjųplūdžių(PotamogetonnatansL.),dumblių.Paleikrantądaugkur
ežeriniaimeldai(Schoenoplectuslacustris(L.)Palla)sudarobendrijas(as.Scirpetum
lacustris(Alorge1922)Chouard1924).Beežeriniųmeldų,pakrantėseželiaplačia
lapėsdrėgmenės(SiumlatifoliumL.),vietomispasitaikoplačialapiųšvendrų(Typha
latifoliaL.),paprastųjųnendrių(Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteud.)sąžalynų.
TiesŠetekšniųkaimugausiussąžalynussudarobaliniaiajerai(Acoruscalamus l.), 
gegužiniaiasiūkliai(Equisetumpalustrel.). 

NevisasŠetekšnosslėnissupelkėjęs.Vietomisupėsvaganegili,akmenuota.
Pakrantėjeirvandenyježeliavandeninėsmėtos(MenthaaquaticaL.),plačialapės
drėgmenės,oežeriniaimeldai,baliniaiajerai,paprastosiosnendrėsauganedidelė
misgrupelėmis.Kranteaukštaūgiųaugalųjuostąsudarokanapiniaikemerai(eu
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patoriumcannabinumL.),aukštosiosžilės(SeneciopaludosusL.),didžiosiosdilgėlės,
plaukuotosiosožkarožės.Šiospakrančiųbendrijospriskiriamoseuropinėssvarbos
buveinei–eutrofiniamsaukštiesiemsžolynams(6430).

ŠetekšnosslėnisnuoRobliųikiPanemunėliogeležinkeliostotiesvietomis
užpelkėjęs,priaugęsbaliniųasiūklių(EquisetumfluviatileL.),pelkiniųviksvų(Ca
rexacutiformisEhrh.),karklų(daugiausiapilkųjųkarklų–SalixcinereaL.).1997
metaisgamtostyrinėtojai(Knyva, 1999) ŠetekšnosslėnioatkarpojetarpRobliųir
Lapkasėsmiškodarbuvoaptikęfragmentųbebaigiančiųužželtipelkėtųpievųsu
retomissaugomomisrūšimis(raktažolepelenėle(PrimulafarinosaL.),paprastąja
tukle(PinguiculavulgarisL.),raibąjagegūne(Dactylorhizacruenta(O.F.Müll.)Soó),
liekniniuberžu(BetulahumilisSchrank.).

NemunėlisnuoRuopiškioikiPanemunėliosilpnaibanguotamereljefeyra
suformavęsplatųslėnįsulėkštokaisšlaitaisirtekaperduežerusirvienątvenki
nį.Lėkštiterasųšlaitaipatogūsžemdirbystei,juoseįkurdintoskultūrinėsganyklos
ardirbamilaukai,tarpkuriųmažiauderlingosearraižytoreljefovietoseįsiterpia
jauniberžynėliai,eglynėliai.AgrokraštovaizdįpapuošiaįvakarusnuoPanemunėlio
miesteliolėkštameterasosšlaitepasodintasobelųsodas.

Apie1kmįpietryčiusnuoPanemuniųkaimolinkPanemunėliomiestelio
irįšiauręnuomiestelioNemunėliosalpaužpelkėjusi.Čiaplytiištisiniaididžiu
liaiplačialapiųšvendrųsąžalynai,otarpjų–mažiapskritilopinėliaipaprastųjų
nendrių,viksvų.Pelkėjančiameslėnyjevešinčiųplačialapiųšvendrųgausaliudija
čiavykstanteutrofikacijosprocesus,kuriuossukeliamaistomedžiagųperteklius,į
vandenįpatenkantisišdirbamųlaukųirgyvenviečių.Biologinėsįvairovėstyrinė
tojai(Knyva, 1999) šiųpelkynųpakraščiais1997metaisdarbuvoaptikęlikučius
natūraliųbendrijųsukeletusaugomųrūšių(baltijiniųirraudonųjųgegūnių(Dac-
tylorhizalongifolia(Neuman)Aver.,Dactylorhizaincarnata(L.)Soó)individų.

DidžiausiasPanemunėlioapylinkiųvandenstelkinys–Alsetosežeras.Iš
šiaurėsirrytųežerąsupadirbamilaukai,pievos,ganyklos,oišpietųirvakarų–
Alsetosmiškas.Ežerąjuosiakeletometrųpločiojuodalksnių(Alnusglutinosa(L.)
Gaertn.)irbaltalksnių(Alnusincana(L.)Moench)juosta,kurivietomissusiaurėja
ikipavieniųmedžių.Vandenyjepaleikrantąįsikūrusiospaprastosiosnendrės20–30
metrųpločiojuostajuosiavisąežerą.Tarpnendriųyraįsimaišiusiųplačialapių
švendrų,kaikur–pavieniųjuodalksnių,šaliakuriųantkupstųvešipaprastie
jipelkiapaparčiai(ThelypterispalustrisSchott).Visameežerepaleinendresplyti
5–20mpločioplūdurlapiųvandensaugalųbendrijos,kurioseištisaiaugamaža
žiedėsvandenslelijos(NymphaeacandidaJ.Presl.)irvietomisplūduriuojančiosios
plūdės.Pakrantėjepaleinendresyraįsikūrusiosdrėgmamėgiųaugalųbendrijos,
joseaugapelkinėsviksvos,vandeninėsmėtos,vandeninėsišnės(Oenantheaquatica
(L.)Poir.),nuodingosiosnuokanos(CicutavirosaL.),paprastosiosvilkakojės(Lycopus
europaeusL.),pelkinėsneužmirštuolės(MyosotisscorpioidesL.),paprastosiosšilingės
(LysimachiavulgarisL.).Paleišiuosaugaluskranteyradidžiųjųdilgėlių,pelkinių
vingiorykščiųsąžalynų,kuriuoseįsiterpiapavieniaiaukštaūgiaimiškiniaiskudučiai.

Apie1,5kmįvakarusnuoAlsetosežeroyraNemunėlioupėstvenkinys,
kurisdėleutrofikacijosprocesųužželia.Didžiojivandenspaviršiausdalisapaugusi
plūdurlapiaisaugalais,gausiausiasišjų–būdmainisrūgtis(Persicariaamphibia(L.)
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Gray).Viduryjetvenkinioseklumosegausiaiželiaežeriniaimeldai,oišpakraščių
5–20mpločiojuostatvenkinį juosiaplačialapiaišvendrai.Paleišvendrųjuostą
vietomisyraganagausūsbaliniųajerųirpelkiniųviksvųsąžalynai,kurieįlomėse
šliejasipriemenkųbeužželiančiųpilkaisiaiskarklaispakrančiųpievųlikučiųsujose
dominuojančiomisgelsvalapėmisusnimis(Cirsiumoleraceum(L.)Scop.),aukštaūgių
plaukuotųjųožkarožiųguotais,stirksančiaispavieniaismiškiniųskudučiųstiebais.

Nemunėlistekadarpervienąnedidelįežerėlį,esantįapie3kmįpietryčius
nuoPanemunėliopriePanemuniųkaimo,netoliautomagistralėsKupiškis–Rokiškis.
Jisapžėlęsištisineapie10–20mpločiopaprastųjųnendriųjuosta,kuriojeįsiterpia
nedidelėsežeriniųmeldųgrupės.Paleinendresdriekiasivandenslelijųjuosta,kuri
pietinėjeežeriukopusėjepraplatėjairlapaidengiavisąvandenspaviršių.

Lėkštuoseežerėliošlaituoseyradirbamilaukai,ganyklos,kuriuospaįvairi
nanedidelėmisgrupėmisišsimėtęjauniberžynėliai,baltalksnynai.Apatinėšlaitų
dalis,prieinantiprieežerėlioirprieNemunėlio,apaugusiištisiniaisneįžengiamais
karklynais,kuriuosevyraujapilkiejikarklai.

Sietuviškis,perkurįtekaŽvygupioupelis,yraapie5kmįpietusnuoPa
nemunėlio.Sietuviškioežerąišvisųpusiųsupadirbamilaukai,ganyklos,priei
nančiospriepatpelkėjančiųpakrančių.Ežerasapžėlęslabaiplačia,vietomisapie
50mpločionendriųjuosta,kuriojekaikuraugapilkiejikarklai.Ežerasseklus,jo
viduryjeyradideliežeriniųmeldųsąžalynai.Rokiškiorajonobiologinėsįvairovės
tyrinėtojai(Knyva, 1999) 1997metaispaleipakrantėsnendrynusdarbuvoradę
šlapiųpievųfragmentų,kurioseaugopelkiniaiskiautalūpiai(Epipactispalustris(L.)
Crantz.),saugomiaugalai–baltijinėsgegūnės(Dactylorhizalongifolia(Neuman)Aver.).

Panemunėlioapylinkėsemiškaiužimaapieketvirtadalįteritorijos.Centrinėje
buvusiovalsčiausdalyjeplytidirbamilaukai,onedidelimiškeliaiyraišlikęnepa
togiosežemdirbysteiNemunėlioirŠetekšnosbeijųintakųslėniųdalyse.Didesni
miškomasyvaiyraišlikębuvusioPanemunėliovalsčiauspakraščiuose.

PanemunėliogeležinkeliostotiesmiestelyjeiružjoŠetekšnosvagaapaugusi
pavieniaismedžiais,ovietomisslėnyjepaleiupęyranedidelisklypeliaiievinių
baltalksnynų(as.Prunopadi-AlnetumincanaeK.Lund1971).Jiepavasariopotvynio
metuapsemiamipotvyniovandens,kurisatnešadaugtrąšiųjųmedžiagų,todėl
šiųbendrijųaugalijalabaivešli.Medžiųarduose,bedominuojančiųbaltalksnių,
aptinkamairjuodalksnių,paprastųjųuosių(FraxinusexcelsiorL.),paprastųjųklevų
(AcerplatanoidesL.),miškiniųobelų(MalussylvestrisMill.),trapiųjųgluosnių(Salix
fragilisL.).Krūmųardelabaitankiaisuvešėjusiospaprastosiosievos(Pa dus avium 
Mill.),otarpjųįsiterpiaeuropiniaiožekšniai(EuonymuseuropaeusL.),paprastieji
lazdynai(CorylusavellanaL.),juodiejiserbentai(RibesnigrumL.).Vietose,kuriose
medžiaiirkrūmailabaitankiaisusivėrę,žolynasžemaūgis, jameaugapapras
tosiosgaršvos,daugiamečiailaiškeniai(MercurialisperennisL.),miškinėsžliūgės
(StellarianemorumL.),pražangialapėsblužnutės(Chrysospleniumalternifoliuml.), 
šliaužiančiosiostramažolės(GlechomahederaceaL.).Kurkrūmainetokietankūs,
žolinėdangavešliiraukštaūgė.Čiavešididžiosiosdilgėlės,plačialapiaikatilėliai
(CampanulalatifoliaL.),nariuotiejibervidžiai(ScrophularianodosaL.),miškinėsnotros
(StachyssylvaticaL.),didiejieraičinai(Festucagigantea(L.)Vill.).Samanųnegausu,
kadangipotvyniųužliejamuoseplotuoseaugalamsbetvirtųšaknųsunkuišlikti.
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Nedideliuspaviršiausplotusdengiatikgaubtojigražiasnapė(Eurhynchiumhians
(Hedw.)SandeLac.).

Nemunėlioirjointakųslėniuosetaippatyraišlikusiųnedideliųslėniųmiš
kelių.Pavasariopotvynioužtvindomųaliuviniųmiškų(europinėssvarbosbuveinė
91E0)yraPanemuniųkaimenedidelioNemunėliointakoslėnyjeganasiauroje
stačiųšlaitųapribotojeslėniodalyje.Šiosplačialapiųmiškųbendrijosskiriamos
baltalksniniųuosynųasociacijai(as.Alnoincanae-FraxinetumexcelsiorisK.Lundap.
Seibert1969).Medynevyraujapaprastiejiuosiai,kalninėsguobos(Ulmusglabra
Huds.),baltalksniai,vietomisyraįsimaišiusiųmažalapiųliepų(TiliacordataMill.).
Tankiamekrūmųardevyraujapaprastosiosievos,paprastiejilazdynai,paprastieji
sausmedžiai(LoniceraxylosteumL.);negausiaipasitaikokarpotųjųožekšnių(eu o
nymusverrucosusScop.),raudonųjųsedulų(CornussanguineaL.).Žolynastankus
irvietomisaukštaūgis.Čiagausiausiaiaptinkaminemoraliniaižoliniaiaugalai:
miškinėsnotros(StachyssylvaticaL.),daugiamečiailaiškeniai(Mercurialisperennis
L.),triskiautėsžibuoklės(HepaticanobilisMill.),miškinėsviksvos(Carexsylvatica
Huds.),daugiažiedėsbaltašaknės(Polygonatummultiflorum(L.)All.),miškinėsstru
gės(Brachypodiumsylvaticum (Huds.)P.Beauv.),kelminiaipaparčiai(Dryopteris
filix-mas(L.)Schott.),geltonžiedžiaišalmučiai(Lamiastrumgaleobdolon(L.)Ehrend.
etPolatchek),europinėspipirlapės(AsarumeuropaeumL.)irkt.;taippatnitrofiliniai
augalai–didžiosiosdilgėlės,paprastosiosgaršvos.Samanosdengiadaugiaunei
pusępaviršiausploto,tačiaučiavyraujatikkeletasrūšių:gaubtosiosgražiasnapės,
unksminėsylenės(CirriphyllumpiliferumGrout),vingialapėslapūnės(Plagiomnium
undulatum(Hedw.)T.J.Kop.).

Viršterasinėjedalyjesiaurajuostayraišlikusiųnormalausdrėgnumonemo
raliniųmiškų,priskiriamųeuropinėssvarbosbuveinei–plačialapiųirmišriesiems
miškams(9020).Jųmedynedėlkirtimųgretabūdingųšiomsbendrijomsmažala
piųliepų,paprastųjųąžuolų(QuercusroburL.),paprastųjųegliųgausiaiaptinkami
karpotiejiberžai(BetulapendulaRoth).Krūmųardegausūspaprastiejilazdynaiir
paprastiejisausmedžiai,ožolyne–nemoraliniaižoliniaiaugalai:triskiautėsžibuoklės,
miškinėsstrugės,pavasariniaipelėžirniai(Lathyrusvernus(L.)Bernh.),tamsiosios
plautės(PulmonariaobscuraDumort.),puošniosiosnašlaitės(ViolamirabilisL.)irkt.
Samanųdangamenka,jojenegausiaiaugavingialapiųkemsų(Atrichumundulatum
P.Beauv.),gulsčiųjųlapūnių(Plagiomniumaffine(Bland.)J.T.Kop.).

ĮrytusnuoPanemunėlioyraganadidelisAlsetosmiškas.Šiamemiško
masyvevyraujaspygliuočiųmiškai.Aukštėlesnėsevietoseyrapušynaisueglės
irąžuolopriemaiša.Krūmųardegausūspaprastiejilazdynaiirpaprastiejisaus
medžiai.Kitoskrūmųrūšys,kaippaprastiejišermukšniai(Sorbusaucuparial.), 
paprastiejiputinai(ViburnumopulusL.),paprastiejižalčialunkiai(Daphnemezereum
L.),norsirnegausiosšiamemiške,betganadažnos.Žolynevyraujamėlynės(Vac-
ciniummyrtillusL.),paprastosioskatuogės(RubussaxatilisL.),miškiniailendrūnai
(Calamagrostisarundinacea(L.)Roth.),dvilapėsmedutės(Maianthemumbifolium(L.)
F.W.Schmidt),paprastosiospakalnutės(ConvallariamajalisL.).Samanųdanga
nesusivėrusi,tačiaudengiadidesnępusępaviršiausploto.Jojevyraujaatžalinės
gūžtvės(Hylocomiumsplendens(Hedw.)Schimp.),tikrosiostrumpės(Brachythecium
oedipodium(Mitt.)Jaeg.),gulsčiosioslapūnės.
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Ištokiųpušynųateityjeišsivystysstriepsniniaieglynai(as.Meliconutan-
tis-Piceetumabietis(Caj.1921)K.Lund1962),kokiešiuometuyrasusiformavę
žemesnėsereljefovietose.Šiemiškaipriskiriamieuropinėssvarbosbuveinei–žo
liųturtingiemseglynams(9050).Medžiųarduosevyraujapaprastosioseglės(Pi
ceaabies(L.)H.Karst.)iryraįsimaišiusiųplačialapiųmedžiųrūšių,dažniausiai
paprastųjųąžuolų.Dėlkirtimųmedynevietomisganagausūskarpotiejiberžai.
Krūmųardegretapaprastųjųšermukšniųgausiaiaptinkamosnemoralinėsrūšys:
paprastieji lazdynai,paprastiejisausmedžiai,paprastiejižalčialunkiai,karpotieji
ožekšniai.Žolineidangaiyrabūdingasnemoraliniųirborealiniųrūšiųkomplek
sas:mėlynės,paprastosioskatuogės,bruknės(Vacciniumvitis-idaeaL.),miškiniai
lendrūnai,geltonžiedžiaišalmučiai,triskiautėsžibuoklės,pavasariniaipelėžirniai,
krūmokšninėsžliūgės(StellariaholosteaL.),pirštuotosiosviksvos(Carexdigitatal.) 
irkt.Samanųdanganėravešli,betdengiadaugiauneipusępaviršiausploto.Joje
vyraujatribriaunėskerėžos(Rhytidiadelphustriquetrus(Hedw.)Warnst.),paprastosios
šilsamanės(Pleuroziumschreberi(Brid.)Mitt.),atžalinėsgūžtvės,tikrosiostrumpės,
gulsčiosioslapūnės,bukosiosgražiasnapės(Eurhynchiumangustirete(Broth.)T.J.
Kop.),papartinėstįsenos(Plagiochilaasplenioides(Dumort).

NedidelęAlsetosmiško48,49ir52kvartalųdalį,vietomisbesiribojančią
suežeru,sudarošlapiomiškosklypai(as.Caricielongatae-AlnetumglutinosaeKoch
1926),priskiriamieuropinėssvarbosbuveineipelkėtiemslapuočiųmiškams(9050).
Dėldrėgmėspertekliausaplinkmedžiųkamienussusiformavokupstai,kurieyra
apžėlęsamanomisiržoliniaisaugalais.Medynevyraujajuodalksniai,plaukuotieji
beržai,paprastosiospušys,oIImedžiųardepasitaikoirpaprastųjųeglių.Krū
mųmaža,antkupstųaptinkamitikpaprastiejišaltekšniai(FrangulaalnusMill.).
Žoliniaiaugalaišiuosemiškuosepasiskirstopagaldrėgmėsrežimą.Antkupstų
augamėlynės,paprastiejikiškiakopūsčiai(OxalisacetosellaL.),miškinėsseptynikės
(TrientaliseuropaeaL.),vienašalėsužginos(Orthiliasecunda(L.)House).Šlapiuose
tarpkupsčiuose,kurpaprastaitelkšovanduo,augadrėgmęmėgstantysaugalai:
kupstinėsviksvos(CarexcespitosaL.),karklavijai(SolanumdulcamaraL.),paprasto
siosvilkakojės,siauralapiailendrūnai(Calamagrostiscanescens(F.H.Wigg.)Roth),
kupstinėsšluotsmilgės(Deschampsiacespitosa(L.)P.Beauv.),paprastosiosšilingės,
raudonosiosžiognagės(GeumrivaleL.)irkitimažiaugausūsaugalai.Samanų
dangaišsidėsčiusinetolygiai.Drėgnuoseiršlapiuosetarpkupsčiuoseaptinkami
Girgensonoirpelkiniaikiminai(SphagnumgirgensohniiRussov,Sphagnumpalustre
L.),pelkinėsdygutės(Calliergonellacuspidata(Brid.)Loeske),pelkinėslapūnės(Pla
giomniumellipticum(Brid.)T.J.Kop.).Kupstaiištisaiapaugęsamanomis,kurioms
tinkavidutiniodrėgnumosąlygos.Antkupstųaugadaugrūšiųsamanų,tačiau
gausiausiaiyratribriauniųkerėžų,paprastųjųšilsamanių,atžaliniųgūžtvių,pa
partiniųtįsenų,šakotųjųdvyndančių(DicranumscopariumHedw.),šliaužiančiųjų
lepidozijų(Lepidoziareptans(L.)Dumort.).

ĮšiauręnuoPanemunėlioplytilygumos,kurioseišsiskiriaSacharospelkė
suapypelkiomiškaisirnedidelimiškeliaiįrytusnuoAugustinavos.

Sacharosaukštapelkėje,kuriosplotas171ha(Urbonienė, 1995),138hekta
ruosebuvokasamosdurpės.Šiuometudurpynasišeksploatuotas,dalyjebuvusio
durpynoišaugęstankusjaunasberžynas(berželiaiyra2–3maukščio),betyrair
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darneapžėlusiųplikųdurpių.Žolinėdanganesusivėrusi,antplikųdurpiųgana
gausiaiželiakupstiniaišvyliai(EriophorumvaginatumL.),okaikur–šiliniaivir
žiai(Callunavulgaris(L.)Hull.).

Apypelkiomiškasapsausėjęs,kadangi, iškasusgiliusgriovius,pažemėjo
gruntiniovandenslygis.Išpietryčiųirrytųpusėsdurpynąjuosiaapsausėjusiame
dirvožemyjeišaugęsapieketuriasdešimtiesmetųamžiausberžynas,kurioIirII
medžiųarduosedominuojakarpotiejiberžai,opomiškyjeganagausiaisužėlusios
jaunospaprastosioseglės.Žolinėjedangojevyraujamėlynės.Įpietvakariusnuo
durpyno8kvartalo9ir14sklypuoseyraišlikęsapsausėjęsraistas.Jamemedyną
sudaropaprastosiospušys(PinussylvestrisL.),tačiau,pasausėjusgruntui,krūmų
ardetankiaiprižėlėkarpotųjųberžųirvietomispaprastųjųeglių.Žoliųirkrūmokš
niųardosudėtisdėlgruntoapsausėjimonedaugtepakito.Čiagausiaitebeauga
vaivorai(VacciniumuliginosumL.),pelkiniaigailiai(LedumpalustreL.),kupstiniai
švyliai,mėlynės.

Apypelkiomiške,juosiančiameSacharosdurpyną,dėlneseniaivykdytųkir
timųvyraujajaunuolynai.Drėgnesniuosesklypuosesužėlėneįžengiamikarpotųjų
beržųirpilkųjųgluosniųtankumynai,osausesniuosesklypuoseaugasodintijau
nieglynaiarbasavaiminiaikarpotųjųberžų,paprastųjųdrebulių(Populustremula
L.)irpaprastųjųegliųjaunuolynai.Senesniomiškoyraišlikęnedidelisklypai.10
kvartalovakarinėjedalyjeyraspygliuočiųmiškas,kuriomedynąsudaropapras
tosioseglėsirpaprastosiospušys.Trakegausūspaprastiejilazdynai.Žolynevy
raujamėlynės,miškiniailendrūnai,dvilapėsmedutės,paprastiejikiškiakopūsčiai,
pirštuotosiosviksvos.

8kvartaleyraplotainusausintošlapioberžyno(as.Caricielongatae-Alnetum
betuletosumpubescentisKoch1926)sudarišlikusiabūdingašlapmiškiomikrorel
jefostruktūra(dėldrėgmėspertekliausaplinkmedžiųkamienussusiformavusiais
kupstais),tačiaujaupakitusiastruktūrairnuskurdusiaflorossudėtimi.Imedžių
ardedominuojaplaukuotiejiberžai(BetulapubescensEhrh.),oIImedžiųarde–
paprastosioseglėsirdrebulės,kuriomssusidarėpalankiossąlygos,kaipasausėjo
dirvožemis.Žoliųdangojedargalimaaptiktiišlikusiųskurstančiųšlapmiškiams
būdingųaugalų–paprastųjųšilingių(LysimachiavulgarisL.),pelkiniųviksvų,
geltonųjųvilkdalgių(IrispseudacorusL.),tačiaujaupradedaįsigalėtinitrofiliniai
augalai,ypač–didžiosiosdilgėlės.

ĮpietusnuoPanemunėlioyraganadideliLapkasėsirSalagiriomiškomasy
vai.Juoseintensyviaiūkininkaujamairšiuometuyradaugplynaiiškirstųsklypų.
Didesnęmiškųdalįsudaropokirtimųatžėlęjauniberžynaisueglaitėmispoberžų
lajomisarbanaujaipasodintųeglaičiųsklypai.Derlingesniuosedirvožemiuoseyra
pokirtimųatžėlusiųdrebulynųsuplačialapiųmedžių(mažalapėsliepos,papras
tojouosio,paprastojoąžuolo)jaunuolynupodrebuliųlajomis.

LapkasėsirSalagiriošlapisklypaibuvonusausinti.Salagiriomiške(19,20,
33,34kvartaluose)daryraišlikęsapsausėjęsraistas.Iškasusmelioracijosgriovius,
stipriaipažemėjogruntiniovandenslygis.Raisteirjįjuosiančiuosešlapiomiško
masyvuosedirvožemispasausėjo,miškoflorossudėtispradėjokisti,prisitaikydama
prienaujųdrėgmėssąlygų.Šiuometuraistomedynevyraujapaprastosiospušys,
ožolinėjedangoje–mėlynės.Raistuibūdingųrūšiųaugalai(vaivorai,pelkiniai
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gailiai),yranuskurdę,okaikurirvisaisunykę.Jųvietojegausiaiįsikūrėmiški
niaipataisai(LycopodiumannotinumL.).Dirvožemiopasausėjimasbuvopalankus
sudygtipaprastosiomseglėms,karpotiesiemsberžams,paprastiesiemslazdynams,
paprastiesiemsąžuolams,kuriųganatankusjaunuolynasyrasužėlęsraiste.

Šiaurinėjemiškodalyje,kuriprieinaprieautomagistralėsKupiškis–Rokiškis
irtiksiaurajuostajungiasisupagrindiniumiškomasyvu,vyraujaspygliuočių
miškai(as.Meliconutantis-Piceetumabietis).Medynąsudaropaprastosioseglėsir
paprastosiospušys.Trakelabaigausūspaprastiejilazdynai,ožolinėjedangoje,kaip
irAlsetosmiške,–mėlynės,miškiniailendrūnai,dvilapėsmedutėsirkt.

Apibendrinimas
Panemunėlioapylinkiųgamtadabartiniumetutiesioginiuirnetiesioginiu

būduyrapaveiktažmogaus.DėlintensyviosūkinėsveiklosšiuometuPanemu
nėlioapylinkėsevyraujaagrariniskraštovaizdis.NorsLietuvayramiškųzonoje,
tačiaušiuometutikapieketvirtadalįbuvusioPanemunėliovalsčiausteritorijos
užimamiškai.Senoviniųgiriųlikučiųnebėra,visuosemiškuoseryškūsžmogaus
veiklospėdsakai.Buvęšlapmiškiai(Lapkasės,Salagirio,Sacharosapypelkiomiš
kai)yranusausinti,todėlnatūralijųflorossudėtisirstruktūrapakito.Natūralių
šlapmiškiųyralikętikAlsetosmiškodalyje,prisišliejusiojeprieežero.Normalaus
drėkinimodirvožemiuoseesantysmiškaiyrapatyrędideliuskirtimusirdaliesjų
natūralistruktūranegaliatsistatytipobuvusiųkirtimų,kadangivėlyraiškertami.
Natūraliosstruktūrosstriepsninioeglyno,norsirpatyrusiokirtimus,yraAlsetos
miške.Upiųslėniuoseesantyspotvyniųužliejamimiškai,norsiryrareguliariai
kertami,tačiauvietomisyraišlaikęnatūraliąflorossudėtį.

ŽmogausveiklosnepaliestųpelkiųPanemunėlioapylinkėsenebėra.Dauguma
pelkiųirpelkučiųbuvonusausinta,paverstaganyklomis,pievomisardirbamais
laukais.Didžiausiaapylinkiųpelkė–Sacharospelkė–buvopaverstapramoni
niudurpynu.

NatūraliųsauspieviųPanemunėlioapylinkėseyralikętikmažyčiailopinėliai.
Žemės,kuriosebuvotokiospievos,šiuometuyrapaverstoskultūrinėmisganyklomis,
ariamosiosžemėsplotais.Natūraliųšienaujamųpievųyraišlikętikperiodiškaiuž
tvindomameŠetekšnosslėnyje,kurreikėtųdideliųinvesticijų,norintjassukultūrinti.

Upiųslėniuosešiuometuesančiospakrančiųbendrijosirežerųpakrančių
bendrijospatiriairnetiesioginęžmogausveiklosįtaką,kaiišdirbamųlaukųar
sodybų,pastoviainutekanttrąšoms,tręšiamiirvandenstelkiniųpakrančiųaugalai.
Todėldaugelyjepelkėjančiųpakrančiųdėlazotopertekliaussuvešėjonitrofiliniai
augalai.YpačryškustokspoveikisNemunėlioslėnyjeįšiauręnuoPanemunėlio.

Intensyvižmogausveiklasumažinobioįvairovę,natūraliųgamtoskampelių
likolabaimažai.Šiuometuišlikusiosvertingosnatūraliosbendrijostelkiasineme
lioruotųupiųslėniuoseirmiškuose.Panemunėlioapylinkėsebuvoaptiktosšios
europinėssvarbosbuveinės:

Šienaujamosmezofitųpievos(6510).Šienaujaminatūraliųužliejamų
pievųplotai,priklausantysšiaibuveinei,yraŠetekšnosslėnyje
tiesŠetekšniųkaimu.
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Stepinėspievos(6210).Nedidelifragmentaišiųpievųaptinkamiį
rytusnuoAlsetosežeroesančiosežvyringosekalvosešaliaapleistų
žvyrduobiųirNemunėlioterasųšlaituose,taippatmolinguose
dirvožemiuosenetoliPanemuniųkaimoįsikūrusiųnemoralinių
miškųpamiškėse.

Eutrofiniaiaukštiejižolynai(6430).AptinkamiŠetekšnospakrantėse
nepelkėtoseslėnioatkarpose.

Aliuviniaimiškai(91E0).TokiemiškaiyraPanemuniųkaimenedi
delioNemunėliointakoslėnyjeganasiaurojestačiųšlaitųapri
botojeslėniodalyje.

Pelkėtilapuočiųmiškai(9080).AptinkamiAlsetosmiške48,49ir
52kvartalųdalyse,vietomisbesiribojančiomissuežeru.

Žoliųturtingieglynai(9050).AptinkamiAlsetosmiške.
Plačialapiųirmišriejimiškai(9020).AptinkamiPanemuniųkaime

nedidelioNemunėliointakoslėnioviršterasinėjedalyje–siaura
juostanormalausdrėgnumonemoraliniųmiškų.
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