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2014 m. ŽNPD Gamtos skyriaus 

METRAŠTIS 

I.  Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 
 

 Sausio mėn. Gamtos skyriaus specialistai atliko žiemojančių vandens paukščių apskaitą. 

Suskaičiuota nei daug, nei mažai: Platelių ežere 250 indiv., kituose 6 ežeruose - 48 indiv. Iš viso 

fiksuotos 6 rūšys (297 indiv. 7 ežeruose). Tarp jų M.Jankauskienė užfiksavo labai retų paukščių –

nuodėgulių porelę ir mažuosius dančiasnapius. 

                   

 

 Vasario mėn. patikrintos trys Plokštinėje esančios šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Pastebėti 

žiemojantys 22 šikšnosparniai, iš jų: šiaurinių šikšnių – 14 vnt., vandeninių pelėausių – 8 vnt. 

Viename iš Plokštinės rūsių draugiškai žiemoja vandeniniai pelėausiai. 
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 Kovo-balandžio mėnesiais atlikta medžioklės įrenginių (medžioklės bokštelių ir šėryklų) 

inventorizacija Žemaitijos nacionaliniame parke. Skuodo rajono medžiotojų klubo ,,Aidas" 

medžioklės plotuose, patenkančiuose į ŽNP teritoriją, užregistruotas tik vienas medžioklės 

įrenginys. Skuodo medžiotojų klubo medžioklės plotuose, patenkančiuose į ŽNP teritoriją, 

suregistruoti 5 medžioklės įrenginiai. Žemaitijos nacionaliniame parke, Plungės rajone, Miškų 

instituto mokslo ir mokymo medžioklės plotuose suregistruota 18 medžioklės įrenginių. 

Žemaitijos nacionaliniame parke, Plungės rajone, Platelių medžiotojų klubo medžioklės plotuose 

suregistruoti 32 medžioklės įrenginiai.  

  

 Balandžio, gegužės mėn. vykdytas gulbių giesmininkių  valstybinis monitoringas. Patikrintos 

54 potencialios gulbių giesmininkių perimvietės (bebravietės, pelkėtos vietos, ežerai, tvenkiniai).  

Nustatyta 10 perinčių porų. 2011 m. monitoringo metu  buvo nustatytos 5 perinčios poros. 

 Barstytalių pelkėje dairomasi gulbių giesmininkių. 

               

Gulbė giesmininkė peri Pučkorių km. pelkėje           G.giesmininkė su jaunikliais  Gilaičių pelkėje 
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 Balandžio, gegužės mėn. Aukštojo tyro ir Reiskių tyro aukštapelkėse vykdytas dirvinių sėjikų 

ir tikučių valstybinis monitoringas. Aukštojo tyro pelkėje registruotos 6 d.sėjikų poros ir 2 tikučių 

poros. Reiskių tyro pelkėje registruotos 7 sėjikų poros ir 3 tikučių poros. 

      

 

Aukštajame tyre, vykdant d.sėjikų, tikučių monitoringą, stebėtos ir kitos retos paukščių rūšys: 

geltongalvių kielių pora, jūrinis erelis, gervės, raudonkojis tulikas. 

              

Geltongalvė kielė                                                 Pelkėje aptiktas  dirvinio sėjiko kiaušinis  

 Gegužės mėnesį ŽNP teritorijoje bei Gandingos ir Varduvos kraštovaizdžio draustiniuose 

atliktas ūdrų ir kanadinių audinių monitoringas. Vertintos 7 atkarpos po 600 m: 2 Babrungo upėje 

(ŽNP) ir 1 Uošnos upėje (ŽNP);  2 Babrungo upėje Gandingos kraštovaizdžio draustinyje; 2 

Varduvos upėje Varduvos kraštovaizdžio draustinyje). Visose atkarpose rasta ūdrų veiklos požymių. 

Kanadinės audinės veiklos žymių aptikta visose tirtose aukščiau paminėtose upėse. 
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                                                                                   Ūdros pėdsakas prie Uošnos upės, dumble. 

        

Ūdrų  veiklos žymių paieška Babrungo upėje (ŽNP). 

 Atliktas kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje 

,,Rietavo miškai“. Rastos 5 dar gyvybingos kraujalakinio melsvio buveinės. Pirmos apskaitos metų 

penkiose tirtose teritorijose suskaičiuota 100 vnt. drugių individų, antros apskaitos metu – 80 vnt. 

      

 

Kraujalakinis melsvys  ant vaistinės 

kraujalakės  žiedyno                                                                               

 

Monitoringo metu prie Žvelsos esančiose natūraliose 

pievutėse aptiktos puošnios laukinės lelijos                                                                                   
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 Vykdyta saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių žinomų radimviečių patikra, naujų radimviečių 

paieška.  Duomenys apie saugomas rūšis vesti į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS). Pateikta 

SRISui 62 anketos apie registruotas LRK rūšis ŽNP ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose. 

 

Patikrinta viena iš dviejų Žemaitijos nacionaliniame parke žinomų plačiosios platužės (Lobaria 

pulmonaria) radviečių Paplatelės miške, kur ši kerpė negausiai auga ant paprastojo ąžuolo kamieno. 

 

 

Liepijų kraštovaizdžio draustinyje ant lapuočių medžių auga į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 

plunksninės pliusnės. Jas fotografuoja seminaro apie kietųjų lapuočių apsaugą dalyviai iš Švedijos. 

       

Patikrintos raktažolės pelenėlės dvi žinomos radavietės Žemaitijos nacionaliniame parke (Babrungo 

ir Stirbaičių kraštovaizdžio draustiniuose).  
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Patikrinta šakotosios ratainytės radimvietė   

Briedinės pelkėje 

Barstytalių pelkėje aptikta nauja šakotosios 

ratainytės radimvietė. Augalai išplitę  apie 60 arų 

plote. 

    

Identifikuotos 4 naujos tikrojo juodbaravykio ir 7 dėmėtojo baravyko radvietės. 

    Dėmėtasis baravykas 

           

Liepijų miške atrasta geltonžvynė guotė (LRK 

pirmos apsaugos ktg. rūšis) papildė iki šiol 

parko teritorijoje žinomų grybų rūšių sąrašą.  

Nustatyta nauja kuokštinės grifolės radvietė 

Mikytų kraštovaizdžio drautinyje. 
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 Vykdyta smulkiesiems uoksiniams paukščiams (106 inkilai) ir miegapelėms (24 inkilai) skirtų 

inkilų patikra. Miegapelių nei viename iš inkilų neaptikta. 

 

Inkile apsistojo pelės. 

    

 Vykdyta plėšriųjų paukščių lizdaviečių patikra. Aplankytos 32 žinomos lizdavietės.  

 Nuotr. p. suopių lizdai. 

 

          

 Pagal valstybinę kraštovaizdžio monitoringo programą atliktas 23 gamtos paveldo objektų 

monitoringas (būklės įvertinimas). 

 

Prie eglės ,,Bobos“. 
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Patikrinta Platelių vinkšnos būklė ir apžiūrėta kaip smulkinamos šakos Platelių dvaro sode. 

         

 Identifikuojami  įdomesni, savo dydžiu išskirtiniai medžiai. 

Matuojama 4-kamienė eglė auganti Plokštinės 

gamtiniame rezervate. Jos apimtis beveik 4 

metrai. 

Vertinamas paprastasis ąžuolas Reiskių tyro saloje. 

                                  

 BAST ,,Rietavo miškai“ teritorijoje kartografuota 12 potencialių  kraujalakinio melsvio 

buveinių (pievų) sudarančių 58 ha,  siekiant įvertinti  jų būklę ir surinkti duomenis apie  būtinas 

tvarkymo priemones jose.  
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II. Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas 

lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas) 
 

 2014 m. vykdyta Platelių ežero hidroįrenginio priežiūra. Reguliariai valytos grotelės nuo 

sanašų. 

        

 Pagal Lūšių apsaugos veiksmų planą Plokštinės rezervate buvo įrengti trys ,,pelių bokštai“ iš 

šiaudų ritinių ir kas du mėnesiai jie buvo papildomi grūdais.  

            

 Kovo-balandžio mėnesiais išvalyti ir suremontuoti inkilai uoksiniams paukščiams, įkelta 

nemažai naujų. 
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 VĮ Telšių miškų urėdijos sutvarkyta teritorija prie Knygnešių šaltinio. 

 

 

 Prižiūrėtos 3 šikšnosparnių žiemavietės Plokštinėje. 

 

     

 

 Įgyvendinant VSTT projektą ,,Saugomų teritorijų tvarkymas“ (III etapas) 2014 m. buvo 

tęsiami gamtotvarkos darbai Gaudupio pelkėje ir jos apypelkio pievose: šienauta, kirstos medžių, 

krūmų atžalos. 
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 Vykdytas vertingų pievų, pelkių tvarkymas, panaudojant turimą ŽNP techniką. 

 

  

Šienaujamos atžalos Siberijos pelkėje. 

 

Rugpjūtį šienauta pieva, kurioje auga mažasis, paprastasis, šakotasis varpeniai. 
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Jau sutvarkyta. 

 

Šienautos Reiskių tyro telmologinio draustinio vertingos pievutės. Kartu dalyvavo ir savanorė iš 

Rusijos Elena Sadovnikova. 

 

Į Reiskių tyro salą – per aukštapelkę.                        Šienaujama juodgalvės bajorės augavietė Reiskių    

                                                                                    tyro saloje. 
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Baigus darbą smagu ir grybus ,,pašienauti“. 

 

 Prižiūrėti gamtos paveldo objektai. 

 

Šienaujama geomorfologinio GPO Prarajos 

duobės teritorija 

Šienaujama botaninio GPO Stirbaičių ąžuolo 

teritorija 
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III. Prevencija, kontrolė, priskirtų saugomų teritorijų būklės 

vertinimas 
 

 Vykdyta  prevencinė veikla, teiktos konsultacijos suinteresuotiems asmenims. 

Gavus pranešimą dėl galimos taršo Šeirės miške, atliktas patikrinimas. Paaiškėjo, kad įtarimų 

gyventojui sukėlė iš kalvos šlaito ištekantis ir greta dviračių tako susikaupęs rūdingas vanduo.  

 

 Dalyvauta akcijoje „Tvora“. Tikrinta ar paežerėse yra paliktas laisvas  praėjimas pakrantėmis. 
 

Patikrinta Beržoro ežero rytinė pakrantė bei ...          

  

...Ilgio ežero pietrytinė pakrantė. 
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 M.Jankauskienė tikrino jai priskirtą ŽNP teritorijos zoną - Babrungėnus, Žvirblaičius, 

Babrungo upę, kt. vietas. Nuotraukose Babrungo upė ties Ilgės įtekėjimu, buvęs Žvirblaičių buitinių 

atliekų sąvartynas ir buvusi Babrungėnų mokykla.  

            

           

Ties Babrungėnų malūnu rasta naujai įrengta rekreacinė infrastruktūra saloje, kūdra, kurios dalis yra 

valstybinėje miško žemėje, suinventorizuoti 8 medžioklės bokšteliai. 
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 Dalyvauta prašymų dėl kūdrų kasimo, valymo nagrinėjime. Natūroje tikrintos planuojamos 

kasti vietos ar jau iškastos kūdros. 
 

Patikrinta naujai iškasta kūdra Stirbaičių 

kraštovaizdžio draustinyje 

Apžiūrėta planuojama valyti kūdra Medsėdžių km. 

      

 Atlikta vienuolikos ŽNP draustinių ir dviejų rezervatų kontrolė pagal patvirtintą kontrolės 

programą. 

 

 Rukundžių gamtinio rezervato patikra. 

              

    Rukundžių rezervate rastos perinčios gulbės giesmininkės, gervės, išdygę bobausiai. 
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Tikrintas Šeirės kraštovaizdžio draustinis bei infrastruktūra Šeirės take. 

   

   

 Patikrinta 14-os  priskirtų  saugomų teritorijų būklė. 

Balandžio mėn. Gamtos skyriaus vedėja M.Jankauskienė kartu su komisija iš Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos tikrino Reiskių tyro telmologinio draustinio būklę. 

   

Balandžio mėn. vykdant  dirvinių sėjikų, tikučių monitoringą Reiskių tyre, prie Reiskių ežero 

užfiksuotos sustatytos slėptuvės vandens paukščių medžioklei.  
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Patikrinta Varduvos ir Gandingos kraštovaizdžio draustinių būklė, surašyti patikrinimo aktai, išsiųsti 

raštai dėl pažeidimų.  

Varduvos kraštovaizdžio draustinyje. 

          

Gandingos kraštovaizdžio draustinyje aptikta 

galimai nelegali statyba.  

Informacinis stendas apie draustinį 

                

Varduvos KD gausiai ritosi ir skraidė juodieji apolonai, žydėjo daugiametės blizgės, nufotografuotas 

gegužvabalis. 
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Paupinių jonpaparčių sąžalynas. 

 

Patikrintas Ablingos geomorfologinis draustinis, surašytas būklės patikrinimo aktas. 

  

Naftos gręžinio „Žvaginių 1“ aikštelės likučiai tarp Ablingos kraštovaizdžio draustinio ir BAST 

Rietavo miškai: 
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Tikrinta Aukštojo tyro telmologinio draustinio būklė.  

Vertinamos patvankėlės, įrengtos ant iš pelkės ištekančio griovio. 

    

Patikrinti pagal Aukštojo tyro lūšių apsaugos veiksmų planą įrengti „pelių bokštai“. 

  

Patikrinta, kaip tvarkomos Aukštojo tyro telmologinio daustinio pievos iš AARP lėšų. 

              

Kupstinė kūlingė dažna Aukštojo tyro 

aukštapelkėje. 

2014 m. gruodžio mėn. lankantis draustinyje, Pauškių 

piliakalnyje pastebėti lūšies pėdsakai. 
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 Vykdyta saugomų rūšių apsaugos veiksmų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo 

priežiūra.  

 

Uošnos upelio vijūno (Misgurnus fosilis) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano įgyvendinimas. 

Balandžio mėn.  į Uošną paleisti vijūnai. Vasarą įrengti 3 specialūs užtvarai ant Uošnos upės. 

         

Aplinkos ministerijos Retų rūšių apsaugos projekto vykdytojai bei Medžiotojų ir žvejų draugijos 

atstovai prie pastatyto užtvaro. 

 

Sausio mėn. Rietavo BAST Viržintų pievoje tikrinta kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano 

priemonė Nr.1 ,,Krūmų ir menkaverčių medžių iškirtimas 10,4 ha plote“. 
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Vasarą patikrintas kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano priemonės ,,Viržintų pievos 

šienavimas“ įgyvendinimas. 

    

 

Vykdyta Stalgėnų miško bei Stalgo miško juodojo gandro apsaugos 2012-2014 m. veiksmų planuose  

numatytų priemonių įgyvendinimo priežiūra: patikrinti 4 įrengti dirbtiniai lizdai juodajam gandrui.  

     

 

 Dalyvauta komisijose, vertinant planuojamus plynus sanitarinius kirtimus priskirtų saugomų 

teritorijų miškuose. 
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IV. Švietimas ir viešinimas 
 

 Mažiesiems Žemaitijos nacionalinio parko lankytojams pradėtas rengti elektroninis 

naujienlaiškis ,,Giliukas”, kuris talpinamas ŽNP svetainėje.  

       

 

  Vesti nemokami pažintiniai žygiai Parko lankytojams. 

 

Sausio 25 d. parko lankytojai buvo pakviesti keliauti į Liepijų mišką. Žygį vedė Sigitas Kvašinskas.  
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Vasario 2-oji – Pasaulinė pelkių diena, kurią mini prie tarptautinės Ramsaro konvencijos 

prisijungusios šalys, taip pat ir Lietuva.  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija Pelkių dienos proga 

surengė žygį į Gaudupio (Šeirės) pelkę. Žygeiviai keliavo naujai įrengta pėsčiųjų-dviračių trasa, ėjo 

per pelkę ledu, pamatė kaip Piktežeris po truputį virsta į pelkę. Stebėjo lede įšalusius varliagyvius, 

kalbėjosi apie pelkių svarbą, jų palaikymą, pažeistų pelkių atkūrimo galimybes. 

                    
 

                                         
 

Kovo 29 d. dalyvauta žygyje po Užpelkių ir Dovainių apylinkes, kur parko lankytojams pasakota 

apie biologinę įvairovę.  

        

 Skaitytos paskaitos, pranešimai įvairiomis gamtosauginėmis temomis,  vesti edukaciniai 

užsiėmimai gamtoje. 
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Sausio 31 d. Plungės Senamiesčio mokykloje vyko Profesijų diena. Pradinių klasių mokiniai 

susipažino su ekologo profesija, susipažino su Žemaitijos nacionalinio parko vertybėmis, sužinojo 

kaip gali prisidėti prie jų apsaugos. 

 

Pelkių dienos proga Gamtos skyriaus specialistės vedė pamokas Platelių gimnazijos ir Barstyčių 

vidurinės mokyklos mokiniams. Vyko viktorinos „Ar pažįsti pelkių augalus?“ ir „Ką žinai apie 

Žemaitijos nacionalinio parko pelkes“. 

 

          
 

Vasario 26 d. Plungės Babrungo mokykloje įvairių klasių mokiniams pravestos „Žaliosios“ pamokos 

apie Lietuvos saugomas teritorijas ir Žemaitijos nacionalinį parką. 

               

Kovo 21 d. paminėta Žemės diena Plungės rajono Kulių mokykloje. Pravestos „Žaliosios“ pamokos. 
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Balandžio mėn. kartu su Platelių gimnazijos įvairių klasių mokiniais stebėti Platelių dvaro parko 

paukščiai. (Pravesti 5 užsiėmimai). 

 

Birželio 2 d. vandens paukščių stebėjimas prie Platelių ežero su Plungės „Saulės“ gimnazijos 

moksleiviais. 

    

Birželio 4 d. ekskursija Šeirės take Platelių gimnazijos pradinukams. 
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Rugpjūčio 20 d. vesta ekskursija turistams iš Austrijos. 

 

 

 Renginiai, konferencijos 

 

Kovo 20 d. Žemės dienos proga vyko daug įvairių renginių. Platelių gimnazijos mokiniai papuošė 

Žemaitijos nacionalinio parko direkciją. 

  

Kovo 20-21 d. vyko baigiamoji projekto „Ežerai ateičiai“ konferencija „Subalansuotas ežerų 

teritorijų valdymas“. Konferencijos metu aptarti ne tik nuveikti darbai, bet pažvelgta plačiau į ežerų 

tvarkymą ir apsaugą Lietuvoje ir Latvijoje. 
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Balandžio 11 d.  dalyvauta Žemės dienos renginyje Ž.Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 

          

 

Balandžio 25 d. – vyko baigiamasis ‚Lake Watch‘ (Stebiu ežerą) seminaras. Parengtos programos 

‚Stebiu ežerą‘ autoriai iš Latvijos pristatė savanoriško monitoringo galimybes, paaiškino kaip tam 

pasiruošti. Dr. R. Paškauskas iš Klaipėdos universiteto papasakojo apie mokslininkų vykdomus 

tyrimus Platelių ežere ir turimus duomenis. 
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Gegužės 12-14 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko projekto „Nature Hardwoods“ partnerių 

susitikimas. Iš Švedijos į susitikimą atvyko Švedijos miškų agentūros ir Blekinge apskrities 

administracijos atstovai, atsakingi už miškų apsaugą ir tvarkymą Natura 2000 teritorijose. Lenkiją 

atstovavo Valstybinių miškų regioninės direkcijos Gdanske ir Aplinkos apsaugos regioninės 

direkcijos specialistai. Į susitikimą taip pat atvyko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos, Neries regioninio parko direkcijos, VĮ Telšių miškų urėdijos ir Lietuvos 

gamtos fondo atstovai. 
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Gegužės 20 d.  įvyko baigiamasis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos, Žemaičių Kalvarijos 

vidurinės mokyklos ir leidyklos „Lututė“ organizuotas nuotraukų konkurso „Pavasario linksmybės 

Žemaitijos nacionaliniame parke“ renginys. Jais tapo mokyklos mokiniai: Rosita Urnikytė (10b kl.), 

Roberta Kerpauskaitė (4 kl.), Erika Rimkutė (10a kl.), Karolis Draugšas (7 kl.), Eglė Liškutė (8 kl.), 

Laura Paulauskytė (7 kl.); mokytojai: Bronius Kleinauskas, Alma Vilnienė, Stefanija Vaičiulienė, 

Vaida Blistrubienė; miestelio gyventojai: Lina Kaveckienė, Raimonda Kerpauskaitė, Jurgita 

Grikštienė, Severina Buvydaitė. 
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Rugsėjo 27 d.  suorganizuota Grybų šventė. 

Reda Iršėnaitė iš GTC Botanikos insituto papasakojo apie įdomesnes grybų šventės dalyvių surinktas 

grybų rūšis, taip pat perskaitė pranešimą apie grybų karalystės įvairovę. 

      

                                                                     Grybų šventės dalyviai įsiamžino prie Raganos uosio 

     

Spalio 4 d. suorganizuota paukščių palydų šventė ,,Palydėkime paukščius aktyviai“ ant Gegrėnų 

piliakalnių komplekso. Po paukščių stebėjimo, talkininkauta tvarkant Gegrėnų piliakalnį. 

      

      



32 

 

Sutvarkytas Gegrėnų piliakalnio šlaitas. 

        

 Kita švietėjiška veikla 

 

Nuo vasario 21 d. iki liepos mėn. Žemaitijos nacionalinio parko lankytojai galėjo apsilankyti 

projekto "Ežerai ateičiai" fotografijų parodoje. Trisdešimt dviejose fotografijose – Lietuvos ir 

Latvijos ežerų vaizdai. 

            

Kovo 18 d. vyko susitikimas su gamtos mokslų mokytojais, metodinės priemonės “Mokomės 

gamtoje ir iš gamtos” pristatymas. 

     

Plungės „Saulės“ gimnazijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatytas Žemaitijos 

nacionalinis parkas. 

                

http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/f3610690721c5aad55db924a9d4a18ce.jpg
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Gegužės 21 d. – „Natura 2000“ diena. Šia proga Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos kolektyvas 

prisidėjo prie visuotinės akcijos pavaizduoti drugelius ir išplatinti šią nuotrauką su užrašu: „Natura 

2000“: 

 

Birželio 5 d. Platelių gimnazijos suburta moksleivių komanda parengė paraišką nacionaliniam 

konkursui „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

kolektyvas talkino parenkant temas ir vedant pamokas gamtoje. 
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V. Kita veikla 

 Gegužės 27-29 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai lankėsi pietvakarinėje 

Estijos dalyje. Muhu saloje vyko seminaras – „Medžiais apaugusių pievų biologinė įvairovė“. 

 

Žydi raktažolė pelenėlė.  S.Sidabras gėrisi plačialapėmis klumpaitėmis. 

.   

 Liepos 21 d. Durbėje (Latvija) įvyko paskutinis projekto „Ežerai ateičiai“ administratorių, 

priežiūros komiteto narių darbo susitikimas. Susitikimo metu buvo pristatytas neseniai įrengtas 

Durbės ežero kambarys. Susitikimo metu projekto partneriai ne tik pristatė atliktas veiklas, bet ir 

išsakė daug spręstinų dalykų. 

       


