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Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (ŽNPD) Kraštotvarkos skyriaus pagrindiniai 

uždaviniai yra šie: pagal kompetenciją vykdyti kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) 

apsaugą;  reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę; sudaryti sąlygas vystyti rekreacinę 

veiklą; reguliuoti rekreacinių išteklių naudojimą Parko teritorijoje; padėti įgyvendinti 

Direkcijos tikslus atkuriant, saugant, tvarkant ir prižiūrint Parko teritoriją ir materialines 

vertybes. 

 2021 m. Kraštotvarkos skyriuje dirbo 5 darbuotojai: Saulius Vaičekauskas (vedėjas), 

Sigitas Kvašinskas (vyr. specialistas), Rūta Jundulienė (geografė), Paulius Mika (projekto 

„LIFE-IP PAF-NATURALIT” koordinatorius), Saulius Trakumas (lauko darbuotojas). 

 

1. Suinteresuotų asmenų prašymai ir paklausimai 

 

Pagal kompetenciją buvo rengti ir teikti atsakymai į suinteresuotų asmenų prašymus ir 

paklausimus. Išnagrinėta: 78 miškotvarkos projektas, iš jų suderinti – 50, nederinta – 28; 274 

kadastrinės bylos, iš jų suderintos – 293, nederintos – 69. Išnagrinėta 32 prašymų ,,Dėl biržių 

atrėžimo medžiagos“ derinimo, iš jų suderinta – 27, nederinta – 5. Išduotos 63 pažymos dėl 

,,Paramos Natura 2000 miškuose“. Išnagrinėta 13 prašymų dėl kūdrų kasimo, iš jų suderinta – 

11, nederinta – 2. 

 

2. Bendradarbiavimas su parko gyventojais ir poilsiautojais 

 

Su Žemaičių Kalvarijos seniūnu buvo kalbėta dėl Gardų ozo tvarkymo darbų ir kitomis 

aktualiomis temomis. Įvairiomis su darbu susijusiomis temomis buvo bendrauta su Žemaičių 

Kalvarijos bendruomene, Paukštakių, Platelių, Babrungo, Barstyčių  seniūnijų seniūnais, taip 

pat su  Kontaučių medžiotojų klubo atstovais dėl medžioklės bokštelių statymo Vilkaičių 

geomorfologiniame draustinyje. Bendrauta su Nausodžio seniūnu bei bendruomenės atstovais 

dėl užtvarų įrengimo Gandingos kraštovaizdžio draustinyje.   

 

3. Prevencija ir teritorijų kontrolė 

 

2021 m. buvo 67 išvykimai į teritoriją, vykdant kontrolę ir patikrinimus, bei 48 - 

prevenciniai išvykimai.  

Prevencija ir teritorijų kontrolė buvo atliekama reindžerystės principais pagal 

patvirtintą Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (ŽNPD) 2021 m. planinių patikrinimų 

http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/2019/01/Krastotvarkos_skyrius_projekto_natura200_tinko_optimizavimas_Lietuvoje_kordinatorius.pdf
http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/2019/01/Krastotvarkos_skyrius_projekto_natura200_tinko_optimizavimas_Lietuvoje_kordinatorius.pdf


programą. Be suplanuotų buvo ir neplaninių patikrinimų, nenumatytų išvykimų. Kai kurie su 

kitomis institucijomis: Valstybinių miškų urėdija, Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 

komisija, Telšių aplinkos apsaugos inspekcija.  

Daugiausia dėmesio buvo skiriama gausiausiai turistų lankomoms vietovėms, 

poilsiavietėms, ežerų pakrantėms. Patikrinimo metu pravesti prevenciniai pokalbiai su 

poilsiautojais siekiant, kad jie laikytųsi saugaus elgesio gamtoje reikalavimų. Poilsiautojai 

buvo perspėjami dėl daromų pažeidimų.  

Prevencinių patikrinimų ŽNP teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose metu siekta  

išsiaiškinti ar nėra žvejojama pažeidžiant mėgėjiškos žūklės taisykles, tikrinama ar vandens 

telkiniuose nėra neleistinų žvejybos įrankių (statomų tinklų, dvisparnių gaudyklių ir pan.). 

Prevencinių patikrinimų metu buvo apžiūrėti ir kandidatai į gamtos paveldo objektus: 

Akmuo ,,Vėžlys“, Mačiūkų kaimo akmenų sankaupa, Gilaičių ąžuolas, Raudinės liepa ir 

trikamienė eglė. Iš naujo permatavus Gilaičių ąžuolą ir Raudinės liepą tik šie du buvo nuspręsti 

teikti gamtos paveldo objektų paskelbimui. Kitus kandidatus į gamtos paveldo objektus 

numatyta papildomai ištirti, permatuoti ir pasikonsultavus su VSTT specialistais nuspręsti ar 

jie tinkami, ieškoti naujų kandidatų. 

Patikrinimai buvo atliekami visoje ŽNP teritorijoje bei ŽNP direkcijai priskirtose 

teritorijose: draustiniuose bei Plinkšių biosferos poligone. 

  

   

1. pav. Pamatuoti ir  apžiūrėti kandidatai į gamtos paveldo objektus (R. Jundulienės n.) 



   

2. pav. Plokštinės gamtiniame rezervate buvo nulankstyti ispėjamieji ženklai. (R. Jundulienės n.) 

 Prevencinių išvykimų metu vykdant patikrinimą buvo ir nenumatytos veiklos, tokios 

kaip: nulankstytų Plokštinės gamtinio rezervato zenklų  atlenkimas į pradinę padėtį, prakirstos 

atžalos, dengiančios įspėjamuosius ženklus bei nuvalyti ir nuplauti ženklai. 

 Vadovaujantis 2021 m. metinė prevencinių patikrinimų programos vykdymu,  

patikrinimų metu buvo tikrinami priskirti ŽNPD valstybiniai kraštovaizdžio draustiniai. Iš viso 

buvo patikrinta 11 draustinių, esminių neigiamų pokyčiu neužfiksuota. Visų draustinių būklė 

gera. 

 Bendradarbiaujant su Nausodžio seniūnu bei bendruomenės atstovais buvo nutarta 

įrengti 2  rakinamus užtvarus, taip siekiant išvengti transporto priemonių judėjimo po 

draustinio teritoriją. 

 Teigiami pokyčiai pastebėti jau kito patikrinimo metu: draustinio teritorijoje mažiau 

šiukšlių, pastebėtos tik keturračio ir motociklo vėžios, mažiau ardoma miško paklotė. 

  

3. pav. Užtvaras draustinyje. Žemėlapyje raudonais stačiakampiais pažymėtos atitvarų 

vietos. (S. Vaičekausko ir R. Jundulienės n.) 



4.  Švietimas ir renginiai visuomenei 

 

2021 m. buvo organizuoti 2 žygiai vienas iš jų neįvyko, dėl nesusirinkusių dalyvių 

skaičiaus. 1 pažintinė ekskursija KU studentams. Suorganizuotas 1 renginys visuomenei – 

,,Baltų vienybės sąšauka“ Gegrėnų archeologiniame komplekse. Parengti ir publikuoti 8 

informaciniai straipsniai ŽNP tinklalapyje ir laikraštyje ,,Žemaitis“, vienas iš straipsnių buvo 

išspausdintas leidinyje ,,Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“.  Straipsnių pavadinimai:  

,,VŠĮ ,,Žaliasis taškas“ apsilankė Žemaitijos nacionaliniame parke“, ,,Sensacingas atradimas 

Platelių ežere“, ,,Miškas magiška vieta“, ,,Valčių registracija“, ,,Pavasaris kviečia į gamtą“, 

,,Dėmesys gamtos paveldo objektams, esantiems ŽNP teritorijoje“, ,,Gamtos paveldo objektų 

tvarkymas“, ,, Žemaitijos nacionalinio parko gamtos paminklai“.  

  

3. pav. Naktinis žygis ,,Elnių baubimas“. (R. Jundulienės n.) 

 Rugsėjo 23 d. 18 val. buvo surengtas naktinis žygis elnių baubimo pasiklausyti. Žygyje 

galėjo dalyvauti visi norintys -susirinko 26 žygeiviai.  Siekis buvo, kad visuomenė daugiau 

sužinotų apie naktinį miško gyvenimą bei turėtų galimybę išgirsti elnių baubimą, kadangi tai 

padaryti galima tik kartą metuose. Tokiam specifiniam žygiui rugsėjo mėnuo yra ypač 

tinkamas, kuomet elniai rujoja.   

 Žygio vakaras buvo ypač ramus. Nors žygio dalyviai ėjo tyliai, atrodė jog kiekvienas 

žingsnis girdėjosi. Taurieji elniai yra budrūs ir atsargūs, dėl to manome, jie pajuto  artėjančią 

žmonių minią ir išsibaidė.  Šis žygis bus planuojamas kitais metais.  



 

4. pav. Akimirkos iš KU stundentų mokomosios praktikos išvykos. (KU Studentų n.) 

Lapkričio 18 d. buvo organizuota KU stundentų mokomosios praktikos išvyka į ŽNP. 

Čia atvykusiems 8 studentams ir  juos lydinčiai dėstytojai prof. dr. A. Bučienei buvo sudarytos 

sąlygos plaukiant valtimi Platelių ežere pamatuoti vandens skaidrumą bei vandens temperatūrą. 

Taip pat stundentai turėjo pažintinę eksursiją, kurios metu vaikščiodami Šeirės pažintiniu  taku, 

turėjo galimybę susipažinti su parko vertybėmis.  

Jau antrus metus stengiamasi įprasminti Baltų vienybės dienos paminėjimą, 

uždegant laužą  rugsėjo 22 d. (rudens lygiadienis) ant Gegrėnų piliakalnio. Gražios tradicijos 

esmė – įprasminti šią tradiciją,  atvykstančius sudominti baltų praeities istorija, sušaukti baltų 

genčių palikuonis į bendrą būrį.  

  

5-6 pav. Baltų vienybės dienos paminėjimo laužas bei akimirkos iš festivalio ,,Miško burtai“. 

(S. Kvašinsko ir R. Jundulienės n.) 



 

 Taip pat buvo dalyvauta kasmetiniame, jau tradicija tapusiame festivalyje jaunoms 

šeimoms ,,Miško burtai“. Vaikus džiuginome su iš ankšto pasiruošta edukacine programa. 

 

5. Prevencinės akcijos 

 

2021 m. dalyvauta 7 prevencinėse akcijose  ,,Stovyklauk atsakingai“- statant 

įspėjamuosius ženklus, draudžiančius stovyklauti  Platelių kraštovaizdžio draustinyje. 2021-

07-23 dalyvauta akcijoje ,,Neuždek“. Stovyklavietėje ,,Ažuolų sala“  išardytos nelegalios 

laužavietės esančios neleistinoje vietoje. Dalyvauta kasmetinėje ,,Darom“  bei ,,Žaliasis 

taškas“ akcijose, taip pat kartu su Telšių aplinkos apsaugos inspekcija vykdytos 3 prevencinės 

akcijos  ,,STOVYKLAUK ATSAKINGAI“. 

Prevencinės akcijos metu ,,Stovyklauk atsakingai“,  ,,Ąžuolų salos“ stovyklavietėje 

buvo uždėti ispėjamieji ženklai, draudžiantys stovyklauti Platelių kraštovaizdžio draustinyje. 

Kai 2020 m. Telšių valstybinei miškų urėdijai priklausančioje stovyklavietėje buvo panaikintos 

buvusios pavėsinės, lankytojams pasidarė sudėtinga suprasti, kur galima stovyklauti, o kur ne.  

 

7 pav. ,,Ąžuolų salos“ stovyklavietėje pastatyti įspėjamieji ženklai. (R. Jundulienės n.) 

 

 2021 m. rugpjūčio 4 d. buvo surengta kita akcija ,,Neuždek“ . Jos metu buvo pašalintos 

nelegalios laužavietės, esančios neleistinoje, stovyklauti vietoje – Platelių kraštovaizdžio 

draustinyje. Taip pat viena didelė laužavietė įkasta stovyklavietėje ,,Ąžuolų sala“. Taip siekiant 

skatinti stovyklavimą rekreacinėje zonoje.  



 

8 pav. Akcijos ,,Neuždek“ metu panaikintos nelegalios laužavietės. Viena laužavietė buvusi 

Platelių kraštovaizdžio draustinyje perkelta į ,,Ąžuolų salos“ stovyklavietę. (R. Jundulienės n.) 

 

2021 m. balandžio mėn. vykdyta kasmetinė akcija ,,Darom“. Dėl šalyje esančios 

pandemijos renginys neorganizuotas, todėl Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos skyriai 

pasiskirstė tvarkomus plotus.  

   

9 pav. Akcijos ,,Darom“ metu surinkta nemažai šiukšlių ŽNP teritorijoje. (R. Jundulienės n.) 

 

Kraštotvarkos skyrius tvarkė Plungė – Mažeikiai senkelį. Bendras tvarkomas plotas 

apie 7,9 ha. Taip pat Pauošnių aikštelėje ( apie 0,10 ha), surinktos šiukšlės atokvėpio vietose, 

prie pažintinių takų. 



  

 

10 pav. VŠĮ "Žaliasis taškas" apsilankė Žemaitijos nacionaliniame parke.(VŠĮ ,,Žalias taškas  

atsiųstos n.“) 

 

Kraštotvarkos sk. darbuotojai prisijungė prie akcijos #Misijašvarivasara 

organizuojamos akcijos. Liepos 9 d.  buvo tvarkoma teritorija ties Visvainių rekultivuotu 

karjeru bei renkamos šiukšlės Žvirblaičių kaimo apylinkėse. Talkos metu buvo surinkta 

įvairiausių atliekų: baldų ir buitinės technikos, padangų, kėdžių, automobilių detalių, šiferio, 

stiklo, metalo ir kitų šiukšlių. 

 

  

11 pav. Pasiruošimas akcijai. Patikrinimo vietų aptarimas. (R. Jundulienės n.) 

 

 2021-08-13 Telšių aplinkos apsaugos inspekcija vykdė prevencinę akciją 

,,STOVYKLAUK ATSAKINGAI“. Akcijoje dalyvavo ir Kraštotvarkos sk. vedėjas S. 

https://zemaitijosnp.lt/vsi-zaliasis-taskas-apsilanke-zemaitijos-nacionaliniame-parke/
https://zemaitijosnp.lt/vsi-zaliasis-taskas-apsilanke-zemaitijos-nacionaliniame-parke/
https://zemaitijosnp.lt/vsi-zaliasis-taskas-apsilanke-zemaitijos-nacionaliniame-parke/
https://zemaitijosnp.lt/vsi-zaliasis-taskas-apsilanke-zemaitijos-nacionaliniame-parke/
https://www.facebook.com/hashtag/misija%C5%A1varivasara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjQDQUzIaV1cElTOFJ9Zg1NoDNuAt5neyD61NsfPh7YtgqsqqEYt1MFn5Q-YDJ7vDqmxSERpIT1MFgbSSJDyAHSWYsjmenhDyXIbi4Ht5hsfAYa-7BHnGVCop50s8o4_T07bFE1cGLwds9mUMfec89AKDMteofWAI7G82e6GO1950MctXVhwVOD5jwfAfzyvaKtPAvsYKJ_KKiOKVU6SLKOjK_L8ZraGrqV5SIz_2dlw&__tn__=*NK-R


Vaičekauskas. Tikrintos rie Platelių, Beržoro, Skyplaičių esančios stovyklavietės, Mėgėjiškos 

žūklės patikrinimas atliktas prie Ešerinio ežeriuko ir kt. 

 

6. Tvarkymo darbai 

 

Planuojant metinius darbus Žemaitijos nacionaliniame parke (ŽNP), buvo nutarta 2021 

metais didesnį dėmesį skirti gamtos paveldo objektų priežiūrai. Siekiant šio tikslo, parengtas 

projektas, kurio uždaviniai buvo sutvarkyti 2 gamtos paminklus (Raganos uosį ir  Platelių ežero 

Pilies salą) bei 4 gamtos paveldo objektus (Šončelio, Ilgio ežero mažąją, Ilgio didžiąją bei 

Beržoro ežero salas). Projektas pateiktas ir Plungės rajono savivaldybei dėl dalies lėšų skyrimo. 

Be to, gamtos paveldo objektų (GPO) tvarkymui gautas finansavimas ir iš LR aplinkos 

ministerijos, aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP). Iš pastarųjų lėšų  sutvarkyti dar 2 

gamtos paveldo objektai – Platelių liepa bei Knygnešių šaltinis.  

 Įsisavinant paskirtus pinigus, buvo numatyta atlikti šiuos būtinus darbus: nupjauti 

nendres, iškirsti menkaverčius krūmus, atžalas Beržoro bei Ilgio ežerų salose ir Platelių ežero 

Šončelio saloje; pagerinti gamtos paminklo – Raganos uosio bei Platelių liepos būklę;  prie 

Knygnešių šaltinio įrengti naują lentų taką; pažymėti Pilies saloje pažintinį taką, kad lankytojai 

galėtų susipažinti su gamtos ir kultūros vertybėmis. 

 Dar gegužės mėnesį prasidėjo salų tvarkymo darbai. Prasiplėtus erdvėms ir salose 

įrengus lizdavietes, atsiras daugiau perėjimo vietų retiems vandens paukščiams. Juolab, kad 

praėjusiais metais buvo atnaujinta ir pritaikyta paukščių stebėjimui tinkama vieta, esanti Ilgio 

ežero pakrantėje. Iš čia galima grožėtis vandens paukščiais. 

  Vasaros pabaigoje, rugpjūčio 23 d. buvo pradėti Gamtos paminklo – Raganos uosio 

tvarkymo darbai. Tai storiausias Lietuvos uosis, kurio kamieno apimtis yra 7,30 m, aukštis 

siekia apie 32 m, medžio lajos plotas apie 100 kv. metrų. Auga Platelių dvaro sodybos parke. 

Tvarkymo darbai buvo reikalingi, kadangi gamtos paminklas atlaikė daugelį stiprių vėtrų ir 

paskutinį kartą buvo tvarkytas dar 2009 m. Uosio profesionaliam ,,sustiprinimui” buvo 

pasitelktos arboristų paslaugos. Šios srities specialistai pakeitė centrinio medžio kamieno 

medinį stogelį nauju, išpureno 80 m² dirvožemį,  padarė gręžinukus drėgmės privedimui, šaknų 

aeracijai  bei mikorizės įterpimui. Buvo įterpta  25 kg ecto ir 25 kg endo  mikorizės į dirvožemį. 

Raganos uosio dviejų kamienų šakos buvo surištos metaliniais lynais, o dirvožemis padengtas 

uosio augimui palankios medienos mulčo sluoksniu.  Taip pat pakeista uosį juosusi medinė 

tvorelė, kuri buvo blogos būklės ir įrengta per arti medžio kamieno. Vadovaujantis gamtos 



paveldo objektų tvarkymo reikalavimais, gamtos paminklas apjuostas 40 metrų perimetru 

nauja metaline tvorele (numatyta 5 m atstumo apsaugos zona).  

            Raganos uosis šiuo metu yra gyvybingas. Šio gamtos paminklo tvarkymas buvo būtinas 

dėl jo intensyvaus lankymo ir išskirtinės vertės šalies mastu.  

 Tuo pačiu metu buvo atlikti ir botaninio gamtos paveldo objekto- Platelių liepos – 

tvarkymo darbai. Medis auga Platelių dvaro parke, manoma, kad liepai yra apie 200 metų. 

Tvarkymo metu jos 3 kamienai surišti lynais, taip pat atlikti būtini medžio būklės pagerinimo 

darbai (išpjautos sausos šakos ir kt.). 

 Dėmesys buvo skirtas ir GPO Knygnešių šaltiniui – tai šaltinis su unikalia savo istorine 

praeitimi, menančia knygnešystės laikus. Šaltinio link buvęs nutiestas drebulinių lentų takas, 

bėgant laikui, supuvo ir reikėjo jį pakeisti nauju.   

 Dideli darbai buvo atlikti ir garsiausioje savo istorine praeitimi Platelių ežero saloje – 

Pilies saloje, žvejų dar vadinamoje Karalienės sala. Sezono metu ši sala yra ypač pamėgta 

turistų, tačiau iki šiol ji nebuvo pritaikyta lankymui. Kadangi Žemaitijos nacionalinio parko 

planavimo schemoje tai numatyta, šio projekto metu atsirado galimybė atsigręžti ir į lankytojų 

poreikius. Siekiant padaryti mažesnę žalą aplinkai, Pilies salos šiaurės vakarinėje dalyje buvo 

įrengti laiptai lankytojams patogiai palipti salos šlaitu, neardant jo, taip išvengiant neigiamo 

poveikio augmenijai. Taip pat saloje nužymėtas gamtos pažintinis takas (~ 1,5 km ilgio) - 

mėlynu pilies siluetu ant medžių. Prieš kelis metus lankytojams jau buvo nurodoma pagrindinė 

informacija apie Pilies salos gamtines vertybes, o šiemet šios žinios išplėtotos, atsirado daugiau 

informacijos ir apie Pilies salos istorinę praeitį, padavimus, apie čia atliktus archeologinius 

kasinėjimus. Visa informacija pateikta ant medžių prikabintose informacinėse lentelėse. Šalia 

pažintinio gamtos tako buvo atvertos šlaitų erdvės į raiškiausius objektus, stebimus iš salos.  

12 pav. Platelių ežero Pilies saloje sukabintos informacinės lentelės, pastatytas naujas 



medinis tiltelis, taip pat nužymėtas gamtoje (ant medžių) Pilies salos pažintinis takas. (R. 

Jundulienės n.) 

13 pav. Naujas lentų takas prie Knygnešių šaltinio bei Gamtos paminklo – Raganos uosio 

tvarkymo darbai. (S. Vaičekausko ir S. Kvašinsko n.) 

14 pav. Nupjautos nendres,  iškirsti menkaverčiai krūmai Šončelio saloje. (S. Kvašinsko n.) 

 Taip pat šiemet buvo rekonstruoti Gardų ozo laiptai. Prieš pradedant darbus buvo nuimtos 

senos laiptų pakopos, išardytos laiptų dalys, bei išvežtos statybinės atliekos.  

 Rekonstrukcijos metu buvo pakeistos laiptų medinės pakopos, dvi atraminės laiptų 

konstrukcijos, įkasti ir pritvirtinti du nauji atraminiai stulpeliai šiauriniame tako gale, pakesiti 

laiptų turėklai.  



 

15 pav. Gardų ozo laiptai. Prieš pradedamus darbus ir darbų proceso metu. (R. Jundulienės 

n.) 

Iš viso Žemaitijos nacionaliniame parke prižiūrimos ir tvarkomos 27 atokvėpio vietos, 

jos sudaro   – 1, 75 ha. ploto, o pažintinių takų ilgis siekia – 106, 3 km. (įskaitant 24,5 km. 

dviračių trasą aplink Platelių ežerą). 

Kadangi atokvėpio vietose ir pažintiniuose takuose yra nemažai infrastruktūros 

elementų, kiekvienais metais stengiamasi atnaujinti ir sutvarkyti nors dalį ŽNPD 

priklausančios infrastruktūros.  

Šiemet buvo atnaujinta Mikytų pažintinio tako infrastruktūra (20 vnt.), bei atokvėpio 

vieta prie Mikytų alkakalnio tako (3vnt.). Visa ši minėta infrastruktūra buvo perdažyta, prieš 

tai nutrinant senus, atsilupusius dažus.  

 

16 pav. Mikytų pažintinio tako ir atokvėpio vietos tvarkymas. (R. Jundulienės n.) 

 



  Buvo nupirkta paslauga ir pagaminti 4 stendai į Ilgio paukščių stebėjimo bokštelį, bei 14 

lentelių su paukščių siluetais. Atnaujinti 2 stendai Barstytalių apžvalgos bokšte, Šeirės 

pažintiniame take- 5 lentelės ir nupirktos kryptinės, pažintinių takų rodyklės- 40 vnt.    

  

17 pav. Pakeistos lentelės Šeirės pažintiniame take. Prieš pakeitimą ir po. (R. Jundulienės n.) 

 

 

 

 

7. Kraštovaizdžio monitoringo apžvalga 

 

Kiekvienais metais Kraštotvarkos sk. specialistai atlieka Kraštovaizdžio 

monitoringą. Jis atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2019 m. 

lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-711 ,,Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos 

uždavinių įgyvendinimo 2022 m. planų patvirtinimo“. 

 Kraštovaizdžio monitoringo tikslas - stebėti kraštovaizdžio monitoringo būklę, 

žemėnaudos pokyčius, pažeistų ir atkurtų teritorijų plotus, stebėti ir nustatyti gamtos paveldo 

objektų būklę, įvertinti lankomų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijos 

pritaikymo lankymui laipsnį. 

 

 



7.1. Būdingų kraštovaizdžio panoramų foto fiksacija 2021 m. 

 

 18 pav. Fotomonitoringo taškų išsidėstymas Žemaitijos nacionaliniame parke. 
 

 



 

  

Kraštovaizdžio fotofiksacijos vieta, 

objektas 

Fotomonitoringo 

taško 

koordinatės 

(LKS-94) 

Parametrai, 

matavimo 

vienetai. 

Fotografavimo 

kryptis 

Fotografavimo 

laikotarpis 

Kas fiksuojama Pastabos 

1 Šeirės kraštovaizdžio draustinis 

 

Šeirės pelkė  
 

365012/6215718 
  

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

PV-V-ŠV 

Birželio mėnuo-

1 sav. (rytas) 

Fiksuojamas 

miškingas, 

kalvotas, atviras 

kraštovaizdis 

Nuotraukos daromos 

stovint ant kvartalinės, 

tarp Platelių g-jos 33 

kv. ir 34 kv., pelkės 

pakraštyje 

2 Velėnijos pelkė 
 

362184/6211330 

 

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

ŠR- PR 

Lapkričio 

mėnuo 

1 sav. (diena) 

Pelkės užžėlimas, 

pradeda užželti 

pušimis 

Nuotraukos daromos 

nuo kalvelės 

vakarinėje pelkės 

dalyje 

3 Staricos kalnas  362640/6212595 

 

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

PR, P, Š 

Gegužės mėnuo-

antra sav. (rytas) 

Fiksuojamas 

miškingas, 

kalvotas, atviras 

kraštovaizdis 

Nuotraukos daromos 

nuo geodezinio ženklo 

vietos  

4 Žemaičių Kalvarijos naujųjų kapinių 

kalnas 

375283/6221684 

 

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

PV 

Gegužės mėnuo  

2 sav. (diena) 

Fiksuojamas 

kalvotas, atviras 

kraštovaizdis 

 

5 Etrenio telmologinio draustinio 

apylinkių panorama 

 

372438/6220434 

 

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

aplinkui 

Rugpjūčio  

mėnuo-pirma 

sav. (diena) 

Varduvos upės 

kilpos 

Šiaurės vakarų 

Jazdauskiškių kaimo 

pakraštys 

6 Šiaurinis Pučkorių kaimo pakraštys 367250/6221786 

 

Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

V-PR 

Rugpjūčio  

mėnuo-pirma 

sav. (rytas) 

Pučkorių II 

alkakalnio 

apylinkės 

 

7 Kraštovaizdžio panorama iš 

Siberijos apžvalgos bokšto 

363795/6212869 Nuotraukų skaičius 

vnt. 2 vnt. 

R 

Balandžio  

mėnuo-antra 

sav. (diena) 

Platelių ežeras ir 

Siberijos pelkė 

Nuo 2015m. pagal 

VSTT rekomendacijas 



 

1.1. Šeirės (Gaudupio) pelkė. (LKS94: x-365006, y-6215716) 

   

2012 m. gegužės mėn. (G.Sidabrienės nuotr.)      2018 m. (S. Sidabro nuotr.) 

 

2021 m. birželio 6 d. (R. Jundulienės n.) 

 

Šeirės (Gaudupio) pelkės  tvarkymo ir priežiūros tvarkymo darbus atlieka VĮ 

Valstybinių miškų urėdija Telšių teritorinis padalinys.  Per 9-erius metus pastebimi žymūs 

teigiami pokyčiai. Pelkė prižiūrima, padėtis stabili, atliekami šienavimo darbai. 

1.2. Velėnijos pelkė. (LKS94, x- 362184, y-6211330,256 )  

  

2015 m. (S.Kvašinsko n.)    2020 m. birželio mėn. (S. Kvašinsko n.) 

  



 
2021 m. (R. Jundulienės nuotr.) 

 

 Pastebimi neigiami kraštovaizdžio monitoringo pokyčiai. Aukštų pušų juosta užgožia 

vaizdą į Velėnijos pelkę. Susisiekta su žemės sklypo savininku. Savininkas pažadėjo 

užželiančių pušų juostą iškirsti, taip atveriant vaizdą į Velėnijos pelkę, neleidžiant  žemės ūkio 

naudmenų paversti mišku. Kasmet pelkė yra šienaujama (4,1 ha ploto). Priežiūros ir tvarkymo 

darbus atlieka VĮ Valstybinių miškų urėdija Telšių teritorinis padalinys.   

 

1.3. Staricos kalnas nuo trianguliacijos stulpo. (LKS94: x-362642, y-6212599) 

                                                                                         

  2005 m. (S.Sidabro n.)  2017 m. (S.Sidabro n.) 

2021 m. gegužės 12d.  (R. Jundulienės nuotr.) 



 Kraštovaizdžio fotomonitoringas  2021 m. atliekamas darant panoramines nuotraukas, 

fotografavimo kryptis išlaikyta ta pati, kaip ir ankstesniais metais. Darant panoramines 

nuotraukas stengiamasi labiau išryškinti kalvų mozaiką. bei atviras kraštovaizdžio erdves.  

 Esminiu pokyčiu ant Staricos kalno nepastebėta. Vyrauja atviros erdvės, nedideli 

dirbamos žemės plotai. Dubumos užauga krūmais ir medžiais, taip pamažu užgoždamos 

Žemaitijos kraštui būdingą kalvotą kraštovaizdį. 

 

1.4. Žemaičių Kalvarijos naujųjų kapinių kalnas. (LKS-94, x-375283; y-6221684) 

  

2005 m. (S. Sidabro n.)    2018 m. (S. Sidabro n.) 

 

2021 m. gegužės 13d. (R. Jundulienės n.) 

 

Šis fotomonitoringo taškas patenka į  Gardų geomorfologinį draustinį. Tai šiaurės 

vakarų kryptimi stebimi kraštovaizdžio pokyčiai. Tolumoje pastebimi miškeliai, o arčiau 

esančios daubos pamažu užželia krūmais. Palei keliuką esanti krūmų juosta taip pat darosi vis 

tankesnė. Esminių neigiamų pokyčiu nepastebėta.  

 

 

 



1.5.Ertenio telmologinio draustinio apylinkių panorama. (LKS94: x-372438; y-6220434) 

                                                                                                

2005 m. (S.Sidabro n.)   2019 m. (S.Sidabro n.) 

 
2021 m. Rugpjūčio 4 d. (R.Jundulienės n.) 

 

Varduvos upės vingiuose esančios pievos yra šienaujamos ir ganomos. Atsiveriančioje 

panoramoje puikiai pastebimas raiškus Varduvos upės slėnio kraštovaizdis. Tai vienas iš 

raiškiausių kraštovaizdžio fotomonitoringo taškų, kur kraštovaizdžio kaitą galima fiksuoti 

360o. Matomumas 10 km. spinduliu, visomis kryptimis. Landšaftas labai įvairus ir vaizdingas.  

1.6. Pučkorių kraštovaizdžio draustinio, kaimo vakarinės dalies apylinkės (LKS94: x-367250; 

y-6221786 ) Pučkorių II alkakalnio apylinkės. 

2005m. Pučkorių k. apylinkės.   2017 m. (šienaujama ir ganoma)                   

(S.Sidabro n.)    (S.Sidabro n.) 



 

2021 m. Rugpjūčio 4 d. (R. Jundulienės n.) 

 

Dešinėje pusėje – mišku apaugęs Pučkorių piliakalnis. Kraštovaizdis kalvotas, 

paįvairintas kalvų, tarpukalvių mozaika. Esminių pokyčiu nepastebėta. 

1.7. Kraštovaizdžio panorama iš Siberijos apžvalgos bokšto.  

    

2015 m. (S. Sidabro n.)    2018 m. (S. Sidabro n.) 

 

2021 m. balandžio mėn. (R. Jundulienės n.) 

 Iš šio fotomonitoringo taško fiksuojama panorama atsiverianti iš Siberijos apžvalgos 

bokšto. Fotofiksacija vykdoma R kryptimi į Siberijos telmologinį draustinį. Tankėja medžių 

juosta pirmame plane, tačiau situacija stabili, esminių pokyčiu nepastebėta



7.2. Lankytojams pritaikytos teritorijos 

 

 2021 m. ŽNP teritorijoje  buvo nužymėtos 3 trasos: Ilgio ežero trasa (3,5 km), Pilies salos 

pažintinis takas (1,5 km), taip pat prie naujai įrengtų takų galima priskirti ir ,,Hiking project” 

,,Miško tako” trasos dalį, patenkančią į Žemaitijos nacionalinį parką. Trasos dalis besidriekianti 

per ŽNP teritoriją- 40 km . Šis projektas nuo 2020 m. birželio 1 d. pradėtas įgyvendinti Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos.  

 Visos šios trys trasos nužymėtos gamtoje ant medžių, be specialiai įrengtos dangos. 

                                                                    

Ilgio ežero pažintinė trasa nužymėta mėlynomis antinis ant medžių, bei pastatytas informacinis 

stendukas su trasos schema.  Taip pat nužymėta ,,Miško tako“ trasa ,,balta- oranžinė-balta“ 

spalvomis, ženklinimas ženklinimas atliktas ant medžių, ar kitos esamos infrastruktūros. (R. 

Jundulienės n.) 

 

 7.3. Pažeisti kraštovaizdžio arealai 

 

 2018-2021 m. laikotarpiu Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje  nebuvo 

užfiksuota didelių, naujų kraštovaizdį darkančių plotų. Didžioji dalis esamu karjerų 

natūralizuojasi, užauga medžiais ar krūmais. Patikrinimo metu 2021 m. pastebėti smulkūs 

kasinėjimai karjeruose. Buvo raštiškai bendrauta su sklypų savininkais dėl karjeruose pastebimos 

nelegalios veiklos – kasimo darbų bei pritaikant buvusio karjero aplinką  motorinėms transporto 

priemonėms ( įrengiant trasą motociklams, keturračiams). Draudžiama veikla sustabdyta, uždėti 

draudžiamieji ženklai.



1. Karjeras (Beržoro 

k.) 

0,61 ha. 

 

LKS-94, 

(x-362379,  

y- 6212469) 

 

 

Senas, apleistas karjeras, 

dalinai rekultivuotas, rasta 

šiukšlių. 

 

 

 

                           
2. Karjeras 

(Babrungėnų k.) 

2,5 ha. 

LKS-94 

(x-365342, 

y-6208049) 

Eksploatuojamas, įrengtas 

užtvaras. Žalnierkalnio 

smėlio telkinys UAB 

,,Plungės lagūna” . Tai 

vienintelis veikiantis 

karjeras ŽNP. 

 

 

 

 

  
3. Karjeras 

(Babrungėnų k.) 

0,30 ha. 

LKS-94 

(x-365101, y-

6208031) 

pastebimi lankymosi 

požymiai, nulaužti atitvarai, 

rastos sudegusio laužo 

liekanos 

 

  
 



 

 

 

4. 

 

 

 

Grigaičių k. apie 

0,43 ha 

 

 

 

LKS-94 

(x-365129,  

y-6209776) 

 

 

 

2005 m. iškasta Ilgio ežero 

apypelkio dalis  baigia 

natūralizuotis,  

 

  
5. Gegrėnų k.  

0,15 ha 

LKS-94 

(x-372445, 

 y-6219710) 

Senas, apleistas katjeras. 

Didžioji dalis rekultivuota 

2013 m. įvažiavimas 

užtvertas kuoliukais. 

  
6. Jazdauskiškių k.  

0,15 ha 

LKS-94 

(x-374006,  

y-6218827) 

Buvęs Šeško šaltinio  

karjeras. Dalinai 

rekultivuotas 2013 m. 

 

  



7. Jazdauskiškių k. 

1,5 ha 

 

LKS-94 

(x-373133,  

y-6217521) 

Karjeras šalia 

Jazdauskiškių Aklaežerio. 

Užtvertas įvažiavimas. 

Sklypo savininkas draudžia 

važinėti motorinėms 

transporto priemonėmis, 

tačiau pastebėti važinėjimo 

požymiai. 

  
8. Virkšų k.  

0,26 ha 

LKS-94 

(x-368459,  

y-6217661) 

Įvažiavimas neuždarytas. 

Pastebėti kasimo požymiai, 

nors pastatyti draudžiamieji 

ženklai. Kelininkų šiek tiek 

rekultyvuotas. 

   
 

 
9. Jazdauskiškių k. 

0,5 ha 

LKS-94 

(x-372350, 

 y-6218188) 

Įvažiavimas uždarytas 

tvarkant pažeistas 

teritorijas. Rasta šiukšlių. 

Karjeras natūralizuojasi, 

užželia medžiais. 

 



  
10. Gudalių k. apie 

0,43 ha 

LKS-94 

(x-366537, 

y-6224798) 

Senas apleistas karjeras, 

šalia Gudalių senkapių. 

Barstylių miške. Mikytų 

kraštovaizdžio draustinyje 

  
11. Mačiukių k.  

0,08 ha 

LKS-94 

(x- 364844,  

y-6221374) 

Privati valda, Kolūkinių 

laikų palikimas. 

Natūralizuojasi 

  
 



12. Šarnelės k. LKS-94 

(x- 371613, 

y-6223208) 

Buvęs karjeras, 

natūralizuojasi. Tačiau 

pastebėti lankymosi 

požymiai (rasta šiukšlių, 

pastebėti nauji kasinėjimai). 

  
13. Jogaudų k. 

5,5 ha 

LKS-94 

(x- 371819, 

y-6209055) 

Parengtas rekultyvavimo 

projektas. Savininkas- 

įmonė UAB SIDONA 

  
14. Mikytų k. 

0,24 ha 

LKS-94 

(364801, y-

6223181) 

Savininkas -privatus 

asmuo. Iškastas tvenkinys. 

Mikytų k. maudykla 

  



15. Rotinėnų k. 

0,025 ha 

LKS-94 

(x-375145, y-

6218781) 

Natūralizuojasi. Ekologinės 

apsaugos prioriteto zona. 

Pastebėti žvėrių pėdsakai 

  
16. Virkšų k.  

0,02ha 

 

 

 

 
 

LKS-94 

(x- 366545, y- 

6217806) 

Senas karjeras. Šalia 

kelio. Buvusio karjero 

teritorija natūralizuojasi. 

Ganomi galvijai 

 
 



7.4. Atkurtos pažeistos teritorijos 

 

 Žemaitijos nacionaliniame parke (ŽNP) nuo 2013 m. nebuvo atlikti didesni pažeistų 

teritorijų tvarkymo darbai. 2016 m. buvo paskutinis tvarkymas, kai buvo rekultyvuotas 0,5 ha 

ploto buvęs mažasis karjeras (Babrungo kraštovaizdžio draustinyje)-ūkininko lėšomis. 

 Svarbiausias pokytis kalbant apie pažeistas teritorijas įvyko dar šiais metais, kuomet ŽNP 

Ekologinio prioriteto zonoje, Žvirblaičių k. esančiame  karjere (x-366621; y-6206112) buvo 

pradėti likvidavimo, rekultyvavimo darbai. Tai buvęs smėlio-žvyro karjeras. Teritorijos reljefas 

yra pažeistas kasinėjimo darbų. Natūralaus ir iškasinėto reljefo skirtumai siekia iki 6-7 metrų. 

Teritorija buvo apleista, nesutvarkyta, išvažinėta keturračiais motociklais. Plotą beveik iš visų 

pusių supa miškeliai ir krūmai. Sutvarkius karjero teritoriją numatoma įrengti renginių aikštelę, 

privažiavimo kelią ir vakarinį bei rytinį takus. Ši tvarkoma pažeista teritorija priklauso LR.  

Karjero tvarkymo darbus organizuoja Plungės rajono savivaldybė. Bendras sklypo plotas 1,5310 

ha. 

 

                                                                    

 Prieš tvarkymo darbus 2018 m.                               Tvarkymo metu 2021 m. lapkričio mėn. 

 

 Pažeistą teritoriją numatoma pritaikyti visuomenės poreikiams, išnaudojant teritorijos 

reljefą bei išvengiant didelių žemės darbų, siūloma pritaikyti aplinką visuomeniniams renginiams.  

 Taip pat šiemet buvo pradėtas įgyvendinti projektas siekiant atkurti Užpelkių pelkės 

natūralų hidrologinį rėžimą. Pelkės hidrologinis rėžimas buvo pakeistas 1959 m. , kuomet buvo 

atlikti sausinimo darbai, sukanalizuota iš pelkės ištekanti Notė. Teritorijoje iškasti grioviai 

neigiamai veikia pelkės formavimosi procesą, sausindami pelkės teritoriją. Dėl nepastovaus 

hidrologinio rėžimo ryški durpių mineralizacija, dėl ko labai intensyviai plinta beržai.  

  Tvarkomas teritorijos plotas apie 30 ha. Numatomų darbų pabaiga 2022 m. birželio 

mėn. Rangos darbai yra finansuojami iš dviejų projektų: 1. NATURA 2000 tinklo valdymo 



optimizavimas Lietuvoje; 2. „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „NATURA 2000“ 

teritorijose (II etapas)". 

 

 

Pažeistų teritorijų tvarkymo kaita, 2014-2021 m.  

 

Viso 2021 m. pradėtas tvarkyti 31,531 ha pažeistas plotas, tačiau šiemet darbai nebaigti. 

Užpelkių pelkės tvarkymo darbų pabaiga numatoma 2
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7.5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) pastatai  

 

 Pastaraisiais metais, Žemaitijos nacionaliniame parke, pastebimas statybų veiklos suaktyvėjimas. Perkamos ir atkuriamos senos, apleistos 

sodybos. Tačiau ši tendencija labiau būdinga sodyboms, esančioms aplink Platelių ežeryną, Platelių apylinkes. Toliau nuo miestelio centro esančių 

atokesnių kaimų sodybose, vyksta lėtesni atkūrimo procesai. Tačiau ŽNP yra likę nemažai sodybų, kurios nėra parduodamos, tačiau yra apleistos ir 

dėl savo geografinio pasiskirstymo labiau pastebimos.  

 Be apleistų sodybų rūpestį kelia ir apleisti, netinkami naudoti pastatai. Žemaitijos nacionaliniame parke tokių pastatų nėra išlikusių daug. 

Anksčiau buvo stebimi du pastatai. Vienas iš jų- Virkšų k. išlikęs apleistas pastatas, buvusios grūdų sandėlio paskirties. (1 lentelė) . O antras- buvęs 

mėsos perdirbimo cechas Babrungėnų k.  2018 m. sklypas su pastatais buvo parduotas, o nuo 2019 m. pastatas pradėtas rekonstruoti, o  buvusi 

užšlamštinta teritorija sutvarkyta. 

 Rengiant kraštovaizdžio monitoringo ataskaitą, atrinktos labiausiai darkančios sodybos ir pastatai, išskirta 10 pastatų. (1lentelė). 

1 lentelė. Aplinką darkantys pastatai ŽNP. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vieta 

(koordinatės) 

Apibūdinimas Nuotraukos 

1 Pauošniai LKS-94 

(x- 369494, 

y-6206834) 

Nuo pagrindinio kelio 

Tauragė-Mažeikiai, tik 

įvažiavus į ŽNP. Statinio 

nuosavybės teisė priklauso 

fiziniam asmeniui. Nebaigtos 

statybos pastatas, kurio būklė 

kritinė. Šiemet pradėta valyti 

teritorija (išgenėti medžiai, 

išvalytas sklype esantis prūdas, 

tačiau pastato rekonstrukcija 

nevykdoma).Būklė-l.bloga 
  



2 Virkšų k. LKS-94 

(x -368499, 

y-6217605) 

Buvęs grūdų sandėlys.  

Neprižiūrimas, priklausantis 

privačiam asmeniui.  

  
3 Babrungėnų k. LKS-94 

(x-365767,  

y-6207762) 

Nuosavybės teise žemės 

sklypas priklauso fiziniam 

asmeniui. Sklypas patenka į 

Babrungo kraštovaizdžio 

draustinio teritoriją. Pastatas 

apleistas ir negyvenamas. 

Sklype yra 6 apleisti ir 

sugriuvę pastatai. 

 

  
4 Beržoro k. 

(Patenka į 

Beržoro KD) 

LKS-94 

(x -363605, 

y-6212349) 

Namas apgriuvęs ir 

netvarkomas, Šalia rajoninio 

kelio. Nuosavybės teise 

disponuoja du fiziniai 

asmenys. Sodyba yra 

patrauklioje vietoje, iki Platelių 

miestelio apie pusę kilometro. 

 

   



5 Beržoro k. 

(Patenka į 

Beržoro KD) 

LKS-94 

(x- 363659,  

y-6212193) 

Viename sklype yra 3 apgriuvę 

pastatai. Visų  pastatų būklė 

kritinė. 

Pastatai vizualiai darko 

Beržoro k. kraštovaizdžio 

draustinio vaizdą. 

  
6 Beržoro k. 

(Patenka į 

Beržoro KD) 

LKS-94 

x-363306,  

y -6212149 

Apleista sodyba, priklauso 

fiziniam asmeniui.  
 

  
7 Beržoro k. 

(Patenka į 

Beržoro KD) 

LKS-94 

(x-363371,  

y-6212135) 

Apleista sodyba. Bendras 

sklypo plotas – 0,33 hektaro. 

Nuosavybės teise disponuoja 

fizinis asmuo, kuriam sklypas 

atiteko kaip paveldėjimas. 

Pastatas visiškai sugriuvęs ir 

nebetvarkomas, kritinės 

būklės.  

  



8 Beržoro k. 

(Patenka į 

Beržoro KD) 

LKS-94 

(x-363541, 

y-6212304) 

 

Apgriuvusi sodyba, būklė 

bloga. 
 

  
9 

 

 

 

Stirbaičių k. 

(Stirbaičių 

KD) 

 

 

 

 

 

 

LKS-94 

x-360589, y- 

6210392 

Savininkai sodybos yra mirę, o 

paveldėtojai nėra susitvarkę 

paveldėjimo dokumentų. 

 

 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babrungėnų k. 

(Beržoro KD) 

LKS-94 

x- 367039,  

y-6208210 

Sodybą su žemės sklypu yra 

nupirkęs fizinis asmuo.  

 Pastatas yra apleistas ir 

negyvenamas. Stogas dengtas 

šiferiu ir per negyvenamą 

laikotarpį sunykęs.  

    
 

7.6. Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose 

 

Sodybos, esančios ŽNP kraštovaizdžio draustiniuose. 

Draustinis Plotas ha Esamos 

sodybos  

Sodybų 

užimamas plotas 

ha 

Gyvenamos 

sodybos 

Gyvenamų sodybų 

užimamas plotas ha 

Pastoviai 

negyvenamos 

sodybos 

Plotas Sugriuvusios, 

griūvančios sodybos 

Plotas ha 

Babrungo kraštovaizdžio draustinis 844 33 44,9 28 29,6 4 14,6 1 0,7 

Beržoro kraštovaizdžio draustinis 244 52 14,8 36 10,9 13 3,5 3 0,4 

Grigaičių kraštovaizdžio draustinis 401 3 2,2 1 0,2 1 1,3 1 0,7 

Jazdauskiškių kraštovaizdžio 

draustinis 

2014 60 172,8 42 101,3 15 69,7 3 1,8 

Laumalenkų kraštovaizdžio 

draustinis 

508 2 1,2 1 0,5 1 0,7 0 0 

Liepijų kraštovaizdžio draustinis 276 2 0,5 1 0,3 1 0,2 0 0 

Mikytų kraštovaizdžio draustinis 1410 38 42,0 24 24,4 10 16,2 4 1,4 

Paburgės kraštovaizdžio draustinis 344 13 15,0 3 3,8 8 10,4 2 0,8 

Platelių kraštovaizdžio draustinis 1296 1 0,3 1 0,3 0 0 0 0 

Pučkorių kraštovaizdžio draustinis 246 10 24,5 8 12,5 1 11,5 1 0,5 

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinis 293 24 15,2 11 7,2 12 7,8 1 0,2 

Šarnelės kraštovaizdžio draustinis 391 10 24,6 8 12,5 1 11,6 1 0,5 

IŠ VISO 8267 248 358 164 203,5 67 147,5 17 7 

 



 Žemaitijos nacionaliniame parke yra apytiksliai 1397 sodybos. Tikslų esančių sodybų  

skaičių sunkoka nustatyti, nes duomenys paimti iš 2020 m. darytos sodybų duomenų bazės. Per 

porą metų yra naujai pastatytų sodybų, viena sudegė, keletas griūvančių sodybų neįtrauktos į šią 

duomenų bazę.  Didžiausia koncentracija Platelių, Žemaičių Kalvarijos miesteliuose, Beržoro, 

Pučkorių, Šarnelės gyvenvietėse. Visame Žemaitijos nacionaliniame parke sodybų tankumas yra 

0,06 sodybos viename hektare, o kraštovaizdžio draustiniuose ženkliai mažesnis – 0,04 sodybos 

viename hektare. Parko kraštovaizdžio draustiniuose nustatyta 17 griūvančių, lūžtančių sodybų. 

Tik trys griūvančios sodybos yra bešeimininkės. 

 Pastebima tendencija, kad daug sodybų yra nuolat negyvenamos, bet prižiūrimos, 

tvarkomos. Šios sodybos yra naudojamos kaip vasarnamiai, ar dar rečiau lankomos.  

Kraštovaizdžio draustiniuose tokių sodybų užfiksuota 67 ir jos užima 147,5 ha plotą. 

 

 



7.7. Gamtos paveldo objektai 

 

 Įvertinta būklė 28 Gamtos paveldo objektų (GPO), esančių Žemaitijos nacionaliniame 

parke ir Buferinėje apsaugos zonoje, 2 esančių priskirtose saugomose teritorijose ir 5 gamtos 

paveldo objektai nepatenkantys į saugomas teritorijas. Iš visų patikrintų GPO tik vieno iš jų būklė 

bloga, tai Paparčių kaštono. 2020 m. pavasarį praūžusi audra nulaužė du stiebus iš buvusių trijų, 

tad dabar medis yra netekęs skersmens (buvo antras pagal skersmenį kaštonas Lietuvoje), bei lajos 

grožio. 

 Šiais metais ypač daug tvarkomų darbų atlikta gamtos paminklams ir GPO. Ypač daug 

nuveikta Pilies saloje. Pakrantėje, statokoje įkalnėje įrengti laiptai, žiedinis pažintinis takelis. 

Iškirsti medžiai ir krūmai, kad būtų matomos plačios Platelių ežero panoramos, pakabintos lentelės 

apie salą, jos praeitį.  

 Tvarkytas ir Raganos uosis – pats storiausias uosis Lietuvoje. Pakeistas kamienus rišantis 

lynas, pagrindinio stiebo stogelis, įrengta Raganos uosį juosianti metalinė tvorelė, įterpta 

mikorizė, sumulčiuotas žemės paviršius.  

 Taip pat buvo tvarkyti gamtos paveldo objektai- Šončelio, Beržoro ežero salos. Šiose ir 

Ilgio ežero salose iškirsti menkaverčiai krūmai, pakrantėje nupjautos nendrės. 

 Parko buferinėje zonoje esatis Balno akmuo dabar lengvai randamas. Iki jo padarytas 

pažintinis takelis. Pakeliui link Balno akmens pagerintas žvyruotas keliukas, tad Paparčių 

juodalksnį ir Paparčių kaštoną bus galima lengvai pasiekti. 

 Ypač didelį projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Iš pagrindų 

sutvarkiusi didžiausio Lietuvos akmens – Puokės (Barstyčių) akmens aplinką. 

 

Gamtos paveldo objektų būklės įvertinimas 2021 m. 

 

NR

. 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

pavadin

imas 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

rūšis 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

vertė 

Būklė 
Pastabos 

 

 

Nuotrauka 

1. 

Beržoro 

ežero 

sala 

(2021-

02-05) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Iškirsti 

menkaverčiai 

medžiai ir krūmai 

 



2. 

Eglė 

Boba 

(2021-

03-17) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta 

 

3. 

Platelių 

vinkšna 

(2021-

03-19) 

Botaninis 
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Medis tvirtas, 

gyvybingas, 

didžiosios šakos 

surištos lynu. Yra 

informacinis 

stendas, suoliukas, 

aplinka pastoviai 

tvarkoma 

 

4. 

Pilelio 

šaltinis 

(2021-

06-14) 

Hidrtogeo

loginis 

Gamtos 

paminklas 
Gera 

Yra informacinis 

stendas, suoliukas. 

Aplinka ir šaltinis 

sutvarkyti. 

 

5. 

Stirbaiči

ų ąžuolas 

(2021-

07-02)  

Botaninis 
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Ąžuolas 

gyvybingas. Yra 

informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta.  

 



6. 

Veršių 

sala 

(2021-

07-09) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

 

7. 

Raganos 

uosis 

(2021-

08-23) 

Botaninis  
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta. Medžio 

kamienai sutvirtini 

lynu. Pakeistas 

stogelis ir tvorelė, 

įterpta mikorizė. 

 

8. 

Platelių 

liepa 

(2021-

08-23)  

Botaninis  
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Medis gyvybingas. 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta. 

Kamienai surišti 

lynais. 

 

9. 

Ilgio 

ežero 

sala 

(2021-

08-25) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Iškirsti 

menkaverčiai 

medžiai, nupjautos 

nendrės. 

 



10. 

Ilgio 

ežero 

sala 

(2021-

08-25) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Iškirsti 

menkaverčiai 

medžiai. 

 

11. 

Pilies 

sala 

(2021-

09-01) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Įrengti 

laiptai ir pažintinis 

takelis. Prakirsti 

regykloms langai. 

 

12. 

Briedsalė 

(2021-

09-02) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

 

13. 

Šončelio 

sala 

(2021-

09-02) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Išpjauti ir 

išgabenti 

menkaverčiai 

medžiai, nupjautos 

žolės ir nendrės 
 

14. 

Gaidsalė 

(2021-

09-09) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

 

15. 

Auksalės 

pusiasali

s 

(2021-

09-09) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Pusiasalyje 

įsikūrusi didžiųjų 

kormoranų 

,,stovyklavietė“ 

plečiasi. Apteršta 

130 m pakrantės  

 



16. 

Kreiviški

ų 

pusiasali

s 

(2021-

09-09) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

 

17. 

Pliksalė 

(2021-

09-09) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Naujai 

pastatyti du inkilai 

dančiasnapiams 

 

18. 

Ubagsalė 

(2021-

09-10) 

Hidrograf

inis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Nugraužti 

keli ąžuolai.  

 

 

19. 

Birškaus 

bukas 

(2021-

09-20) 

Botaninis  

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Medis tvirtas, 

gyvybingas. Yra 

informacinis 

stendas. 

 

20. 

Prarajos 

duobė 

(2021-

09-29) 

Geomorfo

loginis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, dauba 

nušienauta, 

iškirstos atžalos. 

 



21. 

Knygneš

ių 

šaltinis 

(2021-

11-17) 

Hidrtogeo

loginis 

Gamtos 

paveldo 

objektas  

Gera 

Yra informacinis 

užrašas. Naujai 

įrengtas takelis iki 

šaltinio. 

 

22. 

Koiskaln

io 

šaltinis 

(2021-

11-19) 

Hidrogeol

oginis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 
Yra informacinis 

stendas. Aplinka 

tvarkinga. 

 

23. 

Ppokščių 

šaltinis 

(2021-

11-19) 

Hidrtogeo

loginis 

Gamtos 

paminklas 
Gera 

Yra labai senas 

informacinis 

užrašas. Užvirtęs 

sausuoliais. 

 

24. 

Paparčių 

kaštonas 

(2021-

11-22) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Bloga 

 

Audra nulaužė du 

stiebus iš trijų. 

GPO neteko 

vaizdo, storio ir 

prasmės. 

 



25. 

Paparčių 

juodalks

nis 

(2021-

11-22) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Auga šalia kelio, 

privačioje žemėje, 

Žemaitijos NP 

apsaugos zonoje. 

Reikalinga 

pastatyti 

informacinį stendą. 

 

26. 

Paparčių 

akmuo 

Balnas 

(2021-

11-22) 

Geologini

s 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Sutvarkyta 

aplinka, įrengtas 

pažintinis takas. 

ŽNP apsauginėje 

zonoje. 

 

27. 

Pūkštės 

kalnas 

(2021-

11-23) 

Geomorfo

loginis 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Kalnas 

apaugęs mišku ir 

tankiu traku. 

Reikalinga iškirsti 

traką. 

 

28. 

Ąžuolai 

dvyniai 

(2021-

12-01) 

Botaninis  

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Aplinka tvarkinga, 

iš projekto 

pagamintas stendas 

dar nepastatytas. 

 



Gamtos paveldo objektų priskirtose teritorijose būklės vertinimas 2021 m. 

29. 

Laumių 

keturkam

ienė eglė 

(2021-

11-12) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Auga šalia miško 

keliuko, privačioje 

žemėje, Laumių 

miško 

botaniniame-

zoologiniame 

draustinyje. 

Reikalinga 

pastatyti 

informacinį stendą. 

 

30. 

Renavo 

eglė 

(2021-

10-26) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Auga Renavo 

dvaro parke. Yra 

informacinė lenta. 

 

Gamtos paveldo objektų priskirtų ne saugomose teritorijose būklės vertinimas 2021 m. 

31. 

Laikrodi

nės 

ąžuolas 

(2021-

10-31) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Auga Plungės 

dvaro parke. Yra 

nedidelė 

informacinė lentelė 

 



32. 

Mykolo 

Oginskio 

liepa 

(2021-

10-31) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

 

 

 

 

Auga Plungės 

dvaro parke. Yra 

nedidelė 

informacinė lentelė 

 

33. 

Perkūno 

ąžuolas 

(2021-

10-31) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

 

 

 

Auga Plungės 

dvaro parke. Yra 

nedidelė 

informacinė 

lentelė, medis 

aptvertas tvorele 

 

34. 

Plungės 

dvaro 

parko 

aukštasis 

ąžuolas 

(2021-

10-31) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

 

 

 

 

Auga Plungės 

dvaro parke. Yra 

nedidelė 

informacinė lentelė 

 

35. 

Puokės 

akmuo 

(2021-

11-12) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

 

 

Naujai sutvarkyta 

aplinka, įrengti 

akmeniniai 

takeliai, pavėsinė, 

laužavietė. 

 

 Taip pat šiemet buvo pateikti pasiūlymai įtraukti du galimus botaninius gamtos paveldo 

objektus į  saugomų medžių sąrašą.



 

7.8. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo dalyse 

 

2021 m. rekreacinė digresija fiksuota 4 stebėjimo vietose. 1) Šventorkalnio 

archeologiniame draustinyje (Sv); 2) tarp stovyklavietės ,,Ąžuolų sala“ ir atokvėpio vietos prie 

Ubagsalės (AU); 3) prie Juodeglyno g. (link poilsio bazės) (Kl); 4) tarp Paplatelės rekreacinio 

prioriteto zonos ir Juodupio botaninio draustinio (PJ).  

Pagal digresijos lentelės suvestinę, daugiausia digresijos taškų fiksuojama tarp Paplatelės 

rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio draustinio. Čia situacija nesikeičia ir kiekvienais 

metais išlieka panaši digresijos apimtis. 2021 m. siekė 0,217  ha (1 lentelė). Taip pat pastebimas 

padidėjimas tarp stovyklavietės „Ąžuolų sala“ ir atokvėpio vietos prie Ubagsalės. Prie 

stovyklavietės ,,Ąžuolų sala“ digresija nėra didelė, tačiau kasmet vis daugiau lankytojų sezono 

metu ,,plūsta“ prie Ubagsalės. Digresija kiekvienais metais čia fiksuojama vis didesnė. Ši vieta 

patraukli  dėl Platelių ežero panoramos ir šalia esančios vienos iš ežero salų – Ubagsalės. Šioje 

vietoje 2021 m. pastebimi didesni digresijos pokyčiai: 2019 m. – 0,070 ha., 2020 m. – 0,094, 

2021m. – 0,149 ha. 

1 lentelė. Rekreacinė digresija stebėtuose taškuose 2021 m. 

Šventorkalnio archeologiniame draustinyje pažeistų vietų labai mažai. Čia teigiami 

pokyčiai pastebimi jau keletą metų.  Digresija fiksuota tik prie valčių statymo vietos. Digresijos 

apimtas plotas labai mažas –2021 m. - 0,001 ha, 2020m. 0,001 ha, 2019 m. – 0,003 ha.  

Bendras ŽNP teritorijoje rekreacinės digresijos paveiktas plotas 4-se taškuose yra 2021 

m.- 0,38 ha, 2020 m. - 0,35 ha.

Data Teritorijos pavadinimas Rekreacinės 

digresijos 

apimtas plotas 

(ha) 

2021 m. 

Rekreacinės 

digresijos 

pažeidimo 

laipsnis:  

M – mažas  

V – vidutinis  

D – didelis  

Rekreacinės digresijos 

pažeidimo pobūdis:  

T – taškinis  

L – linijinis  

A – arealinis 

2021-06-10 
Šventorkalnio 

archeologiniame 

draustinyje  

 

0,001 

 

M 

 

L 

2021-09-25 0,001 V L 

2021-06-10 
tarp stovyklavietės 

„Ąžuolų sala“ ir atokvėpio 

vietos prie Ubagsalės 

 

0,1184 

V L 

2021-09-25  

0,149 

V L 

2021-06-10 
prie Juodeglyno g. (link 

poilsio bazės) 
0,012 V 

 

L 

2021-09-25 0,012  V L 

2021-06-10 
tarp Paplatelės 

rekreacinio prioriteto 

zonos ir Juodupio 

botaninio draustinio 

0,142 V L 

2021-09-25 0,217 D L 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7.9. Gamtos stichijos paveiktos dalys 

2021 m. Žemaitijos nacionaliniame parke stichinių pažeidimų nebuvo fiksuota



 

7.10. Platelių ežero vandens lygio monitoringas 

 

 Nuo 2013 m. užbaigus Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukciją ir sumontavus 

automatinę vandens lygio kitimo fiksavimo įrangą, vykdomas Platelių ežero vandens lygio kitimo 

monitoringas.   

Metų pradžioje ežero vandens lygis buvo labai žemas, nebūdingas šiam metų laikui. Kovo 

10 d. jis siekė tik 146,336 m virš jūros lygio, tai tik 36 mm aukščiau už NPL (). Vėliau kiek pakilo 

ir susilygino su daugiamete reikšme.  

 Vasarą vandens lygis išsilaikė panašus kaip daugiametis vidurkis, o rudenį ėmė sparčiai 

kilti. Gruodžio 4 dieną Platelių ežero vandens lygis buvo aukščiausias šiais metais – 146,584 m 

virš jūros lygio. Metų bėgyje didelių vandens lygio svyravimų neužfiksuota, tai vienas mažiausių 

vandens lygio svyravimų per paskutinius metus tik 0,442 m.  

 

 

Platelių ežero vandens lygio kaita, 2018-2021 m. 
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Platelių ežero vandens lygio kitimas

NPL 2018 2019 2020 2021 Vidurkis


