2018 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje dirbo šie darbuotojai: Daiva Abrutė (vedėja),
Aldona Kuprelytė (vedėjo pavaduotoja), Gitana Sidabrienė (vyriausioji specialistė), Marija
Jankauskienė (vyriausioji specialistė), Antanas Vaškys (medienos meistras), Aivaras Alminas
(neformaliojo ugdymo specialistas (žemaitiškų dainų ir šokių mokymas), 0,25 etato), Povilas Rubinas
(neformaliojo ugdymo specialistas (lietuviško ritinio mokymas), 0,25 etato).

1. MONITORINGAI, TYRIMAI
2018 m. buvo vykdomi šie stebėjimai ir tyrimai:
1)
Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programa
2)
Žiemojančių šikšnosparnių apskaita
3)
Invazinių augalų tyrimai
4)
Saugomų rūšių tyrimai
5)
Žiemojančių vandens paukščių apskaita
6)
Plėšriųjų paukščių lizdaviečių paieška ir tikrinimas
7)
Atliktų etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas)
8)
Kaimo kapinių būklės tyrimas
9)
Mažosios architektūros objektų būklės tyrimas
10) Kultūros objektų, turinčių vertės požymių, tyrimas (inventorizavimas)
1.1. VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO 2018–2023 M. PROGRAMA
Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą 2018 m. buvo
vykdomas gyvosios gamtos monitoringas ir kraštovaizdžio monitoringas (kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas).
1.1.1. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS
Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą buvo stebimos šios
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų (tarp jų ir paukščių) rūšys, kurių apsaugai būtina steigti saugomas
teritorijas „Natura 2000“ tinkle:
▪ auksuotoji šaškytė – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“,
▪ dvijuostė nendriadusė – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“,
▪ vapsvaėdis – PAST ,,Plinkšių miškas“.
Monitoringas atliktas vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. pavedimu Nr. V-121 ,,Dėl Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023
metų programos uždavinių įgyvendinimo 2018 metų planų įgyvendinimo“. Monitoringas vykdytas
pagal metodikas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 ,,Dėl Europos Bendrijos svarbos rūšių
monitoringo metodikų patvirtinimo“. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S.
Kvašinskas, S. Sidabras. Monitoringo duomenis į duomenų kaupimo bazę (Biomon2) naudojant QGIS
programą suvedė G. Sidabrienė.
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1.1.1.1. AUKSUOTOSIOS ŠAŠKYTĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS
Auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas vykdytas 2018 m. gegužės, birželio mėn.
BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. Atliktos dvi apskaitos Burgio apyežerio pelkėje
(Paburgės kraštovaizdžio draustinyje) ir Siberijos pelkėje (Siberijos telmologiniame draustinyje).
Pelkės, kuriose vykdytas auksuotosios šaškytės monitoringas, priklauso šarmingų žemapelkių ir
tarpinių pelkių bei liūnų buveinių kompleksui. Pelkės pakraščiuose, besiribojančiuose su medynais,
gausiai auga mitybinis augalas – pievinė miegalė. Pagrindinės grėsmės šioms buveinėms – užaugimas
sumedėjusia augmenija, nendrėmis.
Monitoringo metu buvo tikrinamos auksuotajai šaškytei gyventi tinkamos pelkių buveinės,
vertinami tų buveinių kokybiniai parametrai, transektose skaičiuojami suaugėliai drugiai. Pirmos
apskaitos metu drugiai pastebėti ir Burgio (2018 06 01), ir Siberijos pelkėse (2018 05 31), atitinkamai
– 6 ir 12 individų. Antros apskaitos metu stebėti tik du individai Siberijos pelkėje.
2015 m. auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas buvo atliktas tik Siberijos pelkėje.
Minėtais metais pelkėje neaptikta nei vieno šios rūšies drugelio, nors nuo 2006 m. buvo žinoma, kad
jis čia gyvena. Tai galėjo lemti nepalankios meteorologinės sąlygos ar monitoringui pasirinktas
netinkamas laikas. 2018 m. stebėjimai parodė, kad auksuotosios šaškytės lokali Siberijos pelkės
populiacija gyvybinga. Burgio pelkėje auksuotosios šaškytės lokali populiacija taip pat žinoma nuo
2006 m. 2018 m. stebėjimai patvirtino, kad ši rūšis šioje pelkėje tebegyvena.

Auksuotoji šaškytė Burgio pelkėje, nuotr. G.
Sidabrienės

Savanorė Elisa Di Marco padeda atlikti
auksuotosios šaškytės stebėjimus, nuotr. G.
Sidabrienės

Burgio apyežerio pelkės dalyje, kurioje
stebėtos auksuotosios šaškytės, įsivyrauja
berželiai, nuotr. G. Sidabrienės

Pievinė miegalė – vienas iš auksuotosios
šaškytės vikšrelių mitybinių augalų, nuotr.
G. Sidabrienės
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Auksuotosios šaškytės buveinė Siberijos
pelkėje, nuotr. G. Sidabrienės

Auksuotoji šaškytė ant trilapio pupalaiškio
žiedyno Siberijos pelkėje, nuotr. G. Sidabrienės

1.1.1.2. DVIJUOSTĖS NENDRIADUSĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS
Birželio mėnesį vykdytas dvijuosčių nendriadusių valstybinis monitoringas trijuose vandens
telkiniuose: Užpelkių kūdroje (Užpelkių telmologinis draustinis), Pakastuvos tvenkinyje (Pakastuvos
telmologinis draustinis), Burgalio ežere (Paburgės kraštovaizdžio draustinis). Kiekviename vandens
telkinyje buvo merkiama po 10 gyvagaudžių gaudyklių su masalu viduje. Atliktas vienas pakartojimas.
Iš viso trijuose vandens telkiniuose pagautos 4 dvijuostės nendriadusės. Daugiausiai, 3 individai,
pagauti Burgalio ežere. Vienas individas – Pakastuvoje. Tuo tarpu Užpelkių kūdroje nepavyko pagauti
nei vienos dvijuostės nendriadusės. Į gaudykles pakliuvo ir kita Lietuvos raudonosios knygos vabalų
rūšis plačioji dusia – po dvi Užpelkių kūdroje ir Burgalio ežere.
2018 m. dvijuostės nendriadusės valstybinis monitoringas vykdytas antrą sykį. Pirmasis
atliktas 2015 m. Tada Užpelkių kūdroje ir Burgalio ežere buvo sugauta po 4 dvijuostes nendriaduses,
Pakastuvoje – viena. Sugautų individų skaičiaus pokytis Burgalio ežere nežymus, o Pakastuvoje –
nėra. Tuo tarpu Užpelkių kūdroje nulinį rezultatą 2018 m. galėjo lemti ir atsitiktinumas, kadangi
buveinė nuo 2015 m. yra visiškai nepakitusi, labai geros būklės, ją neigiamai įtakojančių faktorių
nepastebėta. Tik tolimesni stebėjimai parodys dvijuostės nendriadusės būklę šiame vandens telkinyje.

Viena iš dešimties gyvagaudžių gaudyklių, sumerktų Užpelkių kūdroje, nuotr. G. Sidabrienės.
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Gaudyklės turinys išpilamas į vonelę. Identifikuojama dvijuostė nendriadusė, nuotr. G. Sidabrienės
1.1.1.3. VAPSVAĖDŽIO VALSTYBINIS MONITORINGAS
Vapsvaėdžio valstybinis monitoringas vykdytas gegužės-rugpjūčio mėnesiais Plinkšių miško
biosferos poligone, turinčiame Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos ,,Plinkšių miškas“
(PAST) statusą. Pagal naująją metodiką, vapsvaėdžio apskaitos ciklas apima dvejus metus iš eilės, t.y,
2018-2019 metus. Vapsvaėdžių gausa vertinta trijų apskaitų metu dešimtyje stacionarių taškų, kurie
išdėstyti apie visą biosferos poligoną iki kilometro atstumu nuo jo ribos. Monitoringo metu buvo
registruoti visi pastebėti vapsvaėdžiai, nustatomos jų teritorinės poros, tikrinamos žinomos plėšriųjų
paukščių lizdavietės ir ieškoma naujų. Taip pat vertinti tokie parametrai kaip maitinimosi teritorijų
pokyčiai, vapsvaėdžiui išskirtų veisimosi vietų ir jų zonų būklė biosferos poligone.
Monitoringo metu patikrintos devynios į duomenų bazes įtrauktos plėšriųjų paukščių
lizdavietės ir rasta viena nauja. Iš rastų septynių lizdaviečių, vapsvaėdis gyveno tik vienoje. Dvi
lizdavietės apleistos, vienoje – išvirtęs lizdinis medis, vienoje įsikūręs paprastasis suopis, dvi
lizdavietės priklausė jūriniam ereliui. Dvi lizdavietės nerastos. Patikrintos 5 vapsvaėdžio veisimosi
vietos ir jų apsaugos zonos, lokalizuotos pagal Plinkšių miško biosferos poligono nuostatus. Nei
vienoje iš jų liepos trečią-rugpjūčio pirmą dekadomis ūkinė veikla nevyko.
Monitoringo metu nustatytos 7–8 tikėtinos perinčių vapsvaėdžių poros PASTe. Antraisiais
ciklo metais (2019) perinčių vapsvaėdžių porų skaičius bus tikslinamas. Nuo 2006 m., kas trejus metus
vykdomo šios rūšies monitoringo duomenys rodo, kad vapsvaėdžio populiacija PASTe, su nedideliais
gausos svyravimais, išlieka stabili.
Vapsvaėdžių monitoringo metu stebėtos kitos retos paukščių rūšys: jūrinis erelis, mažasis
erelis rėksnys, erelis žuvininkas, juodasis peslys, sketsakalis, pelėsakalis, juodasis gandras.

Vapsvaėdžių stebėjimo taškas prie šiaurrytinės
biosferos poligono dalies. Atvirame
kraštovaizdyje pasėliai, nuotr. G. Sidabrienės

Vapsvaėdžių stebėjimo taškas prie Markijos upelio
slėnio. Slėnyje aliuvinės pievos nešienaujamos,
užkrūmija, nuotr. G. Sidabrienės
5

Vapsvaėdžio lizdas p. eglėje,
nuotr. G. Sidabrienės

Plėšriųjų paukščių lizdaviečių tikrinimo metu vienas lizdas
rastas sunykęs, išvirtus lizdiniam medžiui, nuotr. G.
Sidabrienės
1.1.2. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS

Įgyvendinant kraštovaizdžio monitoringo 2018 m. planą Gamtos ir kultūros paveldo skyriui
buvo pavesta stebėti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymą,
atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją prieš ir po tvarkymo darbų. Monitoringo metu buvo
stebėta 18 teritorijų. Monitoringą vykdė M. Jankauskienė, talkino G. Sidabrienė.

Velėnijos pelkė ir informacinis stendas prieš tvarkymo darbus, 2018 05 30, nuotr. M. Jankauskienės
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Velėnijos pelkė prieš tvarkymo darbus, 2018 05 30, nuotr. M. Jankauskienės

Velėnijos pelkė po tvarkymo darbų, 2018 08 17, nuotr. M. Jankauskienės

Velėnijos pelkė ir informacinis stendas po tvarkymo darbų, 2018 09 06, nuotr. M. Jankauskienės
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Mažojo varpenio augimvietė Jogaudų k. prieš tvarkymo darbus, 2018-07-19 (kairėje) ir po tvarkymo
darbų, 2018-08-20 (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Raktažolės pelenėlės buveinė prieš tvarkymo darbus, 2018-05-28, nuotr. M. Jankauskienės

Raktažolės pelenėlės buveinė po tvarkymo darbų, 2018 08 20, nuotr. M. Jankauskienės
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Sibirinio vilkdalgio buveinė prieš tvarkymo darbus, 2018-07-17, nuotr. M. Jankauskienės

Sibirinio vilkdalgio buveinė po tvarkymo darbų, 2018-08-20, nuotr. M. Jankauskienės

Vertinga pievų buveinė (2) Pakastuvos telmologiniame draustinyje prieš tvarkymo darbus, 2018-0601, nuotr. M. Jankauskienės
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Vertinga pievų buveinė (2) Pakastuvos telmologiniame draustinyje po tvarkymo darbų, 2018-08-20,
nuotr. M. Jankauskienės

Pieva (1) Pakastuvos telmologiniame draustinyje prieš tvarkymo darbus, 2018-07-15, nuotr. M.
Jankauskienės

Pieva (1) Pakastuvos telmologiniame draustinyje po tvarkymo darbų, 2018-08-20, nuotr. M.
Jankauskienės
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Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate (vad. Mėtų pieva, centro koordinatės 368001, 6210060 (LKS))
prieš gamtotvarką. Matosi negausios buvusių lapuočių krūmų bei medžių atžalos, nuotr. M.
Jankauskienės, 2018-07-19

Bendras nušienautos Mėtų pievos vaizdas į pietų pusę (kairėje), miškinės mėtos pievoje (centre),
vakarinėje dalyje auga senas kadagys (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-20
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Dalį pievos Plokštinės gamtiniame rezervate (centro koordinatės 368502, 6210081 (LKS))užtvindė
bebrai, jos nebeįmanoma šienauti. Drėgnoje pievoje matosi atžalos, vyrauja aukštieji žolynai, kitur
šienaujamų mezofitų pievoms būdinga augalija, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-06-01

Matosi užtvindytos bei nešienautos ir nušienautos pievos skirtumas. Nuo drėgmės pertekliaus varpinės
žolės labai greit atželia, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-20

Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate (centro koordinatės 368444, 6210187 (LKS), vad. raktažolės
pelenėlės pieva) prieš gamtotvarką birželio 1d. (kairėje) ir liepos 19 d. (dešinėje). Žydi gluosnialapiai
debesylai, nuotr. M. Jankauskienės
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Kaip ir kitos vertingos rezervato pievos raktažolių pieva buvo šienaujama rugpjūčio pradžioje, nuotr.
M. Jankauskienės, 2018-08-20

Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate prie monitoringo stoties (centro koordinatės 368173, 6210250
(LKS)) iš rytų pusės ir iš vakarinės pusės, matosi įvirtę medžiai, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-06-01

Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate prie monitoringo stoties po tvarkymo darbų, nuotr. M.
Jankauskienės, 2018-08-20
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Gaudupio (Šeirės) pelkė prieš tvarkymo darbus. Buvo labai užkrūmijusi Platelių ežero pakrantė ties
Gaudupio ištakomis. Kai kuriose vietose žolinė augmenija ir atžalos siekė pusė žmogaus ūgio, nuotr.
M. Jankauskienės, 2018-07-19

Sutvarkytos Gaudupio pelkės žiotys. Matosi ryškus skirtumas tarp nušienautų ir nešienautų plotų,
nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-20

Pieva šiaurinėje Gaudupio pelkės pusėje (centro koordinatės 364697, 6215964 (LKS)) prieš
gamtotvarką, nuotr. M. Jankauskienės 2018-05-28
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Šiaurinėje Gaudupio pelkės pusėje esanti pieva po tvarkymo darbų, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-0820

Pietinėje Gaudupio pusėje esanti pieva (centro koordinatės 364746, 6215357 (LKS)) prieš tvarkymo
darbus, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-07-19

Pieva pietinėje Gaudupio pelkės pusėje po nušienavimo, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-20
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Šatos pieva nuo stendo link pietvakarių pusės prieš gamtotvarką (gamtotvarką vykdė Valstybinių miškų
urėdijos Telšių regioninis padalinys), nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-09

Šatos upės slėnio pieva po nušienavimo, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-08-20

Pievoje prie Siberijos apžvalgos bokšto matosi nešienautų žolių pernykščiai stiebai, želia gausialapiai
lubinai, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-05-22
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Pieva prie Siberijos apžvalgos bokšto po atliktų gamtotvarkos darbų, nuotr. D. Abrutės, 2018-10-31

Nendrynai ties Briedinės pelke prieš tvarkymo darbus, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-07-25

Nendrynai ties Briedinės pelke po tvarkymo darbų. Pjaunant nendrynus juostomis paliekama galimybė
pasislėpti vandens paukščiams, pagerėja vėjo prapučiamumas, sąnašų išnešimas į krantą, nuotr. M.
Jankauskienės, 2018-08-20
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Auksalės pusiasalio pelkė prieš gamtotvarką buvo labai užaugusi krūmais, medžiais, nendrėmis, nuotr.
M. Jankauskienės, 2018-02-07

Užbaigus gamtotvarkos darbus, atsivėrė plačios erdvės apie Auksalės pusiasalyje esantį Piktežerį,
nuotr. M. Jankauskienės, 2018-03-25

Auksalės pusiasalio pelkėje matėsi medžių ir krūmų atžalos, atauginėjo nendrynai, nuotr. M.
Jankauskienės, 2018-08-20
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Pelkė Auksalės pusiasalyje po tvarkymo darbų, nuotr. M. Jankauskienės, 2018-09-27

Šončelio sala prieš, 2018-06-28 (kairėje) ir po, 2018-09-27 (dešinėje) tvarkymo darbų, nuotr. M.
Jankauskienės
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1.2.ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA PLOKŠTINĖJE

Šikšnosparnių skaičius, vnt.

2018 m. kovo mėn. vykdyta žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje. Patikrintos 4
šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Iš viso suskaičiuoti 89 šikšnosparniai (kaip ir 2017 m.), iš kurių
daugiausiai žiemojo pirmame (29) ir ketvirtame (26) rūsiuose. Aptiktos 3 šikšnosparnių rūšys. Net 70
proc. visų aptiktų žiemojusių šikšnosparnių sudarė šiauriniai šikšniai. Išsamesnė informacija pateikta
1-3 pav. Tyrimą atliko G. Sidabrienė, talkino S. Sidabras.
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Vykdant šikšnosparnių apskaitą tenka įdėmiai apžiūrėti kiekvieną rūsio užkaborį, nuotr. S. Sidabro

Vandeniniai pelėausiai (kairėje) palubėje ir šiaurinis šikšnys ant sienos (dešinėje), nuotr. S. Sidabro
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1.3. INVAZINIŲ AUGALŲ (GAUSIALAPIO LUBINO) TYRIMAI
Mėlynai žydintys gausialapiai lubinai (Lupinus polyphyllus) džiugina daugelio akį. Bet tai
agresyvūs invaziniai augalai, kurie išstumia vietines augalų rūšis ir greitai plinta. Jų beveik neėda
gyvuliai bei žvėrys, sėklomis nesimaitina paukščiai, peliniai graužikai. Tai iš Šiaurės Amerikos kilęs
augalas, kuris Lietuvoje pradėtas platinti maždaug prieš 50 metų. Platintas miško kvartalinėse,
pamiškėse siekiant praturtinti dirvas azotu ir norint išvengti gaisro plitimo. Prie mūsų sąlygų labai
gerai prisitaikė ir išplito pievose, ganyklose, miškų aikštelėse, dalinai ar visiškai išstumdami ten
augančias vietines rūšis. Vietovėse, kuriose įsiveisia gausialapiai lubinai, buvusios augalų bendrijos
sunyksta, jų vietą užima azotamėgių augalų (daugiausia dilgėlių ir kiečių) sąžalynai. Ypač pavojingas
pievų ir smėlynų buveinių biologinei įvairovei.
Vykdant ES ir Lietuvos Respublikos lėšomis remiamą retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių
gausos reguliavimo programą, gausialapiai lubinai buvo naikinami saugomų teritorijų vertingose
pievose bei ganyklose. Žemaitijos nacionaliniame parke gausialapis lubinas 2013-2014 metais buvo
naikinamas 56 ha plote Babrungėnų, Beržoro, Stirbaičių bei Pučkorių kraštovaizdžio draustiniuose.
Projektui pasibaigus vėl pradėjo užauginėti valstybinėje žemėje esančio Pučkorių piliakalnio rytinė
dalis. Kitą šio piliakalnio dalį galvijų ganymui naudoja vietiniai gyventojai. O kiek dar lubinynų klesti,
plečiasi Liepijų, Pamedlinčių, Paežerės Rūdaičių, Platelių, Skurvydų, Virkšų ir kituose kaimuose,
pamiškėse, pakelėse. Tik visų mūsų bendros pastangos, nušienavimas kai dar nesubrendusios lubinų
sėklos, padės išgyvendinti šį gana puošnų, bet agresyvų augalą iš mūsų kalvotosios žemės.
2018 metais užregistruoti 24 laukai, kuriuose gausiau ar mažiau yra išplitę gausialapiai
lubinai. Jie labiau išplitę nešienaujamuose plotuose arba ilgą laiką buvusiuose apleistuose
netvarkomuose plotuose. Tyrimą atliko M. Jankauskienė.

Babrungo kraštovaizdžio draustinis kalva šiaurinėje Ilgės upelio pusėje. Lubinynai įsiskverbia ir į
miškų proskynas, nuotr. M. Jankauskienės
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Ten, kur išplitę lubinai, būtinas ankstyvas šienavimas, kad lubinų sėklos nespėtų subręsti ir išsisėti.
Mikytų kraštovaizdžio draustinio pievos valstybinėje miškų žemėje, kuriose taikomas vėlyvas
šienavimas, gausu lubinų, nuotr. M. Jankauskienės

Šlapia įloma iš Platelių einant link Liepijų. Gausialapiai lubinai baigia užgožti baltijinės gegūnės
buveinę, nuotr. M. Jankauskienės
1.4. SAUGOMŲ RŪŠIŲ TYRIMAI
1.4.1 DIDŽIOJO AUKSINUKO INVENTORIZACINIAI TYRIMAI
2018 m. birželio–liepos mėn. buvo ieškoma naujų didžiojo auksinuko radaviečių Žemaitijos
nacionaliniame parke – buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST). Patikrintos potencialios
didžiojo auksinuko buveinės 15-oje skirtingų nacionalinio parko vietovių: Mikytų, Pučkorių,
Babrungo, Liepijų, Stirbaičių, Šarnelės, Platelių kraštovaizdžio draustiniuose, Šilinės hidrografiniame,
Siberijos, Pakastuvos telmologiniuose draustiniuose ir kitur.
23

Pavyko nustatyti tik tris naujas didžiojo auksinuko radavietes (4 pav.). Viena jų – Pučkorių
kraštovaizdžio draustinio centrinėje dalyje, kanalizuoto upelio slėnio aliuvinėje pievoje. Stebėtas
vienas individas. Antroji radavietė – Šilinės hidrografinio draustinio šiaurrytinėje dalyje, Šilinės upelio
aukštupio drėgnoje, karklais užaugančioje pievoje, kurioje gausu bukalapių rūgštynių. Stebėti du
individai. Trečioji – Paburgės kraštovaizdžio draustinyje, kur Burgio pietinėje apyežerio dalyje,
žemapelkinėje buveinėje stebėtas vienas individas.
2018 m. atlikti tyrimai apėmė tik mažą dalį BAST. Tinkamų didžiajam auksinukui gyventi
buveinių gali būti ir daugiau. Bet jų patikrinimas imlus laikui ir ribojamas suaugėlių skraidymo
terminų. Todėl tyrimai bus tęsiami didžiojo auksinuko valstybinio monitoringo metu.
Per 2004–2018 m. laikotarpį, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos turimais duomenimis,
įvairiose BAST vietose buvo identifikuotos 24 didžiojo auksinuko radavietės (5 pav.). Šis drugelis
kiek dažniau sutinkamas BAST šiaurinėje, rytinėje dalyse, kadangi čia dominuoja agrarinis
kraštovaizdis ir yra tinkamų didžiajam auksinukui veistis buveinių. Tyrimą atliko G. Sidabrienė.

4 pav. Didžiojo auksinuko naujos radavietės
2018 m.

5 pav. Didžiojo auksinuko nustatytos radavietės
2004-2018 m.

Didžiojo auksinuko patinukas aliuvinių pievų buveinėje Pučkorių kraštovaizdžio draustinyje, nuotr. G.
Sidabrienės
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1.4.2. KRAUJALAKINIO MELSVIO BUVEINIŲ INVENTORIZACIJA
BAST "RIETAVO MIŠKAI“
Siekiant išsiaiškinti kraujalakinio melsvio buveinių paplitimą BAST „Rietavo miškai“ 2018
metais buvo organizuotos dvi išvykos: 2018 m. birželio 19 d. ir 2018 m. liepos 5 dieną. Tyrimą vykdė
M. Jankauskienė, talkino G. Sidabrienė. Birželio 19 dieną buvo ištirtos Reiskių telmologiniame
draustinyje esančios pievos (koordinatės 350901, 6189036 ir 350559, 6188684 (LKS)). Tai gana dideli
atvirų pievų plotai, kuriuose šiuo metu gana intensyviai ganomi galvijai, vietomis šienaujama, bet yra
apleistų netvarkomų užkrūmijančių vietų. Vyrauja trąšioms, neutralioms pievoms būdingi pieviniai
pašiaušėlynai, yra pelkėtoms įlomoms, užliejamoms pievoms bei briedgaurynams būdingų pievų
lopinių. Čia stebėtos pilkosios gervės, medžiojantys ereliai rėksniai, vapsvaėdžiai, nendrinės lingės,
paprastosios medšarkės, girdėtos ligutės. Nors čia augančių vaistinių kraujalakių nerasta, bet
įviariažolės pievos labai vertingos kitų įprastų bei retų rūšių gyvensenai, mitybai.

Paalančio pievos labai mozaikiškos, įvairiažolės, jose gyvena pilkosios gervės, nuotr. M.
Jankauskienės

Paalančio pievos yra daugelio rūšių gyvenamoji ir maitinimosi vieta, nuotr. M. Jankauskienės
2018 m. liepos 5 d. aplankytos Pauškių kaime esančios pievos (koordinatės 365154, 6180276
(LKS) ir 365094, 6180423 (LKS) bei 364870, 6180108 (LKS). Čia taip pat nerasta kraujalakiniams
melsviams veistis reikalingų mitybinių augalų, vaistinių kraujalakių, bet užfiksuotos įvairios natūralios
pievų buveinės: užliejamos pievos, šienaujamos mezofitų pievos, eutrofinių žolynų pievų buveinės bei
rūšių turtingos ganyklos ir ganomos pievos. Užregistruota čia gyvenanti ir dienos metu balsą
skleidžianti griežlė. Šiuo metu pievų–ganyklų bendras plotas, kur gyvena griežlė yra kiek didesnis nei
10 ha. Jei šis atvirų buveinių plotas sumažės, griežlės pasitrauks, nes joms perėjimui reikalingi ne
mažesni nei 10 ha atvirų buveinių plotai.
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Tinalupio ir jo intako paupio pievos bei šienaujamų mezofitų pievos Pauškių kaime, nuotr. M.
Jankauskienės
Šiuo metu BAST „Rietavo miškai“ žinomos 8 kraujalakinio melsvio buveinės, kurių bendras
plotas sudaro apie 30,2 ha. Be žemiau įdėtų schemų kraujalakinio melsvio 0,5 ha dydžio vertinga
buveinė dar yra Viržintų miške šalia gyvenamos sodybos (koordinatės 349516, 6180626 (LKS)).

Kraujalakinio melsvio pagrindinės žinomos buveinės BAST „Rietavo miškai“. Kraujalakinis melsvys
ant vaistinės kraujalakės, nuotr. M. Jankauskienės
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1.4.3. SAUGOMŲ RŪŠIŲ TYRIMAI JAZDAUSKIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINYJE
Pats didžiausias (2014 ha) Žemaitijos nacionalinio parko draustinis – Jazdauskiškių
kraštovaizdžio, įsteigtas siekiant išsaugoti Žemaitijai būdingą kalvoto agrarinio miškingo
kraštovaizdžio kompleksą su tradicine žemėnaudos ir užstatymo struktūra, Žernių ir Jazdauskiškių
piliakalniais, Jazdauskiškių senkapiais ir kapinynu, Europos Bendrijos svarbos buveinėmis ir joms
būdingomis augalų ir gyvūnų rūšių bendrijomis.
Didžioji dalis Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio patenka į Žemaičių Kalvarijos seniūniją
ir tik maža miškinga dalis, kurioje yra Ešerinis, Lydekinis bei bevardis (Mažrimo arba Karšinio)
ežerėliai, – į Alsėdžių seniūniją. 2017 metais retų rūšių ir buveinių tyrimai atlikti Jazdauskiškių
kraštovaizdžio draustinio šiaurės rytinėje dalyje, kuri užima apie 280 ha. Į tiriamą teritoriją 2017
metais pateko dalis Žernių bei Krapštikių kaimų, Lydekinio (0,8 ha), Ešerinio (3,0 ha) ežerai bei
bevardis (Mažrimo) užpelkėjantis 0,4 ha dydžio ežerėlis. 2018 metais didesnis dėmesys skirtas likusiai
draustinio daliai, kuri sudarė 1734 ha. Kadangi draustinio teritorija labai plati, tai tyrimai daugiausia
buvo apžvalginiai, apžvelgiant išskirtinius kraštovaizdžio elementus – ežerus, pelkes. Norint ištirti
kiekvieną iš jų atskirai į Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinį dar tektų ne kartą grįžti skirtingais
metų laikais. Be apžvalginių lauko tyrimų teritorijoje peržiūrėta SRIS duomenų bazė ir išanalizuoti ten
pateikti duomenys apie Jazdauskiškių KD esančias retas rūšis. Apibendrinus duomenis galima teigti,
kad šis draustinis yra labai svarbus biologinės įvairovės požiūriu. Jame užregistruota 45 augalų, grybų
bei gyvūnų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą bei 6 paukščių rūšys įrašytos į Paukščių
direktyvos I priedą.
Iš retų augalų daug kur sutinkama žalsvažiedė blandis (Platanthera chlorantha), dėmėtoji
gegūnė (Dactylorhiza maculata), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza baltica), statusis atgiris (Huperzia
selago), pavienės radimvietės – vyriškosios gegužraibės (Orchis mascula), aukštosios gegūnės
(Dactylorhiza fuchsii). SRIS duomenų bazėje yra duomenų apie šiame draustinyje Lietuvos botanikos
instituto darbuotojų aptiktas pievines gencijonėles (Gentianella amarella), pievinius plaurečius
(Gymnadenia conopsea), plačialapius kiminus (Sphagnum papillosum). Daug įvairių rūšių rado
Latvijos botanikai, atlikdami EB svarbos buveinių inventorizaciją, pvz., pirmą kartą nacionaliniame
parke atrado liekninį beržą (Betula humilis).
Iš retų paukščių įdomiausias 2018 metais užregistruotas baltnugaris genys (Dendrocopos
leucotos), didysis baublys (Botaurus stellaris), tulžys (Alcedo atthis), kiti. Rastas vienas naujas
vapsvaėdžio lizdas, vienas plėšraus paukščio lizdas eglėje, aplankyti ir patikrinti 4 kiti žinomi plėšriųjų
paukščių lizdai ir 1 buvęs juodojo gandro lizdas.
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Baltijinės gegūnės (kairėje) ir žalsvažiedės blandys (centre) yra vienos iš dažniausių Lietuvos
Raudonojoje knygoje įrašytų rūšių draustinyje. Šitoje neįžengiamoje pelkėje latvių botanikai pirmą
kartą mūsų parke užregistravo liekninius beržus (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Tikroji raudonpintė ant nuvirtusio šermukšnio ir dėmėtieji baravykai, nuotr. M. Jankauskienės

Šarvuotoji skėtė miške netoli bebravietės. Antrą kartą mūsų parke užregistruotas baltnugaris genys,
nuotr. M. Jankauskienės
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Gulbių giesmininkių pora išaugino 4 jauniklius. Naujai rastas vapsvaėdžio lizdas ir vapsvaėdis,
nuotr. M. Jankauskienės

Jazdauskiškių KD vyrauja agrarinis kraštovaizdis, yra daug pavienių medžių milžinų bei labai daug
bebraviečių, kuriose randa prieglobstį įvairūs gyvūnai, nuotr. M. Jankauskienės

Draustinyje galima pamatyti voveres, pavienius šernus, rastas akmuo su laumės pėda, nuotr. M.
Jankauskienės
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1.4.4. KITI SAUGOMŲ RŪŠIŲ STEBĖJIMAI, SRIS PILDYMAS
Skyriaus darbuotojos G. Sidabrienė ir M. Jankauskienė kasmet, vykdydamos patikrinimų
programą, valstybinį monitoringą ar kitus tyrimus, stebėjimus, organizuodamos gamtotvarkos darbus ir
kitais atvejais būdamos gamtoje, renka informaciją apie nacionaliniame parke ar priskirtose teritorijose
rastas saugomas rūšis. Surinktą informaciją analizuoja ir susistemina užpildydamos anketas, ir
pateikdamos duomenis nacionalinei saugomų rūšių informacinei sistemai (SRIS). 2018 m. G.
Sidabrienė užpildė 50, M. Jankauskienė – 111 anketų apie saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių
radavietes.

Žvirblinės pelėdos jauniklis Plinkšių miško
biosferos poligone, 2018-07-23, nuotr. G.
Sidabrienės

Sketsakalis ant elektros laidų Medsėdžių
geomorfologiniame draustinyje, 2018-06-21,
nuotr. G. Sidabrienės

Baltamargė šaškytė pievutėje prie Bartuvos
upelio Mikytų kraštovaizdžio draustinyje,
2018-06-20, nuotr. G. Sidabrienės

Machaonas Gandingos piliakalnio pievoje
Gandingos kraštovaizdžio draustinyje,
2018-07-31, nuotr. G. Sidabrienės
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Mikologas Aleksandras Jacina iš Baltarusijos
apžiūri ant akmens augančią kerpę suodinąją
saitakerpę Mikytų kraštovaizdžio draustinyje,
2018-09-13, nuotr. G. Sidabrienės

Tikrinio blizgučio vaisiakūniais apaugęs
senas kelmas Dišlių miške, 2018-06-26),
nuotr. G. Sidabrienės

Baltijinės gegūnės ir aukštosios gegūnės Laumių botaniniame zoologiniame draustinyje, nuotr. M.
Jankauskienės

Kopūstgalvis raukšlius Babrungo kraštovaizdžio draustinyje (kairėje) ir dėmėtasis baravykas Liepijų
kraštovaizdžio draustinyje (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės
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Nendrinės lingės patelė (kairėje) bei sketsakalio lizdas Paplatelėje, vidutinis genys Liepijose
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Pleištinė skėtė Laumių botaniniame zoologiniame
draustinyje, nuotr. M. Jankauskienės

Rudieji ausyliai Stirbaičių kraštovaizdžio
draustinyje, nuotr. Z. Jokšienės

1.5. ŽIEMOJANČIŲ VANDENS PAUKŠČIŲ APSKAITA
Lietuvos ornitologų draugija jau devintus metus iš eilės organizavo žiemojančių vandens
paukščių apskaitą šalyje. Šią žiemą apskaitos buvo atliekamos sausio 12–14 dienomis. Žemaitijos
nacionaliniame parke apskaita atlikta sausio 12 d. Platelių ežere ir neužšalusioje Ilgio ežero dalyje. Kiti
vandens telkiniai jau buvo užšalę. Tą pačią dieną apskaita atlikta Babrungo upėje, Gandingos HE
tvenkinyje Plungės mieste ir Kaušėnuose. Pastaruosiuose vandens telkiniuose dominavo didžioji antis
(suskaičiuota 420 paukščių) ir sidabrinis kiras (suskaičiuota 400 paukščių). Platelių ežere registruotos
8 žiemojančios vandens paukščių rūšys. Iš jų dominavo laukys (apie 600 vnt.), kuoduotoji antis (225
vnt.), didžioji antis (182 vnt., tarp jų - viena albinosė). Taip pat stebėta klykuolė (40 vnt.), gulbė
giesmininkė (16 vnt.), gulbė nebylė (7 vnt.), didysis dančiasnapis (22 vnt.), mažasis dančiasnapis (5
vnt.). Ilgio ežero neužšalusioje pietrytinėje dalyje užregistruota 19 didžiųjų ančių ir 7 kuoduotosios
antys. Pagal Lietuvos ornitologų draugijos apibendrintą informaciją, Plungės raj. žiemojančių vandens
paukščių iš viso suskaičiuota 1931.
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Platelių ežero vakarinėje priekrantėje laikėsi
apie 600 laukių būrys, nuotr. S. Sidabro

Skaičiuojame vandens paukščius Platelių ežere,
nuotr. G. Sidabrienės

Platelių ežere už Šventorkalnio maitinosi apie
220 kuoduotųjų ančių, nuotr. M. Jankauskienės

Sidabriniai kirai ilsisi Gandingos HE tvenkinyje
ant ledo Plungėje, nuotr. M. Jankauskienės

1.6. PLĖŠRIŲJŲ PAUKŠČIŲ LIZDAVIEČIŲ PAIEŠKA IR TIKRINIMAS
2018 metais Žemaitijos nacionaliniame parke buvo patikrinta 31 žinoma plėšriųjų paukščių
lizdinė teritorija ir dvi – juodojo gandro. Tai sudarė 37 % nuo visų žinomų (per daugiau nei 20 m.
registruotų) lizdinių teritorijų (89), į kurių skaičių įtraukti ne tik geros būklės, bet ir sunykę, apleisti
lizdai. Iš patikrintų 33 žinomų lizdinių teritorijų net dešimties lizdų nerasta (išvirtęs lizdinis medis,
lizdas išbyrėjęs, kita), 5 rasti blogos būklės (apleistas, nykstantis). Juodajam gandrui priklausę lizdai
apleisti. Naujų juodojo gandro lizdinių teritorijų, kur šį rūšis perėtų, Žemaitijos nacionaliniame parke
nežinoma. Rasti 9 nauji plėšriųjų paukščių lizdai. Duomenis apie vieną naują plėšriojo paukščio lizdą
pateikė Zina Jokšienė, gyvenanti Stirbaičių kaime.
Šiuo metu Žemaitijos nacionaliniame parke žinomas 51 geros būklės plėšraus paukščio lizdas.
Daugiau kaip pusė jų (28) priklauso paprastajam suopiui. 5 lizdai priklauso vištvanagiui, po 3 –
jūriniam ereliui ir vapsvaėdžiui, po 2 – mažajam ereliui rėksniui ir sketsakaliui. Dar 8 plėšriųjų
paukščių lizdų ,,savininkai“ neidentifikuoti iki rūšies, nes lizdai rasti ne paukščių perėjimo metu.
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Plėšrių paukščių lizdavietės buvo patikrintos ir Direkcijai priskirtose saugomose teritorijose:
Plinkšių miško biosferos poligone (informacija 1.1.1.3 skyrelyje) ir Laumių botaniniame–
zoologiniame draustinyje. Šiame draustinyje buvo patikrintas žinomas vištvanagio lizdas. Jis buvo
užimtas.

Paprastojo suopio lizdas p. pušyje žinomas
nuo 2012 m. Buvo užimtas ir 2018 m.,
nuotr. G. Sidabrienės

Pagal Šeirės tvarkymo programą įrengtame
dirbtiniame lizde Gaudupio pelkės saloje, po 4
metų jame įsikūrė paprastasis suopis, nuotr.
M. Jankauskienės

Rukundžių gamtiniame rezervate 2006 m.
B.Šablevičiaus įrengtas dirbtinis lizdas p. eglėje.
2016 m. registruotas vištvanagio perėjimas. 2018
m. taip pat perėjo vištvanagis, nuotr. G.
Sidabrienės

Jau daugiau kaip 20 metų vištvanagiai gyvena vis
tame pačiame medyje Laumių botaniniame
zoologiniame draustinyje, nuotr. M. Jankauskienės
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1.7. ATLIKTŲ ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ AKTUALIZAVIMAS
(SKAITMENINIMAS)
2018 m. vykdyti etnografiniai tyrimai šiomis temomis: ,,Užgavėnės, Užgavėnių meistrai“,
,,Žydų paveldas“, ,,Pokario kovos“, ,,Visvainių etnografinis kaimas“, ,,Lietuvos valstybės atkūrimas“.
Tyrimus atliko A. Kuprelytė.
,,Užgavėnės, Užgavėnių meistrai“. Tyrimas atlikti įgyvendinat projektą ,,Žemaičių tradicijos
– Užgavėnės“, apklausti šie pateikėjai: P. Balsys, R. Striaupa, S. Kaminas, L. Černiauskas, L.
Šopauskas, E. Zaleckis, A. Zaleckis, L. Žulkus, R. Laima, L. Striaupienė (10 pateikėjų).

Apie medžio drožybos amatą, Užgavėnes papasakojo L. Šopauskas (kairėje), P. Balsys (dešinėje), A.
Kuprelytės n.
,,Žydų paveldas“. Tyrimo metu buvo apklausti 2 pateikėjai: E. Bunka (apie Litvakų amtinties
sodo kūrimą) ir A. Vygontienė-Petrutytė (apie žydų kulinarinį paveldą).

Filmavimas Palangoje apie žydų kulinarinį paveldą – teigelių gamybą (kairėje) ir Atminties sode
Medsėdžių k. (dešinėje), A. Kuprelytės n.
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„Visvainių etnografinis kaimas“. Apklausti 2 pateikėjai: E. Buožienė, ir S. Sabaliauskienė.
Rinkta medžiaga apie Visvainių kaimo sodybas, tradicijas.

Pateikėjos S. Sabaliauskienė ir E. Buožienė, A. Kuprelytės n.

Visvainių kaimo tyrimai vykdyti drauge su Kultūros paveldo centro specialistais, Nuotraukose – A.
Pilelio tvartelio kampas (kairėje), Visvainių kapinės (dešinėje), A. Kuprelytės n.
,,Pokario kovos“. Apie pokario kovas Plokštinėje papasakojo S. Jundulas, kilęs iš Paburgės
k., dabar gyvenantis Plungėje. Pateikėjas šaulys, aktyvus pokario kovų įamžintojas. Šis tyrimas bus
tęsiamas.

Stanislovas Jundulas, A.Kuprelytės n.
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,,Lietuvos valstybės atkūrimas“. Apie Lietuvos valstybės atkūrimą papasakojo Atkuriamojo
Seimo narys, kilęs iš Platelių, Saulius Razma.

Leokadija ir Saulius Razmos, A. Kuprelytės n.
2018 m. fotografuotos tradicinės šventės, Didžiosios Kalvarijos atlaidai, Žolinė Beržore, kt.
Rinkta senoji filmuota medžiaga apie Užgavėnes, Platelių festivalius (V. Gaudiešiaus), istorinė
fotografija.

Žemaičių Kalvarijos atlaidai (kairėje), Žolinė Beržore, Kryžiaus kelio lankymas (dešinėje), A.
Kuprelytės n.
1.8. KAIMO KAPINIŲ BŪKLĖS TYRIMAS
Aprašytos, nufotografuotos 15 Žemaitijos nacionalinio parko kapinių (Mačiūkių, Pučkorių,
Uogučių, Užpelkių, Visvainių, Paežerės-Rūdaičių, Paburgės, Plokštinės, Medsėdžių), pavienių kapų
(Platelių žydų genocido, Laumalenkos žydų genocido, grafų Šuazelių kapavietė, poeto V. Mačernio
kapavietė, Dirvonskių kapavietė, Venslauskių kapavietė). Tyrimą atliko A. Kuprelytė.

37

Grafų Šuazelių kapavietė Platelių bažnyčios šventoriuje (kairėje), žydų genocido kapavietė Plateliuose
(dešinėje), A. Kuprelytės n.

Mačiūkių kaimo kapinės (kairėje), Paežerės-Rūdaičių k. kapinės (dešinėje), A. Kuprelytės n.

1.9. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS OBJEKTŲ BŪKLĖS TYRIMAS
2018 m. toliau buvo tęsiamas mažosios architektūros objektų (dailės objektų) būklės tyrimas
siekiant įvertinti jų būklę, sudaryti tvarkymo programą. Buvo patikrinti 19 skulptūrų, koplytstulpių,
koplytėlių, kryžių, priklausančių ŽNPD. Po patikrinimų buvo sudaryta objektų duomenų bazė,
užpildytas būklės vertinimo žurnalas. Iš 60 per pastaruosius dvejus metus patikrintų objektų tik 4 turi
kultūros vertybės statusą. Tyrimą atliko A. Kuprelytė, A. Vaškys, D. Abrutė.
Tikrinimų metu išryškėjo ir tam tikri aspektai: dauguma patikrintų objektų yra mediniai, todėl
būtina jų pastovi priežiūra: remontas, dažymas, aplinkos tvarkymas, kai kurių atnaujinimas; apie
objektus nėra informacijos, nuorodų, dalis jų – nepastebimi; dalis objektų įrengti mažai vietinių
gyventojų ar turistų lankomose vietose; objektai daugiausiai prižiūrimi direkcijos pastangomis, išimtis
tik Gudalių koplytėlė, kuri prižiūrima vietos gyventojų.
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Vietos gyventojų prižiūrima koplytėlė Gudalių k. (kairėje), sodybos šeimininkai kol kas nėra linkę
rūpintis ŽNPD priklausančia koplytėle, ją užgožia krūmai, aplink mėtosi šiukšlės (centre), koplytėlė
buvusiose Uogučių kaimo kapinėse yra pasislėpusi miške, sunkiai atrandama (dešinėje), nuotr. D.
Abrutės

A.Vaškys ir A. Kuprelytė apžiūri kryždirbystės objektus. Daugumą anksčiau statytų koplytėlių ir
koplytstulpių būtina atnaujinti. 2018 m. pradėta koplytėlės buvusiose Pučkorių kaimo senosiose
kapinėse, kultūros paveldo vertybės, restauravimas: padaryta nauja Pietos skulptūra, atnaujinama
koplytėlė (dešinėje), nuotr. D. Abrutės
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6 pav. ŽNPD priklausančių dailės (mažosios architektūros) objektų išsidėstymas nacionaliniame parke

1.10. KULTŪROS OBJEKTŲ, TURINČIŲ VERTĖS POŽYMIŲ, TYRIMAS
(INVENTORIZAVIMAS)
Aprašyta 20 kultūros paveldo objektų: keturios koplytėlės Visvainių kaime, koplytėlės
Uogučių, Pučkorių ir Paežerės-Rūdaičių kaimo kapinėse, Dominyko koplytstulpis Mačiūkių k., Jono
Nepomuko koplystulpis buv. Mickevičiaus sodyboje, trys kryžiai Babrungėnuose, Beržore ir
Žvirblaičiuose, keturios koplytėlės prie medžio Mačiūkiuose, Užpelkiuose, Paežerės-Rūdaičiuose,
koplystulpis su Rūpintojėliu ir kryžius Gegrėnuose, Šventorkalnio koplyčia, koplytstulpis prie
Knygnešių šaltinio, Koplytstulpis Visvainių k. (buv. Razmos sodyboje), trys partizanų įamžinimo
paminklai. Tyrimą atliko A. Kuprelytė.

Koplytėlės Uogučių ir Visvainių k., Šventorkalnio pus., A. Kuprelytės n.
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Koplytstulpiai Visvainių ir Mačiūkių k., A. Kuprelytės n.

Koplytėlės prie medžio Mačiūkių ir Paežerė-Rūdaičių k., A. Kuprelytės n.
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2. TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA
Gamtos ir kultūros paveldo skyrius organizavo „Natura 2000“ teritorijų, kultūros paveldo
objektų, kitų vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų, objektų tvarkymą ir priežiūrą. Skyriaus
darbuotoja G. Sidabrienė padėjo Platelių seniūnijai, gavusiai finansavimą iš Plungės rajono AARP
lėšų, dėl Sosnovskio barščio naikinimo Platelių miestelyje, Platelių dvaro sode, kitose seniūnijos
vietose. Šio invazinio augalo augavietės (2 ha) buvo keletą kartų nušienautos.
Platelių dvaro parke M. Jankauskienė pažymėjo vertingas pievų buveines ir augalų rūšis,
parengė informacinius stendus apie pažymėtus objektus (7 ha).
Ūkininkai ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys vykdydami Direkcijos
inicijuoto projekto „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę
NATURA 2000 teritorijose“ įsipareigojimus prižiūrėjo 182 ha atvirų pievų ir ganyklų Natura 2000
teritorijose „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (89 ha) ir „Reiskių tyro pelkė“ (93 ha).
2018 m. už lankytojų bilietus surinktas lėšas buvo parengti nauji informaciniai stendai apie
Plokštinės gamtinį rezervatą (2 vnt.). Už biudžeto lėšas atnaujintas informacinis stendas apie Plinkšių
miško biosferos poligoną.
Iš viso Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus iniciatyva buvo prižiūrėta ne mažiau kaip 356 ha
vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų Žemaitijos nacionaliniame parke ir Reiskių telmologiniame
draustinyje.

Paruošti ir įrengti aprašymai apie natūralias pievas, miškines lelijas, paprastuosius sinavadus bei
puošniąsias telekijas Platelių dvaro parke, nuotr. M. Jankauskienės

Sutvarkytas Rukundžių gamtinio rezervato riboženklis ir užtvaras, nuotr. G. Sidabrienės
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Šį pavasarį nendrių ryšulėliais papildytos dar prieš dešimtmetį Plokštinėje pastatytos dvi dirbtinės
buveinės plėviasparniams (kairėje). Klosčiavapsvė prie dar neužimto nendrės stiebelio (dešinėje),
nuotr. G. Sidabrienės

Esamą Plokštinės gamtinio rezervato stendą (kairėje) reikėjo atnaujinti (dešinėje) dėl pakeistų
rezervato ribų ir susidėvėjimo, nuotr. D. Abrutės, R. Lydžio

Susidėvėjęs Plinkšių miško biosferos poligono stendas (kairėje) 2018 m. buvo atnaujintas (dešinėje),
nuotr. D. Abrutės
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2.1. VERTINGŲ PIEVŲ IR PELKIŲ TVARKYMAS
2018 m., kaip ir kasmet, buvo tęsiamas „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas ir priežiūra
panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšas ir valstybės biudžeto lėšas.
2018 m. iš AARP programos vertingų pievų ir pelkių tvarkymui buvo skirta 3000 €.
Panaudojus šias lėšas buvo prižiūrėta 10 ha „Natura 2000“ teritorijų nacionaliniame parke: nupjauta
žolinė augmenija, krūmų atžalos ir pašalinta susidariusi biomasė Gaudupio (Šeirės) pelkėje (4,2 ha),
Plokštinės gamtinio rezervato pievose (4,5 ha), Jogaudų mažojo varpenio pievoje (0,8 ha), Mikytų
kraštovaizdžio draustinio sibirinio vilkdalgio pievoje (0,4 ha), Pakastuvos telmologinio draustinio
pievoje (0,1 ha). Darbus atliko UAB „Eridaras“.
Direkcijos darbuotojai taip pat tvarkė – nupjovė žolę, menkaverčius krūmus, pašalino
biomasę – vertingas pievas nacionaliniame parke, iš viso 15,62 ha: pieva Plokštinės gamtiniame
rezervate, prie tyrimų stoties (0,5 ha), Liepijų pieva (1 ha), pievos prie Gaudupio pelkės (0,4 ha ir 0,7
ha), Ertenio pieva (0,6 ha), raktažolių pieva Užupiuose (0,1 ha), Pakastuvos pieva (0,7 ha),
Šetkauskinės pieva, skansenas (2,1 ha), Šventorkalnio pieva (4,6 ha), Ažuolyno pieva (1,97 ha),
Jazminų kalno pieva (0,5 ha), Šarnelės piliakalnio pievos (1,75 ha), Cidabro kalno pieva, prie Siberijos
apžvalgos bokšto (0,7 ha).
Gruodžio mėnesį iš AARP programos lėšų buvo skirta 8000 € Siberijos pelkės tvarkymui. Iki
metų pabaigos gamtotvarkos darbai atlikti 8 ha teritorijoje: nupjauta žolinė augalija, nendrės, krūmų ir
medžių atžalos, surinkta ir pašalinta biomasė. Likusioje 8 ha teritorijoje gamtotvarkos darbai bus atlikti
ateinančių metų pradžioje. Darbus atliko UAB „Eridaras“.
Gamtotvarkos darbus organizavo ir prižiūrėjo, viešuosius pirkimus vykdė ar rengė jiems
dokumentus M. Jankauskienė, talkino G. Sidabrienė.

Prieš šienavimo darbų pradžią buvo apžiūrimos pievos, pelkės, vertinama jų būklė, parenkami
tvarkytini plotai. Kairėje – pieva prie Gaudupio pelkės, kurioje veša krūmų atžalos. Dešinėje –
Siberijos pelkė šiaurinė dalis, kurioje į saugomų augalų, gyvūnų rūšių pelkinę buveinę braunasi
nendrės, nuotr. G. Sidabrienės
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Liepą dalis Šarnelės piliakalnio teritorijoje esančių pievų jau nušienauta. Kita dalis palikta nešienauta
iki kol baigs žydėti įvairiaspalviai augalai, teikdami prieglobstį ir vabzdžiams, nuotr. G. Sidabrienės

Nušienautas Sosnovskio barštis Platelių dvaro sodo šlaite, nuotr. G. Sidabrienės

Rugsėjo mėn. Sosnovskio barščio augavietės: pievoje, kurioje buvo taikomas kombinuotas tvarkymo
būdas – šienavimas ir avių ganymas, S. barščių nematyti (kairėje), pievoje, kurioje vasaros sezono
metu tik šienauta (keturis kartus), auga vešlūs S. barščiai (dešinėje), nuotr. G. Sidabrienės
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Natūrali vertinga pievutė Pakastuvos telmologiniame draustinyje prieš nušienavimą ir po jo, nuotr. M.
Jankauskienės

Plokštinės gamtinio rezervato Mėtų pieva prieš nušienavimą ir pasibaigus šienavimui, nuotr. M.
Jankauskienės

Nušienautos Šventorkalnio pievos, 2018-07-26, nuotr. A. Kuprelytės
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2.2. PLATELIŲ EŽERO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2018 m. toliau buvo įgyvendinamas Platelių ežero gamtotvarkos planas pagal 2017 m.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektą: užbaigtas 2017 m. pradėtas juodalksnių, baltalksnių,
menkaverčių medžių ir krūmų išpjovimas ir pašalinimas (11,4 ha); išpjauti nendrynai ir pašalintos
nendrės (7,1 ha); iškirsti ir pašalinti medžiai ir krūmai, nušienautos medžių, krūmų atžalos, žolinė
augmenija, susidariusi biomasė pašalinta iš pelkės (13,1 ha); nupjautos krūmų atžalos, žolinė
augmenija ir pašalinta iš Šončelio salos (0,14 ha), iš viso 31,74 ha. Gamtotvarkos darbus atliko UAB
„2MP“, darbų vykdymą prižiūrėjo M. Jankauskienė, talkino G. Sidabrienė, Kraštotvarkos skyriaus
darbuotojai.

Nendrynai Platelių ežero šiaurrytinėje pakrantėje prieš jų šienavimo darbus, nuotr. G. Sidabrienės

Nendrynuose ties Briedinės pelke buvo išpjautos 56 juostos, siekiant suaktyvinti įvairių sąnašų
išplovimą į krantą, nuotr. M. Jankauskienės
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Pelkė Auksalės pusiasalyje po krūmų iškirtimo ir atžalų atžėlimo. Ta pati vieta po pelkės nušienavimo,
nuotr. M. Jankauskienės

2.3. LIEPIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO IR DALIES PLATELIŲ
KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Gavus finansavimą iš AARP programos (10000 €) ir tarptautinio projekto "Attractive
Hardwoods" lėšomis (1419,98 €) pradėtas įgyvendinti gamtotvarkos planas Liepijų kraštovaizdžio
draustinyje. Buvo atrinkti ir pažymėti 120 senų saugotinų ąžuolų, kiekvienam jų užrašytas numeris,
pažymėti apie juos kertami medžiai ir krūmai. Viešuosius pirkimus laimėjusi UAB „2MP“ pašalino
senus ąžuolus stelbiančius medžius bei krūmus, sumedėjusių augalų atžalas iš pažintinės trasos,
aptvėrė senų ąžuolų grupę, įrengė lieptą per griovą. Bendras sutvarkytos teritorijos plotas 90 ha.
Darbus organizavo, viešųjų pirkimų specifikaciją rengė M. Jankauskienė kartu su S. Kvašinsku.

Atrenkami saugotini ąžuolus Liepijų kraštovaizdžio draustinyje, nuotr. M. Jankauskienės
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2.4. PLATELIŲ VYTAUTO DIDŽIOJO ĄŽUOLO TVARKYMAS
2018 metais bendradarbiaujant su Platelių bendruomene vyr. specialistė M. Jankauskienė
parašė paraišką Plungės rajono savivaldybės specialiosios aplinkos rėmimo programos lėšoms gauti,
siekiant pagerinti Platelių Vytauto Didžiojo ąžuolo, pasodinto 1930 metais Vytauto Didžiojo 500-ųjų
mirties metinių paminėjimui, augimvietę. Gavus finansavimą (1100 Eur), UAB „Akademijos
arboristai“ išgenėjo nudžiūvusias šakas, suformavo tinkamą medžio vainiką, nukasė ir pašalino velėną,
padarė 80 cm gylio gręžinius, kur įterpė grybieną, nuo velėnos išlaisvintame plote 2 sluoksniais
užklojo lapuočių medžių smulkesnį bei stambesnį mulčą, sumaišyta su specialia grybiena. Po to
direkcija du kartu šį ąžuolą tinkamai palaistė.

UAB“ Akademijos arboristai“ tvarko Platelių Vytauto Didžiojo ąžuolą, nuotr. M. Jankauskienės

2.5. KRYŽDIRBYSTĖS IR KITŲ DAILĖS OBJEKTŲ TVARKYMAS
Nacionaliniame parke siekiama išsaugoti senąsias kryždirbystės tradicijas. Skyriaus
darbuotojos A. Kuprelytės iniciatyva atnaujinami esami, pastatomi nauji koplytstulpiai, kryžiai,
koplytėlės, kuriuos dažniausiai sukuria ir restauravimo darbus atlieka medienos meistras A. Vaškys.
2018 m. buvo pastatytas atnaujinta Mozės dekoratyvinė skulptūra (autorius A. Vaškys), skirta žydų
atminimai, ant Jazminų kalno. A. Vaškys, talkinant A. Kuprelytei nuvalė, perdažė, suremontavo, esant
reikalui, perkėlė į kitą vietą, 13 dailės objektų: koplytėlės su Rūpintojėliu (3 vnt.), koplytstulpiai su
Jonu Nepomuku (2 vnt.), koplytstulpis su šv. Domininku, koplytstulpis su Pieta, Koplytėlė su šv.
Stanislovu, koplytėlė su Marija Maloningąja, dekoratyvinė skulptūra St. Riaubos atminimui,
Koplytstulpis su Marijos skulptūra, Koplytstulpis su šv. Konstantinu, padaryta Pietos skulptūra
Pučkorių kaimo kapinių koplytėlei, pradėtas ir šios koplytėlės atnaujinimas. Buvo tvarkytas ir
direkcijai nepriklausantis, tačiau kultūros vertybės statusą turintis ir valstybės saugomas koplytstulpis
buvusioje J. Mickevičiaus sodyboje, prie Bartuvos upės. Iš viso 15 dailės objektų.
Taip pat buvo tvarkyta aplinka apie dailės objektus, S. Riaubos gimtinė, stadionas, kuriame
mokomasi lietuviško ritinio: nupjauta žolė, surinktos šiukšlės (2,15 ha).
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Mozės skulptūros statymas buvo labai sudėtingas. Dekoratyvinė skulptūra pastatyta ant stataus
Jazmino kalno šlaito, technika negalėjo arti atvežti skulptūros, 2018-07-25, nuotr. A. Kuprelytės

Dekoratyvinė skulptūra buvo pastatyta be krano, kelių gervių pagalba, 2018-07-26, nuotr. A.
Kuprelytės

Dekoratyvinės skulptūros Mozė pastatymą rėmė Jahovo Bunkos (1923-2014) labdaros ir paramos
fondas, skirtas žydų paveldo išsaugojimui ir pristatymui visuomenei. Fondo pirmininkas E.Bunka
atvežė cementą, kt. priemones skulptūros statybai, nuotr. A. Kuprelytės
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Pastatyta Mozės skulptūra paramstyta kartimis, kol betoninis skulptūros pamatas sutvirtės, 2018-0726, A.Kuprelytės n.

Sutvarkyta ir perkabinta ant kito medžio koplytėlė su Rūpintojėliu prie dviračių tako Beržore,
2018-03-08 (kairėje), pakeistas koplytėlės su Rūpintojėliu sudužęs langelis, nušveistos samanos,
kerpės, pašalinti menkaverčiai krūmai, žolės Mačiūkių k., 2018-08-29 (centre), nuvalytas koplytėlės su
Rūpintojėliu langelis, nušveistos samanos, kerpės, pašalinti menkaverčiai krūmai, žolės netoli buvusios
J.Mickevičiaus sodybos, 2018-08-29 (dešinėje), nuotr. A.Kuprelytės

Nušveistos samanos, kerpės nuo valstybės saugomo koplytstulpio (Jono Nepomuko skluptūra seniai
pavogta) pašalinti menkaverčiai krūmai, nušienauta žolė Mačiūkių k., buvusioje J. Mickevičiaus
sodyboje, prie Bartuvos upės, 2018-08-29, A. Kuprelytės n.
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Koplytėlės su Šv. Stanislovu, 2018-08-03 (kairėje) ir koplytėlės su Marija Maloningąja, 2018-08-03,
dažymas (centre), koplytstulpio su Jonu Nepomuku tvarkymas Stirbaitinės miške, 2018-08-09
(dešinėje), A. Kuprelytės n.

Koplytstulpių su Jonu Nepomuku (Godelinės miške) ir su Pieta (Beržore) tvarkymas, 2018-11-03 ir
2018-09-21, A. Kuprelytės n.

2.6. VISUOMENĖS INICIATYVOS
2018 m. visuomenė aktyviai dalyvavo vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų tvarkyme.
Žemaitijos skautai kartu su direkcijos darbuotojais, kaip ir praeitais metais, tvarkė Jazdauskiškių
piliakalnį (0,5 ha), AB „Swedbank“ darbuotojai – Jazminų kalną (0,5 ha), skautų stovyklos dalyviai
rovė paprastuosius viržius Lietuvoje labai reto ir saugomo mažojo varpenio buveinėje Jogaudų kaime.
Pavasarinės akcijos ,,Darom 2018“ metu Plungės policijos komisariato darbuotojai, Platelių
bendruomenė prisidėjo prie Platelių ežero pakrančių, rekreacinių vietų švarinimo. Rudeninėje
pasaulinėje tvarkymosi akcijoje ,,World Cleanup Day 2018“ buvo tvarkomos ir Žemaitijos
nacionalinio parko įvairios vietos. Narai valė Platelių ežerą. Daugiau nei 140 Platelių gimnazijos
moksleivių rinko šakas, šiukšles Platelių dvaro parke ir 4 km ilgio dviračių tako atkarpoje,
vingiuojančioje per Šeirės mišką. Privatūs asmenys rinko šiukšles, tvarkė stovyklavietes Platelių ežero
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pakrantėse. Ylakių gimnazijos moksleiviai rovė mažas pušeles Gaudupio pelkėje (apie 3 ha). Visose
paminėtose visuomeninėse iniciatyvose dalyvavo ir nacionalinio parko darbuotojai.
UAB ,,Vakarų medienos grupė" darbuotojų iniciatyva ir visokeriopa parama, vaikai iš
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pagamino ir pastatė dirbtines lizdavietes–namelius
plėviasparniams Platelių dvaro parke, prie Šaltojo karo ekspozicijos ir netoli Platelių apžvalgos
aikštelės. Skyriaus darbuotoja G. Sidabrienė teikė metodinę pagalbą dėl lizdaviečių pagaminimo, o jas
statant, vaikai buvo supažindinti su būsimais lizdaviečių–namelių gyventojais, plėviasparnių įvairove,
jų reikšme gamtai, išsaugojimo svarba.
Ekologijos klubo „Liepija“ pastangomis buvo parengtas projektas ir Plungės rajono
specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo rėmimo programos lėšomis (1300 € ) prižiūrėta Velėnijos
pelkė (4,0 ha), atnaujintas čia stovėjęs informacinis stendas.

Akcijos „Darom“ dalyviai rinko šiukšles Platelių ežero pakrantėse, nuotr. M. Jankauskienės

Skautai rauna viržius buveinėje, kurioje auga reti ir saugomi maži augaliukai varpeniai – mažasis,
šakotasis, paprastasis. Tikslas – sumažinti viržių užimamą plotą žemažolėje pievų bendrijoje. Baigus
talką ,,išdygo“ didžiulė viržių kupeta, nuotr. G. Sidabrienės
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Kartu su Ylakių gimnazijos moksleiviais išrautos pušelės, kirstos atžalos Gaudupio pelkėje rudeninės
akcijos ,,World Cleanup Day 2018“ metu, nuotr. S. Sidabro, R. Lydžio

Iš įvairių Žemaitijos nacionalinio parko vietovių „World Cleanup Day 2018“ akcijos metu surinkta
daugiau nei 800 l šiukšlių, panaikintos nelegalios laužavietės, nuotr. G. Sidabrienės

Po praūžusių vėtrų, Šeirės miške buvo išversta daug medžių. Platelių gimnazijos moksleiviai talkino
rinkdami šakas dviračių tako aplinkoje „World Cleanup Day 2018“ akcijos metu, nuotr.
G.Sidabrienės
Talka Paltelių
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Platelių dvaro sodybos parke Platelių gimnazijos pradinukai „World Cleanup Day 2018“ akcijos metu
rinko šiukšles, po darbų A. Kuprelytė mokė senųjų, tradicinių žaidimų, 2018-09-14, nuotr. A.
Kuprelytės

Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro vaikai prie jų pagamintos ir ką tik pastatytos
lizdavietės–namelio plėviasparniams Platelių dvaro parke (kairėje). Dar vienas vabzdžių namelis
pastatytas Plokštinės tako pradžioje (dešinėje).

Žemaitijos skautai kartu su ŽNPD darbuotojais tvarkė Jazdauskiškių piliakalnį (kairėje), „Swedbank“
darbuotojai – Jazminų kalną (dešinėje), nuotr. D. Abrutės
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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.
2018 m. skyriaus darbuotojai organizavo ar talkino organizuojant 17 įvairių renginių. Tai tradicinės šventės (Trys karaliai, Užgavėnės, Joninės), parodos, konferencija ,,Platelių krašto šimtmečio
raštai", paukščių palydos, Europos paveldo dienos ir kt. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1000
žmonių. Daugiausiai renginių organizavo A. Kuprelytė.
Skyriaus darbuotojai supažindino 996 žmones (644 vaikus ir 352 suaugusius) su gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis, tradiciniais amatais edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu. Iš viso pravesta 104 edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų, ekskursijų pravedė
A. Kuprelytė. Populiariausi buvo audimo užsiėmimai, kuriuose daugiausia dalyvavo vietos gyventojai.
Skyriaus darbuotojai aktyviai viešino nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes,
tradicijas, aplinkosaugines nuostatas rašydami ir publikuodami straipsnius ŽNPD interneto puslapyje,
socialiniame tinkle, rajoninio laikraščio „Plungė“ priede „Šventorkalnis“, kituose tinklalapiuose ar leidiniuose, duodami interviu filmų kūrėjams, televizijos laidoms, kitoms žiniasklaidos priemonėms,
skaitydami pranešimus apie nacionalinį parką įvairiuose renginiuose. 2018 m. parašyti 40 straipsnių,
duoti 22 interviu, parengti ir perskaityti 12 pranešimų, parengta nauja informacija ŽNPD tinklalapiui
apie gamtą, kultūros paveldą, kraštovaizdį, priskirtas teritorijas (47 temos). Aktyviausiai nacionalinį
parką viešino A. Kuprelytė.

Italų televizija filmavo įvairius darbus, tradicijas Žemaitijos nacionaliniame parke (kairėje), V. Jankevičius filmavo Užgavėnes, Užgavėnių meistrus, kitą tradicinį paveldą būsimam filmui apie Žemaitiją
(dešinėje), A. Kuprelytės n.
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3.1. RENGINIAI
3.1.1. TRADICINĖS ŠVENTĖS
Užgavėnės

Pasirengimas Užgavėnėms, A. Kuprelytės n.

Užgavėnių personažai, A.Kuprelytės n.

Užgavėnės, A. Kuprelytės n.
57

Joninės (Rasos)
Jonines plateliškiai kartu su svečiais iš Mažeikių – folkloro ansambliais ,,Alksna“ ir
,,Alksniukā“, šventė prie Platelių ežero: pynė vainikus, būrėsi iš žolynų, palydėjo saulę, ėjo ratelius,
šoko, dainavo, ieškojo paparčio žiedo, plukdė vainikėlius.

Joninių dalyviai ėjo per šventės vartus, prausėsi Platelių ežero vandeniu, norėjo sužinoti, ką pranašauja žolynų puokštė, A.Kuprelytės n.

Joninės Plateliuose, A. Kuprelytės n.

Joninių vainikėliai, A. Kuprelytės n.
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Surastas ,,pražydęs“ paparčio žiedas (kairėje), mergaitės Platelių ežere plugdė vainikėlius (dešinėje),
A. Kuprelytės n.
3.1.2. ŽYGIAI, EKSKURSIJOS, IŠVYKOS
Plaukimas į žydinčių rūtenių salą Platelių ežere paminėti Jurginių
M. Jankauskienė kartu su A. Kuprelyte 2018-04-21 organizavo renginį „Plaukimas į žydinčių
rūtenių salą Platelių ežere paminėti Jurginių“. Renginio dalyviai valtimis nuplaukė į Pilies ir Veršių
salas, susipažino su gamtos ir kultūros vertybėmis, surinko šiukšles salose.

Apžiūrimi paupinio jonpaparčio seni sporifikavę lapai (kairėje), A. Kuprelytė pasakoja apie Pilies salos kultūrinę praeitį (dešinėje), nuotr. G. Sidabrienės

G. Sidabrienė pasakoja apie Lietuvos raudonosios knygos augalą tuščiavidurį rūtenį, kuris saloje auga
labai gausiai ir puošia salą žiedais tik ankstyvą pavasarį
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Jurginių dienos paminėjimui skirto renginio metu, dalyviai parplukdė iš Platelių ežero Pilies ir Veršių
salų surinktas šiukšles, nuotr. G. Sidabrienės
Gamtos ir kultūros paveldo takais
A. Vaškys supažindino direkcijos organizuoto renginio „Gamtos ir kultūros paveldo takais“,
skirto Europos parkų dienos paminėjimui (2018-05-19), dalyvius su kryždirbystės tradicija, paskui kartu su G. Sidabriene ir S. Sidabru vedė ekskursiją po Plokštinės gamtinį rezervatą.

Renginio „Gamtos ir kultūros paveldo takais“ dalyviai aplankė hidrogeologinį gamtos paveldo objektą Plokščių šaltinį, jau sunykusias sodybvietes ir kitas vietas Plokštinės gamtiniame rezervate, nuotr. S.
Sidabro
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Edukacija Platelių gimnazijos mokiniams Litvakų atminties sode. Edukaciją vedė A.Kuprelytė,201809-21, A. Kuprelytės n.

2018-09-16 vyko Muziejų metų renginys ,,Šimtmečio atminties ženklai”. Renginio dalyviams pažintinę
ekskursiją pokario kovų takais po Platelius ir Plokštinės miškus vedė A. Kuprelytė. Plateliuose žygeiviai aplankė žydų sušaudymo vietą, partizanų kalinimo vietą ir atminimo ženklus pokario kovoms.
Plokštinėje partizanų kovos ir palaidojimo vietas, sovietinio karinio paveldo palikimą – raketinę bazę,
kur dabar yra įsikūręs Šaltojo karo muziejus. Nuotraukose viršuje – paminklas stalinizmo aukoms atminti Platelių kapinėse ir Paburgės kapinės, A.Kuprelytės n.

2018-06-28 A. Kuprelytė kartu su Platelių bendruomene organizavo žygį į senuosius Platelius – Šventorkalnį, A.Kuprelytės n.
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A.Kuprelytės kartu su Žemaičių Kalvarijos gimnazijos mokytoju B. Kleinausku organizavo pažintinę
išvyką S. Daukanto takais, skirtą S. Daukanto metų paminėjimui. Nuotraukoje – kalvariškiai prie S.
Daukanto klėtelės Kalviuose, Skuodo r. sav., A. Kuprelytės n.

Kartu su ornitologų draugijos atstovu Mariumi Karlonu M. Jankauskienė vedė pažintinę ekskursiją
ŽNP paukščiais besidomintiems užsieniečiams, nuotr. M. Jankauskienės

Viena iš Geologijos tarnybos rugsėjo mėn. organizuotų geologinio paveldo dienų vyko ŽNP Medsėdžių
geomorfologiniame draustinyje. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Medsėdžių plokščiakalve ir jos
šiaurės vakarinėje dalyje, tarp gilių raguvų, esančiais dviem atragiais „Dvyniais“. (Atragiu vadinama
reljefo forma, buvusio žemės paviršiaus liekanos, susidariusios tarp tekančio vandens išgraužtų raguvų). Geologai pasakojo apie šio draustinio reljefo susidarymo specifiką tirpstant ledynui. Dalyvius į
lankomas vietas lydėjo, apie draustinio vertybes pasakojo ŽNPD specialistai, nuotr. G. Sidabrienės
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3.1.3. SEMINARAI

Pynimo brankteliais seminaras Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre, A. Kuprelytės n.
Rugpjūčio 14-18 dienomis Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre vyko tradicinio
rankšluosčio audimo seminaras. Audimo mokymams vadovavo sertifikuota audėja, folkloristė, tradicinio paveldo žinovė Zita Baniulaitytė. Visos Lietuvos regionų tradicinius rankšluosčius pristatė Lietuvos dailės muziejaus liaudies skyriaus vedėja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Audėjos iš Platelių, Plungės, Ylakių, Židikų, Raseinių, Kelmės ir Palangos mokėsi ,,skaityti“ rankšluosčių raštus, įrietė stakles
keturnyčiui ir aštuonnyčiui rankšluosčiams austi. Viena seminaro diena buvo skirta išvykai: seminaro
dalyviai susipažino su senaisiais žemaičių rankšluosčiais saugomais Kretingos ir Mažeikių muziejuose.
Žemaitijoje – rankšluostis vadinamas abrūsu, abrūseliu. Be praktinės rankšluosčio paskirties (kūno
sausinimui), ryški tradicinė apeiginė paskirtis: rankšluostis lydėjo žmogų visose svarbiausiose gyvenimo akimirkose.

Seminaro akimirkos, A. Kuprelytės n.
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2018 m. rugsėjo 17-21 d. vyko studentų kūrybinė stovykla ,,Tradicinių audinių interpretacija
(Projektas ,,Šimtmečio raštai. Tradicinis rankšluostis“). Jame dalyvavo VDA studetės ir dėstytojos.

Studentės audžia mažosiosmis staklelėmis (kairėje), studentes austi mokina tautodailininkė Laimutė
Puidokienė (dešinėje), A. Kuprelytės n.
2018 m. lapkričio 2–6 d. vyko seminaras ,,Tradicinis žemaičių rankšluostis – apipavidalinimas“ (Projektas ,,Šimtmečio raštai. Tradicinis rankšluostis“). Dalyviai mokėsi siuvinėti, apmegzti
rankšluosčius, papuošti juos senoviniais pynikais.

Pynikų seminaras, A. Kuprelytės n.

Rankšluosčių galų apmezgimo vašeliu seminaras, vedė D.Jokubauskienė (kairėje), rankšluosčių siuvinėjimo seminaras, vedė D. Jakštienė ir S. Mažeikienė (dešinėje), A. Kuprelytės n.
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A.Vaškys vedė drožybos seminarus Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre, A. Kuprelytės n.

A.Kuprelytė kartu su D. Vaškiene vedė seminarą ,,Velykų valgiai“: papasakojo apie tradicinius Velykų
valgius, kepė velykinį ,,kiepį“, A. Kuprelytės n.

A.Kuprelytė 2018 m. kovo 3 d. organizavo seminarą ,,Žydų paveldas Plateliuose“. Seminaro metu
žydų tradicijas pristatė E. Bunka, apie Platelių žydus papasakojo A. Kuprelytė. Seminaro dalyviai kepė
žydiškus pyragėlius – teigelius, A. Kuprelytės n.
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2018m. birželio 6 d. A. Kuprelytė vedė vainikėlių pynimo seminarą, A. Kuprelytės n.
3.1.4. KITI RENGINIAI
Parodos
2018 m. surengtos 4 parodos: istorinės Užgavėnės, ,,Platelių krašto šimtmečio ženklai“, Vlado
Gaudiešiaus ,,Žemaičių festivaliai Plateliuose (1958-1985)“ ir paroda skirta rankšluosčiams.

Užgavėnių fotografijų parodos atidarymas Platelių dvaro svirne, A. Kuprelytės n.

Bendradarbiavimo su švedais dešimtmečio renginys Platelių dvaro svirne, kolekcijos ,,Etnogarsai”
pristatymas A.Kuprelytės n.
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Petrinės (Platelių miestelio šventė)
Petrinėms Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Platelių bendruomene organizavo
konferenciją ,,Platelių krašto šimtmečio raštai“ (Plateliškių sueigą), istorinių nuotraukų parodą. Konferencijoje P. Šverebas perskaitė pranešimą apie tarpukario pedagogą P.Sūdžių, G. Ramonas apie tarpukario Lietuvos politinį veikėją, Voldemarą, kuris buvo ištremtas į Platelius, A. Rapalis (nuotr. kairėje)
apie Platelių krašto partizanus. Tautodailininkui Vytui Jaugėlai suteiktas Platelių garbės piliečio vardas
(nuotr. dešinėje). Per Petrines plateliškis V. Vaitkus dovanojo smuikininko V. Čepinskio ir jo draugų
koncertą.

Petrinių paminėjimas, A. Kuprelytės n.
Miško burtai
Skyriaus darbuotojai dalyvavo direkcijos kartu su VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ organizuotame teatralizuotame festivalyje jaunoms šeimoms „Miško burtai“ Platelių dvaro parke (2018-10-06).
Baltojo gandro personažai (M. Jankauskienė ir G. Sidabrienė) pasakojo šeimoms apie paukščių migraciją, kartu su renginio dalyviais klausėsi įvairių paukščių garsų, žaidė žaidimą ,,Skrydis į Afriką“ apie
paukščių migracijos kelyje tykančius pavojus, vaikai galėjo įsiamžinti prie originalaus dydžio paukščių
siluetų – jūrinio erelio, pilkosios gervės, perkūno oželio; A. Kuprelytė mokė žaisti senovinius žaidimus.
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„Baltieji gandrai“ M. Jankauskienė ir G. Sidabrienė, nuotr. S.Sidabro

,,Miško burtų“ renginyje žaisti tradiciniai žaidimai (kairėje), iš žolių austi ,,paveikslai“, A. Kuprelytės n.

Knygos ,,Žemaičių rašyba“ pristatymas

2018 m. vasario 8 d. Platelių dvaro svirne surengtas knygos ,,Žemaičių rašyba“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorius, mokslininkas J.Pabrėža (kairėje), Kovo 11 d. renginys buvo skirtas Platelių varpams. Platelių bažnyčios varpo garsas buvo įrašytas tarp 100 Lietuvos varpų, A. Kuprelytės n.
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3.2. TRADICINIŲ AMATŲ POPULIARINIMAS (AUDIMAS)
2018 m. Platelių audėjų klubas, kurio veikloje dalyvauja 12 audėjų, su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Klubui vadovauja tautodailininkė Laimutė Puidokienė, visokeriopą pagalbą klubui teikia A. Kuprelytė. Audėjos įsipareigojo nuausti 14 takelių ir du
tradicinius žemaičių rankšluosčius, nemokamai vesti audimo edukacinius užsiėmimus, dalyvauti kitose
direkcijos veiklose. Audėjos audžia Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Šiemet audėjos
audė tradicinius žemaičių rūbų (sijonų, liemenių, prijuosčių) audinius, rankšluosčius, takelius, šalikus,
servetėles ir kt.

J. Balvočienė nuaudė aštuonnytį rankšluostį (kairėje), sijonui tradicinį audinį nuaudė A. Brazdeikytė
(dešinėje), A. Kuprelytės n.

Prijuostė nuausta (kairėje), G.Švedienė audė audinį tradicinėms liemenėms (dešinėje), A. Kuprelytės n.
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Audėjoms padeda V. Balvočius: taiso stakles, padeda apmesti siūlus (kairėje), audimo salėje (dešinėje), A. Kuprelytės n.

Audėjos dalyvavo įvairiose mugėse, parodose. Nuotraukoje – Platelių audėjos ,,Palangos meistarnės“
renginyje, A. Kuprelytės n.
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4. KITA VEIKLA
4.1. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ
Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2018 m. metinę
planinių patikrinimų programą, vykdydami kontrolės ir reindžerystės veiklą, atliko 39 nacionalinio
parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimus, rašė patikrinimo ar būklės vertinimo aktus, raštus
atsakingoms institucijoms ar asmenims. Patikrinimų metu buvo nustatyti aplinkos teršimai šiukšlėmis,
nelegalūs statiniai, pakrantės apsaugos juostos pažeidimai ir kt.
2018 metais Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai buvo pateikti pasiūlymai dėl kelio ženklų
įrengimo ŽNP, Valstybiniuose draustiniuose ir Plinkšių miško biosferos poligone.

BAST ,,Vidgirio miškas“ būklės vertinimo metu nustatyta, kad stačioji dirvuolė gausiai auga ant mažai
naudojamo miško keliuko ir greta jo, tačiau, buveinės prašviesinimui būtina atlikti specialiuosius kirtimus, nuotr. G. Sidabrienės

BAST ,,Rietavo miškai“ būklės vertinimo metu Aukštojo tyro telmologinio draustinio rytinės dapatikrinta Rapšaičių pelkės būklė. Nuotraukoje - lies pievos, negavus finansavimo, šiais metais liko
pelkėje esanti mineralinė sala, kurioje auga apie nešienautos, nuotr. G. Sidabrienės
200 m. amžiaus paprastosios pušys. Ši sala priskirta 9010 *Vakarų taigos miškų buveinei. Taip
pat turi KMB statusą. Jos būklė labai gera, nuotr.
G. Sidabrienės
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Aukštojo tyro telmologinio draustinio rytinėje dalyje esančiame sausinimo kanale vanduo sulaikomas
specialių užtvarų, kurios buvo įrengtos 2013 m. Jų efektyvesniam veikimui jau reikalingas remontas,
nuotr. G.Sidabrienės

Labai seni juodalksniai vakarinėje Germanto ežero pakrantėje. Tiesiamas pėsčiųjų dviratininkų takas
per Germanto kraštovaizdžio draustinį, nuotr. M. Jankauskienės
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Germanto kraštovaizdžio draustinyje pagal VSTT administruojamą projektą „Kraštovaizdžio vertybių
apsauga ir pritaikymas pažinti“ tiesiami ir rekonstruojami nauji takai, įrengiama pažintinė-jutiminė
infrastruktūra, nuotr. M. Jankauskienės

Reiskių telmologinio draustinio Reiskių tyro saloje šernai visiškai baigia sunaikinti juodgalvės bajorės
augimvietę. Medžiotojų klubas “Simsonas“ Reiskių tyre paliko įvairių buvusių pašiūrių liekanų, nuotr.
M. Jankauskienės

Laumių botaniniame zoologiniame draustinyje nuolat užrakinami vartai per tvenkinio pylimą,
informacinis stendas ir žaltys ant kelio, nuotr. M. Jankauskienės
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4.2. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS
2018 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai ir parengti atsakymai, išnagrinėti kiti dokumentai, pateiktos pastabos skyriaus kompetencijos klausimais dėl Telšių apskrities
miškų tvarkymo schemos, Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ir Reiskių tyro valstybinio
telmologinio draustinio ribų ir tvarkymo planų, miško įveisimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, saugomų rūšių apsaugos ir kt. Iš viso parengti 53 raštai.
4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA
4.3.1. KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAI
Plungės rajono savivaldybės daliniam finansavimui gauti buvo parengtos ir pateiktos 2 projektų paraiškos: ,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis žemaičių rankšluostis“ ir ,,Žemaičių tradicijos –
Užgavėnės“. Finansavimas suteiktas tik projektui ,,Žemaičių tradicijos – Užgavėnės“. Jo įgyvendinimui skirta savivaldybės parama (400 eurų). Projekto metu buvo renkama etnografinė–istorinė medžiaga, organizuojami edukaciniai užsiėmimai, parodos, tautodailininkų kūrybinė stovykla.
Lietuvos kultūros tarybai buvo parengtos ir pateiktos 2 projektų paraiškos: „Šimtmečio raštai.
Tradicinis rankšluostis“ ir „Laisvės kovos. Platelių krašto partizanai“. Projektas „Šimtmečio raštai.
Tradicinis rankšluostis“ gavo finansavimą, 4000 eur. Projektas buvo skirtas bendradarbiavimo su švedais dešimtmečio jubiliejui. Pavasarį pynimo brankteliais mokė audėjos iš Švedijos, vasarą audėjos iš
įvairių Žemaitijos vietovių mokėsi tradicinio rankšluosčio audimo, susipažino su senoviniais rankšluosčiais saugomais Kretingos ir Mažeikių muziejuose, įvyko rankšluosčių apipavidalinimo seminaras,
vyko kūrybinės dirbtuvės Vilniaus Dailės akademijos studentėms. Bendradarbiavimo jubiliejui Platelių
dvaro svirne atidaryta jubiliejui ir tradiciniams Švedijos ir Žemaitijos rankšluosčiams skirta paroda.
Parodoje eksponuoti ir Vilniaus dailės akademijos studentų kūrybinėse dirbtuvėse ,,Tradicinių audinių
interpretacijos“ sukurti darbai.
Spalio mėn. parengta paraiška „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ Lietuvos
kultūros tarybos finansavimui gauti. Projektų paraiškas rengė ir projektus įgyvendino A. Kuprelytė.
Plungės rajono savivaldybė šiais metais iš dalies patenkino praeitais metais parengtą paraišką
Plungės rajono savivaldybės sporto projektų rėmimui ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos
ir sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas“ ir
skyrė 1000 eurų. Gautos lėšos buvo panaudotos Lietuviško ritinio komandos ,,Plateliai” dalyvavimui
nacionalinėse varžybose, „Platelių“ taurės varžybų organizavimui. Šiai komandai vadovauja Gamtos ir
kultūros paveldo skyriaus darbuotojas, neformaliojo ugdymo specialistas Povilas Rubinas. Projekto
paraišką parengė ir projektą įgyvendino A. Kuprelytė kartu su P. Rubinu.
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Projektas ,,Žemaičių tradicijos – Užgavėnės“: E. Zaleckis papasakojo apie Užgavėnes, kaukių darymą
(kairėje). Projektas ,,Šimtmečio raštai. Tradicinis rankšluostis“: prof. Z. Inčirauskienės paskaita konferencijos apie tradicinius rankšluosčius dalyviams, A. Kuprelytės n.
4.3.2. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA
Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimui gauti buvo parengta paraiška ir pateikta
VSTT: „Natura 2000 teritorijoms prižiūrėti; ,,Žemaitijos nacionalinis parkas” saugomų buveinių tvarkymas“. Gavus finansavimą, buvo tvarkytos vertingos gamtinės teritorijos (daugiau informacijos 2.1
skyriuje). Paraišką, technines specifikacijas parengė, darbų vykdymą prižiūrėjo M. Jankauskienė.
Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti
M. Jankauskienė kartu su Platelių bendruomene užpildė paraišką ąžuolo Platelių miestelio centre išsaugojimui (gautas 1100 € finansavimas), o kartu su ekologijos klubu „Liepija“ paraišką Velėnijos
pelkės (4 ha) gamtotvarkai ir stendo atnaujinimui (gauta 1300 €).
Spalio mėn. buvo parengta ir VSTT išsiųsta informacija apie AARP lėšų poreikį 2019 m.
4.4. FOLKLORO ANSAMBLIO „PLATELĒ“ VEIKLA
Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē vedė tradicines šventes: Trijų karalių šventę, Užgavėnes Plateliuose ir Telšių ,,Alkos“ muziejaus Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, Jonines.

Kreidą šventina karaliams Platelių klebonas R. Marozas. Pirmas trijų karalių užrašas ant Platelių
dvaro svirno durų, A.Kuprelytės n.
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Užgavėnių šventėje Plateliuose (kairėje), Telšių Alkos muziejaus kaimo ekspozicijoje (dešinėje),
A.Kuprelytės n.

Folkloristai Joninių šventėje dainavo tradicines dainas, vedė ratelius, šoko tradicinius šokius, plukdė
vainikėlius, A.Kuprelytės n.
Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis 2018 m. parengė naują programą „Ont
aukšta kalnelė“ (pagal Platelių krašto dainininkių St. Šoblinskaitės, M. Kaniavienės, M. Zubavičienės
dainas) ir pristatė per Dainų šventės apžiūrą vasario 25 d. Plungės kultūros centre.
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Plateliškių parengta programa buvo įvertinta teigiamai, ansamblis pakviesta dalyvauti Dainų šventėje,
A.Kuprelytės n.
2017 m. folkloro ansamblis ,,Platelē“ buvo suteiktas geriausio Lietuvos folkloro ansamblio
vardas. Bet apdovanojimo ceremonija įvyko 2018 m. kovo 25 d., kuomet kolektyvui įteikta „Aukso
paukštė“.

,,Aukso paukštės“ įteikimo renginiui kolektyvas parengė ir pristatė naują programą, A.Jonaičio n.

,,Aukso paukštę“ įteikė Lietuvos nacionalinio kultūros centro pavaduotoja V. Šatkauskienė ir
instrumentinio folkloro specialistas Arūnas Lunys, A.Jonaičio n.
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2018 m. platelių folkloristai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose
,,Baltica“ (Latvijoje) 21018 06 16–22 ir „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje, „Šamo šventėje“(Latvijoje) 2018
05 19, Sedos fokloro festivalyje ,,Gėid volungelė“ 2018 07 21, folkloro festivalyje Barstyčiuose 2018
05 25, festivalyje „Po vyšnelių sodnieli“ Šateikiuose 2018 08 28, Sedos folkloro ansamblio „Rėmole“
kūrybinės veiklos 30-mečio jubiliejiniame renginyje 2018 12 01, Jurginėse Plateliuose 2018 04 21,
Plungės miesto ir Platelių miestelio šventėse ir kt.

Folkloro festivalio ,,Baltica“ atidarymo renginys Rygoje (kairėje), Joninių šventėje Dagdos mieste
(dešinėje), A. Kuprelytės n.

Folkloro ansamblio ,,Platelē“ dalyviai Katedros aikštėje – Lietuvos dainų šventės folkloro dienoje
(kairėje), Dainų šventėje plateliškiai pasirodė ant pagrindinės folkloro dienos scenos (dešinėje), A.
Kuprelytės n.

Nuotrauka atminimui: folkloro ansamblis prie Lietuvos šimtmečio dainų šventės logotipo ,,Vardan tos
Lietuvos“, 2018-07-03, A. Kuprelytės n.
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Klaipėdoje liepos 19–22 d. vyko tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“. Festivalyje dalyvavo
ir Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“ – pristatė savo krašto folklorą – dainas,
šokius, pasakojimus, A. Kuprelytės n.

Plateliškiai kasmet liepos pabaigoje dalyvauja folkloro festivalyje „Gėid vuolongelė“ Sedoje, A. Kuprelytės n.
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Plateliškai dalyvavo Vasario 16 dienos (Nepriklausomybės dienos) šventėje Platelių kultūros namuose,
A. Kuprelytės n.

Pasirodymas Kalėdiniame vakare Platelių kultūros centre, A. Kuprelytės n.

Vakaronė Glaudžiuose, 2018-04-08, A. Kuprelytės n.
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Vakaronė Plateliuose, 2018-06-26 (kairėje), Advento šventė Stalgėnuose, 2018-12-15 (dešinėje), A.
Kuprelytės n.

Vakaronėse plateliškiai mokina tradicinių šokių, dainų, pasakoja savo krašto istorijas (puiki
pasakotoja D.Šatkauskienė), A. Kuprelytės n.

Plateliškai 2018 m. vedė 12 vakaronių. Paskutinė vakaronė 2018 m. Palangoje, Anapilyje, 2018-1227, A. Kuprelytės n.

81

4.5. LIETUVIŠKO RITINIO KOMANDOS VEIKLA
Neformaliojo ugdymo specialistas Povilas Rubinas treniruoja lietuviško ritinio komandą „Plateliai“, įkurtą 1986 m. Komanda yra daugkartiniai Lietuvos čempionai. Platelių ripkos komanda nuo
1986 metų kasmet organizuoja lietuviško ritinio „Platelių taurės“ varžybas, dalyvauja kitose Lietuvos
ritinio sporto federacijos varžybose. Dabartinėje Platelių komandoje žaidžia Sigvaldas Butrimas, Jovaldas Mažeika, Sigitas Jonutis, Mantas Kaunas, Romas Račkauskas, Dovydas Alminas, Vygandas
Gelžinis, Audrius Rečkauskas, Arūnas Rečkauskas, Artūras Latakas, Nerijus Bertašius, Dovydas Vičius, Mantas Žutautas, Kęstutis Matavičius, Povilas Rubinas (treneris ir vadovas).
2018 m. „Plateliai“ dalyvavo įvairiose varžybose: 57-ojo Respublikos ritinio čempionate (V
turai) – užimta antra vieta, „Suvalkijos taurės“, „V. Steponaičio“ ritinio turnyre, ,,Platelių taurės“ varžybose – užimtos prizinės, antros vietos, veteranų varžybose pelnyta pirma vieta.
Plateliškiai vykdė projektą ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų
organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas“; mokė Skuodo
Žemaičių kultūros draugijos narius ripkos, vedė du edukacinius lietuviško ritinio užsiėmimus Klaipėdos r. sav.

Platelių ripkos komanda, K.Matavičiaus ir A. Kuprelytės n.

Ripkininkai filmavosi filmui apie Žemaitijos nacionalinį parką ir Žemaitiją, A. Kuprelytės n.
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4.6. KITA VEIKLA
Skyriaus darbuotojai daug darbo laiko skyrė ir kitoms veikloms:
✓ Planų ir ataskaitų rengimas: skyriaus veiklos (metraštis), viešųjų pirkimų poreikio planų
parengimas, veiklos ataskaita VSTT, darbo laiko apskaitos pildymas, informacijos apie Amatų centro
veiklos rodiklius pateikimas Plungės administracijai, ataskaitos LVPA apie Platelių dvaro sodybos
projektą parengimas (pagrindiniai veiklų vykdytojai D. Abrutė, A. Kuprelytė, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė);
✓ Materialinių vertybių apskaita, dalyvavimas inventorizacinėse komisijose (D. Abrutė, A.
Kuprelytė, M. Jankauskienė);
✓ Užgavėnių medalių, skulptūrų įvairioms progoms pagaminimas (A. Vaškys);
✓ Vietos gyventojų konsultavimas dėl augalų, grybų ir gyvūnų rūšių, kultūros paveldo (M.
Jankauskienė, G. Sidabrienė, A. Kuprelytė);
✓ Luoto restauravimo darbai (A. Vaškys);
✓ Informacijos rinkimas ir teikimas Lietuvos ornitologų draugijai perinčių paukščių atlaso
sudarymui (M. Jankauskienė, G. Sidabrienė);
✓ Žiemojančių vandens paukščių apskaita (G. Sidabrienė, M. Jankauskienė);
✓ Informacijos parengimas dėl ženklų poreikio ir pateikimas VSTT (M. Jankauskienė, D.
Abrutė);
✓ Parengta medžiaga edukaciniams užsiėmimams apie senovinius žaidimus, pagamintos
priemonės šiems žaidimams žaisti (A. Kuprelytė);
✓ Pasiūlymai „Natura 2000“ teritorijų tvarkymui (M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, D.
Abrutė);
✓ Teisės aktų analizė, pasiūlymai dėl teisės aktų keitimo: medžioklės taisyklių, tvaraus
miško naudojimo ir kt. (M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, D. Abrutė);
✓ Dalyvavimas Plungės r. sav. kultūros tarybos, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos veikloje (A. Kuprelytė);
✓ Konsultavimasis, susirašinėjimas su mokslininkais, specialistais dėl rūšių apibūdinimo
(M. Jankauskienė, G. Sidabrienė);
✓ Informacijos surinkimas ir pateikimas VSTT apie gamtotvarką valstybiniuose miškuose
(D. Abrutė, M. Jankauskienė);
✓ Gamtotvarkos, plėšriųjų paukščių lizdaviečių duomenų bazių kūrimas, pildymas (D.
Abrutė, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė);
✓ Fotoarchyvo, GIS duomenų bazių tvarkymas (D. Abrutė, A. Kuprelytė, G. Sidabrienė, M.
Jankauskienė);
✓ Įvairios informacijos teikimas, anketų pildymas organizacijoms, įstaigoms, privatiems
asmenims, auditui (D. Abrutė, A. Kuprelytė, G. Sidabrienė, M. Jankauskienė);
✓ Medžiagos rinkimas, informacijos parengimas stendams apie Gegrėnų archeologinį
kompleksą, Germanto kraštovaizdžio draustinį (A. Kuprelytė, M. Jankauskienė, D. Abrutė);
✓ Dokumentacijos apskaita (D. Abrutė, M. Jankauskienė, A. Kuprelytė);
✓ Dalyvavimas viešųjų pirkimų ir kitų komisijų darbe (D. Abrutė, G. Sidabrienė);
✓ Skyriaus darbuotojų vertinimas, užduočių, rodiklių nustatymas (D. Abrutė);
✓ Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose (D. Abrutė, A. Kuprelytė,
G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, A. Vaškys);
✓ Kita veikla.
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A.Vaškys įteikia paties pagamintą suvenyrą (Šv. Vito skulptūrą) tautodailininkui Vytui Jaugėlai jubiliejinės parodos proga (kairėje), senovinį Kerės žaidimą žaidžia tautodailininkų stovyklos dalyviai (dešinėje), A. Kuprelytės n.

Po Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pasitarimo sodyboje ,,Pas tėvukus“, A. Kuprelytės n.

A.Kuprelytė dalyvavo etninės kultūros specialistų seminare Dubingiuose (kairėje), G. Sidabrienė Anykščių regioninio parko direkcijos organizuotame praktiniame seminare apie plėšriųjų paukščių valstybinio monitoringo metodikų taikymą (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės ir G. Sidabrienės
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Rekonstruojant valstybinės reikšmės krašto kelią Nr.164 ,,Mažeikiai-Plungė-Tauragė“, dviejuose kelio
ruožuose, kertančiuose ŽNP teritoriją prie Uošnos ir Babrungo upių, buvo įrengtos varliagyvių
apsaugos sistemos. Varliagyvių ir kitos smulkiosios faunos patekimą į važiuojamąją dalį saugos palei
abi kelio sankasų puses įrengti apie 1050 m ilgio užtvarai ir specialios pralaidos. Kelią rekonstravę
rangovai (UAB „YIT Infra Lietuva“) geranoriškai sutiko pagerinti varliagyvių nerštavietės būklę prie
Uošnos ir iškasė porą seklių kūdryčių. ŽNPD dalyvavo įvairiose su šios varliagyvių sistemos įrengimu
susijusiose veiklose, nuotr. G.Sidabrienės

2017 m. buvo įrengta varliagyvių apsaugos sistema kelio Nr.164 ,,Mažeikiai-Plungė-Tauragė“
atkarpoje prie Uošnos upės Jogaudų km. Dėl lėšų trūkumo įrengus nepakankamo ilgio apsauginę
sienelę, varlės migruoja per kelią tose vietose, kur sienelė baigiasi. Todėl pavasarį teko įrengti laikiną
barjerą prie jau esamos stacionarios sienelės galų ir varles pernešinėti į kitą kelio pusę. Varlės
naudojasi ir po keliu įrengta specialia pralaida, nuotr. S.Sidabro
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