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KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS 2017 METŲ VEIKLOS METRAŠTIS 

Žemaitijos nacionalinio parke ir Direkcijai priskirtose teritorijose pagal kompetenciją 

vykdėme teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų 

laikymąsi, ir kontrolę.  

 Pagrindinis dėmesys kreiptas prevencinei veiklai, darbui su vietos gyventojais, atvykstančiais 

lankytojais.  

Bendradarbiauta (atlikti 9 bendri patikrinimai) su VĮ Telšių miškų urėdijos kontrolės skyriaus, 

Kultūros paveldo departamento Telšių padalinio pareigūnais, Platelių, Žemaičių Kalvarijos seniūnais.  

Ypač daug bendrauta su Parko gyventojais, sprendžiant jų konfliktines situacijas Platelių 

miestelyje, Beržoro kaime, Pauošnių k.  

Bendrauta su Parko lankytojais. Dalis jų, ypač žvejai mėgėjai, jausdami atsakomybę ir 

pilietinę pareigą, praneša apie įtarimus ar galimai neteisėtą veiklą. Vienas neteisėtas žūklės atvejis 

pasitvirtino. Kartu su Plungės aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais Beržoro ežere aptiktas 

statomas tinklas. O kitais kartais pranešta apie neaiškios paskirties plūdurus, paliktus vėžiavimo 

masalus - gyvūnų gaišenas, galimai užterštą ežero vandenį, nutrauktas lieptų tvirtinimo grandines ir 

kt. 

Atlikt 48 planiniai 43 neplaniniai patikrinimai, 60 išvykimų įvairioms aplinkybėms nustatyti 

ir reaguojant į pranešimus, 9 patikrinimai valstybiniuose draustiniuose. 

 

 

 



  

 

 

  

2017 m. atlikti patikrinimą ir pateikėme išvadą kilus konfliktui tarp kaimynų Gondingos 

kraštovaizdžio draustinyje privažiavimo kelio per upę į privačius sklypus. Kartu su ŽNPD 

direktoriaus pavaduotoju atlikome patikrinimą Plinkšių kraštovaizdžio draustinyje, nagrinėjant 

statybų klausimus. Kartu su kitais kolegomis atlikti dar kitų 5 valstybinių draustinių patikrinimai. 

 



 

  

Vasaros lankytojų srautai prie Platelių ežero . 

Vasaros rekreacinio sezono metu lankytojams teritorijoje suteikta dešimtys konsultacijų apie 

lankomus objektus, pramogų, mėgėjiškos žūklės ir kitas poilsio galimybes, teisės aktų reikalavimus 

Žemaitios nacionaliniame parke. 



 

 

Žvejams mėgėjams sezoniškumo nėra.  

 



2017m. atlikta 20 mėgėjiškos žūklės patikrinimų. Nustatyta, kad žvejai turėjo žūklavimo teisę 

suteikiančius dokumentus. Dauguma žūklautojų – pensininkai, antrieji pagal gausumą - poilsiui grįžę 

emigrantai. 

   

 

 

 

Sprendžiant kaimynų ginčus dėl lietaus nuotekų tvarkymo, invazinių augalų plitimo 

bendradarbiavome su Platelių seniūnijos darbuotojais. 

Kartu su Šiaulių regiono Plungės aplinkos apsaugos pareigūnais dalyvauta 4 patikrinimuose 

vykdant gyvosios gamtos, nuotekų šalinimo patikrinimus Platelių miestelyje ir Beržore.  



  

  

 

 Vandališkos ir neteisėtos veiklos padariniai miškuose, stovyklavietėse aptikti po savaitgalinių 

ir naktinių lankytojų „siautėjimų“. VĮ Telšių miškų urėdijos Platelių girininkui tokios „veiklos“ jau 

senai neteko matyti. 

 



 

Glaudaus bendrarbiavimo pavyzdys: Direkcijos įrengtą Gečaičių rekreacinę teritoriją prižiūri  

Žemaičių Kalvarijos seniūnija. 

 

 

 



  

Katu su VĮ Telšių miškų urėdijos kontrolės pareigūnais atlikome rezervatų būklės, lankymo 

režimo užtikrinimo, ūkininkavimo miškuose patikrinimus.  

  

Parko lankytojai, o ypač vietiniai gyventojai, nepakantūs gamtos teršėjams. Sekmadienio 

pranešimas telefonu ir Platelių miestelio paplūdymyje pasekmės pašalinamos.  



  

Neatsargus šiukšlių deginimas, garbaus amžiaus Mikytų kaimo gyventojui, galėjo baigtis 

tragedija. Teko darbuotis iš petis. 

  



  

 

 Tvarkomos nelegalaus poilsiavimo vietos. Pilies saloje vieno patikrinimo metu aptikta 

nelegalaus stovyklavymo vieta buvo panaikinta.  

  

  

Aptiktas apleistas, galimai dingęs automobilis, apie jo buvimo vietą informuota policija. 

Automobilis per vasarą buvo suniokotas, padegtas ir tapo atlieka, o prieš Naujuosius metus pašalintas. 

 



 

 

  

  

Atliekamas kraštovaizdžio, pažeistų teritorijų, ES lėšomis sutvarkytų teritorijų stebėsena, 

tikrinami senieji buvę kolūkiniai karjerai, rekultivuotos pažeistos teritorijos. Bendrauta su žemės 

sklypų savininkais, seniūnais dėl pažeistų teritorijų priežiūros , rekultivavimo klausimais, įrengiant 

informacinius stendukus. VĮ Telšių miškų urėdija užlygino iškasinėjimus Mikytų kraštovaizdžio 

draustinyje buvusiame Barstyčių k. karjere. 

 



 

  

  

Bendrauta su ūkininkais dėl Sosnovskio barščio naikinimo, teiktos rekomendacijos dėl 

šienavimo būdo pasirinkimo siekiant išsaugoti gyvūnus. 



  

 

Dalyvavome inventorizuojant Sosnovskio barščio paplitimą Parke, kartu su Gamtos ir 

kultūros paveldo specialistais bendravome su valdų savininkais. Žvirblaičių kaimo gyventojai 

dalinasi invazinio augalo naikinimo patirtimi. 

Bendraujant su vietos gyventojais suteikta daug atsakymų į klausimus apie Žemaitijos 

nacionalinio parko tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, saugomoje teritorijoje saugomų buveinių ir 

rūšių apsaugą, specialiuosius miškų, žemės ir vandens apsaugos reikalavimus. 

  



 

  

Pavasarinės ir rudeninės migracijos metu sulaukiame pranešimų apie Žemaitijos nacionalinio 

parko keliuose žuvusius gyvūnus. 2017 m. gauti pranešimai apie kelyje žuvusius gyvūnus: 1 stirną, 2 

barsukus, 1 usūrinį šunį. Apie aptiktus, galimai valkataujančius šunis, jų ar vilkų pėdsakus –

pranešimų nuolat sulaukta iš medžiotojų žiemą. Tenka būti tarpininku tarp medžiotojų ir sodybų 

šeimininkų dėl gyvūnų daromos žalos. Šernų išrausos Visvainių kaimo sodyboje. 

 



  

 

 Rotinėnų tvenkinys – Parko „Žvejų rojus,“ 2017 m. buvo įžuvintas divasariais karpiais, Ilgio 

ir Beržoro ežerai –paaugintomis starkių lervutėmis. 

 

 

 



Vasarą gautas paklausimas iš Telšių rajono administracikos, apie privačiame vandens 

telkinyje aptiktą invazinę žuvį – rytinį gružlelį. Paklausėjui suteikta informacija apie žuvies 

biologines ypatybes, grėsmes vandens telkinio bioįvairovei ir kt.  

 

 

  

Didelės žiedadulkių sankaupos vandens paviršiuje panašios į teršalus, klaidina žvejus ir kitus 

parko lankytojus.  

MONITORINGAS 



 

Pavasarinių ir rudens potvynių metu vykdoma Žemaitijos nacinalinio parko direkcijai 

priklausančių Rotinėnų tvenkinio ir Platelių ežero hiroįrenginių įrenginių priežiūra. Vygdomas 

Platelių ežero vandens lygio kitimo monitoringas. Metų pabaigoje (2017-12-14) užfiksuotas Platelių 

ežero vandens lygio absoliutus rekordas: 146,6739 metro virš jūros lygio (vidutinis Platelių ežero 

vandens lygis 146,30 m virš jūros lygio). 

 

 



 

 

2017 m. vasario 3 d. atlikome Platelių ežero giliausios vietos paiešką. Matavome plienine 

juosta. 

 

2017 m. balandžio mėn. 1 d. ant Platelių ežero aptikti neatpažinti dideli pėdsakai. 

 



 

  

Atliekant kraštovaizdžio monitoringą buvo vertinamas ūkininkavimo poveikis gamtinei 

aplinkai ir kraštovaizdžio kaita. Parengta 2017 m. kraštovaizdžio monitoringo ataskaita. 

 

 

 



 

Nuo birželio mėnesio vidurio iki rugpjūčio - atviruose kraštovaizdžiuose, šienaujamose 

pievose šienainio ritiniai rodo kintančias gyvulininkystės tendencijas. Ganymą keičia galvijų šėrimas 

fermose. 

 

Dalyvavome gulbių giesmininkių buveinių vietos savybių vertinimo darbuose. 



 

Jau treti metai stebimas didžiųjų kormoranų populiacijos poilsio vieta Platelių ežero Auksalės 

pusiasalyje. Kol kas lizdų nerasta. 2017 m. išmatomis nuklotas plotas yra 25 a. (2016 m. – buvo 23 

a.) . Spalio 2 d. ežere buvo apie 150 vnt. šių paukščių.  

 



 

 

Vykdytas gamtos paveldo objektų monitoringas. 



  

 

  

Vykdoma nuolatinė gamtos paveldo objektų būklės stebėsena, žinomų ir naujų plėšriųjų 

paukščių lizdų patikra ir paieška naudojant droną. 

 



  

 

 

  

 

 

 



Barsukai rausdami olas keičia reljefo formas, upiniai bebrai tvenkdami vandens tėkmes 

formuoja kraštovaizdį, kuria buveine kitoms rūšime. Kartu su Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus 

specialistais dalyvavome inventorizuojant ES svarbių rūšių kraujalakinio melsvio, gulbių 

giesmininkių, dirvinio sėjiko, tikučio, lūšių valstybinio monitoringo ir jų buveinių vertinimo 

programose. Gulbių giesmininkių monitoringe panaudotas bepilotis orlaivis ,,Phantom-3“ leido 

efektyviau ir sparčiau surasti paukščius sunkiai prieinamose pelkėse. 2017 m. atlikome ir plėšriųjų 

paukščių lizdų inventorizaciją ir Lietuvos Raudonosios knygos rūšių žinomų buveinių 

inventorizaciją, naujų paiešką.  

  

2017 m. buvo vykdytas rekreacinės digresijos monitoringas. Situacija gerėja, nutrypti plotai 

mažėja ypač Šventorkalnio archeologiniame draustinyje. Daugiausiai digresijos taškų ir didžiausias 

digresijos plotas užfiksuotas tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio 

draustinio. 

   

 Potencialių gamtos paveldo objektų ąžuolų apsauga nuo bebrų dantų.  



  

 

Žiemą, ledui sukausčius ežerus, vasario mėn. buvo galima atlikti šakotosios ratainytės 

populiacijos (LRK 3 ) ir jos buveinės Laumalenkose būklės vertinimą. Vasaros metu šios vietos yra 

neįžengiamos. Deguonies kiekio matavimai pavasarį mažuosiuose ežeruose parodė, kad žuvų dusimo 

grėsmės nėra. Informacija perduota Gamtos ir kultūros paveldo skyriui.  

 



  

  

Lūšių valstybinio monitoringo metu Aukštajame tyre ir Žemaitijos nacionaliniame parke. 

 

NAUJOSIOS VERTYBĖS 

Ankstyvą pavasarį, miškuose, dar nesuvešėjus augalijai, lengviau pastebėti paslaptingas ir 

išskirtines reljefo formas, riedulius, didžiuosius medžius.  

 



 

 

 

  



Medsėdžių geomorfologiniame draustinyje aptiktas iki tol nežinomas šaltinis.  

 

 

Stirbaičių miškuose rasti neįprastų formų ir dydžių akmenys. 

 

   

 Ekspertinis vertinimas. Naujų lizdų, gyvūnų buveinių naujų rūšių atradimai yra ilgo ir 

nuoseklaus darbo rezultatas,. Atokvėpio minutė, po Girkontės pilalės tvarkymo talkos.  



  

Išskirtinio dydžio dvilapis purvuolis, kaip ir netikėtas susitikimas su barsukų šeimyna 

vienodai nustebino. 

   

Dirvinė raugė labai retas nykstanti augalas aptinkamas tik dirbamuose laukuose. Gulbės 

giesmininkės savo jauniklius parodo labai retai.  

BENDRADARBIAVIMAS 

  



  

Nuosėdų tyrimai, kuriuos atliko Gamtos tyrimų centro Geologijos – geografijos sektoriaus 

mokslininkai dr., profesorius J. Mažeika, dr. R. Paškauskas 2017 m. vasario mėn., parodė gerą 

Platelių ežero būklę ir jo gebėjimą apsivalyti.  

 

 Teikėme informaciją Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo ir 

Kultūros paveldo departamento specialistams, archeologams apie žinomų ir naujai aptiktų galimai 

vertingų, saugotinų kultūros, archeologijos objektų būklę dėl vertės nustatymo ir apsaugos poreikį.  

  

Medsėdžių piliakalnio apylinkėse. 



  

Avižokalnio prieigose aptiktas riedulys su ženklais sudomino kultūros paveldo specialistus. 

  

Nuolatiniai direkcijos konsultantai, kultūros paveldo puoselėtojai Stanislava Stripinienė ir 

Antanas Bernatonis dalijasi savo patirtimi ir žiniomis.  

  

Dubenėtas akmuo Užpelkių miške. 



 

  

Pikelio kapų kalnelyje aptikus suopio lizdą radome olas. Rausdami barsukai išrausė senus 

žmonių palaikų likučius.  

 

 

Pikelio kapų radiniai sudomino Kultūros paveldo departamento archeologus (žinduolio 

galimai apeiginis kaulas su ženklais) . 



 

Daug archeologinių ir geologinių paslapčių neatskleista Medsėdžių plokštikalvės griovose, 

atragių keterose ir grunto gelmėse. 2017 metais Lietuvos geologijos tarnybos geologė Asta Jusienė 

tyrinėjo ypač vertingus atragius („Dvynius“), kurie sudomino ir kultūros paveldo departamento 

specialistus. 

 

  

Talkinta Lietuvos geologijos tarnybos mokslininkams Vidui Mikulėnui parenkant Platelių 

ežero krantų atkarpas valstybinei krantų erozijos monitoringo programai. 



 

2017m. teko remontuoti ir perkelti Plokštinės ir Rukundžių gamtinius rezervatus kertančių 

kelių užtvarus. Ežerų pakrantėse, valstybiniuose miškuose ir Platelių dvaro parke iškėlėme 15 inkilų 

dančiasnapiams, 10 smulkiesiems žvirbliniams paukščiams. 

 

Apie išplautas kelių pralaidas, pakibusius medžius, nutrauktus elektros laidus perduota 

informacija atsakingoms institucijoms. 



  

Balandžio mėnesį organizuotoje talkoje „DAROM“ dalyvavo apie 40 Platelių seniūnijos, VĮ 

Telšių miškų urėdijos, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų. Šiukšlės rinktos Platelių 

ežero pakrantėse, pėsčiųjų dviračių tako aplinkoje. Surinktos atliekos buvo rūšiuojamos. 

 

  

Vykdant prevencinę veiklą dirbta su vietos mokyklomis - pravestos 4 ekskursijos, skaitytos 4 

paskaitos, parašyta 10 straipsnių, skelbtų „Plungės“ laikraščio priede “Šventorkalnis” ir Direkcijos 

tinklalapyje. Bendradarbiauta ir teikta informacija apie Direkcijos veiklą, ST reikšmę Plungės krizių 

centro bendruomenei. 



 

Kraštotvarkos skyrius specialistai nagrinėjo ir paruošė atsakymus į gautus prašymus, 

užklausimus ir raštus. Išnagrinėjo 312 žemės kadastrinių matavimų bylų, suderino 249. Išnagrinėti 

47 miškotvarkos projektai, iš jų suderinti 41, išnagrinėti ir suderinti 10 prašymų ,,Dėl biržių atrėžimo 

medžiagos“. Išduotos 23 pažymos ,,Apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško 

savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „su Natura 2000 ir vandens 

pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ ir parengta 1 

apsaugos sutartis. 

 

  


