2017 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 švietimo mokytojas (žemaitiškų dainų ir šokių mokymas), 0,25 etato), Povilas Rubinas
(neformaliojo švietimo mokytojas (lietuviško ritinio mokymas), 0,25 etato).

1. MONITORINGAI, TYRIMAI
2017 m. buvo vykdomi šie stebėjimai ir tyrimai:
1)
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011–2017 m. programa
2)
Žiemojančių šikšnosparnių apskaita
3)
Invazinių augalų tyrimai
4)
Saugomų rūšių tyrimai
5)
Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis suvedimas į SRIS
6)
Vertingiausių pievų ir pelkių buveinių tyrimai (identifikavimas)
7)
Plėšriųjų paukščių lizdaviečių paieška ir tikrinimas
8)
Atliktų etnografinių tyrimų monitoringas (duomenų bazės sukūrimas)
9)
Etnografiniai tyrimai
10) Kultūros paveldo objektų būklės tyrimas
11) Mažosios architektūros objektų būklės tyrimas
12) Svarbiausių kultūros paveldo vertybių tyrimas (identifikavimas)
13) Kultūros objektų, turinčių vertės požymių, tyrimas (inventorizavimas)
1.1.VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO 2011–2017 M. PROGRAMA
Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–2017 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 2011–2017 m. programą buvo stebimos šios
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų (tarp jų ir paukščių) rūšys, kurių apsaugai būtina steigti saugomas
teritorijas „Natura 2000“ tinkle:
▪ lūšis – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Rietavo miškai“,
▪ dirvinis sėjikas – PAST ,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose,
▪ tikutis – PAST ,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose,
▪ gulbė giesmininkė – PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje,
▪ griežlė – PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje,
▪ didysis auksinukas – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje,
▪ kraujalakinis melsvys – BAST ,,Rietavo miškai“ teritorijoje.
Monitoringas atliktas vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-48 ,,Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo
2011–2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2017 metų planų, vykdomų Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, patvirtinimo“ bei metodikomis, patvirtintomis
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.
1.1.1.1. Lūšies valstybinis monitoringas
Lūšies valstybinis monitoringas buvo atliktas 2017 m. sausio – vasario mėnesiais BAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Rietavo miškai“ (Aukštojo tyro valstybiniame
telmologiniame draustinyje (TD)).
Aukštojo tyro TD stebėjimai vyko 2017 m. sausio 11 d. ir vasario 10 d. Lūšies pėdsakų 18 km
ilgio maršrute neaptikta. Nors lūšies buvimo fakto tirtoje apie 1000 ha teritorijoje nenustatyta, tačiau
BAST ,,Rietavo miškai“ (30 tūkst. ha) teritorijoje jos gyvena. Vasarą gautas pranešimas iš VĮ
Kretingos MU, Mikoliškių g-jos girininko, kad šioje girininkijoje stebėjo lūšį su jaunikliu.
Žemaitijos nacionaliniame parke, Paplatelės, Plokštinės miškuose lūšies monitoringas vyko
sausio 6 d. ir sausio 17 d. Maršruto ilgis 11,9 km. Pirmos apskaitos metu buvo pastebėti ryškūs vienos
lūšies pėdsakai. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, S. Kvašinskas, S. Sidabras.

Lūšių monitoringo maršrutai BAST „Rietavo miškai“ (kairėje, raudona linija) ir BAST „Žemaitijos
nacionalinis parkas“ (dešinėje)

Lūšies pėdsakai aptikti
Plokštinės gamtiniame
rezervate, prie
Endriuškaičių tyrų, nuotr.
S. Kvašinsko

Lūšies pėdsakų Aukštojo
tyro TD aptikti nepavyko,
bet buvo pastebėti vilkų
pėdsakai, nuotr. G.
Sidabrienės

Jau vakarėjant parčiuožia lūšies
apskaitoje Aukštojo tyro TD dalyvavę S.
Sidabras ir S. Kvašinskas, nuotr. G.
Sidabrienės

1.1.1.2. Dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas
Dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. balandžio–gegužės mėnesiais
PAST ,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose. Monitoringo metu nustatyta po
7–8 dirvinių sėjikų poras kiekvienoje iš tirtų PAST teritorijų. Monitoringo metu taip pat buvo
vertinamos buveinių vietos savybės ir jų pokyčiai (aukštapelkės hidrologinis režimas, plėšrūnų galimas
neigiamas poveikis ir kita). Nuo 2005 m. kas trejus metus vykdomo šios rūšies monitoringo duomenys
rodo, kad dirvinių sėjikų populiacijos tiek Aukštojo tyro, tiek Reiskių tyro aukštapelkėse, su nežymiais
gausos svyravimais, dar vis išlieka stabilios. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S.
Sidabras, S. Kvašinskas.

Pasirengimas dirvinio sėjiko apskaitai
Aukštojo tyro aukštapelkėje. Darbui
parengiami GPS imtuvas, planšetinis
kompiuteris, nuotr. D. Abrutės

Dėl žmogaus ūkinės veiklos sąlygotų hidrologinio
režimo pokyčių Aukštojo tyro aukštapelkėje, pelkė
pamažu virsta į pelkinį mišką. Todėl dirvinių sėjikų
populiacijos išlikimo tendencijos šioje pelkėje
ilgalaikėje perspektyvoje – miglotos, nuotr. G.
Sidabrienės

Dirvinio sėjiko (Pluvialis apricaria) patinas ir plėšrūno sunaikintas dirvinio sėjiko kiaušinis, nuotr. M.
Jankauskienės

Porelė dirvinių sėjikų Reiskių aukštapelkėje, nuotr. M. Jankauskienės
1.1.1.3. Tikučio valstybinis monitoringas
Tikučio valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. gegužės–birželio mėnesiais PAST
,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose. Monitoringo metu nustatytos 2-3
tikučių poros Reiskių tyro aukštapelkėje. Aukštojo tyro aukštapelkėje tikučių nestebėta. Monitoringo
metu taip pat buvo vertinamos buveinių vietos savybės ir jų pokyčiai (aukštapelkės hidrologinis
režimas, plėšrūnų galimas neigiamas poveikis ir kita). 2005–2017 m. periodu, kas trejus metus
vykdomo tikučių monitoringo rezultatai didesnių šios rūšies gausos pokyčių nei Aukštajame tyre, nei
Reiskių tyre nerodo. Reiskių tyro aukštapelkėje atskirais metais nustatytų porų skaičius – 0–3,
Aukštojo tyro aukštapelkėje – 0–2. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. Sidabras, S.
Kvašinskas.

Aukštasis tyras (kairėje) ir Reiskių tyras (dešinėje) tik vasarai prasidėjus, nuotr. G. Sidabrienės
1.1.1.4. Gulbės giesmininkės valstybinis monitoringas
Gulbės giesmininkės valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. balandžio–gegužės
mėnesiais PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. Gulbių giesmininkių gausa vertinta
dviejų apskaitų metu 21 taške, kurie išdėstyti visoje nacionalinio parko teritorijoje, Monitoringo metu
buvo registruotos paukščių teritorinės poros, lizdinės teritorijos, vados su jaunikliais bei pavieniai
stebėti paukščiai. Taip pat vertinti tokie parametrai kaip trikdymas, hidrologinio režimo pokyčiai ir
kitos gulbių giesmininkių buveinių savybės. Šiais metais buvo nustatyta 21 gulbių giesmininkių pora,
13 vadų (perėjusių ir susilaukusių palikuonių). Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S.
Kvašinskas, S. Sidabras.

Gulbės giesmininkės valstybinio monitoringo
rezultatai 2011-2017 m.
13

Perėjusių porų skaičius

14
12

10

10
8

6

5

4
2
0
2011

2014

2017

Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje nuo 2011 m. kas trejus metus vykdomo gulbės giesmininkės
valstybinio monitoringo rezultatai rodo, kad šios gulbių rūšies vietinės perinčios populiacijos
gausumas padidėjo nuo 5 iki 13 perinčių porų.

PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje gulbės giesmininkės perėjimui dažniausiai renkasi
nuošalesnes, miškų apsuptyje esančias pelkes, kuriose yra įsikūrę ir bebrai. Tokios pelkės yra priaugę
žolinės augmenijos, bet jose nestinga ir atviro vandens plotų. Nuotraukoje dešinėje – gulbės
giesmininkės perimvietė Gilaičiuose, kairėje – Barstytalių pelkėje, nuotr. G. Sidabrienės

Balandį, pirmos apskaitos metu, ne visais atvejais gali pasakyti ar gulbių giesmininkių pora jau
užsiėmė lizdinę teritoriją ar tik apsistojo trumpam poilsiui ir ypač tada, kai išsigandusios pakyla
skrydžiui, nuotr. G. Sidabrienės

Gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus) jau peri, nuotr. M. Jankauskienės

Gulbių giesmininkių šeimyna su 6 jaunikliais skuba pasislėpti pelkinio juodalksnyno labirintuose.
Laiku nesuskubus buvusioje lizdinėje teritorijoje gali nieko neberasti, nes gulbės su prakutusiais
gulbiukais linkę pasitraukti į kitas, net už puskilometrio esančias, pelkines buveines, nuotr.: S.
Sidabro, G. Sidabrienės
1.1.1.5. Griežlės valstybinis monitoringas
Griežlės valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais PAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. Griežlių gausa vertinta dviejų apskaitų metu 92 taškuose,
išdėstytuose visoje nacionalinio parko teritorijoje. Naktį vykdyto monitoringo metu kiekviename taške
buvo klausomasi ir skaičiuojami griežiančių griežlės patinų garsai. Dienos metu buvo du kartus (birželį
ir liepą) vertinama kiekvieno monitoringo taško aplinka: žemės naudmenų struktūra, vykdomos žemės
ūkio veiklos (šienavimo, ganymo) terminai, hidrologinio režimo pokyčiai ir kt. Šiais metais buvo
užfiksuoti 6 griežiantys patinai. 2017 m. griežlės monitoringas buvo vykdytas pagal 2016 m.
patvirtintą naują individualią monitoringo metodiką, kurioje buvo pakeistos kai kurių stebėjimo taškų
vietos ir vietoj buvusių 89 taškų buvo patvirtinti 92. Tačiau, manome, kad tai neturėjo reikšmingos
įtakos gautiems šių metų rezultatams. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S.
Kvašinskas, S. Sidabras.

Nuo 2007 m. pradėto ir kas dveji metai vykdomo valstybinio griežlės monitoringo rezultatai rodo gan
didelę griežiančių patinų gausos svyravimo amplitudę PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ (nuo 1
iki 32 individų). Tikimasi, kad šias vietinės populiacijos gausos svyravimo priežastis padės nustatyti
mokslininkai–ekspertai, atlikę iš visos Lietuvos gautų griežlės monitoringo duomenų analizę ir nustatę
šalies griežlių populiacijos bendras gausos svyravimų tendencijas.

Dauguma pievų plotų Mačiūkiuose (dešinėje) ir Užpelkiuose (kairėje) birželio viduryje dar buvo
nenušienautos ir neganomos. Tačiau Mačiūkių pievose nei gegužę, nei birželį griežiančių patinų
negirdėta, o Užpelkių pievose dviejų apskaitų metu nustatyti tik du griežiantys patinai, nuotr. G.
Sidabrienės

Ganymo intensyvmas pievose varijuoja nuo vieno iki keliolikos sąlyginių galvijų hektarui, nuotr. S.
Sidabro

Pamedlinčių kaimo pievose temstant šiemet griežė tik vienas griežlės (Crex crex) patinėlis, nuotr. M.
Jankauskienės
1.1.1.6. Didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas
Didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. liepos mėnesį BAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. Atliktos dvi apskaitos 6 skirtingose vietovėse (Šarnelės,
Mikytų, Pučkorių, Stirbaičių kraštovaizdžio draustiniuose), kuriose iš viso praeitas daugiau kaip 2,5
km ilgio maršrutas. Buvo tikrinamos didžiajam auksinukui gyventi tinkamos pievų buveinės, vertinami
tų buveinių kokybiniai parametrai, skaičiuojami suaugėliai drugiai. Pirmos apskaitos metu pastebėti tik

3 drugeliai dviejose iš šešių tikrintų vietovių. Antros apskaitos metu drugių nestebėta. Šiais metais
stebėta tik viena d. auksinukų generacija, o dėl lietingos vasaros nepavyko ,,pagauti“ jų skraidymo
piko. Kai kurios pievų buveinės jau buvo nušienautos arba ten, kur 2014 m. buvo pievos, šiais metais
augo javai. 2014 m. didžiausias nustatytas drugelių skaičius – taip pat tik trys individai. Monitoringą
vykdė G. Sidabrienė, S. Sidabras.

Vienas iš d. auksinuko vikšrelių mitybinių augalų – bukalapė rūgštynė. Monitoringo metu d.
auksinukai aptikti Šarnelės ir Stirbaičių kraštovaizdžio draustinių būtent tose pievose, kur gausiai
augo šie augalai, nuotr. G. Sidabrienės

Didžiojo auksinuko patelė (kairėje) ir patinėlis (dešinėje), nuotr. G.Sidabrienės
1.1.1.7. Kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas
Kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas vykdytas 2017 m. liepos mėnesį BAST
,,Rietavo miškai“ teritorijoje. Stebėjimai atlikti keturiose skirtingose vietovėse – Antkopčio, Tilvikų,
Viržintų, Mižuikų kaimų apylinkių pievose. Monitoringas atliktas tose pačiose pievų buveinėse (6)
kaip ir 2014 m. Papildomai patikrintos šių buveinių artimoje aplinkoje esančios 6 kitos atviros pievų
buveinės, siekiant nustatyti naujas kraujalakinio melsvio buveines. Monitoringo metu skaičiuoti
pastebėti suaugėliai drugiai, atliktas buveinių būklės vertinimas. Stacionariuose monitoringuojamų
pievų plotuose pirmos apskaitos metu suskaičiuotas 41 drugelis, antros – 22. Lyginant su 2014 m.
monitoringo duomenimis (I apsk. – 100 vnt., II apsk. – 80 vnt.), šiais metais, tikėtina, dėl nepalankių
klimatinių sąlygų, aptikta mažiau kraujalakinio melsvio individų. Papildomai tikrintuose 6 pievų
plotuose pastebėti 32 kraujalakiniai melsviai. Taip pat pastebėtas akivaizdus buveinių būklės
blogėjimas: nei vienoje iš 6 stacionarių monitoringuojamų pievų plotų eilę metų neūkininkaujama
(nešienaujama, neganoma). Pievose įsivyrauja pelkinės vingiorykštės, krūmai. Monitoringą vykdė G.
Sidabrienė, S. Sidabras, M. Jankauskienė.

Kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano teritorija Viržintų pieva nuo jos sutvarkymo 2014 m.
(dešinėje) iki pat 2017 m. rudens buvo neprižiūrima. Todėl pievoje buvo įsivyravę gausios medžių,
krūmų atžalos. Pieva vėlyvą rudenį buvo nušienauta iš AARP lėšų, nuotr. G. Sidabrienės

Palei Žvelsą daugelis pievų apleistos, užkrūmiję, o tie žemės plotai, kurie dirbami yra arba paversti
kultūrinėmis pievomis arba juose auginami pasėliai, nuotr. G. Sidabrienės

Tik tose pievų buveinėse, kur gausiai auga kraujalakiniam melsviui būtina augalų rūšis – vaistinė
kraujalakė, buvo aptikti minėti drugeliai, nuotr. G. Sidabrienės

Ant vaistinės kraujalakės žiedyno kraujalakinio
melsvio patelė deda kiaušinėlį, nuotr. G.
Sidabrienės

Kraujalakinio melsvio patinukas, nuotr. G.
Sidabrienės

.
G. Sidabrienė fiksuoja kraujalakinius melsvius (Maculinea teleius), nuotr. M. Jankauskienės

Kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius) Pažvelsio ir Viržintų pievose, nuotr. M. Jankauskienės
1.1.2. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS (KRAŠTOVAIZDŽIO IR
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGAI SVARBIŲ ATVIRŲ ERDVIŲ
TVARKYMAS)
Įgyvendinant kraštovaizdžio monitoringo 2017 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. 2017 m. ŽNPD organizavo ar
vykdė tvarkymo darbus, kurių metu buvo sutvarkyta 100,99 ha Žemaitijos nacionaliniame parke ir
BAST „Rietavo miškai“. Stebėjimą vykdė M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, D. Abrutė.

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

Plokštinės rezervate esanti Mėtų pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje),
nuotr.: G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Pakastuvos telmologiniame draustinyje pieva su orchidiniais augalais prieš tvarkymą (kairėje) ir po
tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Velėnijos pelkė prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, M.
Jankauskienės

Ertenio telmologinio draustinio šlaitas, kuriame lankosi tetervinai, prieš tvarkymą (kairėje) ir po
tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. D. Abrutės, S. Kvašinsko

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

Liepijų kraštovaizdžio draustinio didžiojo auksinuko pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo
darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Liepijų kraštovaizdžio draustinio lubinais apaugusi pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo
darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Pieva prie Gaudupio (Šeirės) pelkės prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr.:.
G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Viržintų kraujalakinio melsvio apsaugai svarbi pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Viržintų kraujalakinio melsvio apsaugai svarbi pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Jazminų kalva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Mikytų kraštovaizdžio draustinio pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje),
nuotr. M. Jankauskienės

Šikšnosparnių buveinės aplinka Plokštinėje prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų (dešinėje),
nuotr.: G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Melsvojo mėlito augimvietė Reiskių tyro telmologiniame draustinyje prieš tvarkymą (kairėje) ir po
tvarkymo (dešinėje), nuotr. D. Abrutės

Platelių ežero pakrantė prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, D.
Abrutės

Potenciali varliagyvių buveinė prie rekonstruojamos kelio Mažeikiai-Plungė-Tauragė atkarpos prieš
tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr. G. Sidabrienės

Pieva Stirbaičių kraštovaizdžio draustinyje prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr.
D. Abrutės

Atviros erdvės prie Platelių dvaro sodo prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo (dešinėje), nuotr. D.
Abrutės

1.2.ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA PLOKŠTINĖJE
2017 m., kaip ir kasmet, buvo atlikta žiemojančių šikšnosparnių apskaita: patikrintos 4 Plokštinėje esančios šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Iš viso užregistruoti 89 individai (2016 m. – 96 individai), nustatytos 4 rūšys (2016 m. – 3 rūšys), 1 pav. Apskaitą vykdė G. Sidabrienė, jai talkino
Kraštotvarkos skyriaus specialistai.
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Ketvirtame rūsyje palubėse kabo
žiemojantys šiauriniai šikšniai, nuotr. G.
Sidabrienės

Antrame rūsyje įsitaisę drauge žiemoja
vandeniniai pelėausiai, nuotr. G.Sidabrienės

Rudasis ausylis (Plecotus auritus) ir šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssoni), nuotr. M. Jankauskienės

1.3 INVAZINIŲ AUGALŲ TYRIMAI
2017 m. pavasarį ir vasarą buvo atliekami invazinės augalo rūšies Sosnovskio barščio
paplitimo tyrimai Žemaitijos nacionaliniame parke. Nustatyta, kad šis augalas yra išplitęs septyniose
skirtingose ŽNP vietovėse: Platelių miestelyje, Užpelkių, Žvirblaičių, Babrungėnų, Skirpsčių.
Medsėdžių, Plokščių kaimuose. Dar keturiose vietovėse – Kruopių, Gilaičių, Vydeikių, Užpelkių
kaimuose augantys S. barščiai į ŽNP teritoriją nepatenka, bet barščių paplitimo židiniai yra artimoje
aplinkoje, t.y, ŽNP buferinės apsaugos zonoje ar greta jos. Žemės plotas, kuriame išplitęs Sosnovskio
barštis, ŽNP sudaro apie 3,6 ha, ŽNP buferinės apsaugos zonoje – apie 10 arų, greta šios zonos – apie
3,2 ha. Didžiausia S. barščiais užsikrėtusių atskirų plotelių koncentracija – Platelių miestelio pietinėje
dalyje, kultūros paveldo teritorijoje Platelių dvaro sodyboje, taip pat su šia teritorija besiribojančiuose
žemės sklypuose. Šioje miestelio dalyje S. barščiai išplitę apie 2 ha plote ir sudaro daugiau kaip pusę
viso ŽNP teritorijoje nustatyto barščiais apaugusio ploto. ŽNP teritorijoje nustatyti barščiais užkrėsti
atskiri žemės plotai užima nuo kelių iki keliasdešimt arų. Kai kuriose S. barščio radavietėse stebėta tik
po keletą vegetatyvinių individų, pvz., Platelių dvaro parke – tik 1, Medsėdžių geomorfologiniame
draustinyje – 4 vnt. Tačiau yra radaviečių, kur S. barščiai suformavę vešlius, tankius sąžalynus su
generatyviniais individais. (Pvz., Platelių dvaro sodybos sode ir jo artimoje aplinkoje esančiame
privačiame žemės sklype). Daugiausia barščio radaviečių aptikta sodybvietėse, kur, tikėtina, buvo
specialiai sodinami kaip dekoratyviniai augalai. Taip pat aptikti žemės ūkio naudmenose, pamiškėse,
pakelėse, apleistuose karjeruose, kur ,,pabėgo“ iš sodybų savaime arba žmogaus pagalba. Vienas iš
didesnių S. barščiais užsikrėtusių žemės plotų (apie 1,3 ha) plyti Kruopių km, ne ŽNP teritorijoje, bet
vos per keliolika metrų nuo jos, prie Mikytų kraštovaizdžio draustinio ribos. Iš apleisto, užšlamštinto
buvusio karjero teritorijos, S. barščiai jau yra ,,pabėgę“ ir į natūralias pievas. Yra didelė rizika, kad iš
šio pavojingo S. barščių židinio, jie gali išplisti ir į draustinį.
Remiantis direkcijos turima informacija, 2017 m. beveik visose ŽNP žinomose Sosnovskio
barščio paplitimo vietose, šie augalai buvo naikinami. Daugelis privačių sklypų savininkų puikiai
pažįsta šį invazinį augalą, žino jo keliamas grėsmes aplinkai ir žmogui, todėl niekieno neraginami su
juo jau eilę metų kovoja (kasa, dažnai šienauja, kt.). Kiti gi savininkai buvo paraginti ŽNPD
specialistų tai daryti. Valstybinėje žemėje išplitusių barščių naikinimu, kartu su ŽNP direkcija,
rūpinosi Platelių, Babrungo seniūnijos.
Tyrimą atliko G. Sidabrienė.

Sosnovskio barščio paplitimo židiniai
Žemaitijos nacionaliniame parke ir
artimoje aplinkoje 2017 m.

Platelių miestelyje lokalizuoti plotai, kuriuose auga
Sosnovskio barštis 2017 m.

Greta Mikytų kraštovaizdžio draustinio esančiame apleistame karjere–šiukšlyne (kairėje) Kruopių km.
daugiau kaip hektaro plote išplitusio Sosnovskio barščio seni žiedynai kovo mėn. (dešinėje), nuotr. G.
Sidabrienės

Likęs nenušienautas Sosnovskio barščio sąžalynas Užpelkių km. liepos mėn., nuotr. G.Sidabrienės

Liepos mėn. žydi Sosnovskio barščiai Kruopių
k., buvusiame karjere, nuotr. G. Sidabrienės

Greta Platelių dvaro sodybos sodo vešantis
S. barščio sąžalynas po ganymo. Liepos
mėn. žiedynų nėra, nuotr. G. Sidabrienės

Bendraujama su privačių sklypų savininkais dėl
S.barščio naikinimo būtinumo, nuotr. S. Sidabro

Liepos mėn. nušienautas labai gausiai S.
barščiais apžėlęs privatus žemės sklypas
Platelių miestelyje, nuotr. G. Sidabrienės

Greta Mikytų kraštovaizdžio draustinio esančiame Sosnovskio barščio paplitimo židinyje, barščiai žydi
pievoje liepos pradžioje (kairėje), o rugpjūčio antroje pusėje jau nušienauti, bet atžėlę, nuotr. G.
Sidabrienės

G. Sidabrienė kartografuoja Sosnovskio barščio augimvietes, nuotr. M. Jankauskienės
Be Sosnovskio barščio, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje auga kitas į invazinių rūšių
sąrašą įtrauktas augalas – gausialapis lubinas. Vietomis laukuose jis formuoja tokius tankius sąžalynus,
kad žydėjimo metu kraštovaizdyje dominuoja tik mėlyna jo žiedynų spalva. Pagal preliminarius

vertinimus, manoma, kad šis augalas mažiau ar daugiau išplitęs visose parko funkcinėse zonose.
Ateityje dar laukia šios rūšies paplitimo žemėlapių parengimas ir intensyvesnis jo naikinimas.

Mikytų kraštovaizdžio draustinyje, Mačiūkių k. apylinkių kraštovaizdyje birželyje jau mėlynuoja
invazinio augalo – gausialapio lubino žiedynai. Šiose pievose taikomas vėlyvas šienavimas leidžia
šiam augalui sunokinti sėklas ir dar plačiau išplisti, nuotr. G. Sidabrienės

Lubinynas ant Pučkorių piliakalnio ir sėklas subrandinę gausialapiai lubinai Jazdauskiškių KD, nuotr.
M. Jankauskienės
1.4. SAUGOMŲ RŪŠIŲ TYRIMAI
1.4.1 EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS SAUGOMOS RŪŠIES DVILAPIO PURVUOLIO
PAPLITIMO ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE TYRIMAI
Nuo 1992 m. iki 2016 m. vykdytų įvairių tyrimų metu, buvo išaiškinta 19 dvilapio purvuolio
radaviečių Žemaitijos nacionalinio parko pelkinėse buveinėse. Kadangi Žemaitijos nacionalinio parko
teritorija (Natura 2000) yra patvirtinta svarbia dvilapio purvuolio apsaugai, 2017 m. atlikti šios rūšies
paplitimo tyrimai, radaviečių būklės vertinimas.
Iš patikrintų 11-os žinomų radaviečių, dvilapiai purvuoliai aptikti 7-iose. Dar 7-iose žinomose
radavietėse šie augalai auga remiantis turima informacija iš nesenų (2013–2016 m.) dvilapio purvuolio
stebėjimų minėtose radavietėse. Apie dvilapio purvuolio būklę vienoje radavietėje Paplatelėje nėra
informacijos nuo jos aptikimo 1997 m. Žinoma, kad 2013 m. botanikai šio augalo nebeaptiko, nes
pelkinė buveinė sunykusi – užaugusi beržynu. 2017 m. atrasta viena nauja dvilapio purvuolio radavietė
Sidabro pelkėje prie Ilgio ežero. Galime teigti, kad dvilapiai purvuoliai tikrai auga 15-oje pelkinių

buveinių. Kitose penkiose buveinėse, kuriose dvilapio purvuolio nerasta, reiktų atlikti pakartotinius
stebėjimus.
Gausiausiai dvilapiai purvuoliai augo Gaudupio pelkėje. Apie dvidešimties arų plote
suskaičiuota daugiau kaip 160 augalų. Kiek mažiau – 94 dvilapiai purvuoliai, aptikti Pailgio pelkėje.
Liepto pelkėje ir Sidabro pelkėje – atitinkamai 42 ir 30 augalų. Likusiose patikrintose buveinėse
dvilapiai purvuoliai augo negausiai, aptikta tik po kelis individus.
Dvilapiai purvuoliai auga europinės svarbos pelkinėse buveinėse: 7140 Tarpinės pelkės ir
liūnai, 7230 Šarmingos žemapelkės, 7210 *Žemapelkės su šakotąja ratainyte. Dviejų buveinių
(Gaudupio ir Siberijos pelkių), kuriose auga dvilapiai purvuoliai, būklė yra gera, nes vykdomi
reguliarūs pelkių šienavimo darbai. Prižiūrimas šių pelkių bendras plotas sudaro daugiau kaip 50 ha.
Likusių buveinių, kuriose žinoma augant dvilapius purvuolius, būklė yra bloga arba labai bloga.
Kadangi daugelis šių buveinių yra paežerėse, į jas agresyviai plinta nendrės. Liepto, Pailgio,
Pakryžinės, Beržoro pelkėse yra likę tik po keliasdešimt arų nendrėmis dar neužgožto, atviro pelkės
ploto. Pelkių būklę blogina ir jose įsivyraujanti sumedėjusi augmenija (karklai, alksniai, beržai).
Norėdami išsaugoti dvilapiui purvuoliui išlikti būtinas atviras pelkines buveines, turėtume
pradėti vykdyti gamtotvarkinius darbus dar mažausiai 50 ha pelkių plote.
Tyrimą atliko G. Sidabrienė.

Štai toks vešlus dvilapis purvuolis (kairėje), nokinantis sėklas devyniose vaisinėse dėžutėse, augo
Sidabro pelkėje. Aptikta apie 30 individų, nuotr. G. Sidabrienės

2017 m. Gaudupio pelkės šiaurvakariniame pakraštyje (kairėje) suskaičiuoti 163 dvilapio purvuolio
(dešinėje) vegetatyviniai ir generatyviniai individai, nuotr. G. Sidabrienės

2017 m. dvilapis purvuolis (kairėje) stebėtas negausiai augantis Siberijos pelkės centrinėje dalyje,
žemažoliame viksvyne (dešinėje), nuotr. G. Sidabrienės

Briedinės pelkėje (nuotr. G. Sidabrienės, 2014 m.) dvilapiams purvuoliams augti tinkamos atviros
buveinės plotas siekia tik apie hektarą. Ir šiame plote jau įsivyrauja medžiai (dešinėje). Likęs apie 5 ha
pelkės plotas jau užvaldytas vešlaus nendryno (kairėje). 2017 m. Botanikos instituto botanikai parengė
Juodupio botaninio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2017–2020 m. veiksmų
planą. Gavus finansavimą būtų tvarkomas apie 6 ha pelkės plotas (kertami medžiai, šienaujami
nendrynai)

Beržoro ežero vakarinėje pakrantėje driekiasi daugiau kaip dviejų hektarų dydžio tarpinių pelkių ir
liūnų buveinė. Deja, šiuo metu atviras, dar be nendrių ir medžių, išlikęs tik keliasdešimties arų dydžio
plotelis. Jame ir aptikti augantys keli dvilapiai purvuoliai. Buveinės būklė labai bloga, nuotr. G.
Sidabrienės

Visoms netvarkomoms pelkėms būdinga ta pati problema – užaugimas medžiais, krūmais ir
nendrynais. Kairėje – Liepto pelkės fragmentas, dešinėje – Pailgio pelkės. Nors atviruose mažuose
pelkių lopinėliuose ar tarp retų nendrių dar auga dvilapiai purvuoliai, tačiau abiejų pelkių būklė labai
bloga. Nešienaujant nendrynų, po kelių metu nebeliks nei tų atvirų plotelių, nuotr. G. Sidabrienės
1.4.2. JAZDAUSKIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TYRIMAI
Retų rūšių ir buveinių tyrimai atlikti Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio šiaurės rytinėje
dalyje, kuri užima apie 280 ha (žr. schemą). Į tiriamą teritoriją patenka dalis Žernių bei Krapštikių
kaimų, Lydekinio (0,8 ha), Ešerinio (3,0 ha) ežerai bei bevardis (Mažrimo, Karšinis) užpelkėjantis 0,5
ha dydžio ežerėlis. Žemaitijos nacionalinio parko hidrografiniuose tyrimuose (1997, Taminskas)
nurodoma, kad šio ežero gylis siekia net 14,3 metrus, tai yra trečias pagal didžiausią gylį ežeras mūsų
parke. Visi ežerėliai yra gana aukštai virš jūros lygio, nes Ešerinio ežero vandens paviršius telkšo net
176,8 m, bevardžio – 174, 2 m aukštyje virš jūros lygio, o Lydekinio ežerėlis jau tik 172,7 m virš jūros
lygio. Visi jie patenka į Varduvos upės baseiną.

Tyrimo metu nustatyta, kad kraštovaizdis šioje vietoje yra labai mozaikiškas. Čia daug kalvų,
griovų, įlomių, duburių, pelkių ir minėti 3 ežerai. Didžiąją dalį teritorijos dengia miškai, iš kurių apie
pusė yra valstybiniai miškai. Natūralių pievų nedaug, jos mažais lopinėliais išlikusios tarpumiškėse,
upelių, duburių bei pelkių atšlaitėlėse. Valstybiniai miškai, supantys Ešerinio, Lydekinio bei bevardį

ežerėlius, labai stipriai iškirsti, nes ten vyravo pelkiniai pribrendę pušynai, eglynai ir kiti šlapiose
vietose augantys medynai. Rastų retų rūšių įvairovė nebuvo labai didelė, nes senų medynų likę tik
maži lopiniai. Rasti 3 nauji plėšrių paukščių lizdai. Stebėtos sekančios retos bei saugomos rūšys:
jerubė, vištvanagis, sketsakalis, nendrinė lingė, uldukas, juodoji meleta, baltasis gandras (tiriamoje
teritorijoje yra 3 jų lizdai), gervė. Yra tinkamų vietų griežlėms, švygždoms gyventi, bet naktinės
apskaitos nebuvo vykdytos. Mažai tirti vabzdžiai, nes jų skaidymo laikotarpis šiemet buvo labai
trumpas. Iš retų vabzdžių aptikti į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti pieviniai satyriukai bei
šarvuotosios skėtės, kurios dar yra ir tikslinė parko rūšis pagal Buveinių direktyvą.

Visuose trijuose ežeruose bei įvairiose pelkėse gyvena mažosios kūdrinės varlės (Rana lessona), nuotr.
M. Jankauskienės

Vištvanagio (Accipiter gentilis) lizdas eglėje ir sketsakalio (Falco subbuteo) lizdas pušyje, nuotr. M.
Jankauskienės.

Didysis juodmargis (Limenitis populi) Lietuvoje retas, saugotinas kaip vienas gražiausių drugių.
Palinis perlinukas (Boloria aquilonaris) retas mūsų parko gyventojas, nuotr. M. Jankauskienės

Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas pievinis satyriukas (Coenonympha tullia) ir šarvuotoji skėtė
(Leucorrhinia pectoralis), kuri yra tikslinė saugoma rūšis ŽNP teritorijoje ir pagal Buveinių direktyvą,
nuotr. M. Jankauskienės

Siauralapės gegūnės (Dactylorhiza traunsteineri) prie bevardžio ežerėlio. Įdomus gegūnės hibridas,
nuotr. M. Jankauskienės

Prie bevardžio ežerėlio gausiai auga dėmėtosios (Dactylorchiza maculata), siauralapės (D.
traunsteineri) ir raudonosios gegūnės (D. incarnata), nuotr. M. Jankauskienės
Iš retų augalų rastos dėmėtosios (Dactylorchiza maculata), siauralapės (D. traunsteineri),
aukštosios (D. fuchii) bei raudonosios gegūnės (D. incarnata), žalsvažiedės blandys (Platanthera
chlorantha), statieji atgiriai (Huperzia selago).

Žalsvažiedė blandis (Platanthera chlorantha) ir statieji atgiriai (Huperzia selago), nuotr. M.
Jankauskienės

Iš retų grybų rastos tik trys rūšys: dėmėtieji baravykai (Boletus erythropus), geltonieji
piengrybiai (Lactarius scrobiculatus) bei tikroji raudonpintė (Pycnoporus cinnabarinus).

Dėmėtieji baravykai (Boletus erythropus) ir tikrosios raudonpintės (Pycnoporus cinnabarinus), nuotr.
M. Jankauskienės
1.4.3 ĮVAIRŪS APYREČIŲ, RETŲ SAUGOMŲ AUGALŲ, GYVŪNŲ, GRYBŲ RŪŠIŲ
STEBĖJIMAI
Informacija apie apyretes, retas saugomas augalų, gyvūnų, grybų rūšis Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijoje ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose (valstybiniuose
draustiniuose, Natura 2000) rinkta vykdant 2017 m. metinę saugomų teritorijų planinių patikrinimų
programą, valstybinį monitoringą, kitais atvejais.

Be fotoaparato ir GPS imtuvo gamtininko darbas
neįsivaizduojamas. Saugomos rūšies radimo
atveju turi būti nustatyta jos buvimo vieta
(koordinatės), taip pat reikalingos nuotraukos,
nuotr. G. Sidabrienės

Informaciją apie pastebėtas saugomas rūšis
padeda rinkti ir vietos gyventojai. Nuotraukoje
stirbaitiškė gamtininkė Zina Jokšienė rodo Tyro
pelkėje jos aptiktas gausiai augančias dėmėtasias
gegūnes, nuotr. S. Sidabro

Lietuvos raudonosios knygos augalo šakotosios
ratainytės negausūs žiedynstiebiai, su rudomis,
nusvirusiomis varputėmis, įsispraudę tarp
nendrių sąžalyno Pailgio pelkėje. Nendrynui dar
labiau sutankėjus, neatlaikę konkurencijos su
nendrėmis, ratainytės augalai sunyks. Ir ne tik
jie, nendrės sunaikins visą pelkei būdingų
žolinių augalų įvairovę, jų tarpe ir šioje pelkėje
augančias saugomas augalų rūšis –
raudonasias, dėmėtasias gegūnes, pelkines
laksvas, dvilapius purvuolius, žvilgančiasias
riestūnes, nuotr. G. Sidabrienės

Vykdant kraujalakinio melsvio monitoringą
Mižuikų miškų apsuptyje dar išlikusioje atviroje
pievutėje, pastebėta į Lietuvos raudonąją knygą ir
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių sąrašą
įrašyta baltamargė šaškytė. Tai pirma radavietė
Natura 2000 teritorijoje ,,Rietavo miškai“ ir
Plungės rajone, nuotr. G. Sidabrienės

Paparčių telmologiniame draustinyje vertinama vienintelės Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje
žinomos saugomos rūšies kupstinės kūlingės (dešinėje) augavietės būklė Paparčių aukštapelkėje
(kairėje). Pelkė pamažu apauga paprastosiomis pušimis. Norint išlaikyti pelkę atvirą, reiktų išrauti
gausiai sudygusius jaunus individus, nuotr. G. Sidabrienės

Mačiūkių k. drėgnoje natūralioje pievutėje suskaičiuoti sibirinio vilkdalgio žiedynstiebiai. Jų buvo
apie 580 vnt. Pieva nuo 2008 m. beveik kasmet nušienaujama, todėl vienintelėje Žemaitijos
nacionaliniame parke išlikusioje sibirinio vilkdalgio augavietėje, šie augalai jaučiasi puikiai, nuotr. S.
Sidabro

Tvarkoma sibirinio vilkdalgio buveinė 2008
m. Tada krūmų užsmelkti gyvavo vos keli
vilkdalgio kereliai, nuotr. G. Sidabrienės

2017 m. ta pati sibirinio vilkdalgio buveinė.
Vilkdalgiai bujoja, Nuotr. G. Sidabrienės

Vykdant kontrolės programą, Mikytų kraštovaizdžio
draustinyje aptikta pirma šiame draustinyje
paprastosios šertvės radavietė. ŽNP šis visžalis
papartainiams priklausantis augalas yra apyretis,
nuotr. G. Sidabrienės

Mikytų piliakalnio šlaite, apie 150 m. ilgio
atkarpoje, įvairaus dydžio grupelėmis auga
į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas
tuščiaviduris rūtenis. Nuotraukoje – dar tik
pradedantis žydėti augalas. ŽNP žinomos
tik trys šio augalo radavietės,
nuotr. G. Sidabrienės

Šarnelės kraštovaizdžio draustinyje, rugių lauke pastebėti keli Lietuvos raudonosios knygos (antros
apsaugos kategorijos) – dirvinės raugės žydintys individai. ŽNP teritorijoje tai trečia šio augalo
žinoma radavietė, nuotr. G. Sidabrienės

Jauni paprastieji varpeniai sauspievėje prie Juodupio
upelio. Šiuo metu ŽNP žinomos tik dvi šios rūies
radavietės, nuotr. G. Sidabrienės

Siberijos pelkėje baltuoja mažyčiai pūkų
gniužuliukai. Tai saugomos augalų rūšies –
lieknojo švylio vaisiai su pūkiniais

Dar vienas retas augalas ŽNP – rausvoji
lizduolė. Tai orchidinių šeimos, bechlorofilis
augalas. Nuotraukoje įamžinta lizduolė
Paburgės kraštovaizdžio draustinyje, nuotr.
G. Sidabrienės

Šių gelsvųjų gegūnių žiedynai birželio mėn.
papuošia Siberijos pelkę. Šios rūšies gegūnių pelkėje
žydėjo daugiau kaip 100 vnt. Nei vienoje kitoje parko

skristukais. Pelkės pietrytiniame pakraštyje
šie augalai augo labai gausiai, nuotr. G.
Sidabrienės

pelkėje šiuo metu gelsvųjų gegūnių augant nežinoma.
Prieš 20 m. buvo aptikta pelkėje, prie Platelių ežero
pietvakarinės dalies, bet dabar šioje pelkėje klesti
nendrynai, išstumę visus žemesnius pelkinius augalus,
nuotr. G. Sidarienės

2012 m. iškirtus medžius ir krūmus Gaudupio pelkėje, ,,uždaryta“ pelkės erdvė įsiliejo į bendrą
kraštovaizdžio panoramą. Ne tik šiai atvirai erdvei, bet ir čia klestinčiai rūšių įvairovei išlaikyti, būtini
reguliarūs gamtotvarkos darbai tiek pelkėje, tiek ją supančiose pievose, nuotr. G.Sidabrienės

Gaugupio pelkėje 2017 m. liepos mėn. stebėti
šimtai sužydusių raudonųjų ir dėmėtųjų gegūnių,
nuotr. G.Sidabrienės

Gaudupio pelkės pietvakariniame pakraštyje auga
saugoma karklų rūšis (LRK, 2 ktg.) – laplandinis
karklas, nuotr. G.Sidabrienės

Tikrąjį žvynbaravykį, auganti Platelių ežero Pilies saloje,
ŽNPD specialistai pasiūlė įtraukti į rengiamą naują
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (Lietuvos
raudonąją knygą). Gamtos tyrimų centro Botanikos
instituto mikologams perduota informacija apie šio grybo
stebėjimus 2000-2017 m. laikotarpiu Pilies saloje. Šiuo
metu tai vienintelė reali tikrojo žvynbaravykio radavietė ne
tik Žemaitijos nacionaliniame parke, bet ir visoje šalyje,
nuotr. G.Sidabrienės
1.4.4. NAUJAI UŽREGISTRUOTOS GRYBŲ BEI GYVŪNŲ RŪŠYS
Žemaitijos nacionaliniame parke 2017 metais gegužės 19–22 dienomis vyko ketvirtieji LOD
organizuojami "4P" (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) mokymai, jiems vadovavo Marius
Karlonas. Mokymų metu ŽNP buvo užregistruotos šios iki šiol dar neregistruotos paukščių rūšys:
1. Kaspijinis kiras (Larus cachinnans) - Platelių ežere, 2017 05 21;
2. Rudakaklis naras (Gavia stellata) – Platelių ežere, 2017 05 20;
3. Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapillus)- rytinėje Platelių ežero pakrantėje, 2017 05 20.
M. Jankauskienė 2017-09-09 Platelių ežero pakrantėje, prie jachtklubo, pliaže, ties vandens ir
kranto linija stebėjo bėgiojantį ir maisto ieškantį jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula).

Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) Platelių ežero pakrantėje, nuotr. M. Jankauskienės
BAST ir PAST „Reiskių tyro pelkė“ Reiskių tyro aukštapelkėje 2017-05-26 Sigita Spranaitytė
rado retą visoje Europoje ir Lietuvoje kimininį juodaausį (Pseudoplectania spagnophila). Tai žinoma
trečia radimvietė Lietuvoje.
Natura 2000 teritorijoje „Rietavo miškai“ Tilvikų kaime prie Žvelsos upės 2017 metų liepos 7
d. M. Jankauskienė nufotografavo retą, į Lietuvos raudonosios knygos 3 retumo kategoriją įrašytą
drugelį – tamsiąją šaškytę (Melitaea diamina). Kad tai minėta rūšis patvirtino entomologas Giedrius
Švitra, vienas geriausių drugių specialistų Lietuvoje. Lietuvos raudonojoje knygoje (2007 m.) šio reto
drugio radimvietės nurodomos tik šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Mažeikių krašto enciklopedijoje
nurodomos 4 radimvietės rajone, gyvena ir Žagarės regioniniame parke. 2016-06-27 Bernd Gliwa šį
drugelį nufotografavo Aukštojo tyro telmologinio draustinio pievoje, netoli informacinio stendo. M.
Jankauskienės užfiksuota tamsiosios šaškytės radimvietė yra bene labiausiai nutolusi į vakarus nuo
anksčiau žinomų.

Tamsioji šaškytė (Melitaea diamina) pievoje prie Žvelsos upės, nuotr. M. Jankauskienės

1.5. DUOMENŲ APIE SAUGOMAS GYVŪNŲ, AUGALŲ, GRYBŲ RŪŠIS
SUVEDIMAS Į SRIS
Į saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) 2017 m. M. Jankauskienė ir G. Sidabrienė įvedė
229 anketas apie saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių radavietes, nustatytas Žemaitijos nacionalinio
parko ir kitose saugomose teritorijose, už kurių priežiūrą atsakinga Žemaitijos nacionalinio parko
direkcija.

Nauja saugomos grybų rūšies – raukšliaus
kopūstgalvio radavietė nustatyta Paežerės
Rūdaičių miške, nuotr. G. Valantino

Į SRISą įvestos anketos apie plėšriųjų paukščių
lizdus. Nuotraukoje – vištvanagio lizdas p. eglėje
Gegrėnų miške, KMB sklype, nuotr. G.
Sidabrienės

Baltijinės gegūnės (Dactylorchiza baltica) Viržintų pievoje. Mėlynasis Palemonas (Polemonium
caeruleum) Pamedlinčiuose, nuotr. M. Jankauskienės

Baltijinės gegūnės (Dactylorchiza baltica) ir raudonosios gegūnės (Dactylorchiza incarnata) šviesi
forma, nuotr. M. Jankauskienės

Rėpliojantysis vėdrynas (Ranunculus reptans) Platelių ežero pakrantėje, nuotr. M. Jankauskienės

Skaisčioji raudonpintė (Pycnoporellus fulgens) ir geltonasis kiškiaausis (Otidea onotica), nuotr. M.
Jankauskienės

Pleištinės skėtės (Leucorrhinia pectoralis) patinas, nuotr. M. Jankauskienės

Didysis plūdvoris (Dolomedes plantarius) šalia savo jauniklių „lizdo“, nuotr. M. Jankauskienės

Pilkoji gervė (Grus grus) peri. Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) Pamedlinčiuose, nuotr. M.
Jankauskienės
1.6. VERTINGIAUSIŲ PIEVŲ IR PELKIŲ BUVEINIŲ TYRIMAI
(IDENTIFIKAVIMAS)
Vertingiausių pievų ir pelkių buveinių identifikavimas atliktas, siekiant nustatyti tvarkytinų
pelkių, pievų buveinių būklės specifiką ir saugotinų rūšių įvairovę jose. Kadangi lėšų ir žmogiškųjų
išteklių kiekis ribotas, kasmet tenka spręsti kurias pievų, pelkių buveines, esančias valstybinėje
žemėje, atrinkti tvarkymui. Apibendrinta informacija turėtų palengvinti šį procesą.
Buvo parengtas pievų ir pelkių buveinių sąvadas su informacija apie kiekviename iš
tvarkomų/tvarkytinų plotų žinomas augalų, gyvūnų rūšis, inventorizuotas europinės svarbos buveines
ir kita. Parengtas skaitmeninis duomenų failas (*shp) su šių buveinių ribomis.

Identifikuotos biologiniu požiūriu vertingos pelkinės buveinės sudaro apie 160 ha. Iš jų
reguliariai tvarkomas 56,5 ha pelkinių buveinių plotas (Gaudupio, Siberijos, Velėnijos, Plokštinės
pelkės), nes šios buveinės pasižymi saugomų rūšių gausa. Pavyzdžiui, Siberijos pelkėje žinomos 22
saugomos rūšys, Gaudupio pelkėje – 13 (be stuburinių gyvūnų). Prie tvarkytinų vertingų pelkinių
buveinių įtraukti dar apie 103 ha. Daugumoje šių buveinių auga dvilapis purvuolis – ES Buveinių
direktyvos augalų rūšis, kurio buveinių apsaugai Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje turi būti
skiriamas padidintas dėmesys.
Šienaujamų pievų plotas sudaro 104 ha. Didžiąją jų dalį (76 ha) prižiūri VĮ Telšių miškų
urėdija. Likusią dalį (28 ha) prižiūri Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Naujų pievų buveinių
plotų tvarkymui neatrinkta. Vienos iš vertingiausių jau tvarkomų pievų saugomų augalų rūšių aspektu
– esančios Plokštinės gamtiniame rezervate, Jogaudų km., Šatos slėnyje ir kitur. Kai kuriose pievose
auga augalų rūšys, kurių radaviečių parke žinoma tik 1-3. Pavyzdžiui, Jogaudų km. sauspievėje auga
net trijų rūšių varpeniai – mažasis, šakotasis ir paprastasis. Dviejų pirmųjų paminėtų rūšių niekur kitur,
išskyrus šią pievų buveine, parke nerasta. Maža privati pievutė (0,40 ha) Mikytų kraštovaizdžio
draustinyje įtraukta prie vertingų, nes joje auga saugomas sibirinis vilkdalgis. Tai vienintelė šio augalo
radavietė ŽNP teritorijoje. Buveinėms, kuriose auga, gyvena retos ne tik šalyje, bet ir parko teritorijoje
rūšys, turi būti suteikiamas prioritetas gamtotvarkinių darbų įgyvendinimui.
Tyrimą atliko G. Sidabrienė.

Orchidiniai augalai – kiaušininės dviguonės nėra įtrauktos į Lietuvoje saugomų augalų, gyvūnų, grybų
rūšių sąrašą, bet Žemaitijos nacionaliniame parke jos apyretės, todėl tos natūralios pievų buveinės,
kur jos aptinkamos, turėtų būti priskirtos prie vertingų ir tvarkomos, nuotr. G. Sidabrienės

Šią įvairiažolę natūralią drėgną pievą (inventorizuotą kaip 6510 Šienaujamos mezofitų pievos
buveinę) Šarnelėje prižiūri privataus sklypo savininkas, nuotr. G. Sidabrienės
1.7 PLĖŠRIŲJŲ PAUKŠČIŲ LIZDAVIEČIŲ PAIEŠKA IR TIKRINIMAS

Šis paukštvanagio (Accipiter nisus) patinėlis buvo įskridęs į privataus traktoriaus kabiną, apžiūrėję,
kad jis sveikas, paleidome į laisvę, nuotr. M. Jankauskienės
2017 metais Žemaitijos nacionaliniame parke patikrinti 7 anksčiau žinomi plėšriųjų paukščių
lizdai ir vienas buvęs juodojo gandro lizdas:

a) Piliakalnio miške, KMB – rastas senas nudžiūvusiame berže ir naujas sveikame berže ant
kalvos;
b) Plokštinės rezervate, berže, gali būti, kad perėta vištvanagio;
c) Babrungo kraštovaizdžio draustinyje netoli Babrungo upės – senojo lizdo nebėra, rastas
naujas lizdas berže;
d) Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje, jūrinio erelio 2 seni lizdai ir 1 užimtas, taisomas
lizdas;
e) dirbtinis lizdas Šeirės kraštovaizdžio draustinyje - neperėta;
f) juodojo gandro lizdas Rukundžių rezervate – neperėta, pušis nudžiūvusi.

Lizdas berže Plokštinės gamtiniame rezervate (kairėje), buvęs juodojo gandro lizdas Rukundžių
rezervate (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės
Rasti 5 nauji plėšriųjų paukščių lizdai:
a) Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje – 5 vnt, 2 iš jų berže, 1 pušyje ir 2 eglėse;
b) Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje – 1 vnt. berže.
Tyrimą atliko M. Jankauskienė.

Naujai rasti lizdai Laumalenkų ir Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustiniuose, nuotr. M. Jankauskienės

1.9. ATLIKTŲ ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ MONITORINGAS (DUOMENŲ BAZĖS
SUKŪRIMAS)
2017 m. buvo pradėtas ankstesniais metais atliktų etnografinių tyrimų monitoringas (duomenų
bazės sukūrimas). Šio monitoringo metu buvo iššifruoti ir suskaitmeninti 2016 m. atlikti etnografiniai
tyrimai šiomis temomis: ,,Senieji Žemaičių Kalvarijos kalnai”, ,,Žemaičių mityba”, ,,Užgavėnės
Žemaitijoje”, ,,Audimo tradicijos Platelių krašte”, ,,Beržoro bažnytkaimis”, ,,Kolūkiai Platelių krašte“,
,,Pokaris (partizaninis judėjimas) Platelių krašte“, ,,Tradicinė žemaičių architektūra”, ,,Tradicinė
kalvystė ŽNP”. Tyrimą atliko A. Kuprelytė.
1.10. ETNOGRAFINIAI TYRIMAI
2017 m. vykdyti etnografiniai tyrimai šiomis temomis:
❖ ,,Užgavėnės, Užgavėnių meistrai“. Šie tyrimai atlikti įgyvendinat Plungės rajono
savivaldybės finansuojamą projektą, apklausti šie pateikėjai: J. Jonušas, K. Striaupa, V. Jaugėla, E.
Arbušauskas, D. Veisienė, S. Meškauskas, A. Pocius, V. Mikuckis, A. Viskontas, P. Dužinskas, R.
Baškys, L. Brazauskas (12 pateikėjų);
❖ ,,Žemaičių mityba“. Apie žemaičių kasdienius valgius, įvairių tradicinių švenčių valgius,
duonos kepimą, gėrimus surinkta etnografinė medžiaga šių pateikėjų: J. Jonušo, L. Lekienės, K.
Katkienės, D. Veisienė (4 pateikėjai);
❖ ,,Žemaičių Kalvarijos kalnai”. Nufilmuotas epizodas iš Žemaičių Kalvarijos Didžiųjų
atlaidų prie XV koplyčios ir K. Bernatonio mirties metinių kalnai (nufilmavo Bernatonis), apie
Žemaičių kalnus papasakojo ir J. Jonušas;
❖ ,,Tautodailininkai“. Rinkta medžiaga apie šiuos tautodailininkus: K. Striaupą, R.
Jonušienę, L. Kazlauskienę, Z. Paulikienę. Apklausti 5 pateikėjai: K. Striaupa, J. Jonušas, L.
Kazlauskienė, R. Kalpokienė, Z. Paulikienė;
❖ Apie atskirus objektus. Danytė papasakojo apie priešgaisrinį bokštą (Žemaičių
Kalvarija), J. Jonušas apie tėviškės senąją trobą (Godelių k.).
Tyrimus atliko ir surinktą medžiagą iššifravo A. Kuprelytė.

Justinas Jonušas ir Rita Jonušaitė-Kalpokienė papasakojo apie tradicinius valgius, Užgavėnes,
tautodailininkę Reginą Jonušienę, A. Kuprelytės nuotr.

Nufilmuotas epizodas iš Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų, nuotr. A. Kuprelytės

Filmuoti tautodailininkai L. Kazlauskienė ir K. Striaupa, nuotr. A.Kuprelytės
Nufilmuoti įvairūs renginiai: folkloro ansamblio ,,Platelē“ parenktos programos (M.
Kaniavienės ir romansų), Platelių jubiliejui, skirta konferencija, susitikimas su kolektyvu iš JAV
,,Village harmony", liaudiškų šokių diena ,,Visa Lietuva šoka“, filmo apie Platelius pristatymas
(kūrybinės grupės ,,Mūsų miesteliai“), S. Andriuškaitės jubiliejinis renginys, Baltų vienybės renginys
Gegrėnuose.

Nufilmuoti epizodai liaudiškų šokių renginio ,,Visa Lietuva šoka“, nuotr. A. Kuprelytės

Filmuotas renginys tautodailininkei S. Andriuškaitei atminti, nuotr. A. Kuprelytės

Nufilmuoti konferencijoje ,, Platelių krašto istorijos atspindžiai“ skaityti pranešimai, nuotr. A.
Kuprelytės
1.11. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BŪKLĖS TYRIMAS
2017 m. toliau buvo tęsiamas 2016 m. pradėtas kultūros paveldo objektų būklės tyrimas.
Įvertinta 15 nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų nacionaliniame parke ir buferinėje apsaugos
zonoje:
1) Šarnelės piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas 5494),
2) piliakalnis, vad. Pilale (Jazdauskiškių, Girkantų piliakalnis – 5494),
3) aukojimo vieta (Šliktinėje – 30303),
4) Mikytų piliakalnis, vad. Pilimi – 3251,
5) piliakalnis III, vad. Pile (Pūčkorių III piliakalnis – 5497),
6) piliakalnis II, vad. Pilies kalnu (Pūčkorių II piliakalnis – 5496),
7) kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu (Gudalių alkakalnis – 3240),
8) Mačiūkių kapinynas – 2492,
9) Visvainių kalnas, vad. Alkos kalnu – 21126,
10) Žernių piliakalnis – 33598,
11) Pūčkorių piliakalnis, vad. Pile – 5495,
12) Jazdauskiškių, Girkantės, Užmedžių kapinynas, vad. Karalienės, Šermukšnių kalnu –
16311,
13) senkapiai II (Jazdauskiškių senkapiai – 2497,
14) Šarnelės senovės gyvenvietė – 5498,
15) kalnas vad. Alkos kalnu (Padegimės alkakalnis – 25413).
Iš patikrintų objektų vienuolikoje jų yra įrengti informaciniai ženklai, kitur jokių ženklų
nepavyko rasti. Daugiausiai tai yra direkcijos informaciniai ženklai (9 objektuose), 2 alkakalniuose

Skuodo rajone 2017 m. buvo įrengti nauji kultūros paveldo objekto ženklai, kai kur dar yra išlikę seni
sovietiniai ženklai (Jazdauskiškių, Mikytų piliakalniuose, Šarnelės senovės gyvenvietėje). Tik į
Šarnelės ir Pūčkorių III piliakalnius yra kelio ženklai, į kitus objektus nei kelio ženklų, nei kitų
nuorodų nėra. Aukojimo vieta Šliktinėje, Mačiūkių kapinynas, Visvainių alkakalnis, Žernių piliakalnis
neturi jokių informacinių ženklų, netvarkomi, šiuos objektus galima rasti tik GPS pagalba. 7 kultūros
paveldo objektai yra daugiau ar mažiau prižiūrimi: pjaunami menkaverčiai medžiai ir krūmai,
šienaujama, ganomi gyvuliai: Šarnelės piliakalnis su gyvenviete, Jazdauskiškių, Mikytų, Pūčkorių (II,
III) piliakalniai, Jazdauskiškių kapinynas, Šarnelės senovės gyvenvietė, kituose objektuose tvarkymo ir
priežiūros darbai nėra vykdomi.
Labiausiai prižiūrimas yra Šarnelės piliakalnis su gyvenviete: yra kelio ženklai, informacinis
ženklas, atokvėpio vieta su informaciniu stendu, įrengti laiptai į piliakalnį, kasmet pjaunami
menkaverčiai medžiai ir krūmai.
Tyrimą atliko D. Abrutė.

2017 m. naujas informacinis ženklas buvo įrengtas Skuodo rajono savivaldybės iniciatyva (kairėje),
netoli išlikęs ir sovietinių laikų ženklas (viduryje), alkakalnis apaugęs medžiais, krūmais, nepritaikytas
lankymui, nuotr. D. Abrutės

Jazdauskiškių senkapį žymi ŽNPD ženklas, tačiau senkapio teritorija neprižiūrima, nepritaikyta
lankymui, nuotr. D. Abrutės

Kelio ženklas, žymintis kultūros paveldo objektą kaip lankytiną, vis dar retas reiškinys ŽNP (kairėje),
dalis kultūros paveldo objektų iš viso nėra pažymėti (Mačiūkių kapinynas dešinėje), nuotr. D. Abrutės
1.12. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS OBJEKTŲ BŪKLĖS TYRIMAS
2017 m. buvo pradėtas mažosios architektūros objektų būklės tyrimas siekiant įvertinti jų
būklę, sudaryti tvarkymo programą. Buvo patikrinti 30 objektų: skulptūrų, koplytstulpių, koplytėlių,
kryžių, dauguma jų priklauso ŽNPD. Tuo pačiu buvo patikslintos objektų koordinatės. Pagrindinė
problema – dauguma anksčiau įrengtų objektų nebuvo tinkamai pastatyti, nebuvo įbetonuoti, todėl yra
prasidėjęs medinės konstrukcijos, kuri liečiasi su žeme, puvimas, keliantis grėsmę objektų būklei. Kita
išryškėjusi problema – būtina nuolatinė įrengtų objektų priežiūra: aplinkos tvarkymas (žolės, krūmų
pjovimas), dažymas, susidėvėjusių detalių atnaujinimas.
Tyrimą atliko A. Vaškys, A. Kuprelytė, D. Abrutė.

A.Vaškys ir A. Kuprelytė vertina „mėlynosios“ koplytėlės ir dekoratyvinės skulptūros „Smuikininkas“
būklę, nuotr. D. Abrutės

Koplytėles medžiuose pastebi ne kiekvienas ŽNP lankytojas, nuotr. D. Abrutės

Prieš daug metų įrengtą skulptūrą (kairėje) būtina įbetonuoti, 2016 m. pastatyto koplytstulpio būklė
puiki (dešinėje), nuotr. D. Abrutės
1.13. SVARBIAUSIŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ TYRIMAS (IDENTIFIKAVIMAS)
2017 m. pradėtas svarbiausių kultūros paveldo vertybių tyrimas, kurio tikslas: optimizuoti ir
efektyviai panaudoti ŽNPD išteklius kultūros paveldo objektų tvarkymui, priežiūrai, jų pritaikymui
lankymui.

Tyrimo metu buvo atlikta pastarųjų dvejų metų ŽNPD tvarkomų ir prižiūrimų kultūros
objektų analizė, ŽNP planavimo schemos sprendiniai, išskirti svarbiausi tvarkytini kultūros paveldo
objektai, jų tvarkymo prioritetai ir darbai, identifikuotos svarbiausios tvarkytinos kultūros paveldo
vertybės. Tikslinga šį tyrimą tęsti ir kitais metais atliekant platesnę analizę, įvertinant daugiau
kultūrinių objektų, nustatant daugiau kriterijų, pagal kuriuos būtų galima išskirti tvarkytinus objektus.
Tyrimą atliko D. Abrutė.

2017 m. Beržoro kryžiaus kelias (kairėje) buvo tvarkytas net 2 kartus: liepos ir rugsėjo mėnesį, o
direkcijai priklausantis buvusio dvaro sodas (dešinėje) – nušienautas tik vieną kartą, rugsėjo mėnesį,
vasarą jame buvo nupjauta tik dalis invazinių augalų, nuotr.: G. Margio, D. Abrutės

Daugiausiai investicijų artimiausiu metu sulauks Gegrėnų archeologinis kompleksas (kairėje), tuo
tarpu Platelių dvarvietė (Šventorkalnis, viduryje) ir Visvainių alkakalnis (dešinėje) kol kas neturi net
ženklo, liudijančio jų išskirtinumą, nuotr. D. Abrutės
1.14. KULTŪROS OBJEKTŲ, TURINČIŲ VERTĖS POŽYMIŲ, TYRIMAS
(INVENTORIZAVIMAS)
2017 m. pradėtas kultūros objektų, turinčių vertės požymių, tyrimas (inventorizavimas).
Tyrimas pradėtas siekiant užfiksuoti objektus ar jų elementus, kurie neturi kultūros vertybės statuso,
tačiau, direkcijos specialistų nuomone, gali turėti vertingų elementų. Senieji pastatai restauruojami,
atstatomi, pertvarkomi, todėl keičiasi jų architektūra, nebelieka išskirtinių detalių, formų ar kitų
elementų, būdingų tradicinei žemaičių architektūrai.
A. Kuprelytė kartu su A. Vaškiu aprašė, išmatavo, nufotografavo keturis tradicinės
architektūros objektus: gyvenamąjį namą Medsėdžiuose (buv. Bružo), ūkinį pastatą ir klėtį
Užpelkiuose, Beržoro kleboniją. Įvertinti ir aprašyti 32 įvairūs mažosios architektūros objektai.
Tyrimą tikslinga tęsti ir ateinančiais metais.

Aprašytos, Išmatuotos, nufotografuotos vertingi tradicinės architektūros elementai. A. Vaškys ruošiasi
klėties matavimams (Užpelkių k.), nuotr. A. Kuprelytės

2. TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA
Gamtos ir kultūros paveldo skyrius organizavo „Natura 2000“, kultūros paveldo objektų, kitų
vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų, objektų tvarkymą ir priežiūrą, iš viso prižiūrėta 101,03 ha.
2.1. NATURA 2000 TERITORIJŲ TVARKYMAS IŠ AARP LĖŠŲ
2017 m., kaip ir kasmet, buvo tęsiamas „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas ir priežiūra. Gavus
finansavimą iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP, 18 tūkst. €), buvo nupjauta žolinė
augmenija (nendrės, žolės), krūmų atžalos ir pašalinta susidariusi biomasė vertingose pievose ir
pelkėse nacionaliniame parke: Gaudupio (Šeirės) pelkėje (20,64 ha), Siberijos pelkėje ir šalia esančioje
pievoje (28 ha), Velėnijos pelkėje (4 ha), Plokštinės gamtinio rezervato pievose (5,3 ha), Jogaudų
mažojo varpenio pievoje (0,8 ha), Ertenio pievoje (0,7 ha), Mikytų kraštovaizdžio draustinio sibirinio
vilkdalgio pievoje (0,4 ha), Pakastuvos telmologinio draustinio pievoje (0,2 ha). Iš sutaupytų lėšų,
likusių įvykdžius viešuosius pirkimus, buvo sutvarkytos pievos ir nušienautas trakas Liepijų
kraštovaizdžio draustinyje (3,9 ha).
Rugsėjį direkcija gavo papildomas lėšas (4500 €) Viržintų pievos kraujalakinio melsvio
buveinių sutvarkymui BAST „Rietavo miškai“ (10,35 ha). Be kraujalakinio melsvio Viržintų pievoje
gausiai auga raudonosios ir baltijinės gegūnės, gyvena griežlės, didieji auksinukai, yra kitų gamtinių
vertybių. Minėtoje pievoje 2013–2014 metais buvo įgyvendintas kraujalakinio melsvio apsaugos
veiksmų planas. Vėlesniais metais ši teritorija nė karto nebuvo šienauta, todėl suvešėjo krūmų bei
medžių atžalos.
Iš viso, panaudojus AARP lėšas, buvo sutvarkyta 74,29 ha „Natura 2000“ teritorijų. Šiuos
darbus organizavo, specifikacijas viešiesiems pirkimams rengė M. Jankauskienė, talkino Kraštotvarkos
skyriaus vyr. specialistas S. Kvašinskas. Gamtotvarkos darbus atliko paslaugų teikėjai Mindaugas
Ratas ir UAB „Eridaras“.

Siberijos pelkėje dar vis želia medžių bei krūmų atžalos (kairėje), Siberijos pelkė po nušienavimo,
nuotr.: G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Plokštinės rezervate esanti Mėtų pieva prieš nušienavimą, matosi atžalos (kairėje), ta pati pieva po
sutvarkymo (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, M. Jankauskienės

Pakastuvos telmologiniame draustinyje 2017 metais atkurta labai vertinga pieva su orchidiniais
augalais, nuotr. M. Jankauskienės

Velėnijos pelkė prieš šienavimą (kairėje) ir po nušienavimo (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, M.
Jankauskienės

Ertenio telmologinio draustinio šlaitas, kuriame lankosi tetervinai, prieš tvarkymą (kairėje) ir po
sutvarkymo (dešinėje), nuotr.: D. Abrutės, S. Kvašinsko

Gaudupio (Šeirės) pelkė prieš žolinės augmenijos ir medžių–krūmų atžalų šienavimą (kairėje) ir po
nušienavimo (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Liepijos kraštovaizdžio draustinio didžiojo auksinuko pieva prieš (kairėje) ir po šienavimo (dešinėje),
krūmų iškirtimo bei biomasės pašalinimo, nuotr. M. Jankauskienės

Liepijų kraštovaizdžio draustinio lubinais apaugusi pieva prieš (kairėje) ir po (dešinėje) sutvarkymo,
nuotr. M. Jankauskienės

Pieva prie Gaudupio (Šeirės) pelkės apaugusi atžalomis (kairėje). Ta pati pieva po nušienavimo,
biomasės pašalinimo (dešinėje), nuotr.: M. Jankauskienės, G. Sidabrienės

Viržintų pievoje žymimas tvarkytinas plotas, nuotr. D. Abrutės

Viržintų kraujalakinio melsvio apsaugai svarbi pieva prieš tvarkymą (kairėje) ir po tvarkymo darbų
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Nuo 2014 m., kai buvo įgyvendintas kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų planas, Viržintų pieva
nebuvo šienauta, todėl vešėjo krūmų bei medžių atžalos (kairėje). Ta pati pieva po sutvarkymo
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

2.2. PLATELIŲ EŽERO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2017 m. pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektą pradėtas įgyvendinti Platelių
ežero gamtotvarkos planas: nupjautos ir išvežtos nendrės (7,1 ha), nupjauti ir pašalinti krūmai, žolinė
augmenija iš Šončelio salos (0,14 ha), pradėti kirsti medžiai pakrantėse. Šiems darbams specifikaciją
viešiesiems pirkimams rengė ir vykdomus darbus prižiūrėjo G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, talkino S.
Kvašinskas. Gamtotvarkos darbus atliko UAB „2MP“.

Pjaunamos ir išgabenamos nendrės Platelių ežero pakrantėse, nuotr. S. Kvašinsko

Ties Briedinės pelke išpjautos 57 nendrių juostos (kairėje), pašalinti krūmai, nendrės bei žolė iš
Šončelio salos (dešinėje), nuotr. D. Abrutės
2.3. KITŲ TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS
Direkcijos darbuotojai prižiūrėjo ir tvarkė (pjovė žolę bei krūmų ir medžių atžalas, pašalino
biomasę) svarbias „Natura 2000“ teritorijas: Šventorkalnį (6,5 ha), Plokštinės gamtinio rezervato pievą
prie monitoringo stoties (1 ha), Pakastuvos telmologinio draustinio pievą (0,8 ha), Stirbaičių
kraštovaizdžio draustinio pievą su sodybviete (2,6 ha), Jazminų kalną (0,2 ha), pievą prie Šeirės pelkės
(0,8 ha), melsvojo mėlito augimvietę Reiskių tyro telmologiniame draustinyje (0,1 ha), iš viso 12 ha.
Direkcija prižiūrėjo bei tvarkė (pjovė žolę, rinko šiukšles, šalino menkaverčius medžius ir
krūmus) ir kitus objektus: buvusią Platelių dvaro sodybą, stadioną, žydų žudynių vietą Plateliuose,
Beržoro kryžiaus kelią, Jazdauskiškių piliakalnį, Knygnešių šaltinį, tautodailininko S. Riaubos tėviškę
ir senąsias Godelių kaimo kapines, šikšnosparnių buveines; naikino invazinius ir žmonių sveikatai

pavojingus Sosnovskio barščio augalus Plokštinėje kt. Kai kurios teritorijos buvo tvarkomos po keletą
kartų, pvz., Platelių dvaro parkas, stadionas, S. Riaubos tėviškė, Godelių kapinės ir pan., iš viso 7,5 ha.
2017 m. vasarą už lankytojų bilietus surinktas lėšas buvo atnaujinti Siberijos telmologinio
draustinio stendai (4 vnt.): parengtos naujos schemos, nudažyti stendų stulpai.
Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus specialistai rūpinosi, kad būtų užtikrintas 2014-2017 m.
kartu su partneriu VĮ „Telšių miškų urėdija“ įgyvendinto projekto „Biomasės kompostavimo aikštelės
sukūrimas išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 teritorijose“ veiklų tęstinumas. VĮ „Telšių miškų
urėdija“ išgabeno 2016 m. nušienautų pievų (161 ha), biomasę, nupjovė ir išgabeno biomasę iš atvirų
buveinių Žemaitijos nacionaliniame parke ir Reiskių tyro telmologiniame draustinyje. Pagal minėtą
projektą atkurtos, privatiems savininkams J. Ir P. Kuliešiams priklausantys 11 ha taip pat buvo
nušienauti ar nuganyti. Likusius plotus sutvarkė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Sosnovskio barščiu užsikrėtusi teritorija uždengiama balandžio 13 d. (kairėje), gegužės 23 d.
šalinamos atžalos (dešinėje), nuotr.: G. Sidabrienės, D. Abrutės

Birželio 20 d. pastebimos naujos atžalos (kairėje), spalio 4 d. – Sosnovskio barštis nugali direkcijos
negausias pajėgas – žydi ir turi subrandinęs sėklas (dešinėje), nuotr. D. Abrutės

Lapkričio 15 d. direkcijos darbuotojai nudengė plėvelę ir 30 cm dirvožemio sluoksnis su Sosnovskio
barščio šaknimis ir sėklomis buvo nustumtas į gilią duobę, ir užpiltas storu švaraus grunto sluoksniu,
nuotr. M. Jankauskienės

Melsvojo mėlito augimvietė Reiskių tyro telmologiniame draustinyje prieš tvarkymą (kairėje) ir po
tvarkymo (dešinėje), nuotr. D. Abrutės

Melsvasis mėlitas (kairėje) ir po talkos (dešinėje), nuotr. D. Abrutės

Jazminų kalva 2017 m. liepos 4 d. prieš tvarkymo darbus (kairėje) ir tų pačių metų lapkričio 14 d. po
tvarkymo darbų (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Direkcijos darbuotojai lapkričio pradžioje nupjovė menkaverčius medžius ir nušienavo šikšnosparnių
buveinių aplinką Plokštinėje, nuotr. M. Jankauskienės

Direkcijos darbuotojai sutvarkė sutręšusius dviejų buvusio karinio miestelio rūsių, kuriuose
įsikūrusios šikšnosparnių buveinės, stogelius, nuotr. M. Jankauskienės

Senas Siberijos telmologinio draustinio stendas (kairėje) ir atnaujintas 2017 m. vasarą (dešinėje),
nuotr. D. Abrutės

VĮ „Telšių miškų urėdija“ išgabena pernykštę biomasę (kairėje). Šienaujamos Mikytų kraštovaizdžio
draustinio pievos (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Daugelyje Mikytų pievų dar vis klesti gausialapiai lubinai (kairėje). Ta pati pieva po nušienavimo
(dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės
2.4. VISUOMENĖS INICIATYVOS
Visuomenės domėjimasis nacionalinio parko vertybėmis, siekis aktyviai prisidėti prie
vertybių išsaugojimo 2017 m. buvo ypač akivaizdus. Minint Piliakalnių metus, Žemaitijos skautai
pasisiūlė tvarkyti Jazdauskiškių piliakalnį, o Vilkų kaimo gyventojas P. Klapatauskas inicijavo
Knygnešių šaltinio ir šalia esančio koplytstulpio tvarkymą. Lietuvos ornitologų draugija kovo vidury,
kaip ir 2016 metais, atgabeno 10 inkilų didiesiems dančiasnapiams. Prie skyriaus darbuotojų
iniciatyvos prižiūrėti šikšnosparnių buveines buvusio Plokštinės karinio miestelio rūsiuose prisidėjo
Gegrėnų kaimo gyventojas Egidijus Paulauskas. Jis pats padarė iš savo turimos medienos duris vienam
iš rūsių, kuriuose žiemoja šikšnosparniai, ir jas įstatė.

.

Jazdauskiškių piliakalnį tvarkė ŽNPD darbuotojai, nuotr. D. Abrutės

Jazdauskiškių piliakalnį tvarkė ir Žemaitijos skautai, nuotr. D. Abrutės

Knygnešių šaltinis prieš tvarkymo darbus (kairėje) ir baigiant tvarkyti (dešinėje), nuotr.: G.
Sidabrienės ir D. Abrutės

Lietuvos ornitologų draugija, atstovaujama Dariaus Musteikio, kovo 16 dieną, kaip ir 2016 metais,
atgabeno 10 inkilų didiesiems dančiasnapiams. Juos iškėlė Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai, nuotr.
M. Jankauskienės

Gegrėnų gyventojas, stalius Egidijus Paulauskas nuosava mašina atgabeno jo rankomis pagamintas
duris šikšnosparnių buveinei ir jas įstatė bei nudažė. Tai jau antra šikšnosparnių buveinė, kuriai,
norėdamas prisidėti prie šikšnosparnių apsaugos, duris nemokamai pagamina, atveža ir įstato E.
Paulauskas, 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.
2017 m., išsaugant tradicijas, ant medžio buvo pakabinta koplytėlė, skirta tautodailininkės R.
Jonušienės atminimui (koplytėlę 2016 m. sukūrė A. Vaškys). Šiais metais A. Vaškys sukūrė
koplytstulpį, skirtą žydų atminimui, kuris bus įrengtas ant Jazminų kalno, prižiūrėjo ir tvarkė mažosios
architektūros objektus: koplytėlę Beržore, skulptūrą prie direkcijos administracinio pastato, šv.
Floriono koplytstulpį, koplytstulpį prie Knygnešių šaltinio ir kt. Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus
darbuotojai tvarkė aplinką (pjovė žolę, rinko šiukšles) ir prie kitų mažosios architektūros objektų:
skulptūrų, koplytstulpių, kryžių ir pan., iš viso 23 objektai.

Koplytėlę tautodailininkės R. Jonušienės atminimui laikantis senųjų tradicijų pritvirtinta prie ąžuolo,
2017-01-28. Minint menininkės pirmąsias mirties metines, koplytėlę pašventino Platelių klebonas R.
Marozas nuotr. A. Kuprelytės

Tvarkomas koplytstulpis prie Knygnešių šaltinio, nuotr. D. Abrutės

A. Vaškys išskaptavo J. Bunkos dekoratyvinės skulptūros ,,Mozė“ (originalas sunyko) kopiją.
Dekoratyvinė skulptūra, pasiruošusi ,,žiemos miegui“, Platelių žydų genocido vietoje bus pastatyta
2018 m. pavasarį. nuotr. A. Kuprelytės

Koplytėlė su Rūpintojėliu buvo nukabinta nuo nudžiūvusios eglės ir pakabinta prie ąžuolo apie 0,5 km
nuo senosios vietos, prie to paties kelio (Plateliai – Žemaičių Kalvarija), nuotr. A. Kuprelytės

Koplytėlė su Rūpintojėli, skirta S. Riaubos atminimui, nukabinta nuo liepos Beržore. Koplytėlė 2018
m. pradžioje bus restauruota: apskardinta ir perdažyta, o prikabinta prie gretimos liepos, šalia
mėlynosios koplytėlės prie dviračių tako Beržoras-Plateliai, nuotr. A. Kuprelytės

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.
3.1. RENGINIAI
Propaguojant Žemaitijos regiono tradicijas, amatus, gamtos ir kultūros paveldo vertybes
skyriaus darbuotojai, talkinant kitiems ŽNPD darbuotojams, organizavo 22 renginius (iš viso direkcija
surengė 41 renginį): tradicines šventes, susitikimus su menininkais, parodas, išvykas ir pan.
Renginiuose dalyvavo 1656 žmonės. Daugiausiai renginių ne tik skyriuje, bet ir direkcijoje organizavo
A. Kuprelytė – 18.
3.1.1. TRADICINĖS ŠVENTĖS
Trys karaliai
Jau aštuntus metus Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai,
persirengę karaliais, lankė Platelių apylinkių žmones. Sausio 5 dieną gerąją naujieną skelbdami,
giesmes giedodami vaikščiojo „trys karaliai“: Aivaras Alminas, Paulius Šatkauskas, Jonas Šatkauskas,
žvaigždę nešė angeliukas Adrijus Alminas.

Trys karaliai ant svirno durų užrašo išminčių vardų pirmąsias raides (kairėje); karaliai vaikščiojo ne
tik po Platelius, bet ir po aplinkinius kaimus – aplankė ir Dovainius (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės
Tą pačią dieną Platelių klebonas pašventino praeitais metais pastatytus koplytstulpius: Šv.
Jurgio koplytstulpį, skirtą Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui, netoli Beržoro, ir Šv. Justino
koplytstulpį, skirtą filosofo Justino Mikučio atminimui, Babrungėnuose.
Renginyje dalyvavo 40 žmonių. Renginį organizavo A. Alminas, talkino A. Kuprelytė, D.
Jakštienė.

Koplytstulpių su šv. Jurgiu ir šv. Justinu šventinimas, nuotr. A. Kuprelytės
Užgavėnės (2017-02-28)
Mažieji plateliškiai, kaip visuomet, žiemą varyti pradėjo pirmadienį, vasario 27 dieną.
Antradienį, ,,didžiųjų žydų” Užgavėnių dieną kompanijos nuo ryto brazdėjo po aplinkinių kaimų,
miestelių sodybas: galėjai sutikti čigones, daktarus (praeitais metais taip pat buvo populiarūs), giltines,
velnius, ožius, žydukus, vestuvininkus, ubagus... Ir šiemet į Platelius atvyko persirengėlių iš aplinkinių
kaimų ir miestelių, kitų Lietuvos vietų: Klaipėdos, Kauno, Telšių, Žemaičių Kalvarijos, Šiaulių,
Vilniaus ir net iš Latvijos (Bruocėnų). Vakare vyko persirengėlių kompanijų pasirodymai, įvairūs
tradiciniai Užgavėnių žaidimai, Užgavėnių vaišių ragavimas, vakaronė. Renginyje dalyvavo daugiau
kaip 250 žmonių, pagrindinė organizatorė – A. Kuprelytė.

Užgavėnių eisena, nuotr. A. Kuprelytės

Užgavėnių persirengėliai, nuotr. A. Kuprelytės

Užgavėnių blynų kepėjos, šventę ,,riktavo“ generolas, Į Užgavėnes Plateliuose atvyko latvės iš
Bruocenų, nuotr. A. Kuprelytės

Užgavėnių simbolis – Morė, šventė baigiasi šiaudinių instaliacijų sudeginimu, vakarone, nuotr. A.
Kuprelytės
Joninės
Birželio 23 d. vakare prie Platelių ežero plateliškiai ir svečiai susirinko švęsti tradicines
Jonines (Rasas). Šventės dalyviai apsiprausę, praėjo pro žolynais vainikuotus vartus, ėjo ratelius,
dainavo, šoko, rinko stebuklingas žoleles, būrėsi iš žolynų, plukdė vainikėlius... Aukuro ugnimi buvo
uždegta stebulė ir laužas, vidurnaktį surastas ,,pražydęs papartis“, ąžuolo vainikais vainikuoti Janinos
ir Jonai... Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 žmonių, pagrindinė organizatorė – A. Kuprelytė.

Joninės prasideda ėjimu per vartus, apeiginėmis dainomis, vainikėliu pynimu, nuotr. A. Kuprelytės

Per Jonines buriama iš žolynų, einami rateliai apie laužą, vainikuojami Janinos ir Jonai, nuotr. A.
Kuprelytės

Per Jonines vidurnaktį pražydusį paparčio žiedą surado jauna pora iš Dovainių, mergaitės plukdė
vainikėlius, laužas dėgė iki ryto, nuotr. A. Kuprelytės
3.1.2. PARODOS
Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje (buv. dvaro svirne) ir Užgavėnių
ekspozicijoje (buv. arklidėje) buvo surengtos 4 parodos: Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda–
konkursas, mokinių Užgavėnių kaukių paroda–konkursas, ,,Švedų ir lietuvių tautinis kostiumas“,
fotografijų paroda „Senieji Plateliai ir jų apylinkės“. Visų parodų iniciatorė ir organizatorė – A.
Kuprelytė.
Užgavėnių kaukių parodos
Užgavėnėms Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nuo 1999 m. kasmet organizuoja kaukių
parodas, konkursus. Šiemet parodoje–konkurse dalyvavo 35 kaukių meistrai (pateikė 139 kaukes) iš
Palangos, Kretingos ir Kretingos r., Šilutės r., Skuodo, Telšių r., Mažeikių ir Mažeikių r., Šiaulių ir
Šiaulių r., Radviliškio ir Radviliškio r., Kelmės r. Įvertintos geriausios kaukės. Tradicinių kaukių
kategorijoje pirma vieta skirta Sauliui Tamuliui iš Šiaulių, antra – Raimundui Puškoriui iš Kretingos,
trečia – Eugenijui Arbušauskui iš Radviliškio r. Dekoratyvinių kaukių kategorijoje pirma vieta atiteko
Alfonsui Bendikui iš Mažeikių r., antra – Liudui Brazauskui iš Skuodo, trečia – Ritai Kalpokienei iš
Plungės r. Mokinių Užgavėnių kaukių parodoje–konkurse šiemet dalyvavo Platelių gimnazijos,
Platelių meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos dailės skyriaus, Plungės Ryto, Babrungo pagrindinių
mokyklų, Babrungo pagrindinės mokyklos Stanelių skyriaus, Plungės Saulės gimnazijos, Plungės
technologijų ir verslo mokyklos mokiniai. 55 mokiniai pateikė 73 kaukes. Geriausiu jaunuoju kaukių
drožėju pripapžintas Robertas Burkevičius iš Gintališkės, antra vieta skirta – Matui Puškoriui iš
Kretingos, trečia – Tomui Gruiniui iš Plungės.
Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda Užgavėnių ekspozicijos II-ame aukšte veikė 2017 m.
vasario 27 - gegužės 31 d.

Užgavėnių parodos atidaryme apsilankė mažieji persirengėliai, ubagė, nuotr. A. Kuprelytės

Užgavėnių parodos-konkurso dalyviai su vertinimo komisija, pirmos vietos laimėtojas – R.
Burkevičius, nuotr. A. Kuprelytės
„Senieji Plateliai ir jų apylinkės“
Parodoje buvo eksponuojamos Platelių ir jų apylinkių XX a. pirmos pusės nuotraukos iš
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos archyvo, Žemaitijos ,,Alkos“ ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejų,
privačių kolekcijų. Paroda veikė liepos 1 d. – 27 d.

Istorinė Platelių miestelio nuotrauka – 1924 m. žiema, nuotr. A. Kuprelytės
,,Švedų ir lietuvių tautinis kostiumas“
Parodoje eksponuoti Lietuvos tautiniai kostiumai, keletas Švedijos tautinių kostiumų, vietos
audėjų išausti tautinio kostiumo elementai (skaros, liemenės ir pan.) ar kitais būdais sukurti darbai
(riešinės, siuvinėta prijuostė ir pan.). Parodos atidaryme (2017-09-29) dalyvavo audėjos iš Švedijos,
Plungės ir Platelių, folkloro ansamblis ,,Mėguva“ iš Palangos pristatė programą apie žemaičių tautinį
kostiumą ,,Mūsa pastrajē“. Renginys skirtas Tautinio kostiumo metams. Paroda veikė nuo rugsėjo 29
d. iki lapkričio 4 d.

Viešnios iš Švedijos pristatė savo tautinį kostiumą, o audėja iš Gargždų Z. Paulikienė visų Lietuvos
etnografinių regionų tradicinius kostiumus, nuotr. A. Kuprelytės

Folkloro ansamblis ,,Mėguva“ žaismingai pristatė tradicinius žemaičių aprėdus, nuotr. A. Kuprelytės
3.1.3. SUSITIKIMAI SU FILMŲ KŪRĖJAIS
2017 m. buvo organizuoti 3 susitikimai su dokumentinių filmų kūrėjais: kūrybine grupe
„Mūsų miesteliai“, sukūrusia 4 dalių filmą apie Platelius (2017-06-30), režisieriumi Justinu Lingiu,
sukūrusį filmus apie Plateliuose gyvenančias menininkes Rūtą Kavaliauskienę ir Ievą Stumbraitę
(2017-08-18) ir lietuviško ritinio komandą „Plateliai“ (2017-11-11). Susitikimų organizatorė – A.
Kuprelytė. Renginiuose iš viso dalyvavo 218 žmonių.

Plateliškiai vos tilpo svirno salėje filmo apie Platelius pristatyme (kairėje), filmo kūrėjai (centre), ŽNP
direktorius R.Lydis filmo kūrybinei grupei padovanojo A. Vaškio sukurtas skulptūras, nuotr. A.
Kuprelytės

Režisierius Justinas Lingys (kairėje) pristatė filmą apie Platelių menininkes: Rūtą Kavaiauskienę ir
Ievą Stumbraitę (centre), nuotr. A. Kuprelytės

P.Rubinas padėkojo filmo kūrėjui J. Lingiui (kairėje), atminimui nusifotografavo visi renginyje
dalyvavę ripkininkai iš Vilkaviškio, Kupiškio, Platelių (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės
3.1.4. ETNOGRAFINĖS PROGRAMOS
Skyriaus darbuotojo Aivaro Almino vadovaujamas ŽNPD folkloro ansamblis „Platelē“
paruošė 2 naujas programas ir pristatė visuomenei: ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“ (2017-04-23) ir ,,Širdžiai
nuraminti neradau žiedų“ (2017-11-25). Renginiuose iš viso dalyvavo 166 žmonės.
,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“
2017 m. balandžio 23 dieną Platelių dvaro svirne folkloro ansamblis „Platelē“ pristatė programą ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“. Ansambliečiai dainavo Magdalenos Kaniavienės dainas, pasakojo jos
prisiminimus apie Medsėdžių kaimą, žmones, jų darbus, šoko tradicinius šokius. Gintaras Antanaitis
papasakojo apie žymiosios medsėdiškės dainininkės ir giedorkos vaikystę, Stanislovas Vyšniauskas apie vaikų auginimą senovėje, Rima Barsteikienė – apie ubagus ir mirusiųjų pagerbimą, Ramutė Kvašinskienė apie verpimą, Sigita Stonienė apie kalnų giedojimą, Sigitas Kvašinskas apie tradicinį dainavimą, Vilija Ramonienė apie dainininkės gyvenimą senatvėje. Prisimintas gimtasis Magdalenos Kaniavienės Medsėdžių kaimas, kur daug kalnų ir kalnelių, daubų, pelkių, velėnijų, upelių... Mokytoja
Stanislava Stripnienė prisiminė Madgalenos Kaniavienės nelengvą gyvenimą, jos stiprybę nepasiduoti
likimo siųstiems sunkumams. 1984-1992 m. S. Stripinienė bendravo su Magdalena, užrašė jos dainas,
pasakojimus, prisiminimus, smulkiąją tautosaką. Prisiminimais apie M. Kaniavienę pasidalino ir folkloro žinovas Antanas Bernatonis. Renginio metu pagerbta ir knygos autorė S. Stripinienė.

Renginio dalyviai klausėsi Magdalenos Stončaitienės (daininkės dukra, centre) ir knygos autorės
Stanislavos Stripinienės (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės

Skambėjo M. Kaniavienės dainos, pristatyti jos jaunystėje šokti tradiciniai šokiai, nuotr. A. Kuprelytės
,,Širdžiai nuraminti neradau žiedų“
Lapkričio 25 d. Platelių kultūros centre įvyko naujos Žemaitijos nacionalinio parko folkloro
ansamblio ,,Platelē“ romansų programos ,,Širdžiai nuraminti neradau žiedų“ pristatymas. Renginyje
dalyvavo folkloro ansamblis iš Sedos ,,Rėmolē“ ir muzikavimo grupė ,,Sedos romansai“. Renginį vedė
Regina Miežetienė. Ši plateliškių folkloro ansamblio romansų programa yra trečioji. Joje pristatyti
vėlyvieji romansai. Prieš šį renginį fokloristai surengė dvi fotosesijas, kuriose įsiamžino su to meto
rūbais, šukuosenomis. Romanšiškos nuotraukos buvo rodomos prieš renginį. Fotosesijose
bendradarbiauta su foto klubu ,,Foto Žybt“. Gausiai susirinkę žiūrovai negailėjo plojimų.

Dainuoja ir šoka folkloro ansamblis ,,Platelē“, nuotr. A. Kuprelytės

Folkloro ansamblis ,,Platelē“ (kairėje ir centre) ir muzikavimo grupė ,,Sedos romansai“ (dešinėje),
nuotr. A. Kuprelytės

Muzikavimo grupė ,,Sedos romansai“ (kairėje), folkloro ansamblis ,,Rėmolē“ (centre), padėkos
renginio dalyviams (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės

3.1.5. APLINKOSAUGINIAI RENGINIAI
Įgyvendinant projektą „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant biologinę
įvairovę NATURA 2000 teritorijose“, finansuojamą 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, buvo surengti 2
renginiai:
✓ Reiskių telmologiniame draustinyje kartu su Platelių ir Kulių bendruomenėmis kovo 24
d. buvo pasėtos saugomos rūšies – sibirinio vilkdalgio – sėklos, surinktos Žemaitijos nacionaliniame
parke, siekiant atkurti šios retos rūšies augalų populiacijas potencialiose jų buveinėse. Renginio metu
bendruomenių atstovai buvo supažindinti su gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo svarba saugomų
rūšių ir buveinių išsaugojimui, Reiskių telmologinio draustinio vertybėmis, įgyvendinamu projektu ir
kt.
✓ Išvyka į Latvijos saugomas teritorijas – Papės gamtos parką ir Dunikos gamtinį
draustinį (2017-04-06). Išvykos metu ŽNPD darbuotojai ir Platelių bendruomenės atstovai susipažino
su gamtotvarkos priemonėmis Latvijos saugomose teritorijose, Rucavos miestelyje – su vietos
bendruomenės veikla išsaugant ir atkuriant kultūrinį paveldą bei vietos tradicijas, miestelio
lankytinomis vietomis, dalyvavo kulinarinio paveldo, vietos folkloro pristatyme.
Abu renginius organizavo M. Jankauskienė, dalyvavo 48 žmonės.

Mikytų kraštovaizdžio draustinyje surinktos sibirinio vilkdalgio sėklos (kairėje) buvo pasėtos Reiskių
telmologinio draustinio pievose (dešinėje), nuotr. M. Jankauskienės

Platelių bendruomenės nariai ir ŽNPD darbuotojai susipažįsta su Latvijos Respublikoje, Papės
gamtos parke vykdoma gamtotvarka bei biologinės įvairovės apsauga, nuotr. M. Jankauskienės

Apie 500 hektarų Papės gamtos parke skirta laukiniams tarpanų veislėms arkliams ir taurų kilmės
karvėms, kurios sumažino nendrynus, atvėrė priėjimą prie Papės ežero, nuotr. M. Jankauskienės
3.1.6. KITI RENGINIAI
2017 m. kovo 11 d., minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Plateliuose įvyko
renginys „Tautodailininkei Stanislavai Andriuškaitei – 100 m.“ Platelių bažnyčioje aukotos šv.
Mišios, aplankytas tautodailininkės kapas Beržoro kapinėse, atidaryta paroda ,,S.Andriuškaitei -100
m.“ Platelių seniūnijoje, pasidalinta prisiminimais. Dalyvavo 62 žmonės, renginį organizavo ŽNPD
(A. Kuprelytė), Platelių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos Platelių kultūros namų filialas.

Renginio, skirto tautodailininkei S.Andriuškaitei, akimirkos, nuotr. A. Kuprelytės
Konferencija "Platelių krašto istorijos atspindžiai" įvyko 2017 m. liepos 1 d. Plateliuose.
Konferencijoje pranešimus skaitė G. Ramonas iš Lietuvos edukologijos universiteto, R. Bartkienė iš
Žemaičių ,,Alkos“ muziejaus, A. Kuprelytė ir kt. Dalyvavo 67 dalyviai, renginį organizavo ŽNPD (A.
Kuprelytė), Platelių meno mokykla, Žemaičių Kalvarijos Platelių kultūros namų filialas, Platelių
bendruomenė ir Platelių seniūnija.

Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė seimo narys J. Varkalys (kairėje), S. Stripinienei suteiktas
nusipelniusios plateliškės garbės vardas (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės

Susitikimas-koncertas su kolektyvu iš JAV ,,Village harmony" (2017-07-03). „Village
Harmony“ – profesionalus ansamblis iš JAV, Vermonto. Renginio metu folkloro ansamblis ,,Platelē“
mokė žemaitiškų savo krašto dainų ir šokių, o „Village Harmony“ plateliškiams surengė nedidelį koncertą, pristatė liaudiškas dainas iš viso pasaulio, taip pat ir Lietuvoje išmoktas dainas. Renginys baigėsi
vakarone.
Dalyvavo 65 dalyviai. Renginį organizavo A. Kuprelytė ir A. Alminas.

Renginyje skambėjo ne tik lietuviškos, žemaitiškos dainos, bet ir kitų tautų dainos, tradicinė muzika,
nuotr. A. Kuprelytės
Jau trečius metus, rugpjūčio pirmą savaitgalį (rugpjūčio 5-7 d.) Platelių dvaro sodybos
tradicinių amatų centre vyksta Telšių apskrities tautodailininkų kūrybinė stovykla. Menininkai
mokosi įvairių amatų, iškylauja, lanko kolegas tautodailininkus, muziejus. Šiemet mokėsi pynimo iš
popieriaus, riešinių vėlimo, drožybos, audimo, stebėjo kaip spaudžiamas varškės sūris. Stovyklos
dalyviai dalyvavo Virgilijaus Mikuckio parodos atidaryme, aplankė rašytojos Žemaitės muziejų
Bukantėje, tautodailininkų Justino Jonušo, Vyto Jaugėlos, Kazio Striaupos ekspozicijas. Keliaudami
Šeirės pažintiniu taku susipažino su miško ir pelkių augalais. Stovyklos organizatorė – A. Kuprelytė,
dalyvavo 32 dalyviai.

Telšių apskrities tautodailininkų stovykloje kiekvienas rado įdomų užsiėmimą, išmoko naują amatą,
nuotr. A. Kuprelytės
Kaip ir kasmet buvo paminėta Europos paveldo dienos. Rugsėjo 15 d. Platelių gimnazijos
mokiniai edukacinio užsiėmimo ,,Senieji Plateliai – žemaičių kostiumo raštuose“ metu susipažino
su senųjų Platelių istorija, iš gamtinių medžiagų (žolynų, kankorėžių, lapų, gėlių žiedų), sodrių
žemaitiškų tautinių rūbų spalvų sukūrė Platelių istoriją atspindinčius simbolius: varpą, pilį, luotą,
herbą. Renginyje dalyvavo 102 dalyviai, daugiausia moksleiviai, organizavo – A. Kuprelytė kartu su
Platelių gimnazija.

Platelių gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo Europos paveldo dienoms organizuotame renginyje,
nuotr. A. Kuprelytės
Rugsėjo 22 d. pirmą kartą Žemaitijos nacionaliniame parke paminėta Baltų vienybės diena,
kurios metu surengta Baltų vienybės ugnies sąšauka prie Gegrėnų archeologinio komplekso.
Renginio metu uždegtas laužas, baltų ženklai, prisiminta šio krašto praeitis ir pan. Renginį organizavo
A. Kuprelytė, talkino S. Vyšniauskas, Gegrėnų bendruomenė, dalyvavo 30 žmonių.

Baltų vienybės diena Žemaitijos nacionalinio parke buvo organizuota pirmą kartą, nuotr. A.
Kuprelytės
3.2. EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI, EKSKURSIJOS
Skyriaus darbuotojai supažindino 741 žmogų (331 vaiką ir 410 suaugusių) su gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis, tradicijomis edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu. Iš viso pravesta 61
edukacinis užsiėmimas, ekskursija. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų, ekskursijų pravedė A.
Kuprelytė (56). Populiariausi buvo audimo užsiėmimai (45), kuriuose daugiausia dalyvavo vietos
gyventojai.

Audimo užsiėmimai 2017 m. buvo skirti tautiniam kostiumui: patirtimi dalintąsi su audėjomis iš
Švedijos, su senoviniais tautiniais rūbais susipažinta muziejuose, audimo mokyti ir mokiniai, nuotr. A.
Kuprelytės

2017 m. gegužės 21 d., įvyko pėsčiųjų žygis į Grigaičių piliakalnį, pakelyje apie senovinės sodybas
papasakojo A. Vaškys, nuotr. A. Kuprelytės

Glaudžiai bendradarbiauta su Platelių gimnazija: vesta ekskursija apie Beržorą per sveikatingumo
dieną, organizuotos ekskursijos apie Platelių žydus, nuotr. A. Kuprelytės

Turizmo dienos paminėjimas ir paukščių palydos Paplatelės pažintiniame take. nuotr. M.
Jankauskienės
UAB ,,Vakarų medienos grupė" ir jos valdoma AB „Klaipėdos mediena" 2017 m. pratęsė
iniciatyvą kartu su ugdymo įstaigomis gaminti ir Žemaitijos nacionaliniame parke pavasarį kelti
inkilus. Šiemet buvo nuspręsta gaminti inkilus šikšnosparniams. ŽNPD specialistai teikė metodinę
pagalbą dėl inkilų modelių. Minėtų įmonių darbuotojai parengė ruošinius inkilams, supirko reikalingas
medžiagas ir tai nugabeno šiais metais prie akcijos prisijungusiems Klaipėdos vaikų globos namams
„Smiltelė“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai. Vaikai pagamino 40 inkilų ir 12 specialių
žiemojimo slėptuvių skirtų šikšnosparniams. Vaikų globos namų auklėtiniai savo gamintus inkilus

iškėlė medžiuose, augančiuose palei Šeirės taką, o veiviržėniškiai – palei Plokštinės taką. Prieš
leidžiantis kabinti inkilų, vaikams buvo išsamiai papasakota apie šikšnosparnių biologijos ypatybes,
ekologiją, apsaugą. Vaikai taip pat turėjo galimybę išvysti šikšnosparnius gyvai jų žiemavietėje
Plokštinėje.

Prieš darbų pradžią Plokštinės take – nuotrauka atminčiai su Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 7-8
kl. moksleiviais ir darbuotojais

Prie šikšnosparnių žiemavietės Plokštinėje Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 7–8 kl. moksleiviai.
Greta – jų pagamintos šikšnosparniams skirtos žiemojimo slėptuvės-dėžutės, nuotr. G. Sidabrienės

Iškelti inkilai tarnaus kaip šikšnosparnių dienojimo slėptuvės prie Šeirės ir Plokštinės pažintinių takų,
nuotr. G. Sidabrienės

Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ globotiniai supažindinami su šikšnosparniais.
Demonstruojamas vienas iš jų – rudasis ausylis. O ,,Inkilų medis“ buvo papildytas dar vienu inkilu –
skirtu šikšnosparniams

Ekskursijos ,,Kas slepiasi miške?“, vykusios Plokštinės take akimirkos. Vaikai iš Priekulės Ievos
Simonaitytės gimnazijos ,,matuojasi“ savo ūgį pagal išvirtusios eglės šaknyną ir bando atpažinti ant
bendraklasio nugaros ,,nutūpusį“ gyvūną, nuotr. G. Sidabrienės

3.3. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI, INTERVIU, TINKLALAPIS
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. Iš 117 ŽNPD darbuotojų parašytų straipsnių, 59 buvo parašyti skyriaus darbuotojų.
Daugiausia straipsnių publikavo A. Kuprelytė (25), M. Jankauskienė (17).
Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 21 pranešimą (paskaitą).
Daugiausiai pranešimų skaitė Aldona Kuprelytė (17).
Skyriaus darbuotojai A. Kuprelytė, G. Sidabrienė, A. Vaškys davė 11 interviu įvairioms
žiniasklaidos priemonėms: laikraščiams „Žemaitis“, „Vakarų ekspresas“; Lietuvos televizijos laidoms
„Duokim garo“, ,,Laba diena, Lietuva"; Lietuvos ryto televizijai; Žemaitijos televizijai; Lietuvos radijo
laidai ,,Atrask Lietuvą" ir kt. Daugiausiai interviu davė A. Kuprelytė – 8.
G. Sidabrienė, A. Kuprelytė ir D. Abrutė teikė informaciją ŽNPD tinklalapiui apie gamtą ir
kultūros paveldą, dalyvavo diskusijose, teikė pasiūlymus naujam ŽNPD tinklalapio dizainui.

M. Jankauskienė skaito pranešimą apie Reiskių tyro telmologinio draustinio vertybes Kulių ir Platelių
bendruomenių atstovams (kairėje), A. Kuprelytė supažindina su Platelių tradicinių amatų centro
galimybėmis (dešinėje), nuotr. D. Abrutės

Interviu ,,Žemaičio“ laikraščiui apie tautinį kostiumą duoda tautodailininkė Laimutė Puidokienė
(kairėje), Antanas Vaškys apie tradicinę mažąją architektūrą (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės
2017 metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos išleido leidinį
„Gamtos vertybių būklė saugomose teritorijose“. Pirmasis leidinys skirtas aplinkosaugininkams,
besimokančiam jaunimui ir kiekvienam saugomų teritorijų lankytojui. Leidinyje yra informacija apie
Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų ir keturių Valstybinių gamtinių
rezervatų (Čepkelių, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto biosferos) gamtos vertybes, jų būklę, kaitas,
žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių tiesioginius ir netiesioginius rezultatus.

Skyriaus vyr. specialistė M. Jankauskienė parengė ir šiam leidiniui pateikė straipsnį „Jerubė–nepažinta
miškų paukštė“. Šiame straipsnyje analizuojami 2001-2016 metais atlikti šių paukščių stebėjimai,
vykdytų monitoringų medžiaga. Leidinys išleistas 300 egz. tiražu.

4. KITA VEIKLA
4.1. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ
Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. metinę
planinių patikrinimų programą, vykdydami kontrolės ir reindžerystės veiklą, atliko 44 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, nelegalus laukinių gyvūnų laikymas ir kt.

Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje buvusiame žvyro karjere radus nelegalų statinį buvo kreiptasi
į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Klaipėdos skyrių, kuri atlikusi patikrinimą,
informavo, kad statinys turi būti nugriautas iki šių metų gruodžio 29 d. Lapkričio 29 d. nelegalaus
statinio jau nebuvo, vietoj židinio likusi tik plytų krūvelė, nuotr. M. Jankauskienės

Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje birželio 19 d. rasta netvarkingai įrengta srutų duobė – be
dangčio, neužsandarinta. Sklypo savininkui išsiųstas raštas, bet tokia pat srutų duobės būklė buvo ir
spalio 17 dieną, nuotr. M. Jankauskienės

Patikrinus gruodžio 22 d. aplinka buvo sutvarkyta, srutų duobė-rezervuaras sandariai uždengta,
stambesniems žvėrims bei žmonėms įkristi pavojaus nebėra (kairėje); prie Jazdauskiškių Aklaežerio
esančiame nenaudojamame žvyro karjere buvęs nelegalus statinys-namelis nugriautas, lentos
sukrautos į krūvas, nuotr. M. Jankauskienės

Paukščių tykojimui įrengtos pašiūrės prie Reiskių ežerėlio stovi jau nuo 2014 metų pavasario.
Išsiuntėme raštą prašydami statinius pašalinti. Medžiotojų klubo “Simsonas“ vadovas Mindaugas
Salys paaiškino, kad slėptuvėmis naudojasi fotografas, planuojama išleisti knygą apie Reiskių tyrą ir
slėptuvės bus panaikintos kai tik pašals ir bus jas įmanoma išgabenti, nuotr. M. Jankauskienės

Kovo 23 d. vyr. specialistė Gitana Sidabrienė parodė ąžuolą, kuriame buvo juodojo gandro lizdas bei
medžiotojų slėptuvė. Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistui S. Sidabrui paprašius, medžiotojai
buvusią lipynę–slėptuvę pašalino ir lapkričio 29 d. medyje buvo tik lizdas, nuotr. M. Jankauskienės

Mikytų kraštovaizdžio draustinyje gesinama padegta sena žolė. Liepsna buvo priartėjusi vos per porą
metrų nuo ūkinio pastato. Ugnį pavyko suvaldyti, nuotr. G. Sidabrienės

Ertenio telmologinis draustinis.
Medžioklės bokštelių įrengimas ŽNP
nereglamentuotas, todėl kraštovaizdį
,,papuošia“ įvairių formų ir dydžių
stacionarūs medžioklės įrenginiai,
nuotr. G. Sidabrienės

Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinis. Įsirengiant
naują medžioklės bokštelį buvo nupjautos trukdžiusios
paprastojo ąžuolo šakos, nuotr. G. Sidabrienės

Vandalizmo atvejas ,,Beržynėlio“ stovyklavietėje: kirviu nukirsti keli žali, sveiki medžiai. Informacija
perduota Platelių g-jos girininkui, nuotr. G. Sidabrienės

Mikytų kraštovaizdžio draustinis. Sovietmečiu veikęs žvyro karjeras vis dar išlieka atvira žaizda, nes
jame pastebima nežymi, bet tebevykstanti neteisėta žvyro eksploatacija. Nesusivelėnavusiame
atskardyje klesti urvinių kregždžių kolonija, nuotr. G.Sidabrienės

Mikytų kraštovaizdžio draustinis. Privačios
žemės savininkui problematiška apsaugoti žvyro
kalvelę, supamą dirbamų laukų, nuo kitų asmenų
vykdomo savavališko grunto kasimo

Reiskių valstybinis telmologinis draustinis.
Draustinio būklės vertinimo metu pastebėtos
kasimo žymės 2013 m. sutvarkytoje rekreaciniu
požiūriu svarbioje teritorijoje. Apie situaciją
informuota Kulių seniūnijos seniūnė

Aukštojo tyro valstybinis telmologinis draustinis. Į Nors gyventojai aprūpinti atliekoms išmesti
aukštapelkę iš dangaus nusileidęs helio balionas– skirtais konteineriais, dar vis pasitaiko atvejų, kai
šuniukas – neįprasta šiukšlė pelkėje, nuotr. G. buitinės šiukšlės paliekamos miške, nuotr. G.
Sidabrienės
Sidabrienės

Mikytų kraštovaizdžio draustinis. Žmonės nesibodi atsikratyti šiukšlėmis gamtoje. Platelių girininkijos
darbuotojai sutvarkė užterštą valstybinio miško sklypą, nuotr. G. Sidabrienės

Aukštojo tyro valstybinis telmologinis draustinis. Kai kurie 2013 m. įrengti spraustlenčių užtvarai
tinkamai nebeveikia, būtinas remontas, nuotr. G. Sidabrienės
ant iš aukštapelkės ištekančio sausinamojo kanalėlio įrengti plastikinių jau reikalauja remonto, nes
vandens srovė rado kelia pro užtvarų galus. Juos reikia užsandarinti, nuotr. G. Sidabrienės

Vertinant BAST ,,Rietavo miškai“ būklę buvo patikrintos 4 juodojo gandro lizdinės teritorijos.
Duomenys apie lizdus buvo pateikti Saugomų rūšių informacinei sistemai, nes joje informacijos apie
tikrintus lizdus nebuvo, nuotr.: G. Sidabrienės, S. Sidabro
4.2. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS
2017 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai ir parengti atsakymai, taip
pat paruošti kiti dokumentai skyriaus kompetencijos klausimais, iš viso parengti 75 raštai:
✓ peržiūrėti Telšių, Rietavo, Kretingos, Mažeikių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektai ir pateiktos pastabos;
✓ parengtos galutinės Siberijos pelkės ir Aukštojo tyro gamtotvarkos planų peržiūros ataskaitos; teiktos pastabos, pasiūlymai Užpelkių telmologinio, Liepijų kraštovaizdžio draustinių ir dalies
Platelių kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos planams;
✓ peržiūrėtos ir pateiktos pastabos pelkinės uolaskėlės, dviems dvilapio purvuolio, dirvinio
sėjiko, ovaliosios geldutės apsaugos veiksmų planams;

✓ pateikti pasiūlymai dėl varliagyvių apsaugos rekonstruojamame kelio Nr. 164 MažeikiaiPlungė-Tauragė ruože ties Uošnos ir Babrungo upėmis (Užupių k.);
✓ parengtos išvados dėl miško įveisimo ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura 2000 teritorijai reikšmingumo;
✓ kiti dokumentai (raštai, susiję su kultūros paveldo apsauga ir viešinimu, laukinių gyvūnų
ir kitų gamtos išteklių naudojimu, apsaugos sutarčių projektų rengimas ir kt.).

Dirvinio sėjiko apsaugos veiksmų planas Aukštajame tyre numato pelkinių pušų retinimą, siekiant
sumažinti aukštapelkės plynių fragmentaciją, pagerinti dirvinių sėjikų veisimosi sąlygas, nuotr.: G.
Sidabrienės, M. Jankauskienės

Ovaliosos geldutės veiksmų planas Uošnoje numato pakrančių prašviesinimą, bebraviečių išardymą ir
šiukšlių pašalinimą iš upės bei vandens apsaugos juostos, nuotr. M. Jankauskienės

4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA
Projektas „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę
NATURA 2000 teritorijose“. 2017 m. buvo baigtas įgyvendinti šis projektas, finansuotas 2009–2014
m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir
ekosistemų funkcijos“. Buvo įvykdytos paskutinės veiklos (Reiskių telmologiniame draustinyje kartu
su Platelių ir Kulių bendruomenėmis pasėtos sibirinio vilkdalgio sėklos, suorganizuota išvyka į
Latvijos saugomas teritorijas), parengtos galutinės ataskaitos (M. Jankauskienė).

Reiskių telmologiniame draustinyje pasėjome apie 2000 sibirinio vilkdalgio sėklų. Rucavoje
susipažinome su vietos bendruomenės veikla, išsaugant ir atkuriant kultūrinį paveldą bei vietos
tradicijas, skanavome tradicinius patiekalus, klausėmės vietos folkloro, nuotr. M. Jankauskienės
Aplinkos apsaugos rėmimo programa. Birželio pradžioje buvo parengtos 4 preliminarios
paraiškos ir pateiktos VSTT: „Senųjų plačialapių medžių ir ant jų gyvenančių specializuotų rūšių
apsaugos ir atsikūrimo sąlygų pagerinimas Liepijų kraštovaizdžio draustinyje“, „Natūralių pievų ir
pelkių išsaugojimas NATURA 2000 teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas”, „Sosnovskio barščio
naikinimas ir kontrolė NATURA 2000 teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas” ir artimoje
aplinkoje“ ir „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas pagal patvirtintą Aukštojo tyro gamtotvarkos
planą“ (pagrindiniai vykdytojai M. Jankauskienė, D. Abrutė).

Kartu su projekto vadove Viktorija Rumšaite bei Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistu Sigitu
Kvašinsku parinkome ir pažymėjome pažintinio turizmo trasą Liepijų kraštovaizdžio draustinyje,
nuotr. M. Jankauskienės
Kultūros projektai. Plungės rajono savivaldybei buvo parengtos ir pateiktos 2 kultūros
projektų paraiškos: ,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis žemaičių tautinis kostiumas“ ir ,,Žemaičių
tradicijos - Užgavėnės“ (A. Kuprelytė). Abiem projektams įgyvendinti skirta savivaldybės parama (po
300 eurų). Lietuvos nacionalinis kultūros centras skyrė paramą bendram Plungės rajono savivaldybės
ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos parengtam projektui, skirtam tautinių kostiumų įsigijimui
savivaldybių meno kolektyvams, tarp jų ir folkloro ansambliui „Platelē“. Panaudojus paramą įsigyta

Lietuvos kultūros tarybai buvo parengtos 2 projektų paraiškos: ,,Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ ir
„Tautinis kostiumas. Etno interpretacija. Skara“ (A. Kuprelytė), tačiau finansavimas neskirtas.
,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis žemaičių tautinis kostiumas“
Projekto metu balandžio 24-28 d. vyko audimo seminaras ,,Tradicinė skara švedų ir žemaičių
tautiniame kostiume“. Seminare dalyvavo keturios audėjos iš Švedijos, Platelių krašto audėjos, Zita
Paulikienė iš Gargždų, Zita Baniulaitytė su Palangos tradicinės tekstilės centro audėjomis. Viešnios iš
Švedijos pristatė savo krašto tautinius kostiumus, papasakojo apie skaras, jų kaitą. Apie žemaičių
tautinį kostiumą, skaras pasakojo sertifikuota audėja Zita Paulikienė. Švedės atsivežė nedideles
audimo stakles ir parengė jas tradicinės švediškos skarelės fragmento audimui. Švedės pamokė ir kito
senovinio amato – pynimo brankteliais. Seminaro dalyviai ne tik mokėsi austi, bet ir vyko į pažintinę
ekskursiją, į Šiaulių ,,Aušros“ muziejų, kur etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė parodė
muziejuje saugomas žemaitiškas skaras, skareles, kitas žemaičių tautinio kostiumo dalis.
Per visus metus Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre vietos gyventojai mokėsi austi
tradicinį žemaitišką kostiumą: sijoną, liemenę, prijuostę, skarelę. Kitais metais numatoma tęsti šią
veiklą.
Rudenį, 2017-09-29 Platelių dvaro svirne buvo pristatyta projekto metu vykdyta veikla atidaryta paroda, skirta švedų ir žemaičių kostiumui. Projektą ,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis
žemaičių tautinis kostiumas“ parėmė ne tik Plungės rajono savivaldybė, bet Boxsholmo organizacija
,,Draugas draugui”.

Projekto metu susipažinta su tradiciniu švedišku ir žemaitišku kostiumais, nuotr. A. Kuprelytės

Įriečiamos staklės prijuostės audimui (kairėje), išausta medžiaga vyriškai žemaitiškai liemenei
(centre), patarimo negaili savanorė L. Puidokienė (dešinėje), nuotr. A. Kuprelytės

,,Žemaičių tradicijos – Užgavėnės“
Projekto metu buvo organizuota Užgavėnių kaukių paroda–konkursas (plačiau aprašyta 3.1.2.
Parodos), apklausti 12 pateikėjų iš Palangos, Juknaičių (Šilutės r.), Kretingos, Salantų, Skuodo,
Mažeikių, Kuršėnų, Tryškių, Papilės, Radviliškio, Šiaulių, Telšių ir surinkta medžiaga apie Užgavėnes
ir Užgavėnių kaukių meistrus.

Užgavėnių puoselėtojas Radviliškio krašte yra tautodailininkas Eugenijus Arbušauskas, jo kaukės –
tradicniės medinės, puoštos kailiais, kitomis natūraliomis medžiagomis, artimos senovinėms, nuotr. A.
Kuprelytės

Apie Užgavėnes Platelių krašte papasakojo tautodailininkas Justinas Jonušas, jo darytos kaukės yra
išsaugojusios apeigines ,,karūnas“, nuotr. A. Kuprelytės

Užgavėnių kaukė pradedama drožti iš medžio gabalo, paskui priklijuomi kailiai, ,,ragai“, nudažoma.
Ne vieną kaukę Žemaitijos nacionalinis parkas yra įsigijęs iš tautodailininko Kazio Striaupos, kuris
nuo mažens dalyvaudavo Užgavėnėse, drožė kaukes, dabar tradiciją perėmė jo sūnaus šeima, nuotr. A.
Kuprelytės
Sporto projektas. Plungės rajono savivaldybė šiais metais iš dalies patenkino praeitais metais
ŽNPD 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 300 eurų. UAB ,,Platelių šilas” lietuviško ritinio komandą parėmė
taip pat 300 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 švietimo mokytojas Povilas Rubinas.
Metų pabaigoje A. Kuprelytė kartu su P. Rubinu parengė ir Plungės rajono savivaldybei
pateikė lietuviško ritinio komandos ,,Plateliai“ projektą ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto
federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų
organizavimas“.

4.4. FOLKLORO ANSAMBLIO „PLATELĒ“ VEIKLA
Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“, kaip ir kasmet, supažindino
visuomenę su Žemaitijos folklorinėmis dainomis, šokiais, pasakojimais:
▪ vedė tradicines šventes: Užgavėnes Plateliuose ir Telšių ,,Alkos“ muziejaus Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje, Jonines, „Trijų karalių šventę“;
▪ parengė ir pristatė visuomenei 2 naujas etnografines programas ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“
ir ,,Širdžiai nuraminti neradau žiedų“, o programą apie Užgavėnių tradicijas pristatė LRT laidoje
,,Duokim garo“;
▪ dalyvavo įvairiuose renginiuose: tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Baltica“, Sedos fokloro festivalyje ,,Gėid volungelė“, Plungės miesto ir Platelių miestelio šventėse ir kt.
▪ organizavo susitikimą su tarptautine folkloristų grupe ,,Village harmony", šokių popietę
,,Visa Lietuva šoka“;
▪ vedė vakarones.

Kreidą pašventino ir tris ,,karalius“ išlydėjo Platelių klebonas R. Mazoras, ,,karaliai“lankė Platelių
apylinkių gyventojus, linkėdami gerų metų aplankė ir tautodailininką K. Striaupą, nuotr. A. Kuprelytės

Nuotrauka atminimui – Lietuvos televizijoje, laidoje ,,Duokim garo“, nuotr. A. Kuprelytės

Žaismingą programą apie Užgavėnes plateliškiai pristatė Lietuvos televizijos laidoje ,,Duokim garo“,
nuotr. A. Kuprelytės

Per Užgavėnes folkloristai lankė plateliškius, krėtė įviarius šposus, ,,būrė“, kartu su muzikantais iš
Mažeikių (folkloro ansamblis ,,Alksna“) vedė Užgavėnių vakaronę, nuotr. A. Kuprelytės

Joninių šventę rikiavo Platelių folkloristai, jiems talkino fokloro ansamblis ,,Alksna“, nuotr. A.
Kuprelytės

ŽNPD fokloro ansamblis „Platelē“ tradicinį savo krašto foklorą pristatė tarptautiniame festivalyje
,,Baltica“, nuotr. A. Kuprelytės

Platelių folkloristai ištikimi Sedos folkloro festivalio ,,Gėid volungelė“ dalyviai, nuotr. A. Kuprelytės

Programos ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“ pristatymas Platelių dvaro svirne, nuotr. A. Kuprelytės

Romansų programos ,,Širdžiai nuraminiti neradau žiedų...“ pristatymas Platelių kultūros centre,
nuotr. A. Kuprelytės

Koncertas–vakaronė su „Village Harmony“, nuotr. A. Kuprelytės

Naujoms programoms parengti reikia daug repetuoti, nuotr. A. Kuprelytės

Tradicinį savo krašto folklorą ansambliečiai pristato įvairiose vakaronėse, nuotr. A. Kuprelytės

4.5. LIETUVIŠKO RITINIO KOMANDOS VEIKLA
Lietuviško ritinio komanda „Plateliai“, įkurta 1986 m., yra daugkartiniai Lietuvos čempionai.
Platelių ripkos komanda nuo 1986 metų kasmet organizuoja lietuviško ritinio „Platelių taurės“
varžybas, dalyvauja kitose Lietuvos ritinio sporto federacijos varžybose. 2017 m. komanda „Plateliai“
dalyvavo šiose varžybose:
- 56-ojo Respublikos ritinio čempionate (V turai) – užimta pirma vieta;

- „Suvalkijos taurės“, „Aukštaičių taurės“, ,,Platelių taurės“ varžybose – užimtos prizinės
vietos.

Plateliškių ripkininkų treniruotės vyksta Platelių miestelio stadione, 2017-05-14 plateliškiai
,,Suvalkijos taurės“ varžybose užėmė antrą vietą, nuotr. A. Kuprelytės

Komandos treneris P. Rubinas su iškovotomis taurėmis (kairėje), ezultatyviausiu Lietuvos čempionato
žaidėju tapo plateliškis Mantas Žutautas, nuotr.: A. Kuprelytės K. Matevičiaus

Plateliškiai šiemet tapo Lietuvos čempionais, nuotr. K. Matevičiaus

Filmas apie ripką filmuotas 2016-2017 m. 2017 m. lapkrčio 11 d. filmas Platelių dvaro svirne
pristatytas visuomenei, renginyje pagerbtas režisierius Justinas Lingys, nuotr. A. Kuprelytės

Leidyklos ,,Terra publica“ prašymu pateiktos istorinės ir dabartinę veiklą atspindinčios nuotraukos
apie lietuvišką ritinį.
4.6. KITA VEIKLA
Skyriaus darbuotojai nemažai darbo laiko skyrė ir kitoms veikloms:

✓ dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose: seminare „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai: bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos” (2017.01.27, A. Kuprelytė, A. Vaškys,
D. Abrutė); etninės kultūros specialistų seminare „Šventumo dėmuo – iš paveldėtosios kultūros“ Valstybiniame Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje (2017.05.10-12, A. Kuprelytė); 2009-2014 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų „Biologinės įvairovės ir ekosistemų
funkcijos“ ir „Integruotos jūros ir vidaus vandenų valdymas“ baigiamojoje konferencijoje (2017.05.3031, M. Jankauskienė); saugomų teritorijų darbuotojų pasitarime Kauno marių regioniniame parke
(2017.10.10-11, M. Jankauskienė, G. Sidabrienė, D. Abrutė); tarptautinėje konferencijoje „Turizmas
gamtoje visiems“ (2017.10.19, G. Sidabrienė, D. Abrutė) ir kt.
✓ Parengtos Natura 2000 teritorijų tvarkymo (šienavimo, biomasės išvežimo) specifikacijos
viešiesiems pirkimams (M. Jankauskienė),
✓ Materialinių vertybių apskaita, dalyvavimas inventorizacinėse komisijose (A. Kuprelytė,
G. Sidabrienė, D. Abrutė),
✓ Teisės aktų analizė,
✓ Paraiškos Lietuvos 2017 m. medžių konkursui parengimas (D. Abrutė),
✓ Planų ir ataskaitų rengimas (skyriaus veiklos, viešųjų pirkimų poreikio planų parengimas,
metraštis, veiklos ataskaita VSTT, informacijos apie Amatų centro veiklos rodiklius pateikimas Plungės administracijai, ataskaitos LVPA apie Platelių dvaro sodybos projektą parengimas, atskaitos apie
valstybinių draustinių būklę užpildymas VSTDS),
✓ Suvenyrų gaminimas (A. Vaškys),
✓ Darbas su Klaipėdos universiteto studentu jo praktikos metu ŽNPD (G. Sidabrienė),
✓ Konsultuoti vietos gyventojai dėl augalų, grybų ir gyvūnų rūšių,
✓ Luoto restauravimo darbai (A. Vaškys),
✓ Metodinė pagalba dėl šikšnosparnių inkilų UAB ,,Vakarų medienos grupei“,
✓ Konsultacijos vietos gyventojams dėl augalų ir gyvūnų rūšių,
✓ Informacijos teikimas LIFE projektui,
✓ Teisės aktų peržiūra, pastabos (ŽNP nuostatų, saugotinų želdinių, kt.),
✓ Dalyvavimas Plungės r. sav. kultūros tarybos veikloje (A. Kuprelytė),
✓ Informacijos apie įžymius žmones surinkimas ir pateikimas VSTT (A. Kuprelytė),
✓ Konsultavimasis, susirašinėjimas su mokslininkais, specialistais dėl rūšių apibūdinimo,
✓ Metodinė pagalba LOD, nurodant ir aprašant vietas, kuriose geriausia stebėti paukščius,
✓ Pasiūlymai ir pastabos dėl EB svarbos buveinių ir rūšių apsaugos ŽNP ir priskirtose teritorijose,
✓ Dalyvavimas ekologų grupės diskusijose tobulinant monitoringo programas bei BIOMON, SRIS,
✓ Išvyka į Žadvainių g-ją tikrinti juodojo gandro lizdavietės,
✓ Dokumentacijos apskaita,
✓ Pasiūlymai dėl investicinių projektų, kelių priežiūros programos lėšų panaudojimo, ilgalaikio turto įsigijimo 2017-2020 m.,
✓ Galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai, dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe
(D. Abrutė),
✓ Bendradarbiavimas su VSTT rengiant įsakymo projektą ,,Dėl buveinių apsaugai svarbių
teritorijų nustatymo“ (G. Sidabrienė),
✓ Sutarčių dėl miško buveinių apsaugos rengimas, derinimas (D. Abrutė, G. Sidabrienė),
✓ Valstybės tarnautojų vertinimas, užduočių, rodiklių nustatymas valstybės tarnautojams ir
dirbantiems pagal darbo sutartis,
✓ Nuolatinio saugojimo kultūros paveldo bylų peržiūra, pastabos, pasiūlymai (D. Abrutė),

✓ Edukacinių programų parengimas (A. Kuprelytė),
✓ Bendradarbiavimas su filmo apie ŽNP kūrėjais, filmo scenarijų peržiūra, pastabos (G. Sidabrienė, M. Jankauskienė),
✓ Kt.

Susipažįstame su Norvegų projekto metu atnaujintais mediniais pastatais Zervynų kaime ir su pievų
buveinių bei vandens buveinių varliagyvių nerštui atkūrimu Dzūkijos NP Gaudiškių pievose, nuotr. M.
Jankauskienės.

Gitana Sidabrienė toje vietoje (jaunuolyne) kur buvo nurodytas juodojo gandro lizdas (kairėje). Mūsų
didžiausias pagalbininkas apibūdinant drugių bei laumžirgių rūšis – entomologas Giedrius Švitra
(dešinėje), nuotr.. M. Jankauskienės

A.Vaškys restauruoja luotą, nuotr. A. Kuprelytės n.

4.7 ĮVAIRENYBĖS

Saulėgrąžomis mėgaujasi svilikas, nuotr. G.
Sidabrienės

Direkcijos kieme stovinčią lesyklą nuolat lankė
didžiosios, pilkosios, mėlynosios zylės, naminiai
žvirbliai ir karklažvirbliai, bukučiai, nuotr. G.
Sidabrienės

Gavus gyventojos iš Skirpsčių k. pranešimą apie į traktorių atsitrenkusį ir neskraidantį paukštį, buvo
nuvykta į vietą įvertinti situacijos. Apžiūrėjus paukštvanagį, jokių akivaizdžių sužalojimų nepastebėta.
Po kurio laiko paukštis nuo, tikėtina, galvos sutrenkimo atsigavo ir paskrido į mišką, nuotr. G.
Sidabrienės

Teikiama pagalba paprastojo suopio jaunikliui, kuris buvo susivėlęs Siberijos pelkės žolynuose ir
nesugebėjo paskristi. Saugiai parneštas į gretimą mišką ir patupdytas medyje jo tėvų priežiūrai, nuotr.
G. Sidabrienės

,,Kokiam paukščiui priklausė ši plunksna?“.
Paspėliokite (plunksna nedažyta, natūralios
spalvos). Plunksna rasta Plateliuose,
pievutėje, 2017-07-09, nuotr. G.Sidabrienės

Užpelkių k. vykdant gulbių giesmininkių monitoringą,
pastebėta, kad viena iš gulbių turi mėlyną kaklinį žiedą.
Išsiaiškinta, kad tai ta pati gulbė giesmininkė, kuri dar
būdama jauniklė buvo sužieduota 2011 m. rugpjūtį
Mačiūkių k. bebravietėje (vos už poros km nuo
stebėjimo vietos). Po penkerių metų pertraukos ir
klajonių Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje,
Lenkijoje (iš kur gauti stebėjimų pranešimai) – vėl
namie, nuotr. S. Sidabro

Barsukų šeimyna Aukštojo tyro valstybiniame telmologiniame draustinyje (kairėje), upinės žuvėdros
Platelių ežere, nuotr.: S. Sidabro, G. Sidabrienės

Taip gera nors trumpam ištiesti kojas pavėsyje po nueitų tūkstančių žingsnių, nuotr.: G. Sidabrienės,
S. Sidabro

