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2021 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje dirbo šie darbuotojai: Daiva Abrutė (vedėja), 

Aldona Kuprelytė (vyriausioji specialistė), Gitana Sidabrienė (vyriausioji specialistė), Saulius Sidabras 

(vyresnysis specialistas), Marija Jankauskienė (ekologė), Dovilė Staponkienė (botanikė, ekologė), 

Antanas Vaškys (medienos meistras).  

 

1. MONITORINGAI, TYRIMAI 

 

2021 m. buvo vykdomi šie stebėjimai ir tyrimai: 

1) Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programa 

2) Gamtiniai tyrimai, stebėjimai 

3) Duomenų registravimas SRIS‘e 

4) Etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas) 

5) Žvalgomieji archeologiniai Platelių dvaro sodybos istorinio sodo tyrimai 

6) Senųjų sodų etnografiniai apibendrinamieji tyrimai. 

 

1.1. VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 

 

Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą 2021 m. buvo 

vykdomas gyvosios gamtos monitoringas ir kraštovaizdžio monitoringas (kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas). 

 

1.1.1. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS 

 

Gyvosios gamtos monitoringas buvo vykdomas stebint šias Europos Bendrijos svarbos 

gyvūnų rūšis, natūralias buveines. 

▪ Lūšis Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009), 

▪ Lūšis „Rietavo miškuose“ (LTPLU0010), 

▪ Griežlė Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLUB001), 

▪ Dvijuostė nendriadusė Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009) 

▪ Auksuotoji šaškytė Žemaitijos nacionaliniame parke (LTPLU0009) 

▪ EB svarbos buveinių monitoringas: žemyninių smėlynų, gėlųjų vandenų, viržynų ir 

krūmynų, pievų, pelkių, atodangų ir olų, miškų buveinės (4309, 3709 kvadratai). 

Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras, D. Staponkienė. Lūšies 

monitoringą padėjo vykdyti Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai. Monitoringo duomenys suvesti į 

monitoringo duomenų kaupimo bazę „Biomon“. 

 

1.1.1.1 LŪŠIES VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

Lūšis yra retas kačių šeimos atstovas Lietuvoje ir Europoje. Šis gyvūnas įrašytas į Lietuvos 

raudonąją knygą bei Europos Bendrijos Buveinių direktyvos II priedą. Siekiant nustatyti šių saugomų 

gyvūnų populiacijos būklę, kitimo tendencijas, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

patvirtintą aplinkos monitoringo programą, kas treji metai atliekamas valstybinis lūšių monitoringas 

septyniose Natura 2000 teritorijose, tarp jų „Žemaitijos nacionaliniame parke“ (LTPLU0009) ir 

„Rietavo miškuose“ (LTPLU0010).  

Lūšių monitoringo pastovūs apskaitų maršrutai parinkti tokiuose miško masyvuose, kuriuose 

susidaro 10–12 km ilgio uždara trasa. Kiekvienam 10 000 ha miškų parinkta po 1 maršrutą. Taigi, 

Žemaitijos nacionalinio parko miškuose yra vienas, o „Rietavo miškuose” du monitoringo maršrutai. 

Lūšių apskaitas kiekviename maršrute reikia atlikti po du kartus per žiemos sezoną, praleidus ne 



mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 30 dienų, esant ne senesnei kaip 3 parų ir ne naujesnei kaip 1 paros 

sniego dangai.  

Lūšies valstybinis monitoringas ,,Rietavo miškuose“ atliktas 2021-01-15 ir 2021-01-22. Buvo 

parinkti du nauji lūšies apskaitos maršrutai, vienas jų – Pauškių miške, greta Aukštojo tyro valstybinio 

telmologinio draustinio, antrasis – Jurjonų miške. Kiekvieną maršrutą sudarė 10 km. Lūšies pėdsakų 

nei vienos apskaitos metu nepastebėta. Nors lūšių buvimo fakto stebėtuose miško masyvuose 

monitoringo metu nenustatyta, tačiau BAST ,,Rietavo miškai“ teritorijoje jos gyvena. ,,Pranešimų apie 

vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą Lietuvoje“ bei ,,Žvėrių apskaitos pagal pėdsakus sniege“ 

registravimo elektroninėse anketose (https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biologines-ivairoves-

apsauga/zveriu-apskaita), pateikti duomenys apie gyvo lūšies individo arba lūšies pėdsakų stebėjimus 

iš 5 skirtingų ,,Rietavo miškai“ teritorijos vietų ir iš dviejų vietų, nutolusių nuo BAST ,,Rietavo 

miškai“ teritorijos ribų ne daugiau kaip 50 m (žr. 1 pav.). 

Antros apskaitos metu maršrute tarp Vėžaičių ir Tilvikų aptikti dviejų vilkų pėdsakai. Vilkai 

yra gana dideli lūšių konkurentai ir ieškodami maisto apeina didžiulius plotus. 

Monitoringą vykdė S.Sidabras, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Vaičekauskas, S. 

Kvašinskas. 

 

    
1 pav. Lūšies stebėjimo atvejai (sausio, vasario, liepos, rugsėjo mėn.) fiksuoti medžiojamųjų žvėrių 

viliojimo vietose ir žvėrių apskaitos metu Kartenos, Stalgėnų, Vėžaičių, Endriejavo seniūnijose.  

 

BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ stacionarus lūšies apskaitos maršrutas driekiasi per 

Paplatelės ir Plokštinės miškus ir sudaro 12 km, iš kurių 7 km eina per Plokštinės gamtinį rezervatą. 

2021 m. maršruto šiaurės rytinė dalis buvo nežymiai pakoreguota, kad į monitoringo aprėptį nepatektų 

Plokštinės rekreacinio prioriteto funkcinė zona. Atliktos dvi apskaitos. Įvairiose maršruto vietose 

abiejų apskaitų metu stebėti vienos lūšies seni ir švieži pėdsakai sniege. Sausio mėn. Plokštinės 

https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biologines-ivairoves-apsauga/zveriu-apskaita
https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biologines-ivairoves-apsauga/zveriu-apskaita


gamtiniame rezervate du kartus stebėta viena suaugusi lūšis. Lūšies valstybinis monitoringas 

Žemaitijos nacionaliniame parke atliktas 2021-01-19 bei 2021-01-23.  

Be monitoringo metu nustatytų lūšies lankymosi vietų, yra duomenų ir apie kitas lūšies 

buvimo vietas BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. ,,Pranešimų apie vilkų, lūšių ir 

rudųjų lokių buvimą Lietuvoje“ bei ,,Žvėrių apskaitos pagal pėdsakus sniege“ registravimo 

elektroninėse anketose pateikti lūšies stebėjimo atvejai (gyvo lūšies individo arba lūšies pėdsakų) iš 8 

skirtingų vietų (žr. 2 pav.). 

Monitoringą vykdė S. Sidabras, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė. 

 

                         
2 pav. Lūšies stebėjimo atvejai fiksuoti Paukštakių, Platelių, Babrungo, Šateikių seniūnijose lūšies valstybinio 

monitoringo, žvėrių apskaitos metu bei medžiojamųjų žvėrių viliojimo vietose įvairiu metų laiku.   

 

 



                        
Lūšis Plokštinės gamtinio rezervato miške 

(fotografuota iš automobilio, nuotr. J. Šatkauskienės 

Lūšies palikti pėdsakai sniege Plokštinės miške, nuotr. 

S. Sidabro 

 

    
Vilko pėdsakai BAST „Rietavo miškai“, nuotr. M. Jankauskienės 

 

 

 



1.1.1.2. GRIEŽLĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

Griežlės valstybinis monitoringas vykdytas gegužės, birželio, liepos mėnesiais. Griežlių gausa 

vertinta dviejų apskaitų metu 92 taškuose, išdėstytuose PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ 

teritorijoje. Taškai sugrupuoti į 10 maršrutų. Naktį vykdyto monitoringo metu kiekviename taške buvo 

klausomasi ir skaičiuojami griežiančių griežlės patinų garsai. Dienos metu, tris kartus (birželį, liepą) 

vertinta kiekvieno monitoringo taško aplinka: žemės naudmenų struktūra, vykdomos žemės ūkio 

veiklos (šienavimo, ganymo) terminai ir intensyvumas. Pirmos apskaitos metu nustatyti 5 griežiantys 

griežlės patinai, antros – 6. Bendras tikėtinas patinų skaičius tirtose PAST zonose (bet ne visuose 

potencialiuose griežlių buveinių plotuose PASTe) šiemet sudarė tik 10 individų (žr. 1 pav.). Griežlės 

gausiausiai telkėsi Pučkorių, Užpelkių, Godelių kaimų teritorijose esančiose pievose, ganyklose. Dar 4 

griežlės girdėtos pievose už PAST ribų, taip pat minėtų kaimų zonose (žr. 2 pav.). Monitoringą vykdė 

S. Sidabras, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė.  

 

                             
1 pav. Nuo 2005 m. pradėto ir kas dveji metai vykdomo valstybinio griežlės monitoringo rezultatai rodo gan 

didelę griežiančių patinų gausos svyravimo amplitudę PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ (nuo 1 iki 32 

individų). Tačiau šiuos griežlės monitoringo rezultatus reikia interpretuoti tik kaip orientacinius, nes 2005–

2021 m. laikotarpyje buvo iš esmės koreguota monitoringo metodika (pasikeitė stacionarių stebėjimo taškų imtis 

ir vietos, kiti metodikos taikymo aspektai). Gausos svyravimo priežasčių gali būti keletas: paukščių 

išgyvenamumo rodikliai žiemavietėse, migracijos metu, žūtys perimvietėse dėl biotinių, abiotinių veiksnių, 

ūkinės veiklos sukeltas trikdymas, oro sąlygos monitoringo metu ir kita. Kuri iš jų turi didžiausią svorį atskirais 

stebėjimo metais, nustatyti sudėtinga. Griežiančių patinų gausos mažėjimo/didėjimo tendencijos išryškės tęsiant 

stebėjimus. 

 



                        
2 pav. Griežlės patinų skleidžiamų garsų registravimo preliminarios vietos, nustatytos pirmos ir antros apskaitų 

metu.   

 
 

 

Vilkų k. pievos. Griežlė – agrarinio 

kraštovaizdžio paukštis, lizdinėms 

teritorijoms renkasi neužkrūmijusias, 

atviras žemės ūkio naudmenas, ypač 

esančias upių, upelių slėniuose, 

nuotr. S. Sidabro 



                              
3 pav. PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ agrarinio kraštovaizdžio teritorijos, kuriose 2005–2021 m. 

laikotarpiu dažniausiai registruotos griežlės. 

 

 
Birželio 15 d. dauguma pievų Gegrėnų griežlių maršrute jau buvo nušienautos, n. M. Jankauskienės 



 
Pučkorių kaimo pelkių–pievų mozaika yra tinkama griežlėms gyventi, n. M. Jankauskienės 

 

1.1.1.3 DVIJUOSTĖS NENDRIADUSĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

Gegužės mėnesį vykdytas dvijuosčių nendriadusių valstybinis monitoringas trijuose vandens 

telkiniuose: Užpelkių kūdroje (Užpelkių telmologiniame draustinyje), Pakastuvos (Pakastuvos 

telmologiniame draustinyje), Burgalio (Paburgės kraštovaizdžio draustinyje) ežeruose (žr. 1 pav.). 

Kiekviename vandens telkinyje buvo merkiama po 10 gyvagaudžių gaudyklių su masalu viduje. 

Atliktas vienas pakartojimas. Iš viso trijuose vandens telkiniuose pagautos 8 dvijuostės nendriadusės. 

Po 3 individus pagauta Pakastuvos ir Burgalio ežeruose, du individai – Užpelkių kūdroje. Lyginant su 

ankstesnių metų tyrimų duomenimis (žr. 2 pav.), sugautų individų skaičiaus pokytis nežymus. Vandens 

buveines neigiamai įtakojančių faktorių nenustatyta. Monitoringą vykdė S. Sidabras, G. Sidabrienė.  



                   
1 pav. Vandens telkiniai, kuriuose vykdomas dvijuostės nendriadusės monitoringas:  

1 – Užpelkiai, 2 – Pakastuva, 3 – Burgalis.   

 

 

 



 

 
2 pav. Pagautų dvijuosčių nendriadusių skaičius tirtuose 

vandens telkiniuose 2015-2021 m. laikotarpiu. 

 

 

 
Tyrimo objektas – dvijuostė nendriadusė, 

nuotr. G.Sidabrienės 

 

  

     
Analizuojamas iš vandens telkinio ištrauktos gaudyklės turinys. Be įvairių rūšių vandens bestuburių, dažnai į 

gaudykles patenka ir varliagyviai – skiauterėtieji, paprastieji tritonai, nuotr. G. Sidabrienės, S. Sidabro 

 

1.1.1.4 AUKSUOTOSIOS ŠAŠKYTĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

Auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas vykdytas dviejose BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“ vietose – Siberijos ir Paburgės pelkėse (žr. 1 pav.). Birželio mėn. atliktos dvi 

apskaitos, kurių metu skaičiuoti auksuotosios šaškytės suaugėliai. Drugiai stebėti tik Siberijos pelkėje, 

kur pirmos apskaitos metu suskaičiuoti 53 individai, antros – 33 (žr. 2 pav.). Šimtui metrų apskaitos 

transektos (iš viso 1694 m) teko po 3 drugius (gerai populiacijos būklei priskiriama, kai suaugusių 

individų skaičius 100 m transektos >=7, patenkinamai būklei, kai 2–6, blogai, kai 0–1). Rugpjūčio 

mėn. vykdyta auksuotosios šaškytės vikšrų lizdų paieška. Vėlgi, jie buvo aptikti tik Siberijos pelkėje, 

kur suskaičiuota 15 lizdų (~1 vikšrų lizdas /100 m transektos). Gerai populiacijos būklei priskiriama, 

kai vikšrų lizdų sk./100 m transektos >= 5, patenkinamai būklei, kai 2–4, blogai būklei, kai 0–1. 

Abiejose buveinėse vertintas auksuotosios šaškytės mitybinio augalo pievinės miegalės (Succisa 

pratensis) gausumas. Siberijos pelkėje vidutinis mitybinių augalų tankis sudarė 4,6 vnt./kv.m., 

Paburgės pelkėje – 9,0 ind./kv.m. Gerai buveinės būklei priskiriama, kai mitybinio augalo rodiklis 

siekia >=5 indv./kv.m., patenkinamai, kai >2–4 indv./kv.m, blogai, kai 1–2 indv./kv.m.  

Nuo 2015 m. pradėto vykdyti auksuotosios šaškytės monitoringo metodika buvo peržiūrėta ir 

patobulinta 2 kartus. Todėl duomenis palyginti sudėtinga (keitėsi tyrimų imtys, vietos, laikas). Pirmi 

pranešimai apie auksuotosios šaškytės žinomus stebėjimus Siberijos pelkėje iš 2006 m. Nereguliariai, 



negausiai stebėta ir vėlesniais metais. 2021 m. stebėjimų metu nustatytas didžiausias auksuotosios 

šaškytės individų skaičius per visą stebėjimų laikotarpį. Darytina išvada, kad Siberijos pelkėje 

gyvenančios auksuotosios šaškytės lokali populiacija stabili, šiuo metu grėsmių populiacijos 

mažėjimui ar išnykimui nėra. Tuo tarpu daryti išvadas apie Paburgės pelkėje gyvenančios auksuotosios 

šaškytės populiacijos būklę dar anksti. Pastarojoje pelkėje monitoringas atliktas pirmą sykį tik 2018 m. 

(aptikti 6 drugiai, arba 0,6 indv./100 m transektos), 2021 m., vykdant monitoringą antrą sykį, 

neaptiktas nei vienas drugys, nei vienas šio drugio vikšrų lizdas. Mitybinių augalų į 1 m² dvigubai 

daugiau nei Siberijos pelkėje, sumedėjusios augalijos, nendrių padengimas buveinėje nesiekia 50 proc. 

Sudėtinga nustatyti, kokie neigiami veiksniai galėjo lemti nulinį šio drugio stebėjimų rezultatą. Tik po 

pakartotinių kelerių metų stebėjimų išryškės šio drugio populiacijos būklės tendencijos Paburgės 

pelkėje. 

Monitoringą vykdė M. Jankauskienė, S. Sidabras, G. Sidabrienė. 

 

 
1. pav. Auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas vykdomas Siberijos pelkėje (radavietė Nr.1) ir Paburgės 

pelkėje (radavietė Nr.2). 2021 m. vykdytų auksuotajai šaškytei tinkamų buveinių paieškoje, nustatyta, kad šie 

drugiai negausiai gyvena dar trijose pelkinėse buveinėse: Širvinskinės pelkėje (Nr.4), Burgio pietrytinės 

paežerės pelkėje (Nr.3) ir Rukundžių k. pelkėje (Nr.5).   

 



    
2 pav. 2021 m. stebėtų auksuotosios šaškytės suaugėlių ir vikšrų lizdų lokalizacija Siberijos pelkėje. Drugiai ir 

jų vikšrų lizdai koncentruojasi šiaurinėje pelkės dalyje, pietinės ir rytinės ekspozicijos pamiškėse. Pavieniai 

individai stebėti pelkės pietvakarinėje, pietinėje dalyse. 

 

    
Auksuotoji šaškytė Siberijos pelkėje,  

nuotr. G.Sidabrienės                 

Auksuotoji šaškytė ant trilapio pupalaiškio žiedyno. 

Drugių mitybai svarbus ir žydinčių augalų gausumas 

buveinėje, nuotr. G.Sidabrienės 

 



    
Auksuotosios šaškytės vikšrų lizdai ant pievinės miegalės lapų, nuotr. G.Sidabrienės 

 

   
Auksuotosios šaškytės vikšrų mitybinis augalas pievinė miegalė (nuotraukoje – vegetatyviniai ir žydintys 

augalai). Buveinėse, kuriose gyvena auksuotoji šaškytė, buvo vertintas mitybinio augalo gausumas, nuotr. S. 

Sidabro 

 

1.1.1.5. EB SVARBOS BUVEINIŲ MONITORINGAS 

 

EB svarbos buveinių monitoringas ir jų inventorizacija atlikta dviejuose monitoringo 

vietose – 4309 ir 3709 kvadratuose. Kvadrate Nr. 3709 naujai ir pakartotinai buvo kartografuoti 78 

vnt. buveinių poligonų. Monitoringas atliktas 14 transektų (iš numatytų 22), iš viso užpildyti 42 

geobotaniniai aprašymai. Šiame kvadrate sumažėjo 91F0 Paupių guobynų, 6270* Rūšių turtingų 

smilgynų buveinių, nebekartografuota nei vienos 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų ir 6410 Melvenynų 

buveinių, tokiais atvejais transekta turi būti iškeliama į artimiausią kvadratą, kuriame ši buveinė yra 

aptinkama. Tokį didelį buveinių plotų pokytį lėmė kelios priežastys: ankstesnės inventorizacijos metu 

buvo kartografuota daug nedidelio ploto buveinių, kurios per tą beveik 10 metų laikotarpį buvo 

sunaikintos arba degradavo. Kvadrate Nr. 4309 pakartotinai ir naujai kartografuoti 84 vnt. buveinių 

poligonų, monitoringas atliktas 6 transektose (iš numatytų 6), užpildyta 18 geobotaninių aprašymų. 

Kad būtų įgyvendintas užsibrėžtas šių metų tikslas – pilnai užbaigti visus Lietuvoje inventorizuojamus 

kvadratus, buvo reikalinga pagalba kolegei kvadrate Nr. 4616. Jame kartografuoti 17 buveinių plotų ir 

1 transektoje atliktas monitoringas. Monitoringą vykdė D. Staponkienė. 

 



   
Neblogos būklės 9050 Žolių turtingi eglynai buveinė (kairėje), geros būklės 9080* Pelkėti lapuočių miškai 

buveinė (dešinėje). Deja, pusėje prieš tai kartografuoto ploto įvykdytas plynasis kirtimas, n. D. Staponkienės 

 

    
3709 kvadrate dar pavyko aptikti ekstensyviai ganomų nedidelių natūralių pievų plotų su gegužraibiniais 

augalais (kairėje), geros būklės 9060 Skroblynų buveinė Upitos upės šlaituose (dešinėje), n. D. Staponkienės 

 

 
Atrankiniu (arba atvejiniu) kirtimu sunaikinta 9020* Plačialapių ir mišrūs miškai buveinė. Toks kirtimas 

pasirinktas dėl per didelio šlaito nuolydžio, tačiau tokia buveinė dar turi tikimybę atsikurti, n. D. Staponkienės 

  



1.1.2. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS 

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius vykdė vieną iš valstybinio kraštovaizdžio monitoringo 

sudedamųjų dalių – Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymą, 

fiksuojant valstybinio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių 

tvarkymo darbų apimtis, atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją. 

Monitoringo metu Žemaitijos nacionaliniame parke buvo užfiksuota 178,27 ha sutvarkytų 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių, atlikta kraštovaizdžio erdvių 

fotofiksaciją prieš ir po tvarkymo darbų, 58 nuotraukos. 

Buvo prižiūrėtos ir tvarkytos šios teritorijos: Plokštinės gamtinio rezervato teritorijos (4,5 ha), 

varpenių pieva (0,8 ha), Siberijos pelkė (13 ha), pieva prie Siberijos apžvalgos bokšto (0,69 ha), tyrimų 

stoties pieva (0,5 ha), „skanseno“ pieva (2,36 ha), Šventorkalnio pievos (4,61 ha), Šarnelės piliakalnio 

pievos (2,01 ha), raktažolių pelenėlių pieva Užupiuose (0,05 ha), Liepijų pieva (1 ha), Pakastuvos 

pievos (0,67 ha ir 0,14 ha), Ąžuolyno pieva (1,97 ha), Jazminų kalno pieva (0,2 ha), Gaudupio pelkė 

(15 ha), Velėnijos pelkė (4 ha), atviros erdvės Mikytų kraštovaizdžio draustinyje ir kitose nacionalinio 

parko vietose (89 ha), Platelių ežero pakrantės (11,4 ha), Piktežerio pelkė (13,1 ha), vilkdalgių pieva 

(0,4 ha), Beržoro pelkė (1,6 ha), Gaudupio pievos (0,3 ha ir 0,7 ha), Paburgės pelkė (3,36 ha), 

Briedinės pelkė (1,76 ha), pieva Kumelkaktėje (0,65 ha), Gegrėnų archeologinis kompleksas (2,5 ha), 

Platelių dvaro parkas ir sodas (1,5 ha), Šončelio sala (0,05 ha), Ilgio ežero salos (0,11 ha), Beržoro 

ežero sala (0,34 ha),  

Įvykdžius monitoringą buvo parengta ataskaita ir perduota ŽNPD Kraštotvarkos skyriui. 

Monitoringą vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojai: M. Jankauskienė, S. Sidabras, G. 

Sidabrienė, D. Abrutė. 

 

   
Liepijų pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės 

 

   
Pakastuvos pieva (mažoji) prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės 

 



    
Beržoro pelkė prieš tvarkymą (kairėje) ir po (dešinėje) tvarkymo darbų, nuotr. M. Jankauskienės 

 

   
Pieva pietinėje Gaudupio pelkės pusėje prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr. G. Sidabrie-

nės, M. Jankauskienės 

 

   
Pelkė Plokštinės GR prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės, S. 

Sidabro 

  



1.2. KITI GAMTINIAI TYRIMAI, STEBĖJIMAI 

 

2021 m. buvo vykdyti šie gamtiniai tyrimai, stebėjimai: 

2. Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacija: baltijinė linažolė, dvilapis 

purvuolis, plačialapė klumpaitė, žvilgančioji riestūnė. 

3. Medžiojamųjų gyvūnų apskaita 

4. Žiemojančių vandens paukščių apskaita 

5. Žiemojančių šikšnosparnių apskaita  

6. Platelių ežero kormoranų populiacijos būklės stebėsena 

7. Baltamargės šaškytės tyrimai 

8. Auksuotosios šaškytės tyrimai Širvinskinės pelkėje 

9. Beržoro pelkės retų rūšių tyrimai 

10. Indikatorinių augalų rūšių stebėjimai pievose 

11. Žemaitijos nacionalinio parko vorų sąrašo papildymas. 

 

1.2.1. EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS AUGALŲ RŪŠIŲ INVENTORIZACIJA: 

BALTIJINĖ LINAŽOLĖ, DVILAPIS PURVUOLIS, PLAČIALAPĖ KLUMPAITĖ, 

ŽVILGANČIOJI RIESTŪNĖ 

 

Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

2021-05-17 įsakymu Nr. V-96 ,,Dėl Europos bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacijos vietų 

priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir darbų vykdymo“, 2021 m. atlikta žvilgančiosios 

riestūnės, dvilapio purvuolio, plačialapės klumpaitės ir baltijinės linažolės Saugomų rūšių 

informacinėje sistemoje žinomų radaviečių inventorizacija Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai 

priskirtose saugomose teritorijose bei kitose šalies vietovėse. Tyrimo tikslas – surinkti kuo detalesnius 

ir patikimesnius duomenis Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių būklei Lietuvoje įvertinti. 

Plačialapės klumpaitės SRIS taškai tikrinti Plungės, Rietavo ir Mažeikių rajonuose. Visuose 

tikrintuose taškuose šis augalas neaptiktas (augavietės sunykusios dėl kirtimų ar dėl miško 

sutankėjimo), tačiau netoli vieno anksčiau registruoto taško Mažeikių r. prie Vadaksties pelkės aptikta 

nauja itin gausi ir gyvybinga šio augalo populiacija. Inventorizaciją atliko D. Staponkienė. 

Tikrinant baltijinės linažolės radavietes, buvo praeitas beveik visas pajūrio kopų ruožas nuo 

Latvijos pasienio iki Palangos miesto ribos (Palangos m. sav.) bei tikrinti SRIS taškai ties Giruliais 

(Klaipėdos m.), deja, linažolė niekur neaptikta. Nebuvimo priežastys – intensyvus mindymas arba 

apaugimas krūmais bei žolinės augalijos sutankėjimas, nors iš esmės pajūrio kopų ruože buveinių, 

atitinkančių tinkamas sąlygas baltijinei linažolei, yra. Inventorizaciją atliko D. Staponkienė. 

Patikrinta 21 buveinė, kuriose 1995–2015 m. laikotarpiu buvo rasta žvilgančioji riestūnė. 

Duomenys apie šiuos stebėjimus (31 radavietė) yra pateikti saugomų rūšių informacinėje sistemoje 

(SRIS). Papildomai buvo patikrintos dar 4 buveinės, kuriose ŽNPD specialistų nuomone, gali augti šis 

augalas. 8 iš tikrintų buveinių yra netinkamos žvilgančiajai riestūnei augti (dėl buveinių degradacijos, 

hidrologinių sąlygų pasikeitimo arba dėl klaidingos radavietės lokalizacijos). Iš kitų buveinių surinkta 

daugiau kaip 40 samanų pavyzdžių. Žvilgančiosios riestūnės rūšies patvirtinimui, atliktas surinktų 

samanų būdinimas mikroskopu. Inventorizaciją atliko D. Staponkienė, G. Sidabrienė, S.Sidabras, 

talkino M. Jankauskienė. 

 



     
1996 m. aprašyta žvilgančiosios riestūnės radvietė 

Babrungėnų k., Babrungo upės slėnyje, šiuo metu 

apaugusi vešliu nendrynu, nuotr. G. Sidabrienės 

Pelkė Petreikio ežero apyežeryje, kurioje dar aptikta 

žvilgančioji riestūnė. Tačiau pelkinės buveinės būklė 

labai bloga, nes užauga paprastaja nendre, nuotr. S. 

Sidabro 

 

      
Žvilgančioji riestūnė iš Petreikio apyežerio pelkės, 

nuotr. S. Sidabro 

Samanų pavyzdžiai žvilgančiosios riestūnės 

identifikavimui, nuotr. G. Sidabrienės 

 

Saugomų rūšių informacinėje sistemoje yra pateikta 12 plotinių ir 68 taškinės dvilapio 

purvuolio radavietės, nustatytos Žemaitijos nacionaliniame parke 1981-2020 m. laikotarpiu. Daug 

radaviečių yra iš tų pačių buveinių, tik skiriasi stebėjimo vieta ir data. Radavietės patenka į 24 atskiras 

buveines.  

Inventorizacijos metu patikrintos 62 taškinės ir 8 plotinės dvilapio purvuolio radavietės, viena 

jų – už ŽNP ribų, Telšių r. Sausšilio miške. Dvilapis purvuolis aptiktas Siberijos, Gaudupio, Paburgio, 

Briedinės, Beržoro, Tyro, Širvinskienės, Pakryžinės ir Pailgio pelkinėse buveinėse. Kitose buveinėse 

dvilapis purvuolis neaptiktas dėl atvirų, žemažolių pelkinių buveinių nykimo dėl užaugimo 

sumedėjusia augmenija, nendrėmis, dėl pasikeitusio buveinių hidrologinio režimo. Kai kuriose 

buveinėse dvilapis purvuolis nerastas, nes archyvinės radavietės buvo netiksliai lokalizuotos (ne 

pelkėse, bet sausose pievos, miško buveinėse). Inventorizaciją atliko D. Staponkienė, G. Sidabrienė, 

talkino M. Jankauskienė. 

Dvilapio purvuolio, plačialapės klumpaitės ir baltijinės linažolės inventorizacijos duomenys 

suvesti į inventorizacijos duomenų bazę (Biomon) ir į SRIS. Žvilgančiosios riestūnės inventorizacijos 

duomenims suvesti VSTT iki metų galo dar nebuvo parengusi anketos, tad duomenys į duomenų bazę 

nesuvesti. 

 



    
Gaudupio pelkėje 2012 m. buvo iškirsti medžiai, krūmai ir nuo 2013 m. pradėta reguliariai šienauti. Šiuo metu 

dvilapio purvuolio populiacija šioje pelkėje yra geros būklės. 1 aro plote suskaičiuoti 247 augalai (105 

generatyviniai ir 142 vegetatyviniai), nuotr. G. Sidabrienės 

 

   
Daugelis tikrintų dvilapio purvuolio radaviečių yra panašios į šią nuotraukoje – Paburgio pelkę: dominuoja 

paprastosios nendrės, krūmai, medžiai. Tokia pelkinės buveinės augalijos struktūra garantuoja dvilapio 

purvuolio populiacijos palaipsnį sunykimą. Nors Paburgio pelkėje tarp nendrių stiebų dar rasti augantys keli 

dvilapiai purvuoliai, tačiau pelkės nešienaujant ir pastarieji išnyks, nuotr. S.Sidabro 

 

     
Dvilapiai purvuoliai Stirbaičių ir Širvinskinės pelkėse, n. M. Jankauskienės. 



1.2.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ APSKAITA 

 

Vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis, 2021 m. vasario 

pradžioje Žemaitijos nacionalinio parko Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose atlikta 

medžiojamųjų gyvūnų apskaita pagal pėdsakus sniege. Nuolatiniuose apskaitos maršrutuose, kurių po 

vieną nustatyta kiekviename rezervate, buvo skaičiuojami kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų 

pėdsakai. Gyvūnų rūšys, kurių duomenys turėjo būti renkami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis 

lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų 

pėdsakai. Žvėrys pasiskirstę netolygiai, daugiausia jų jaunuolynuose, kirtavietėse, prie miško aikštelių, 

na, o prie viliojimo vietų-šėryklų pėdsakai persipynę, susiraizgę, sunku juos atskirti. 

Surinkta informacija pateikta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) tinklalapio 

rubrikoje „Žvėrių apskaita“. Apskaitą vykdė S. Sidabras, M. Jankauskienė, G. Sidabrienė. 

 

  
Tauriojo elnio ir stirnų pėdsakai sniege, n. M. Jankauskienės 

 

    
Skaičiuojant įprastus stirnų, elnių pėdsakus Rukundžių gamtiniame rezervate, pastebėta ir vienos 

lūšies palikta brydė su sniege įsispaudusiais šviežiais pėdsakais, nuotr. G. Sidabrienės 

 



                                         
2021 m. Plokštinės ir Rukundžių gamtinių rezervatų žvėrių apskaitos maršrutuose aptikta neįprastai 

mažai šernų pėdsakų (nuotrauka kairėje) lyginant su tauriųjų elnių (nuotrauka dešinėje). Šerno 

pėdsakų atvejų skaičius Plokštės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose buvo atitinkamai  56 ir 26 

(2019 m. atitinkamai 177 ir 107), tuo tarpu tauriojo elnio pėdsakų atvejų skaičius atitinkamai buvo 

100 ir 35 (2019 m. atitinkamai 104 ir 45). 2020 m. žvėrių apskaita nevykdyta, nes nesusidarė tinkama 

apskaitai sniego danga. Šernų populiacijos sumažėjimą lėmė Plungės r. sav. išplitęs afrikinis kiaulių 

maras, lėmęs šernų išgaišimą, nuotr. G. Sidabrienės 

 

1.2.3. ŽIEMOJANČIŲ VANDENS PAUKŠČIŲ APSKAITA 

 

Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos ornitologų draugija sausio 15-18 dienomis organizavo 

žiemojančių vandens paukščių apskaitą mūsų šalies vidaus vandenyse. Sausio pirmąjį dešimtadienį 

didžiuosiuose Žemaitijos nacionalinio parko ežeruose dar galima buvo grožėtis įvairiais vandens 

paukščiais: gulbėmis nebylėmis, didžiaisiais dančiasnapiais, klykuolėmis ir kitais. Pradėjus spausti 

šaltukui, sausio 10 dieną jau visiškai ledu pasidengė Žiedelio, Beržoro, Ilgio ežerai, Platelių ežero 

pietinės dalies įlankos. O sausio 15 dieną ledas jau kaustė didžiąją Platelių ežero dalį. Likusiuose 

neužšąlusiuose Platelių ežero vandens plotuose pavyko suskaičiuoti 22 gulbes nebyles, iš kurių 9 buvo 

jaunikliai. Virš ežero praskrido 7 gulbės giesmininkės. Taip pat stebėtos 192 kuoduotosios antys, 72 

didžiosios antys, 5 didieji dančiasnapiai ir apie 10 žilųjų ančių, kurios retos mūsų krašto vidaus 

vandenyse. Atokiai nuo kranto buvusių vandens paukščių nei identifikuoti, nei suskaičiuoti nepavyko. 

Sausio 16 dieną ežerą dar labiau sukaustė ledas, ant jo matėsi tik 4 suaugusios gulbės nebylės ir 2 

pernykščiai jaunikliai, tarp ežero vandens properšų skraidė būrelis didžiųjų ančių. Kiti vandens 

paukščiai jau buvo išskridę. Sausio 17 dieną ledu užsitraukė jau visas Platelių ežeras. Apskaitą vykdė 

M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, S. Sidabras. 

 



     
Kuoduotųjų ančių būrys susitelkęs dar neužšąlusioje Platelių ežero dalyje, o gulbės nebylės – 

priekrantėje, properšoje ir ant ledo, nuotr. S.Sidabro  

 

  
Gulbės nebylės ant Platelių ežero ledo bei kuoduotosios antys ir gulbė nebylė vienoje iš ežero 

properšų, n. M. Jankauskienės   

 

1.2.4. ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA 

 

2021 m. vasario mėn. vykdyta žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje. Patikrintos 4 

šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Iš viso suskaičiuota 150 šikšnosparnių. Identiškas jų skaičius 

aptiktas ir 2020 m, skyrėsi tik gausumas atskirose žiemavietėse. Daugiausiai, net 67 šikšnosparniai 

žiemojo pirmame rūsyje – pirmą kartą taip gausiai nuo stebėjimo pradžios 2010 m. (vidutiniškai buvo 

aptinkama apie 20 šių gyvūnėlių). Kiek mažiau rasta ketvirtame rūsyje – 47, dar mažiau antrame – 21, 

o mažiausiai trečiame – tik 15. Keturiuose rūsiuose aptiktos trys šikšnosparnių rūšys. Dauguma jų 

buvo šiauriniai šikšniai – 118 individų, 14 daugiau nei 2020 m. Kitų šikšnosparnių rūšių – vandeninio 

pelėausio ir rudojo  ausylio, suskaičiuota atitinkamai 23 ir 9.  Šikšnosparnių žiemaviečių stebėjimų 

duomenys 2010-2021 m. laikotarpiu pateikti grafikuose (2-3 pav.). Apskaitą atliko G. Sidabrienė, S. 

Sidabras. 

  



 
1 pav. Žiemojusių šikšnosparnių rūšys, individų skaičius, jų pasiskirstymas rūsiuose 2021 m. 

 

 
2 pav. 2010–2021 m. vykdytų žiemojančių šikšnosparnių apskaitų metu žiemavietėse (1-4 rūsiuose) 

aptiktų šikšnosparnių skaičiaus palyginimas (2015 m. pradėtas stebėti ketvirtas rūsys).  

 

 
3 pav. 2010–2021 m. laikotarpiu vykdytų žiemojančių šikšnosparnių apskaitų metu žiemavietėse (1–4 

rūsiuose) aptiktų šikšnosparnių rūšių skaičiaus palyginimas. Gausiausiai žiemojančios rūšys yra 

šiaurinis šikšnys (546 vnt.) ir vandeninis pelėausis (169 vnt.).   
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Vienišas vandeninis pelėausis ir šiaurinių šikšnių grupelė įmigyje Plokštinės žiemavietėse, nuotr. 

S.Sidabro 

 

1.2.5. PLATELIŲ EŽERO KORMORANŲ POPULIACIJOS BŪKLĖS STEBĖSENA 

 

Platelių ežero pietvakarinėje dalyje esančio Auksalės pusiasalio rytinėje pakrantėje jau antrą 

dešimtmetį „vasaroja“ didieji kormoranai. Nuo kelių dešimčių paukščių, stebėtų prieš daugiau kaip 20 

metų, ši sankaupa išaugo iki 200–250 vnt. Pirmieji paukščiai parskrenda pavasarį, o dauguma 

susirenka birželio – liepos mėnesiais. Per visą stebėjimų laikotarpį didžiųjų kormoranų lizdų 

medžiuose nestebėta, perėjimo atvejų nefiksuota. Išmatos pasklidę apie 0,15 ha miško paklotės plote ir 

0,09 ha priekrantės juostoje. Paukščių sankaupa pastaruosius ketverius metus nebedidėja. Stebėjimus 

atliko S. Sidabras. 

 

    
Didieji kormoranai išplitę apie 150 m ilgio mišraus, brandaus 

medyno juostoje palei rytinę Auksalės pusiasalio pakrantę. 

Poilsiui ir nakvynės vietai kormoranai pasirinkę pakrantėje 

augančias egles, kurios ilgalaikiame paukščių išmatų poveikyje 

skursta arba jau yra nudžiuvę, nuotr. S.Sidabro 

4 pav. Kormoranų ekskrementais     

padengta apie 24 arai Auksalės 

pusiasalio (su priekrante) zona 

 

1.2.6. BALTAMARGĖS ŠAŠKYTĖS TYRIMAI 

 

Iki šiol Žemaitijos nacionalinio parko teritorija nepateko į baltamargės šaškytės apsaugai 

svarbių teritorijų sąrašą (Lietuvoje tokių vietų išskirta 13), nes ši rūšis pas mus pirmą kartą aptikta tik 

2016 m. birželio 7 d. Pradėjus detalesnius apžvalginius tyrimus rasti ne tik suaugę skraidantys drugiai, 

bet ir pirmamečių vikšrų tinklai, o 2020 metais ir antramečiai vikšrai. Nustatinėjant Žemaitijos 



nacionalinio parko apsaugos tikslus, buvo pasiūlyta šią rūšį įtraukti kaip tikslinę, todėl jau dabar turime 

skirti ypatingą dėmesį jos stebėjimui ir apsaugai. 

2021 m. baltamargės šaškytės skraidančios buvo stebėtos Mikytų kraštovaizdžio draustinio 

pievose, panašiai tose vietose, kurios 2020 m. buvo pasiūlytos įtraukti į apsaugos tikslus dėl šio drugio 

apsaugos. Viena nauja radimvietė (antrametis vikšras ir skraidantis suaugęs drugys) užfiksuoti 

privačioje tarpumiškio pievutėje. Kitose parko vietose (Stirbaičių, Beržoro, Paburgės kraštovaizdžio 

draustiniuose, kt.) baltamargių šaškyčių buvimo įrodymų aptikti šiais metais nepavyko. Tyrimą atliko 

M. Jankauskienė. 

 

    
Gausus pirmamečiais vikšrais baltamargių šaškyčių „lizdas“ ir suaugusi baltamargė šaškytė, n. M. 

Jankauskienės.  

 

1.2.7. AUKSUOTOSIOS ŠAŠKYTĖS TYRIMAI ŠIRVINSKINĖS PELKĖJE 

 

Vykdant auksuotosios šaškytės valstybinį monitoringą buvo atlikti ir papildomi šio drugio tyrimai 

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinyje, Širvinskinės pelkėje. Ši vieta kol kas nėra įtraukta į valstybinio 

monitoringo vykdymo taškus. 2020 m. birželio 17 d. nustatinėjant ŽNP apsaugos tikslus, čia buvo nu-

fotografuota 1 auksuotoji šaškytė. Šią pelkę sudaro tarpinės pelkės ir liūnai (7140) su šarmingos žema-

pelkės intarpais, yra vandens praplaišų. 2021 m. birželio 7 d. atlikta mitybinių augalų Succisa pratensis 

inventorizacija ir suaugusių drugių paieška. Nustatytas vidutinis Succisa pratensis augalų tankis mity-

biniame plote 11,6 ind./kv.m (1414 ind., 122 kv.m, G. Švitra) Suaugusių drugių transektoje stebėti 6 

ind. Buveinės būklė patenkinama, nes vietomis užauga krūmais. Siekiant išsaugoti šios rūšies populia-

ciją šioje vietoje, reikalinga taikyti gamtotvarkines priemones (šienauti) kas treji metai. Tyrimus atliko 

M. Jankauskienė. 



 

  
Auksuotoji šaškytė Paburgės ir Širvinskinės pelkėse, n. M. Jankauskienės 

 

1.2.8. BERŽORO PELKĖS RETŲ RŪŠIŲ TYRIMAI  

 

Beržoro kraštovaizdžio draustinyje esanti Beržoro pelkė yra vertinga kaip EB pelkių buveinė 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai su jai būdingomis ir retomis rūšimis. Siekiant išgelbėti nors dalį šios 

pelkės ekologijos klubas „Liepija“ bendradarbiaudamas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 

parengė paraišką Plungės rajono savivaldybės specialiajai aplinkos programai. Įgyvendinant projektą 

buvo atlikti retų rūšių apžvalginiai tyrimai tvarkomame plote prieš gamtotvarką, kad būtų galima 

tyrimų duomenis lyginti ateityje. 

Iš retų EB svarbos rūšių buvo rasta 85 vnt. dvilapio purvuolio. Tikėtina, kad auga ir 

žvilgančioji riestūnė, paimti 2 jos pavyzdžiai, kurie išgabenti į Vilnių specialistų peržiūrai. 2011-05-20 

tvarkomame plote buvo registruotos šarvuotosios skėtės (G. Švitra). Galėtų gyventi ir auksuotosios 

šaškytės, nes jų mitybinių augalų, pievinių miegalių, yra gana nemažai.  

Beržoro pelkėje buvo rastos ir šios į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšys: pelkinė laksva 

(3 vnt), tuklė (57 vnt) ir keliose vietose dar gausiai augančios dėmėtosios gegūnės. 



Saugomų rūšių duomenys įvesti į SRIS, tyrimą atliko M. Jankauskienė. 

 

    
Baigia peržydėti pelkinė laksva, žydi paprastoji tuklė, n. M. Jankauskienės 

 

1.2.9. INDIKATORINIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ STEBĖJIMAI PIEVOSE 

 

2021 m. buvo tęsiamas prieš metus pradėtos priemonės „Gausiai žydinčių natūralių pievų 

išsaugojimas“ įgyvendinimas. Šią priemonę vykdo VšĮ ,,Baltijos aplinkos forumas“ pagal Europos 

Sąjungos LIFE finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamame projekte 

„Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ numatytas veiklas. ŽNPD specialistai (D. 

Staponkienė, M. Jankauskienė, G. Sidabrienė) atliko indikatorinių augalų rūšių stebėjimus tose 

pievose, kurios buvo įtrauktos į su ūkininkais sudarytas apsaugos sutartis dėl pievų gamtinės įvairovės 

palaikymo ir pagerinimo. Eksperimentinėje priemonėje dalyvaujantys ūkininkai buvo mokomi pažinti 

indikatorines augalų rūšis, augančias jų pievose, taip pat konsultuoti apie taikytinas ūkininkavimo 

priemones, kurios būtų palankios biologinės įvairovės išsaugojimui ir pievų buveinių būklės gerinimui. 

Iš viso indikatorinių augalų rūšių stebėjimai atlikti 25 sklypuose, kurių bendras plotas – 97,15 

ha, 375 stebėjimo taškuose, esančiuose Žemaitijos nacionaliniame parke, potencialioje „Natura 2000“ 

teritorijoje „Rietavo miškai“, Salantų regioniniame parke ir kt. Užpildytos pievų įvertinimo anketos, 

duomenys suvesti į duomenų bazę. 

 



   
Indikatorinių augalų rūšių identifikavimas. 

Ganomose pievose ,,talkino“ žingeidžios telyčios, 

nuotr. S. Sidabro 

Viena iš indikatorinių pievų augalų rūšių – 

gegužraibinis augalas žalsvažiedė blandis nereta 

vertintose pievose, nuotr. G. Sidabrienės 

 

    
Mikytų KD aprašomose pievose ganomi arkliai padeda išsaugoti gerą jų būklę (kairėje). Gausi 

vyriškosios gegužraibės populiacija Didžiuosiuose Mostaičiuose (dešinėje), n. M. Jankauskienės. 

 

1.2.10. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO VORŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS 

 

Stirbaičių gyventojos Zinos Jokšienės dėka, Žemaitijos nacionalinio parko vorų sąrašas 

papildytas 14 naujų rūšių. Ji pateikė visų keturiolikos minėtų vorų nuotraukas su lietuviškais ir 

lotyniškais pavadinimais. Vorus iš nuotraukų padėjo apibūdinti vorų specialistas Algirdas Vilkas. 

Taigi, šiuo metu ŽNP vorų sąrašą sudaro 129 vorų rūšys. 

Žemaitijos nacionalinio parko vorus 1991 ir 2007 metais tyrė geriausias Lietuvos vorų 

specialistas Algirdas Vilkas. Tyrimo metu iš viso Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje apibūdinta 

115 rūšių, kurios priklauso 21 šeimai ir 67 gentims. Pati gausiausia šeima kaip ir visoje Lietuvoje yra 

gaubtatinkliai (Linyphiidae) – 18 rūšių ir 13 genčių. Kitos gausesnės šeimos yra plėšriavoriai 

(Lycosidae), kryžuočiai (Araneidae) ir kilpininkai (Theridiidae). 

  
Rausvapilvis kryžiuotis (Araneus alsine) ir žieviniai tūnokliai (Nuctenea umbratica), n. Z. Jokšienės 

  



1.3. DUOMENŲ REGISTRAVIMAS SRIS‘E 

 

Žemaitijos nacionaliniame parke ir kitose saugomose teritorijose buvo renkami duomenys 

apie aptiktas saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis. Informacija apie šiuos stebėjimus buvo suvesta į 

nacionalinę saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS). 

2021 m. skyriaus darbuotojai į SRIS įvedė 250 naujai registruotų radaviečių, atnaujino 15 

esamų (senesnių kaip 10 metų) radaviečių, patikrino 38 žinomus plėšriųjų paukščių lizdus, rado 4 

naujai užimtus lizdus. 

Duomenis rinko ir teikė SRISui M. Jankauskienė, D. Staponkienė, G. Sidabrienė, S. Sidabras.  

 

   
Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio natūraliose pievose tarp gausių tradicinės spalvos vyriškosios 

gegužraibės žiedynų, aptiktas šios rūšies augalas ir baltu žiedynu (3 vnt.). Tai pirmas tokios spalvinės augalo 

formos žinomas stebėjimas šalyje, nuotr. G. Sidabrienės 

 

   
Nustatyta nauja mažosios nėgės radavietė 

Margupio upelyje. Žvirgždingame upelio dugne 

stebėta ne mažiau kaip 30 nėgės individų, nuotr. 

G. Sidabrienės 

Pavasarį, Varduvos melioruoto slėnio pievoje (greta 

Ertenio telmologinio draustinio šiaurės vakarinio paribio) 

stebėtas vienas tetervinas. Buvo girdėti tuoktuviniai 

balsai. Eilę metų neturėta informacijos apie tetervinų 

stebėjimus ŽNP teritorijoje. Šis stebėjimas patvirtino, kad 

seniai žinotoje tuokvietėje tetervinai dar vis gyvena, nuotr. 

G. Sidabrienės 

 



   
Šiemet pavasarį stebėtas rudakaklis kragas 

Valančiausko ežere. Tai nauja šios rūšies radavietė, 

nuotr. A. Sidabraitės 

Prieš dešimtmetį Žemaitijos nacionaliniame parke 

žieduota gulbė giesmininkė reguliariai grįžta į 

gimtąsias vietas perėti. Ji stebėta ir 2021 m. pavasarį 

vienoje iš Medsėdžių kaimo pelkių, nuotr. S. Sidabro  

 

       
Registruota nauja gebenės lipikės (Hedera helix) radavietė, Lietuva yra šiaurrytinė šio augalo arealo riba, 

naujoji radavietė yra toliausiai į šiaurę nutolusi nuo ankstesnių žinomų augaviečių (kairėje). Registruotos net 

dvi gana retos samanos, vingialapės pažulnutės (Buckiella undulata), šios samanos augavietė – seni, drėgni 

eglynai (dešinėje), nuotr. D. Staponkienės 



Plėšriųjų paukščių ir juodųjų gandrų lizdų paieška, tikrinimas 

 

2021 m. buvo patikrintos 38 žinomos plėšriųjų paukščių lizdavietės. Nerasti keturi lizdai 

(išvirtęs lizdinis medis, lizdas sunykęs ir pan.). Atrasti 5 nauji plėšriųjų paukščių lizdai, iš kurių 4 

priklausė paprastajam suopiui, vieno lizdo ,,savininkas“ nenustatytas. 2021 m. Žemaitijos 

nacionaliniame parke nežinoma nei viena juodojo gandro naudojama lizdavietė. Patikrinus juodajam 

gandrui įrengtas 2 dirbtines lizdavietes, paaiškėjo, kad jos dar neužimtos.  

Žemaitijos nacionaliniame parke žinomi 82 plėšriesiems paukščiams priklausantys lizdai 

(2021-12-01 duomenys). Net 70,7 % lizdų (58) priskirti paprastajam suopiui. Taip pat nustatyti 5 

vištvanagio lizdai, 3 – jūrinio erelio lizdai, po 2 lizdus – mažojo erelio rėksnio ir sketsakalio, po 1 lizdą 

– žuvininko ir vapsvaėdžio. Dar 10 plėšriųjų paukščių lizdų ,,savininkai“ neidentifikuoti iki rūšies, nes 

lizdai rasti ne paukščių perėjimo metu. 

 

   
Naujas paprastojo suopio lizdas atrastas Paparčių 

telmologiniame draustinyje, nuotr. S. Sidabro 

Nudžiūvus lizdiniam medžiui Mikytų kraštovaizdžio 

draustinyje, jis išvirto kartu su paprastojo suopio jau 

apleistu lizdu, nuotr. S. Sidabro  

 

  
Žuvininkai įsikūrė 2020 metais įkeltame dirbtiniame lizde, o jūriniai ereliai seniai gyvena pušyje, n. M. 

Jankauskienės 

  



1.4. KULTŪRINĖS PASKIRTIES TYRIMAI 

 

2021 m. buvo vykdyti šie kultūrinės paskirties tyrimai: etnografinių tyrimų aktualizavimas 

(skaitmeninimas), žvalgomieji archeologiniai Platelių dvaro sodybos istorinio sodo tyrimai ir senųjų 

sodų etnografiniai apibendrinamieji tyrimai. Tyrimus vykdė ar organizavo jų įgyvendinimas skyriaus 

vyriausioji specialistė A. Kuprelytė. 

 

1.4.1. ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ AKTUALIZAVIMAS (SKAITMENINIMAS) 

 

Tyrimo metu buvo iššifruota ir įrašyta į skaitmeninę laikmeną šios 2017 m. užrašytos temos ir 

renginiai: 

▪ žemaičių mityba – pateikėjai J. Jonušas, D. Stripinytė-Veisienė, K. Bielskytė-Katkienė, 

K. S. L. Milašiūtė–Lekienė, K. Striaupa; 

▪ senųjų Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos 

atlaidų kalnų ėjimo fragmentas (2017-07-12) prie XVI kryžiaus kelio koplyčios, veda kan. J. Ačas; 

žemaičių kalnų giedojimas Antano Bernatonio brolio atminimui (filmavo Aidas Bernatonis, Plateliai, 

2017-09-23); 

▪ Užgavėnių tradicijos, Užgavėnių kaukių gamyba – pateikėjai A. Pocius, E. Arbušauskas, 

D. Jakštienė, V. Jaugėla, S. Meškauskas, latvių ir žemaičių (Barstyčių FA) Užgavėnių fragamentas 

Bruocenuose (2017-03-04); 

▪ audimo tradicijos – pateikėja Z. Momkutė–Paulikienė, prijuostės įrietimo fragmentas 

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (2017-10-10); 

▪ tautodailininkė R. Jonušienė – pateikėjai J. Jonušas, R. Jonušaitė–Kalpokienė; 

▪ tautodailininkas P. Veisas – pateikėja D. Stripinytė–Veisienė; 

▪ įvairūs renginiai: konferencija Platelių miestelio jubiliejui (2017-07-01), tautodailininkės 

S. Andriuškaitės jubiliejinis atminimo renginys (2017-03-11), FA ,,Platelē“ romansų vakaras (2017-

11-25), lygiadienio renginys ant Gegrėnų kapinyno (2017-09-22), dainininkės M. Kaniavienės 

atminimo vakaras (parengė FA ,,Platelē“, 2017-04-23), N.Baužytės kūrybinės grupės ,,Mūsų 

miesteliai“ filmų apie Platelius pristatymas (2017-06-30) ir kt. 

 

   
Pateikėjai A. Pocius, J. Jonušas, A. Kuprelytės n. 

 



   
Filmuojamas M. Kaniavienės atminimo vakaras ir filmų apie Platelius pristatymas, A.Kuprelytės n. 

 

Iššifruota ir įrašyta į skaitmeninę laikmeną šios 2021 m. užrašytos temos ir renginiai: 

▪ audimo tradicijos – pateikėjos J. Bertašiūtė–Mockienė, A. Stonkutė–Narkienė; 

▪ senųjų Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos 

atlaidų kalnų giedojimas Beržore (2021-03-30), trys pateikėjos: D. Paulauskienė, D. Augustinienė, D. 

Jokubauskienė. 

▪ įvairūs renginiai, kiti svarbūs įvykiai: G. ir S. Kaminų parodos atidarymas (2021-06-11), 

D. Jakštienės parodos atidarymas (2021-07-01), Jockių k. kapinių koplytėlės atstatymo fragmentai 

(2021-03-31), FA ,,Platelē“ dvi karinės dainos (2021-10-23). 

 

   
Pateikėja J.Bertašiūtė–Mockienė (kairėje), giedami žemaičių kalnai, A. Kuprelytės n. 

 

   
Nufilmuoti G. ir S. Kaminų parodos atidarymas, plateliškių folkloristų karinių dainų atlikimas, A. Kuprelytės n. 

 

1.4.2. SENŲJŲ SODŲ TYRIMAI 

 

2021 m. balandžio 29–30 d. buvo atlikti archeologiniai žvalgymai Platelių dvaro sodybos 

parko teritorijoje (unikalus objekto kodas 24803), buvusiame istoriniame dvaro sode. Tyrimus atliko 

archeologas dr. Klaidas Perminas. Įgyvendinant Platelių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos darbų 



(restauravimo) projektą, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija planavo Platelių dvaro sodybos parko 

teritorijoje pasodinti 82 senovinius autentiškų veislių vaismedžius (40 obelis, 4 kriaušes, 9 trešnes, 11 

slyvų, 18 vyšnių). Kadangi šių augalų sodinimui reikalingos 0,5 m gylio duobės, ŽNPD inicijavo 

archeologinius žvalgymus. Tyrimų tikslas buvo atliekamų želdynų tvarkybos darbų teritorijoje fiksuoti 

grunto stratigrafiją ir planigrafiją, nustatyti kultūrinio sluoksnio (jei bus aptiktas) chronologiją, aptikus 

– surinkti archeologinius radinius. Archeologinių žvalgymų metu iškastose vaismedžiams skirtose 37-

iose pagal archeologinių tyrimų projektą numatytose duobėse buvo fiksuojama stratigrafija iki 

projektinio 0,5 m gylio ir planigrafija šiame gylyje. Likusios duobės buvo apžiūrimos ir vertinamos 

vizualiai. Bendras ištirtas plotas sudaro 37 m². Archeologiškai tirtų ir vizualiai žvalgytų duobių vietose 

kultūrinio sluoksnio nerasta, po dirvožemiu fiksuoti tik natūralaus grunto sluoksniai (vyraujantys – 

ruda žemė ir rudas priemolis). Aptikti pavieniai, atsitiktiniai, vėlyvi radiniai, neturintys archeologinės, 

istorinės vertės (kelios sovietmečio grindų plytelės, koklio šukės, stiklo šukelė, surūdijusi vinis), buvo 

palikti duobėse.  

G. Jegelevičius (VšĮ Gamtinės žemdirbystės institutas) 2021 m. gruodžio mėn. atliko 

apibendrinamuosius tyrimus ,,Senieji sodai“. Tyrimo metu susistemino 1991 m. ,,Ramuvos“ 

kraštotyros ekspedicijos medžiagą, pateikė pirminę 1991 m. surinktą medžiagą apie Platelių krašto 

senuosius sodus. 

 

 
Dr. K. Perminas atliko archeologinius žvalgymus Platelių dvaro sodybos istoriniame sode, jam talkino skyriaus 

vyresnysis specialistas S. Sidabras, A. Kuprelytės n. 



2. TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA 

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius inicijavo „Natura 2000“ teritorijų, kultūros paveldo 

objektų, kitų vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų, objektų tvarkymą ir priežiūrą. Iš viso prižiūrėta 

ne mažiau kaip 273,09 ha.  

 

2.1. „NATURA 2000“ TVARKYMAS 

 

2021 m., kaip ir kasmet, buvo tęsiama pievų ir pelkių priežiūra panaudojant Aplinkos 

apsaugos rėmimo programos (AARP), valstybės biudžeto ir kitas lėšas: nupjauta žolinė augalija, 

nendrės, krūmų ir medžių atžalos, surinkta ir pašalinta biomasė. Skyriaus darbuotojai žymėjo 

tvarkomus plotus, tikrino gamtotvarkos darbų vykdymą ir jų atlikimo kokybę, bendravo su darbų 

vykdytojais, rengė paraiškas gamtotvarkos paslaugų pirkimui. 

2021 m. iš AARP, valstybės biudžeto ir Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos 

specialiosios rėmimo programos (AASRP) lėšų buvo tvarkytos ir prižiūrėtos šios „Natura 2000“ 

teritorijos: pievos ir pelkė Plokštinės gamtiniame rezervate (4,5 ha), mažojo varpenio pieva (0,8 ha), 

Siberijos pelkė (13 ha), pieva prie Siberijos apžvalgos bokšto (0,69 ha), tyrimų stoties pieva (0,5 ha), 

„skanseno“ pieva (2,36 ha), Šventorkalnio pievos (4,61 ha), Šarnelės piliakalnio pievos (2,01 ha), 

raktažolių pelenėlių pieva Užupiuose (0,05 ha), Liepijų pieva (1 ha), Pakastuvos pieva (0,67 ha), 

Jazminų kalno pieva (0,2 ha), Platelių ežero pakrantės (11,4 ha), Piktežerio pelkė (13,1 ha), pieva 

Kumelkaktėje (0,65 ha), stačiosios dirvuolės buveinė (1,05 ha), iš viso 56,59 ha. 

 

   

      
Gamtotvarkinių darbų įgyvendinimas Piktežerio pelkėje, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės 

 



  
Krūmų ir medžių atžalos bei nendrės prieš gamtotvarką ir po jos ties Briedinės pelke, nuotr. M. Jankauskienės 

 

  
Stačiosios dirvuolės buveinė Vidgirio miške prieš gamtotvarkos darbus (kairėje) ir po jų (dešinėje). 

Gamtotvarkos darbai buvo atlikti iš Mažeikių AASRP lėšų, nuotr. M. Jankauskienės  

 

2.1.1. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, PRIVAČIAIS 

ASMENIMIS TVARKANT „NATURA 2000“ TERITORIJAS 

 

2021 m. toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su ūkininkais ir VĮ Valstybinių miškų 

urėdijos Telšių regioniniu padaliniu įgyvendinant Direkcijos inicijuoto projekto „Biomasės 

kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“ 

įsipareigojimus. Ūkininkai ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys prižiūrėjo 182 

ha atvirų pievų ir ganyklų Natura 2000 teritorijose „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (89 ha) ir „Reiskių 

tyro pelkė“ (93 ha). 

   
Ūkininkas kasmet nušienauja savo pievas Mikytų kraštovaizdžio draustinyje ir išveža biomasę, po to dar atole 

gano arklius (kairėje), prižiūrėtos pievos Reiskių tyro pelkėje Palioniškiuose (dešinėje), nuotr. M. 

Jankauskienės, D. Abrutės 



VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys tvarkė Gaudupio pelkę (15 ha) ir 

Velėnijos pelkę (4 ha), Gaudupio pievas (0,3 ha ir 0,7 ha), iš viso 20 ha. 

 

   
Velėnijos pelkė prieš tvarkymo darbus (kairėje) ir po gamtotvarkos (dešinėje), nuotr.. M. Jankauskienės 

 

Skyriaus darbuotojai talkino Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos 

ministerijos įgyvendinant Juodupio botaninio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 

2021–2022 m. veiksmų plano ir Paburgės kraštovaizdžio draustinio pelkinės uolaskėlės (Saxifraga 

hirculus) apsaugos 2021–2022 m. veiksmų plano priemones: teikė pasiūlymus ir pastabas dėl veiksmų 

planų įgyvendinimo, tikrino atliktų gamtotvarkinių darbų kokybę. Įgyvendinant šiuos veiksmų planus 

buvo nupjauta ir pašalinta žolinė augalija Paburgės pelkėje (3,36 ha) ir Briedinės pelkėje (1,76 ha), iš 

viso 5,12 ha. 

 

 
Gamtotvarkos darbai Paburgės pelkėje, nuotr. S. Sidabro 

 

Žemės sklypų savininkai tvarkė kraujalakinio melsvio buveines „Rietavo miškuose“ Pyvorų 

pievose (apie 2,4 ha): iškirto ir išrovė kelmus pakelėje, buvusioje sodybvietėje ir tarp 2 greta esančių 

pievų, nušienavo žolinę augmeniją.  

 



  
Iškirsti krūmai iki buvusios sodybvietės ir pagal visą Pyvorų pievos Miško g. pakelę bei tarp pirmos ir antros 

pievų, pašalinta biomasė, nuotr. M. Jankauskienės. 

 

2.1.2. EKOLOGIJOS KLUBO „LIEPIJA“ INICIATYVOS 

 

Ekologijos klubas „Liepija“, bendradarbiaudamas su ŽNP direkcija, 2021 m pradžioje 

parengė projektą „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas bei pritaikymas lankymui 

Gandingos valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje“ ir gavo finansavimą iš Plungės rajono 

savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios rėmimo programos. Įgyvendinus projektą buvo 

atkurta 3,75 ha pievų buveinių (6510 Šienaujamos mezofitų pievos” 3,25 ha, 6210* Stepinės pievos“ 

0,5 ha) bei iškirstos krūmų ir medžių atžalos regykloje link Babrungo upės (0,05 ha) Gandingos 

valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje. 

 

  
Natura 2000 teritorijoje „Gandingos apylinkės“ saugomų pievų buveinės prieš ir po nušienavimo, nuotr. M. 

Jankauskienės 

  

  
2019–2020 m. atkurtos šienaujamos mezofitų pievų buveinės vaizdas po gamtotvarkos 2021 metais, nuotr. M. 

Jankauskienės 

 



M. Jankauskienės iniciatyva ekologijos klubas “Liepija“ parengė projektą “Buveinių 

šikšnosparnių apsaugai įkūrimas ir atnaujinimas bei pritaikymas mokomajam–pažintiniam turizmui 

Žemaitijos nacionaliniame parke“ ir, gavus finansavimą iš Plungės rajono savivaldybės Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios rėmimo programos, jį įgyvendino. Projekto metu buvo įrengtos net 2 

(planuota įrengti 1) naujos buveinės šikšnosparniams. Viena iš jų įrengta Stirbaičių kraštovaizdžio 

draustinyje ŽNP priklausančiame žemės sklype, išlikusiame akmeniniame užvažiavimo ant tvartų tilte. 

Kita – Paburgės kraštovaizdžio draustinyje Lietuvos geologijos tarnybai priklausančios sodybos 

viename iš ūkinių pastatų, buvusiame rūsyje. Naujai įrengtose ir visose anksčiau buvusiose 

šikšnosparnių buveinėse įrengtos lentinės užuolandos–kabyklos šikšnosparnių pasislėpimui. 

  

  
Naujai įrengta buveinė Stirbaičių KD, buvusiame užvažiavime ant tvarto, nuotr. M. Jankauskienės 

 

    
Visose 6 šikšnosparnių buveinėse įrengtos medinės slėptuvės, vienoje iš jų - šiaurinis šikšnys, nuotr. M. 

Jankauskienės 

 

2.2. KULTŪROS PAVELDO IR KITŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS 

 

2021 m., kaip ir ankstesniais metais, buvo tvarkomi ir prižiūrimi kultūros paveldo ir kitos 

kultūriniu požiūriu svarbios teritorijos bei objektai, iš viso 3,18 ha, 58 objektai. 

Šventorkalnis ir Šarnelės piliakalnis yra vertingi ne tik kaip kultūros paveldo objektai, bet ir 

kaip „Natura 2000“ teritorijos, tad jų tvarkymas jau buvo paminėtas ankstesniame skyriuje (žr. 2.1. 

„Natura 2000“ tvarkymas). Platelių dvaro parkas yra taip pat yra vertingas ne tik kaip kultūros paveldo 

objektas, bet ir dėl čia esančios biologinės įvairovės, kurią stengiamės išsaugoti ir parodyti 

visuomenei. 

 



   
Platelių dvaro parkas – paliekama dalis nešienautų natūralių pievų, n. M. Jankauskienės  

 

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai keletą kartų nupjovė žolę Platelių dvaro parke ir sode 

(1,5 ha), stadione (0,8 ha), kuriame treniruojasi lietuviško žaidimo „Ripka“ žaidėjai, taip pat nupjovė 

žolę aplink kryžius, koplytėles, skulptūras: koplystulpį su šv. Cecilija, benediktinį kryžių, skulptūrą 

„Angelas“, koplystulpį su šv. Pranciškumi, skulptūrą „Smuikininkas“, koplytstulpį su šv. Jurgiu ir kt. 

(iš viso 20 objektų), senosiose kaimų kapinėse: Pučkorių (0,01 ha), Uogučių (0,01 ha), Paežerės 

Rūdaičių (0,01 ha), S. Riaubos tėviškėje ir Godelių kaimo senosiose kapinėse (0,15 ha), Beržoro 

Kryžiaus kelyje (0,7 ha), iš viso 3,18 ha. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojai surinko ir išvežė šiukšles iš Padegimės 

alkakalnio. 

Medienos meistras A. Vaškys atnaujino, prižiūrėjo ir tvarkė kryždirbystės ir kitus dailės 

objektus: paminklą poetui V. Mačerniui Žemaičių Kalvarijoje, dekoratyvinę rodyklę link V. Mačernio 

kapo, nušveitė ir nudažė kryžių Gegrėnų bažnyčios šventoriuje, tvarkė koplytėlę Gudalių kaime. 

A.Vaškys sukūrė naujų skulptūrų: Pietos skulptūrą koplytėlei Jockiuose, kurią 2021 m. atnaujino 

vietiniai meistrai, informacinius stendus (2 vnt.) Žemaičių Kalvarijoje poeto V. Mačernio žūties 

vietoje ir prie Jurkaus sodybos. 

2021 m. įgyvendinus A. Kuprelytės parengtą projektą „Kryždirbystė. Žemaitijos 

koplystulpiai“, Lietuvos kultūros tarybos, Plungės rajono savivaldybės, ŽNPD ir rėmėjų lėšomis buvo 

tvarkyti kryždirbystės objektai, iš viso 29 vnt.: nušveisti ir nudažyti kryžiai Beržoro kapinėse (17 vnt.), 

kryžius Platelių bažnyčios šventoriuje, koplytstulpis su šv. Domininku (Mačiūkių k.), koplytstulpis su 

šv. Jonu Nepomuku (Visvainių k.), nudažytas S. Riaubos antkapinis paminklas Beržoro kapinėse, 

sukurtos ir pagamintos 8 informacinės akmeninės lentos S. Riaubos skulptūrų kelio pažymėjimui. 

 



   
A.Vaškys tvarkė mažosios architektūros objektus Gegrėnuose, Gudaliuose, Šarnelėje, kt. vietose, A. Kuprelytės n. 

 

  
A.Vaškys padarė naujas informacines lentas poeto V.Mačernio žūties vietoje ir prie Jurkų sodybos, A. Kuprelytės n. 

 

  
Poeto V.Mačernio paminklo Žemaičių Kalvarijoje tiesinimas ir tvarkymas, A. Kuprelytės n. 

 

  



3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

 

Skyriaus darbuotojai pagal galimybes ir kompetencijas organizavo visuomenei skirtus 

renginius, rašė straipsnius, supažindino vietos gyventojus ir nacionalinio parko lankytojus su gamtos ir 

kultūros paveldo vertybėmis, propagavo Žemaitijos regiono tradicijas, amatus, verslus. 2021 m. dėl 

pandemijos ir kelis mėnesius trukusio karantino galimybės organizuoti viešus renginius, edukacijas 

buvo ribotos, dalis jų neįvyko. 

 

3.1. RENGINIAI 

 

2021 m. skyriaus vyriausioji specialistė A. Kuprelytė organizavo 14 renginių, iš jų 7 

nuotoliniai. Renginiai buvo skirti tradicinėms šventėms: Užgavėnėms, Velykoms, Joninėms, 

menininkų pristatymui, supažindinimui su projektinių veiklų rezultatais ir kt. Tradicinės šventės Trys 

karaliai ir Užgavėnės neįvyko dėl karantino. Renginiuose dalyvavo 926 žmonės. 

 

  
 

   
Jonines vedė folkloro ansambliai iš Platelių bei Mažeikių, 2021-06-23/24, A. Kuprelytės n. 

 



   
Kraštotyrininkės, mokytojos S.Stripinienės atminimo popietė 2021-08-14. Renginyje dalyvavo mokytojos 

artimieji, folkloro ansamblis „Platelē“, plateliškiai, A. Kuprelytės n.  

 

                
Per Petrines įvyko plateliškių sueiga: perskaityti pranešimai apie Platelių krašto istoriją, pristatytas filmas apie 

Plungės kraštą (rež. A. Barysas), K. Striaupai suteiktas Garbės plateliškio vardas, A. Kuprelytės n. 
 

  
Lankytojų dėmesio sulaukė D. Jakštienės darbų paroda, A. Kuprelytės n., 2021-07-24 

 



 
Šiemet minėjome poeto V.Mačernio metus: organizuoti žygiai, ŽNPD kartu su Lietuvos literatūros ir tautosakos 

institutu surengė konferenciją ,,Literatūros salos“, A. Kuprelytės n., 2021-07-29. 

 

Tautodailininkų stovykla. Aštuntus metus, rugpjūčio mėnesį prie Platelių ežero, 

Pakalniškynėje vyksta Telšių apskrities tautodailininkų kūrybinės stovyklos. Tautodailininkai mokosi 

įvairių amatų, iškylauja, lanko kolegas tautodailininkus, muziejus. Šiemet mokėsi kiaušinių 

skutinėjimo (mokė tautodailininkė Jadvyga Mačiūnienė iš Telšių), tapybos – akvarele, pastele, akrilu 

(mokė Plungės tautodailininkų vadovė Jolanta Miltenė). Stovyklos dalyviai aplankė Reginos ir Justino 

Jonušų jubiliejinę parodą Platelių dvaro svirne ir menininkų sodyboje įkurtą ekspoziciją, kurią prižiūri 

Jonušų dukra Rita, tautodailininko Stanislovo Riaubos tėviškę, Žemaitės muziejų Bukantėje, Beržoro 

bažnytkaimį. Ištvermingiausieji keliavo po Žemaitiją: aplankė restauruotą Kuršėnų dvaro sodybą, 

apžiūrėjo Zitos Paulikienės tradicinių audinių parodą, kitas ekspozicijas, amatų centrą, pėsčiųjų tiltą 

per Ventą, dalyvavo Kuršėnų vyniotinio edukacijoje. Gruzdžiuose viešėjo pas keramikę Reginą 

Mataitienę, Tryškiuose pabuvojo tautodailininko, medžio meistro Prano Dužinsko sodyboje, apžiūrėjo 

jo darbų muziejų. 

 

  
 



  
Tautodailininkų stovykla, A. Kuprelytės n. 

 

3.2. EDUKACIJOS, EKSKURSIJOS 

 

2021 m. skyriaus darbuotojai pravedė 67 edukacinius užsiėmimus, ekskursijas, žygius: A. 

Kuprelytė – 55, A. Vaškys – 4, S. Sidabras – 4, D. Staponkienė – 2, G. Sidabrienė – 1, M. 

Jankauskienė – 1, iš viso dalyvavo 679 žmonės, iš jų 240 vaikų. Daugiausiai pravesta audimo 

edukacinių užsiėmimų. 

    
Pažintinė ekskursija žydų istorijos paveldas: Laumalenkos – žydų holokausto vieta, 2021-09-21, A. Kuprelytės n. 

 

  

 

 



Amatų meistras A.Vaškys veda medžio drožybos užsiėmimus, 2021-11-06, A. Kuprelytės n. 

 
Žygis po Medsėdžius, 2021-06-25, A. Kuprelytės n. 

 

   
Žygis Plokštinės mišku (kairėje), Siberijos apžvalgos bokšte su moksleivių grupe (dešinėje), S. Sidabro n. 

 

    
 



  
Festivalio ,,Miško burtai“ metu šeimoms pravesta edukacija apie šikšnosparnius, S. Sidabro, A. Sidabraitės n. 

Gegužės 21 d. minint NATURA 2000 dieną, buvo organizuoti du žygiai gamtoje.  

Pirmojo žygio metu žygeiviai galėjo susipažinti su žemapelkėje augančiais augalais, sužinoti, 

kuo žemapelkė skiriasi nuo aukštapelkės, kokie yra svarbiausi natūralios miško buveinės komponentai. 

Žygeivius lydėjo ekologė botanikė Dovilė Staponkienė.  

Antrojo žygio metu keliauta nuo Beržoro bažnyčios iki baigiančios užkrūmyti Beržoro pelkės, 

kuri pradėta tvarkyti 2021 metais. Po to per miško buveines nueita iki 2006 metais pradėtos tvarkyti 

Velėnijos pelkės, kurioje žydėjo retosios raktažolės pelenėlės bei kiti žolynai. Ekskursijos metu 

ekologė Marija Jankauskienė supažindino su žemapelkių augalija, parodė gausiausią Žemaitijoje 

raktažolės pelenėlės populiaciją, papasakojo apie negyvos medienos reikšmę miškui bei atsakė į 

ekskursijos dalyvių klausimus. Abiejų ekskursijų organizavime talkino Paulius Mika.  

 

   
Velėnijos pelkėje labai gausiai žydėjo raktažolės pelenėlės. Pelkinių miškų buveinėje aptariamas natūralaus 

miško vertė ir negyvos medienos reikšmė, n. M. Jankauskienės. 

 

3.3. STRAIPSNIAI, INTERVIU, PRANEŠIMAI 

 

Skyriaus darbuotojai aktyviai viešino nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes, 

tradicijas, gamtosaugines temas rašydami ir publikuodami straipsnius ŽNPD interneto puslapyje, 

socialiniame tinkle, rajoniniuose laikraščiuose, kituose tinklalapiuose ar leidiniuose, duodami interviu 

filmų kūrėjams, televizijos laidoms, kitoms žiniasklaidos priemonėms, skaitydami pranešimus apie 

nacionalinį parką įvairiuose renginiuose. 2021 m. skyriaus specialistai parašė 51 straipsnį (iš jų 28 

parašė M. Jankauskienė), davė 10 interviu (iš jų 7 – A. Kuprelytė), parengė ir perskaitė 13 pranešimų 

(iš jų 12 – A. Kuprelytė). 



    
Parengtas mokslo populiarinimo straipsnis „Saugomi Žemaitijos nacionalinio parko drugiai ir gamtotvarkos 

įtaka jų buveinėms“ (23 psl.) leidiniui „Gamtos vertybės saugomose teritorijose“ IV tomas. Leidinys išleistas 

metų pabaigoje, M. Jankauskienės n. 

 

 

Skyriaus ekologė M. Jankauskienė kartu su Lankytojų aptarnavimo skyriumi kūrė filmą ŽNP 

įkūrimo 30-mečio paminėjimui – mitų apie šikšnosparnius, negyvą medieną ir bebrų daromą žalą 

paneigimas. M. Jankauskienė važinėjo po ŽNP teritoriją, pasakojo apie negyvos medienos svarbą 

miškų ekosistemoms, šikšnosparnių daromą naudą naikinant vabzdžius ir bebraviečių daromą įtaką 

biologinės įvairovės bei retų rūšių išlikimui, talkino pristatant ŽNP gamtines vertybes vietoje. 

  
Negyvą medieną mėgsta geniniai, pelėdiniai ir kiti paukščiai, gyvena daug vabzdžių ir kitų organizmų. 

Šikšnosparniai sunaikina labai daug vabzdžių, o žiemą ramiai miega šalia drugelių, n. M. Jankauskienės. 

 

  
Bebravietės svarbios ne tik kaip vandens telkiniai, bet jose peri gulbės giesmininkės, pilkosios gervės, kiti reti 

saugomi paukščiai, n. M. Jankauskienės.  

 

 

3.4. KITA VEIKLA 



 

M. Jankauskienė paruošė Ilgio ežero paukščių sąrašą su lietuviškais, lotyniškais ir angliškais 

rūšių pavadinimais. Bendraujant su Klaipėdos Jūsų muziejaus gamtos skyriaus vedėju Sauliu Karaliu, 

gauti jo piešti piešiniai, kurie panaudoti rengiant stendą apie Ilgio ežero paukščius. Parengtas tekstas 

apie Ilgio botaninį zoologinį draustinį ir pateiktos nuotraukos apie šio draustinio gamtines vertybes 

Kraštotvarkos skyriui, kurio rūpesčiu pagamint du nauji stendai paukščių stebėjimo bokšteliui.  

 

  

Kuoduotosios antys dažnai stebimos Ilgio ežere (S. Karaliaus piešiniai), klykuolių porelė Ilgyje, n. M. 

Jankauskienės. 

 

Ekologinis švietimas vykdytas bendraujant tiesiogiai su žemių savininkais, turinčiais žemės 

sklypus Platelių ežero pakrantėse, kurių dalis apaugusi juodalksniais ir baltalksniais. Įgyvendinant 

Platelių ežero gamtotvarkos planą, viena iš priemonių buvo parengti raštai ir asmeniškai įteikti 

kiekvienam žemės savininkui (18 vnt.). Su minėtais žemių savininkais aptarta ir galimybė dalyvauti 

Agrarinės aplinkosaugos priemonėse (veiklą vykdė M. Jankauskienė). Dėl šios priemonės lankyti ir 

kiti ūkininkai, pildyta specialiai sukurta duomenų bazė. Kiekvieno tokio aptarimo metu kalbėta ir apie 

natūralių pievų bei ganyklų reikšmę, jose esančią biologinę įvairovę.  

Įgyvendinant „Gausiai žydinčių” pievų projektą (apie jį plačiau 1.2.9. Indikatorinių augalų 

rūšių stebėjimai pievose) skyriaus darbuotojai M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, D. Staponkienė, S. 

Sidabras mokino ūkininkus jų pievose pažinti pievų ir ganyklų augalus, aptarė tokių natūralių atvirų 

buveinių išsaugojimo svarbą, patarė kaip ūkininkauti, kad išliktų tam tikros rūšys. 

 

  
Dukra Daiva ir tėvas Antanas Zigmantas pažįsta daugumą savo natūralių pievų augalų. Be kitų augalų jų 

pievose gausiai auga paprastieji burbuliai, vyriškosios gegužraibės, n. M.Jankauskienės. 

 



  
Jūratė ir Gabrielius užsikala kuoliukus, Vytautas gilinasi ir užsirašinėja, visi stengiasi pažinti ir įsiminti jų 

pievose augančius augalus, n. M. Jankauskienės. 

 

Ekologė M. Jankauskienė daug bendravo su kitomis gamta besidominčiomis institucijomis, 

draugijomis, mokslininkais, pavieniais asmenimis. Siekdama išsiaiškinti, ar tai tikrai viena ar kita 

augalo, gyvūno ar grybo rūšis, kėlė nuotraukas į „Lietuvos entomologų draugijos”, „Lietuvos 

voragyviai”, „Lietuvos ornitologų draugijos”, „Lietuvos herpetologų draugijos” puslapius, arba siuntė 

tiesiai ekspertams. ŽNP vertybes ji viešino ir per asmeninę paskyrą socialiniame tinkle. Daug 

susirašinėjo su ekspertais G. Švitra, B. Gliva, S. Karaliumi, V. Jusiu, D. Matulevičiūte, E. Kutorga, A. 

Vilku, kt. Konsultavo, siuntė medžiagą Plungės viešajai bibliotekai, bendradarbiavo su LOD rengiant 

naują projektinę paraišką. Nuolat palaikė ryšys su VšĮ „Pelėdų namai”, Platelių medžiotojų klubo 

pirmininku Š. Mikašausku, gamta besidominčiais Z. Ir B. Jokšais, D. Srėbaliūte ir kitais.  

Panašią veiklą vykdė ir kiti skyriaus specialistai gamtininkai G. Sidabrienė, D. Staponkienė ir 

S. Sidabras. 

 

  
Z. Jokšienė nuvedė į privačias apleistas pievas Godeliuose, kur yra didelė retų, saugomų porinių česnakų 

populiacija, Kad tai porinis česnakas patvirtino botanikė, ekspertė D. Matulevičiūtė, n. M. Jankauskienės, Z, 

Jokšienės.  

 

  



4. KITA VEIKLA  

 

4.1. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS 

 

2021 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai ir parengti atsakymai, 

išnagrinėti kiti dokumentai, pateiktos pastabos skyriaus kompetencijos klausimais dėl saugomų rūšių 

naudojimo, medžioklės saugomose teritorijose, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, miško įveisimo, kultūros paveldo ir 

kt. Iš viso parengti 82 raštai, daugiausiai jų parengė D. Abrutė. 

 

4.2. PREVENCIJA  

 

Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2021 m. 

prevencijos priemonių planą, vykdydami kontrolės ir prevencinių patikrinimų veiklą, atliko 61 

nacionalinio parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimą, rašė patikrinimo ar būklės vertinimo 

aktus, informavo atsakingas institucijas ar asmenis. Prevencinę veiklą vykdė M. Jankauskienė, S. 

Sidabras, G. Sidabrienė, D. Abrutė, A. Kuprelytė, A. Vaškys. Daugiausiai patikrinimų atliko ekologė 

M. Jankauskienė. 

 

  
Vykdant prevencinę veiklą, patikrinami ir kultūros paveldo objekai. Kairėje – specialus ženklas, informuojantis 

apie šioje vietoje esantį kultūros paveldo objektą Alkos kalną (Padegimės k.). Dešinėje – Medsėdžių piliakalnio 

teritorija, kurioje archeologais dirba barsukai, nuotr. S. Sidabro 

 

   
Kartu su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Telšių aplinkos apsaugos 

inspekcijos specialistais dalyvauta ŽNP vandens telkinių įžuvinime. Taip pat  vykdyti prevenciniai 

mėgėjiškos žūklės patikrinimai, nuotr. G. ir S. Sidabrų 

 



  
Žuvininkystės tarnybos bei AAA atstovai neša lydekaites į Rotinėnų tvenkinį ir apie 200 gr. lydekaitės tuoj bus 

paleistos į vandenį, n. M. Jankauskienės. 

 

      
Prevencinių patikrinimu metu fiksuojama ir sugadinta rekreacinė infrastruktūra. Nugaišęs barsukas. 

Apie kelyje rastus suvažinėtus gyvūnus informuojami medžioklės plotų naudotojai, nuotr. G. 

Sidabrienės 

 

     
Invazinio augalo Sosnovskio barščio sąžalynas 

Užpelkių telmologiniame draustinyje. Apie šio augalo 

naikinimo būtinybę informuotas Platelių seniūnijos 

seniūnas, nuotr. S. Sidabro 

Renkama informacija apie labiausiai šiukšlėmis 

užterštas ŽNP vietas, kad jos būtų išvalytos, nuotr. 

G. Sidabrienės 

 



  
Dėl erozijos rekultyvuotame Žvirblaičių žvyro karjere kreiptasi į Plungės r. savivaldybę. Gautas atsakymas, kad 

problema žinoma ir bus pašalinta, n. M. Jankauskienės.  

 

  
Dėl mėšlo kaupimo Visvainiuose tarpumiškio pievoje kalbėta su žemių savininku, krūva buvo užstumdyta, 

apdengta. Dėl perpildytų šiukšlių konteinerių Plokštinės stovyklavietėje kreiptasi į Plungės r. savivaldybės 

ekologę, konteineriai ir šalia sukrautos šiukšlės buvo išgabentos, n. M. Jankauskienės. 

 

  
ŽNP direkcijos atsakingi specialistai informuoti apie naujai statomus ar rekonstruojamus statinius 

(Mikytų KD), išverstas raudonas plytas, vedant elektros kabelį Platelių dvaro sodybos teritorijoje, n. 

M. Jankauskienės.  

 

 



  
Medžiotojai informuoti apie 3 įkritusius bebrus buvusiame rūsyje (Mikytų KD, bebrai tą pačią dieną išgelbėti ir 

paleisti) bei prašyta nuo kelių, kuriais vyksta pažintinis turizmas, patraukti kilnojamus bokštelius, n. M. 

Jankauskienės.  

 

   
Direkcija informuota  ir prašyta suremontuoti sutrūnijusį tiltelį į paukščių stebėjimo bokštelį ir patį bokštelį 

Pakastuvos TD, n. M. Jankauskienės. 

 

    
Patikrinimų metu randamos savavališkai įrengtos laužavietės, susidėvėjusi infrastruktūra, D. Abrutės n. 



Ištisus metus vykdytas aplinkos švarinimas. Pastebėtos šiukšlės rinktos išvykų į ŽNP teritoriją 

metu. Taip pat dalyvauta pavasarinėje aplinkos švarinimo akcijoje ,,Darom“. Jos metu surinktos įvairių 

rūšių atliekos ŽNP rekreacinėse vietose, Platelių ežero pakrantėse, kitose vietose.  

 

   
Padangos pamiškėse, pakelėse, atokvėpio aikštelėse... Ir kur tik jų nerandame, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės 

 

     
Valčių laikymo vietoje prie Rotinėnų tvenkinio surinkta 100 l šiukšlių. Gardų ozo pažintiniu taku praėjo žmogus 

ir paliko žibuoklei ,,dovanų“, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės 

 .  

    
Rekreacinės infrastruktūros aplinkoje lankytojai dažniausiai palieka maisto pakuočių atliekas, nuotr. S. 

Sidabro, G. Sidabrienės 



  
Dėl šiukšlių prie buvusio Žvirblaičių buitinių atliekų sąvartyno kreiptasi į TRAC Plungės skyrių, šiukšlės buvo 

pašalintos. Prie Ilgio ežero paliktos žvejų šiukšlės (indeliai jaukui, plastikas, buteliai) ne kartą surinktos ir 

pargabentos į konteinerius, n. M. Jankauskienės.  

 

    
Kaip ištraukti šitą plastiką ir kaip pasiekti toliau nuo kranto paskendusią šiukšlę akcijoje „Darom“? n. M. 

Jankauskienės. 

 

   
Miškuose, pagrioviuose rastos šiukšlės akcijos „Darom“ metu buvo suvežtos į išgabenimui skirtą aikštelę, n. M. 

Jankauskienės.  



4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

2021 m. skyriaus darbuotojai organizavo, koordinavo ir įgyvendino šiuos projektus: 

,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytstulpiai“, „Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas. Praeitis ateičiai“, 

,,Žemaičių tautinis kostiumas“, „Inovatyvus pritaikymas iki krikščioniško tikėjimo vietų patraukliam 

turizmui Baltijos regione – Laiko mašina“. 

 

4.3.1. KRYŽDIRBYSTĖ. ŽEMAITIJOS KOPLYTSTULPIAI 

 

2021 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą ,,Kryždirbystė. Žemaitijos 

koplytstulpiai“. Projekto metu įvyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos 

koplytstulpiai“. Jaunieji menininkai, padedami mokytojų V. Raibužio ir A. Vaškio, Beržoro senosiose 

kapinėse restauravo dvylika metalinių antkapinių kryžių, vieno kapo metalinę tvorelę, nušveitė ir 

nudažė vieną medinį kryžių Platelių bažnyčios šventoriuje, domėjosi tradiciniu kryždirbystės paveldu. 

Kryždirbystės paveldo puoselėtojai: A. Vaškys, E. Paulauskas, V. Sabaliauskas, A. Pocius, V. 

Mikalauskas, V. Krištopaitis, A. Platakis restauravo arba pagal senovines nuotraukas atkūrė tris 

koplytstulpius, keturis metalinius kryžius. 2004 m. pradėtas tautodailininko S. Riaubos skulptūrų 

kelias pažymėtas informacinėmis akmeninėmis plokštėmis (8 vnt.). Projektas baigtas nuotoline 

konferencija ,,Žemaitijos koplytstulpiai“, kurioje pristatytas Plungės ir Mažeikių savivaldybių 

kryždirbystės paveldas, išsaugojimo problemos (pranešėjai G. Ramonas ir Rūta Končiutė-Mačiulienė), 

menininkas, kryždirbys A. Vaškys pristatė tradicinius Žemaitijos koplytstulpius, jų restauracijos 

ypatumus, išsaugojimo problemas, V. Raibužis papasakojo apie kryždirbystės paveldo perdavimą 

jaunimui. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė, privatūs žmonės.  

Projektą parengė ir jį koordinavo vyriausioji specialistė A. Kuprelytė. 

 

    
Jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla, A. Kuprelytės n. 

 



     

  
Projekto įgyvendinimas, A. Kuprelytės n. 

 

4.3.2. PLATELIŲ DVARO SODYBOS PARKAS IR SODAS. PRAEITIS ATIČIAI 

 

Įgyvendinant projektą ,,Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas. Praeitis ateičiai“, pavasarį 

pradėtas atsodinti istorinis Platelių dvaro sodybos sodas. Rugpjūčio pradžioje vyko kūrybinė stovykla 

,,Būties forma – žemė", menininkai Laukas Šiupšinskas, Adomas Sviklas, Povilas Jaruševičius sukūrė 

šiuolaikinės žemės meno skulptūrinę instaliaciją ,,Ožys Augis“. Skulptūra pastatyta Platelių dvaro 

sodybos sodo pakraštyje prie tvenkinio. Platelių meno mokyklos mokiniai (vadovė mokytoja Lina 

Ruginienė) iš žolynų, šieno ir kitų gamtinių medžiagų ant tiltelio atramos netoli istorinio sodo išaudė 

kilimą ,,Sofijos reminiscencijos“, prie Platelių vinkšnos ,,pasodino pailsėti“ pelėdą, iš žolynų aplink 

akmenį nupynė ,,Saulės sūkurį“, prie sodo takelio ant medžių prikalbino įvairių paukštelių, o vieną 

medį ,,apkabino“ laukinis katinas vilpišys. Lapkričio 24 d. įvyko nuotolinė konferencija ,,Isrtoriniai 

sodai“, atlikti senųjų sodų tyrimai ir kt. Projektą remė Lietuvos kultūros taryba, privatūs žmonės. 

 



    
Istorinio Platelių dvaro sodybos sodo sodinimas, A. Kuprelytės n. 

 

    
Jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Būties forma – žemė“, A. Kuprelytės n. 

 

    
Menininkai sukūrė meninę skulptūrinę kompoziciją ,,Ožys Augis“, A. Kuprelytės n. 

 

 

4.3.3. ŽEMAIČIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS 

 

Įgyvendinant projektą buvo nupirkti siūlai audimui, vyko audimo užsiėmimai, audėjų darbai 

buvo eksponuojami Kalėdinėje parodoje Platelių dvaro svirne, organizuota audėjų išvyka į Kelmės 

tradicinių amatų centrą. Išvykos metu skyriaus vyriausioji specialistė A. Kuprelytė skaitė paskaitą apie 

žemaičių tautinį kostiumą, o audėjos susipažino su Kelmės amatų centro audėjomis, jų darbais. Taip 

pat buvo organizuota išvyka į Ylakius, aplankyta audėjos Marijos Korsakienės audinių paroda. 

Projektą finansavo Plungės rajono savivaldybė, projekto paraišką rengė, projekto įgyvendinimą 

organizavo ir koordinavo A. Kuprelytė. 

 

 

 



4.3.4. LAIKO MAŠINA 

 

Tarptautinis „seed money“ projektas „Inovatyvus pritaikymas iki krikščioniško tikėjimo vietų 

patraukliam turizmui Baltijos regione – Laiko mašina“ (Innovative communication of sacred places for 

attractive tourism in the Baltic region (Time Machine)) prasidėjęs 2020 m. toliau buvo tęsiamas ir 

2021 m. Projekte dalyvauja partneriai iš Švedijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – 

parengti paraišką tarptautiniam projektui, kurio metu būtų sukurtas tarptautinis turistinis iki 

krikščioniškojo periodo šventviečių maršrutas, apjungiantis Lietuvą, Švediją, Lenkiją, Daniją, gal dar 

ir kitas Baltijos regiono šalis. 

Projekto metu buvo parengtas klausimynas, pagal kurį kiekviena projekte dalyvaujanti šalis 

turėjo aprašyti 7–15 objektų, susijusių su iki krikščioniškojo periodo šventvietėmis. Kiekvieną mėnesį 

vyko nuotoliniai projekto partnerių pasitarimai, kuriuose buvo aptariami aktualūs projekto klausimai, 

dalijamasi turima patirtimi ir žiniomis. Projektas bus tęsiamas ir 2022 m. Projekte veiklas, susijusias su 

ŽNPD, įgyvendino D. Abrutė. 

 

4.4. TRADICINIO AUDIMO AMATO PUOSELĖJIMAS 

 

2021 m., kaip ir ankstesniais metais, buvo bendradarbiauta su Platelių audėjų klubu, kuriam 

vadovauja tautodailininkė Laimutė Puidokienė. Skyriaus darbuotoja ir aktyvi šio amato propaguotoja 

A. Kuprelytė teikė metodinę pagalbą, organizavo edukacinius audimo užsiėmimus, vykdė projektą 

,,Žemaičių tautinis kostiumas“ (daugiau apie tai 4.2.3 skyriuje). 

Nuo 2012 m Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre nuolat vyksta audimo 

užsiėmimai, yra įsikūręs Platelių audėjų klubas, jo veikloje dalyvauja 12 audėjų. Audimo moko 

tautodailininkė Laimutė Puidokienė, jai padeda kitos Platelių audėjos. Patarimais, pamokymais padeda 

Zita Baniulaitytė iš Palangos, Zita Paulikienė iš Gargždų. Klubas bendrauja su audėjomis iš Židikų ir 

Ylakių. Karantinas sustabdė Platelių dvaro sodybos audėjų veiklą, tad  pradėta rinktis į užsiėmimus tik 

vasarą. Per karantiną moterys audė namuose. Audėjos dalyvavo įvairiose parodose, konkursuose 

Plateliuose, Plungėje, Telšiuose. Audėja G. Švedienė Aukso vainiko konkurso parodoje Plateliuose 

užėmė I vietą (už taikomąją dailę – audinius žemaitiškam kostiumui).  

 

    
Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre audimo kambaryje, A. Kuprelytės n. 

 



    
Audėjų viešnagė Kelmės tradicinių amatų centre, 2021-10-04, A. Kuprelytės n. 

 

  
Respublikinė amatams skirta konferencija šiais metais vyko Platelių dvaro svirne:  žemės ūkio ministro 

sveikinimas, Anykščių tradicinio amatų centro apdovanojimas, 2021-12-11, S.Kazlauskaitės ir A. 

Kuprelytės n. 

 

 

4.5. KITA VEIKLA 

 

Skyriaus darbuotojai daug darbo laiko skyrė ir kitoms veikloms: 

▪ planų ir ataskaitų rengimas: skyriaus veiklos ataskaita (metraštis ir ataskaita VSTT), 

viešųjų pirkimų poreikio planas, skyriaus veiklos planas, renginių planas, ir kt., 

▪ duomenų bazių pildymas, tvarkymas: ŽNPD, Biomon ir kt. 

▪ materialinių vertybių apskaita, jų optimizavimo pasiūlymai, dalyvavimas inventorizaci-

nėje komisijoje, 

▪ vietos gyventojų konsultavimas gamtos ir kultūros paveldo klausimais (iš viso suteikta 

daugiau kaip 40 įvairių konsultacijų elektroniniu paštu, telefonu ir pan.), 

▪ luoto restauravimo darbai, 

▪ teisės aktų analizė, pasiūlymai, pastabos 

▪ dalyvavimas Plungės r. sav. kultūros tarybos, Žemaitijos regioninės etninės kultūros glo-

bos tarybos veikloje, 

▪ fotoarchyvų tvarkymas, skaitmeninimas,  

▪ dokumentacijos apskaita  

▪ techninių specifikacijų ir kitų viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, 

▪ dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe, 

▪ konsultavimasis, susirašinėjimas su mokslininkais, specialistais dėl rūšių apibūdinimo, 

▪ metiniai darbuotojų veiklos vertinimai, 



▪ dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose, 

▪ Plungės r. sav. kultūros projektų vertinimas, 

▪ Aplinkos ministerijos pavedimu, skyriaus specialistai konsultavo, agitavo ūkininkus pa-

sinaudoti KPP agrarinės aplinksoaugos priemonėmis ir jas taikyti savo ūkiuose, tokiu būdu prisidedant 

prie natūralių buveinių ir saugomų rūšių būklės gerinimo (analizuoti teisės aktai, surengta daugiau kaip 

50 susitikimų su ūkininkais). 

▪ bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, fiziniais ir juridiniais 

asmenimis skyriaus kompetencijos klausimais, 

▪ pasiūlymų parengimas ir pateikimas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl vertingų 

gamtinių objektų įtraukimo į gamtos paveldo objektų sąrašą, 

▪ bendradarbiauta su Telšių „Alkos“ muziejumi ir suteikta informacija projektui „Paukšte-

liai čiulbėjo, senoliai kalbėjo“, 

▪ kita veikla. 

 

   
Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo „Žybt“ nariai, vadovaujami A. Kuprelytės, surengė dvi išvykas, kurių metu 

fotografavo kultūros paveldą, tautodailininkus: Platelių dvaro sodybą, etnografines sodybas, menininkus: K. 

Striaupą, A. Kluodą, R. Puškorių, A. Vilucį, L. Žulkų ir kt., A. Kuprelytės n. 

 

 

Vaškys restauruoja luotą, 2021-01-19, A. Kuprelytės n 

 



    
Talkinta VSTT Metodinio analitinio centro darbuotojams vykdant saugomos rūšies šiaurinio auksinuko paiešką, 

pievų buveinių stebėseną ŽNP teritorijoje, nuotr. G. Sidabrienės 

 

 
G. Sidabrienė su gegužraibinių augalų specialistu M. Ryla prie Orchis mascula subsp. signifera baltažiedės 

formos egzempliorių, kol kas vienintelių tokių, aptiktų Žemaitijos nacionaliniame parke ir Lietuvoje, nuotr. S. 

Sidabro. 

 

 

Žemės savininkus, kurių prižiūrimoje pievoje labai gausiai auga vyriškosios gegužraibės, G. Sidabrienė 

supažindina su šia saugoma rūšimi, nuotr. M. Rylos.  



    
Trikamienė paprastoji eglė (Picea abies L.), auganti Plokštinės gamtiniame rezervate, 2021 m. buvo pasiūlyta 

įtraukti į gamtos paveldo objektų sąrašą. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miško biologijos 

ir miškininkystės instituto lekt. dr. Kšištof Godvod kartu su kolega įvertino šio medžio kiekybinius parametrus. 

Paprastosios eglės aukštis – 36 m, kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 4,58 m, skersmuo –1,46 m, 2 m aukštyje 

išsiskiria į 3 kamienus, nuotr. S. Sidabro, G. Sidabrienės. 

 

   
Su Pučkorių kaimo gyventoju aptariame kaip prižiūrėti pievas ir sodybą, su Mikytų KD ūkininkaujančiu Vytautu 

- kaip išsaugoti natūralias pievas ir sibirinio vilkdalgio buveinę, n. M. Jankauskienės. 

 

   
Kelis kartus buvo tikrinami žuvėdroms skirti plaustai, įrengti pagal Platelių ežero GP. Abu plaustai po žiemos 

buvo pažeisti: pietinėje dalyje pasviręs ir dalis semiama, šiaurinėje dalyje atitrūkęs nuo įtvirtinamųjų inkarų ir 

parplukdytas prie kranto. Dėl pažeidimų pašalinimo susirašinėta ir bendrauta su VSTT bei darbus atlikusiais 

rangovais. Pietinis plaustas buvo sutvarkytas, o šiaurinis taip ir liko priplukdytas prie kranto, n. M. 

Jankauskienės. 



  
Dalyvauta atsodinant obelaites Platelių dvaro sode. Išvalytos nuo sutręšusių kabyklų, kitų atliekų 3 

šikšnosparnių buveinės Plokštinėje, n. M. Jankauskienės.  

 

  
Išvalyti ir patikrinti pasiekiami inkilai. Lazdyninėms miegapelėms skirtame inkile Liepijose, buvusios įsikūrusios 

zylės, ant jų lizdo su kiaušiniais  užkrautas pelinių graužikų lizdas, n. M. Jankauskienės. 

 

   
Žiemos metu kasdien lesinti pasilikę žiemoti paukščiai lesyklėlėse ir pašiūrėje ant žemės, n. M. Jankauskienės 

 

     
Naujus informacinius ženklus senosiose kaimų kapinėse 2021 m. įrengė Platelių seniūnija, bendradarbiaudama 

su ŽNPD. 2021 m. buvo rinkta informacija apie užtvankas upėse ir perduota VSTT. Užtvanka ant Babrungo, 

nuotr. D. Abrutės 
 



 


