
 

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA 

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA (METRAŠTIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 M. 



2019 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje dirbo šie darbuotojai: Daiva Abrutė (vedėja), 

Aldona Kuprelytė (vyriausioji specialistė), Gitana Sidabrienė (vyriausioji specialistė), Marija 

Jankauskienė (ekologė), Antanas Vaškys (medienos meistras), Aivaras Alminas (neformaliojo ugdymo 

specialistas (žemaitiškų dainų ir šokių mokymas), 0,25 etato), Povilas Rubinas (neformaliojo ugdymo 

specialistas (lietuviško ritinio mokymas), 0,25 etato).  

 

1. MONITORINGAI, TYRIMAI 

 

2019 m. buvo vykdomi šie stebėjimai ir tyrimai: 

1) Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programa 

2) Medžiojamųjų gyvūnų apskaita pagal pėdsakus sniege ŽNP rezervatuose 

3) Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis suvedimas į SRIS 

4) Žiemojančių šikšnosparnių apskaita 

5) Europos Bendrijos svarbos buveinių Žemaitijos nacionaliniame parke aktualizavimas 

6) Plėšriųjų paukščių lizdaviečių paieška ir tikrinimas 

7) Kiti gamtiniai stebėjimai 

8) Atliktų etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas) 

9) Kaimo kapinių būklės tyrimas 

10) Nekilnojamųjų kultūros vertybių Žemaitijos nacionaliniame parke ir buferinėje zonoje 

aktualizavimas. 

 

1.1.  VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO 2018–2023 M. 

PROGRAMA 

 

Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą 2019 m. buvo 

vykdomas gyvosios gamtos monitoringas ir kraštovaizdžio monitoringas (kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas). 

 

1.1.1. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS 

 

Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m. programą buvo stebimos šios 

Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai būtina steigti saugomas teritorijas 

„Natura 2000“ tinkle: 

 griežlė – PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, 

 jerubė – PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, 

 pilkoji meleta – PAST ,,Plinkšių miškas“, 

 vapsvaėdis – PAST ,,Plinkšių miškas“, 

 skiauterėtasis tritonas – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas ir BAST ,,Laumių 

miškas“, 

 stačioji dirvuolė – BAST ,,Vidgirio miškas“, 

 mažasis varpenis – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, 

 žvilgančioji riestūnė – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, 

 dvilapis purvuolis – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“. 

Monitoringas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. 

gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1028 ,,Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių 



įgyvendinimo 2019 metais planų patvirtinimo“. Monitoringas vykdytas pagal metodikas, patvirtintas 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. 

įsakymu Nr. V-16 ,,Dėl Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo“. 

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

duomenys suvesti į monitoringo duomenų kaupimo bazę Biomon2. 2019 m. augalų valstybinį 

monitoringą pirmą kartą vykdė skyriaus darbuotojos G. Sidabrienė ir M. Jankauskienė (anksčiau tai 

atlikdavo Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto darbuotojai). 

 

1.1.1.1. GRIEŽLĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS PAST ,,ŽEMAITIJOS NACIONALINIS 

PARKAS“ 

 

Griežlės valstybinis monitoringas vykdytas 2019 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 ir kita. 2019 m. buvo nustatyti 27 griežiantys griežlių 

patinai.  

       
Nuo 2007 m. pradėto ir kas dvejus metus vykdomo 

valstybinio griežlės monitoringo rezultatai rodo gan 

didelę griežiančių patinų gausos svyravimo amplitudę 

PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ (nuo 1 iki 32 

individų). Lyginant su dvejų ankstesnių metų stebėjimais, 

2019 m. nustatyta tiek pat individų (27) kaip ir 2015 m. 

ir net 21 individu daugiau nei 2017 m. 

Vienas iš griežlės monitoringo maršrutų 

driekiasi per kalvotame reljefe išsidėsčiusias 

Pamedlinčių pievas, pasėlius. Ūkininkaujama 

ekstensyviai. Plinta gausialapis lubinas. Šiame 

maršrute girdėti 6 griežlių patinėliai (nuotr. G. 

Sidabrienės). 

 

   
Griežlių monitoringas apie 23.50 val. Mikytų maršrute. 2019 06 16 įvertinant Virkšų–Gegrėnų griežlių 

monitoringo maršruto vietos savybes, buvo užregistruotas apie 60 baltųjų gandrų pulkas, besiganantis dar 

nenušienautuose pievų plotuose, n. M. Jankauskienės 



1.1.1.2. PILKOSIOS MELETOS VALSTYBINIS MONITORINGAS PAST ,,PLINKŠIŲ MIŠKAS“ 

 

2019 m. pavasarį atlikus pilkųjų meletų valstybinį monitoringą paukščių apsaugai svarbioje 

teritorijoje ,,Plinkšių miškas“ (PAST), trijuose bareliuose (950 ha) registruotos tik 3 pilkųjų meletų 

poros arba 0,3 poros/100 ha. Toks pat rezultatas buvo gautas 2007 – pirmaisiais pilkosios meletos 

apskaitų vykdymo metais. O lyginant su prieš trejus metus vykdyto monitoringo rezultatais, šiais 

metais pilkųjų meletų nustatyta net 7 poromis mažiau (žr. diagramą). Tai galėjo lemti buveinių 

kokybinių, kiekybinių parametrų pokyčiai, gausos svyravimai populiacijoje arba gamtinės sąlygos, 

įtakojančios paukščių aktyvumo periodą. Miško buveinėse dėl žmogaus veiklos vyksta pokyčiai, susiję 

su miškų ūkine veikla: visoje PAST vykdomi pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai miško kirtimai. 

Vykdant maršrutines apskaitas, pilkajai meletai svarbios buveinių savybės vertintos tik pagal matymo 

lauke esančių medynų būklę. Nustatyta, kad plynose biržėse paliekamas pakankamas biologinės 

įvairovės medžių skaičius, tačiau daug kur medynuose yra nepakankamas stambios negyvos medienos 

kiekis. 

 

  
Pilkosios meletos gausumo palyginimas apskaitos 

bareliuose 2007-2019 m. Antrame ir trečiame 

bareliuose 2019 m. neaptikta nei viena pilkoji 

meleta.  

 Šiame šlapiame juodalksnyne su eglės priemaiša  

 gyvena pilkoji meleta (nuotr. G. Sidabrienės) 

  

  
Sanitariniais kirtimais iš miško sklypų išimami ir 

smulkūs nudžiuvę medžiai (nuotr. G. Sidabrienės)  

Pagrindinis plynas kirtimas. Biržėje palikti medžiai 

biologinei įvairovei (nuotr. G. Sidabrienės) 

 



  
Buvusi pilkųjų meletų buveinė bei plyni kirtimai Plinkšių miško biosferos poligone, n. M. Jankauskienės 

 

1.1.1.3. VAPSVAĖDŽIO VALSTYBINIS MONITORINGAS PAST ,,PLINKŠIŲ MIŠKAS“ 

 

Vapsvaėdžio apskaitos ciklas apima dvejus metus iš eilės, t.y. 2018–2019 metus. Antraisiais 

ciklo metais vapsvaėdžių papildomi stebėjimai duomenų patikslinimui, papildymui buvo atliekami 

dešimtyje stacionarių taškų, kurie išdėstyti apie visą biosferos poligoną iki kilometro atstumu nuo jo 

ribos. Monitoringo metu buvo registruoti visi pastebėti vapsvaėdžiai, nustatomos jų teritorinės poros, 

tikrinamos žinomos plėšriųjų paukščių lizdavietės ir ieškoma naujų. Taip pat vertinti tokie parametrai 

kaip maitinimosi teritorijų pokyčiai, vapsvaėdžiui išskirtų veisimosi vietų ir jų zonų būklė biosferos 

poligone. 

Monitoringo metu patikrintos 6 plėšriųjų paukščių lizdavietės. Iš patikrintų lizdinių teritorijų 

1 lizdas vapsvaėdžio, 1 – vištvanagio, 1 – rūšis nenustatyta, 1 – apleistas, 1 – sunykęs/neatkurtas 

iškirtus buveinę, 1 lizdo nebėra nelikus lizdinio medžio ir buveinės. Atlikta naujų lizdų paieška 

potencialiose lizdinėse teritorijose Girkalių, Rotkalvio, Juodinkių miškuose. Juodinkių miške yra 

įsteigta vapsvaėdžio veisimosi zona. Naujų nei vapsvaėdžio, nei kitų plėšriųjų paukščių lizdų 

neaptikta. Iš viso Plinkšių miško biosferos poligone 2018–2019 m. nustatyti 6 plėšriųjų paukščių 

lizdai.   

Monitoringo metu nustatytos 7–8 tikėtinos perinčių vapsvaėdžių poros. Nuo 2006 m., kas 

trejus metus vykdomo šios rūšies monitoringo duomenys rodo, kad vapsvaėdžio populiacija Plinkšių 

miško PASTe, su nedideliais gausos svyravimais, išlieka stabili. 

 

  
Vištvanagio lizdas Plinkšių miško biosferos 

poligone (nuotr. G. Sidabrienės) 

Tikrinama potenciali vapsvaėdžio lizdinė 

teritorija Girkalių miške (nuotr. G. Sidabrienės) 

  



   
Vieno iš 10 vapsvaėdžio stacionaraus monitoringo 

taško aplinka 2019-06-05. Čia dominuoja kultūrinės 

ganyklos, tačiau kitose stebėjimo vietose vyrauja 

pasėliai (nuotr. G. Sidabrienės) 

Vapsvaėdžio veisimosi zona Juodinkių miške. 

Medynas išretintas (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

1.1.1.4. JERUBĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS PAST ,,ŽEMAITIJOS NACIONALINIS 

PARKAS“ 

 

2019 m. pavasarį atlikus jerubės valstybinį monitoringą paukščių apsaugai svarbioje 

teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ (PAST), aštuoniuose maršrutuose, kurių bendras ilgis 35,5 

km, nustatyta 41 jerubių pora. Lyginant su 2016 m. rezultatais, šiemet nustatyta 7 jerubių poromis 

daugiau. Pagal jerubių apskaitos duomenis apskaičiuotas vidutinis jerubių porų skaičius yra 

1,16/maršruto km (2016 m. siekė 0,95/maršruto km) arba 7,24 poros/100 ha (2016 m. siekė 5,96 

poros/100 ha). Anot ekspertų, mokslinėje literatūroje nurodoma, kad optimaliose buveinėse jerubių 

tankumas gali siekti iki 12 porų/100 ha. Pagal 2019 m. jerubių monitoringo duomenis darytina išvada, 

kad jerubių populiacijos būklė PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ yra gera. 

 

   
Daugiausia jerubių (8) suskaičiuota Rukundžių 

gamtiniame rezervate. 

Išbėgęs ant miško keliuko, pozuoja jerubės 

patinėlis (nuotr. G. Sidabrienės) 

 



  
Jerubės patinėlis Paplatelės maršrute atskrido į balso provokaciją. Plynai iškirsta buvusi jerubių 

buveinė Paplatelės maršrute, n. M. Jankauskienės 

 

1.1.1.5. SKIAUTERĖTOJO TRITONO VALSTYBINIS MONITORINGAS BAST ,,ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIS PARKAS“ IR BAST ,,LAUMIŲ MIŠKAS“ 

 

BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ skiauterėtojo tritono monitoringas vykdytas dviejuose 

vandens telkiniuose – Užpelkių telmologiniame draustinyje, buvusiame durpyne iškastoje kūdroje, ir 

Mikytų kraštovaizdžio draustinyje, pritvenktame vandens telkinyje. Kiekviename jų naudota po 10 vnt. 

gyvagaudžių gaudyklių. Atlikti du pakartojimai. Užpelkių kūdroje sugauti 6 skiauterėtieji tritonai, 

Mikytų tvenkinuke – 1. 

    
Tyrimai rodo, kad Užpelkių dirbtinis vandens 

telkinys – tinkamesnė buveinė skiauterėtajam 

tritonui veistis nei Mikytų.   

Užpelkių kūdra, iškasta buvusiame Užpelkių durpyne. 

Puiki buveinė ne tik skiauterėtajam tritonui. Čia gyvena 

dar dvi saugomos rūšys – plačioji dusia ir dvijuostė 

nendriadusė (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
Apžiūrimas iš gaudyklės išpiltas laimikis. Rankoje 

– skiauterėtasis tritonas (nuotr. S. Sidabro) 

Skiauterėtojo tritono patinėliai neršto periodu pasipuošia 

karpyta skiautere nugarinėje dalyje (nuotr. G. 

Sidabrienės) 



BAST ,,Laumių miškas“ skiauterėtojo tritono monitoringas vykdytas Laumių I ir Laumių II 

tvenkiniuose, atsiradusiuose patvenkus Gaivenio upelį. Papildomai gaudyklės buvo sumerktos į bebrų 

pritvenktą Ašoklį. Kiekviename iš tvenkinių panaudota po 10 gaudyklių. Dviejų pakartojimų metu 

nesugauta nei paprastųjų, nei skiauterėtųjų tritonų. Tiek Gaivenyje, tiek Ašoklyje sugauta nemažai 

devynspyglių dyglių. 2013 m. ir 2016 m. skiauterėtojo tritono valstybinio monitoringo metu taip pat 

nesugautas nei vienas individas. Žinoma, kad tiek Laumių I, tiek Laumių II tvenkiniuose yra žuvų, 

kurios yra vienas iš limituojančių veiksnių tritonams veistis. 

   
Kanalizuotas Ašoklis su gausybe bebrų 

patvankėlių (nuotr. G. Sidabrienės) 

Laumių I tvenkinys pro kurį prateka Gaivenis. 

Tvenkinio pietinė dalis sekli, gausiai priaugusi 

trilapiais pupalaiškiais ir baliniais asiūkliais. 

Gyvena bebrai (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
Devynspyglė dyglė gyvena Gaivenio ir 

Ašoklio upeliuose (nuotr. G. Sidabrienės) 

Išimama gaudyklė iš Laumių II tvenkinio. Deja, 

skiauterėtųjų tritonų nepagauta (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

1.1.1.6. STAČIOSIOS DIRVUOLĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS BAST ,,VIDGIRIO MIŠKAS“ 

 

Tyrimo poligonas išsidėstęs BAST ,,Vidgirio miškas” šiaurinėje dalyje, ant mažai važinėjamo 

miško keliuko, apie 15 m nuo Domijos kanalizuoto upelio į PV pusę. Stačioji dirvuolė neištisai, 

atskiruose ruožuose, auga apie 450 m ilgio keliuko atkarpoje, ant keliuko ir jo pakraščiuose (~ 4 m 

pločio zonoje). Iš viso suskaičiuota apie 570 vnt. generatyvinių ūglių. Vegetatyviniai neskaičiuoti dėl 

jų gausos, ypač 12 kv. 7 skl. Buveinė nenatūrali, netipiška, nes išplitusi ant miško keliuko. Atskiruose 

keliuko ruožuose atlikti gamtotvarkiniai šviesinimo kirtimai. Kur tai buvo padaryta ankstesniai metais 

(12 kv. 7 skl.), stačiosios dirvuolės veši, nes pagerėjo buveinės apšvietimo sąlygos. Atkarpoje, kur 

iškirsti krūmai 2019 m. žiemą (13 kv. 5 skl. ir dalyje 12 kv. 3 skl.), stačiųjų dirvuolių dar nedaug, 



mažai generatyvinių individų, augalai žemi. Norint, kad stačiosios dirvuolės įsikurtų stabilesnėje, 

pievos buveinėje, reikėtų šienauti miško pievutę, esančią 12 kv. 6 skl. Čia rasti tik keli individai.  

 

   
Žydintis stačiosios dirvuolės sąžalynas (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

Vertinama stačiosios dirvuolės populiacijos būklė 

ant miško keliuko (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
Dvidešimtyje tyrimo laukelių (1x1 m) 

suskaičiuojami visų stadijų stačiosios dirvuolės 

individai, išmatuojamas jų aukštis ir kiti 

morfologiniai parametrai. Iš viso 20 laukelių (20 kv. 

m) augo 61 individas (nuotr. G. Sidabrienės) 

Abipus mažai naudojamo keliuko, rytinėje jo 

atkarpoje, iškirsti lazdynai, kiti medžiai, krūmai, 

stelbę stačiosios dirvuolės augavietę. 

Gamtotvarkinius darbus atliko VĮ VMU Mažeikių 

regioninis padalinys (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
G. Sidabrienė atlieka stačiosios dirvuolės bendrą populiacijos būklės vertinimą. Būtina šienauti pievutę, 

kurioje auga pavienės stačiosios dirvuolės, n. M. Jankauskienės 



1.1.1.7. ŽVILGANČIOSIOS RIESTŪNĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS BAST ,,ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIS PARKAS“ 

 

Žvilgančiosios riestūnės valstybinis monitoringas atliktas Briedinės pelkėje. Ji prisišliejusi 

prie Platelių ežero ŠR pakrantės. Tyrimo poligonas parinktas pelkės rytiniame pakraštyje, kur 

nendrėmis neužaugęs, atviras pelkės plotas sudaro apie 3 arus. 80-čiai stacionarių laukelių (50 x 50 

cm) tyrimų parinktos dvi susikertančios transektos, kurių kiekviena po 20 m. Žvilgančioji riestūnė 

išplitusi šaltiniuotoje, šlapesnėje atviros pelkės dalyje. Populiacija negausi. Iš pakraščių pelkė apauga 

sumedėjusia augmenija (paprastąja pušimi, plaukuotuoju beržu, juodalksniu, paprastąja egle), 

formuojasi kupstai su vyraujančia kiminų danga. Iš vakarinės pelkės dalies į žvilgančiosios riestūnės 

augavietę skverbiasi paprastoji nendrė. Buveinės būklė bloga, nes išlikęs tik apie 3 arų nendrėmis 

neapaugęs pelkės plotukas. Po kelerių metų visiškai užaugs. 2017 m. gegužės 15 d. Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-74 patvirtintas 

Juodupio botaninio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2018–2020 m. veiksmų 

planas. Į tvarkytiną plotą patenka ir monitoringuojama žvilgančiosios riestūnės augavietės dalis. 

Reikalingos lėšos jo įgyvendinimui.   

 

  
Briedinės pelkės rytinis pakraštys, kuriame 

atliktas žvilgančiosios riestūnės 

monitoringas. Paskutinį atvirą pelkės lopinėlį 

pamažu užvaldo nendrės (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

Žvilgančiosios riestūnės 80 tyrimų laukelių (0,50 x 

0,50 m) aprėpčiai nustatyti naudojamas medinis 

rėmelis ir transektos žymeklis – virvė (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

     
Dieną surinkus samanų pavyzdžius žvilgančiosios 

riestūnės tyrimų laukeliuose, vakare jie ruošiami 

herbarizavimui (nuotr. G. Sidabrienės) 

Dėžutė su samanų pavyzdžiais paruošta.  

Samanų herbarus būdino Kamanų valstybinio 

gamtinio rezervato direkcijos botanikė Sigita 

Sprainaitytė (nuotr. G. Sidabrienės) 



  
Žvilgančioji riestūnė (nuotr. G. Sidabrienės)            Žvilgančiosios riestūnės tyrimo laukeliai rudenį 

rasti išknisti šernų (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

1.1.1.8. DVILAPIO PURVUOLIO VALSTYBINIS MONITORINGAS BAST ,,ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIS PARKAS“ 

 

Dvilapio purvuolio valstybinis monitoringas atliktas Briedinės pelkėje. Ji prisišliejusi prie 

Platelių ežero ŠR pakrantės. Tyrimo poligonas parinktas pelkės vakarinėje dalyje, apie 100 m. nuo 

ežero pakrantės ir nutolęs nuo pagrindinio nendryno pakraščio apie 10 m. 20 kv. m. tyrimo teritorijoje 

suskaičiuota 100 vnt. įvairių brandos grupių dvilapių purvuolių (arba 5 vnt/1 kv. m). Dvilapio 

purvuolio populiacija išplitusi beveik visoje dar nendrėmis neužaugusioje centrinėje žemapelkės dalyje 

(~ 1 ha plote), tik augalų tankumas labai nevienodas. Vienur jie auga pavieniui, kitur – nedidelėmis 

grupelėmis. Pelkė priskirtina 7230 Šarmingos žemapelkės buveinei. Plynojoje buveinės dalyje sąlygos 

rūšies populiacijai yra visiškai palankios, tačiau iš kraštų sparčiai į žemapelkę skverbiasi nendrės, 

įsivyrauja sumedėjusi augmenija. 2017 m. gegužės 15 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-74 patvirtintas Juodupio botaninio draustinio 

dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2018–2020 m. veiksmų planas. Reikalingos lėšos jo 

įgyvendinimui.  

 

   
Briedinės pelkės atviroji, dar nendrėmis ir 

medžiais neapaugusi dalis (nuotr. G. Sidabrienės) 

Dvilapių purvuolių grupuotė. Keli iš jų jau 

brandina sėklas vaisinėse dėžutėse (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 



   
Tyrimo laukelyje 1x1 m skaičiuojami ir 

matuojami visi dvilapio purvuolio individai, 

aprašomos visos kitos rūšys (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

Dvilapio purvuolio tyrimo barelis visai greta 

nendryno, plintančio nuo Platelių ežero pusės 

(nuotr. G. Sidabrienės) 

   
Rengiamas dvilapio purvuolio apskaitos barelis. Gitana skaičiuoja įvairių amžiaus grupių dvilapius 

purvuolius, n. M. Jankauskienės 

 

1.1.1.9. MAŽOJO VARPENIO VALSTYBINIS MONITORINGAS BAST ,,ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIS PARKAS“ 

 

Vienintelė iki 2019 metų žinoma mažojo varpenio populiacija, kuri buvo aptikta 1996 m., yra 

Plungės r. sav., Jogaudų k., prie Juodupio santakos su Uošnos upeliu, Žemaitijos nacionaliniame parke. 

Populiacija yra įsikūrusi ant neaukštos pakilumos, esančios tarp pelkėtų pievų. Buveinėje vyrauja 

sausųjų briedgaurynų (Nardetea klasė) bendrija, kraštuose laipsniškai pereinanti į drėgnų pievų ir 

krūmynų bendrijas (dr. Z. Gudžinsko ataskaita).    

Didžioji dalis buveinės yra valstybinėje miškų žemėje, Mažojo varpenio buveinės šienavimu 

kasmet rūpinasi Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.   

1996 m. mažojo varpenio populiacija buvo negausi, augo 3 individai, kurie visi sporifikavo 

(Botanikos instituto atskaita, 1996). Vėlesnių tyrimų metu – 2000 metais šioje vietoje buvo aptikti 2 

mažojo varpenio individai Vienas iš jų sporifikavo, o kito generatyvinė lapo dalis buvo pažeista (dr. 

Z.Gudžinskas, Monitoringo ataskaita). ŽNP darbuotoja M.Jankauskienė 2004 m. gegužės 28 d. buvo 

aptikusi 1 sporifikuojantį mažąjį varpenį (žr. pridedamą nuotrauką). 2009 m. ir 2012 m. mažojo 

varpenio individų, kurių tapatybė nekeltų abejonių, šioje buveinėje nebuvo aptikta. Kadangi tiksli 

populiacijos buvimo vieta buveinėje nežinoma, bendrija nebuvo aprašoma. Vėlesniais metais, stebint 

populiacijos būklę, mažųjų varpenių nebuvo rasta. Atlikus tyrimus buveinėje 2015 m. birželio 15 d., 



mažojo varpenio individų nerasta. Buveinėje gana gausiai auga paprastasis varpenis (Botrychium 

lunaria), tačiau jis išauga ir sporifikuoja vėliau, kai mažojo varpenio vegetacijos laikotarpis artėja prie 

pabaigos. (dr. Z.Gudžinskas, Monitoringo ataskaita). 

2004 06 21 toje pat vietoje ant kalvelės, kur yra mažojo varpenio buveinė buvo aptiktas 

šakotasis varpenis (Botrychium matricariifolium). Jis augo smėlėtoje kalvoje Uošnos ir Juodupio 

upelių santakoje kartu su paprastuoju varpeniu. Rastas atviroje smėlio aikštelėje, kur auga viengraižė 

kudlė. Augo 4 egzemplioriai. Vienas herbarinis pavyzdys atiduotas Botanikos instituto direktoriui V. 

Rašomavičiui, antras saugomas ŽNPD gamtos skyriuje, trečio bei ketvirto yra nuotraukos. Vėlesniais 

metais šakotasis varpenis daugiau nebuvo užregistruotas.   

Mažojo varpenio populiacija 2019 m., kaip ir 2015 m., tirta vienoje buveinėje – Žemaitijos 

nacionaliniame parke, buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje. 2019 m. rastas 1 egzempliorius 

Botanikė dr. D. Matulevičiūtė patvirtino, kad tai mažasis varpenis. 

 

    
2019 m. aprašytas mažojo varpenio vienintelis egzemplorius ir jo augimo buveinė, n. M. Jankauskienės 

 

     
2004 m. gegužės 28 d. nupaveiksluotas mažasis varpenis, n. M. Jankauskienės. 2004 06 21 mažojo varpenio 

buveinėje augo 4 vnt. šakotojo varpenio, n.. J. Danausko 



   
2018 metais išrautų viržių vieta 2019 06 13 bei paprastieji varpeniai, n. M. Jankauskienės 

 

1.1.2. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS  

 

Įgyvendinant kraštovaizdžio monitoringo 2019 m. planą Gamtos ir kultūros paveldo skyriui 

buvo pavesta stebėti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymą, 

atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją prieš ir po tvarkymo darbų. Monitoringo metu buvo 

stebėta 27 teritorijos (Jazmino kalnas, Velėnijos pelkė, Siberijos pelkė, sibirinio vilkdalgio buveinė, 

mažojo ir šakotojo varpenių pieva, pieva Pakastuvos telmologiniame draustinyje, Plokštinės gamtinio 

rezervato pievos (5), pieva Siberijos telmologiniame draustinyje, Gaudupio (Šeirės) pelkės pievos (2), 

Siberijos apžvalgos bokšto pieva, pieva Stirbaičių kraštovaizdžio draustinyje, Liepijos pieva, pieva 

Paburgės kraštovaizdžio draustinyje, Šarnelės piliakalnio pieva, Kumelkaktės pieva, Mikytų 

kraštovaizdžio draustinio pievos, Gaudupio (Šeirės) pelkė, Platelių ežero pakrantė ties Briedinės pelke, 

Platelių ežero pakrantė piečiau Šventorkalnio, pelkė Auksalės pusiasalyje, Paburgės pelkė, Pučkorių 

III piliakalnis). Monitoringą vykdė M. Jankauskienė, talkino G. Sidabrienė, D. Abrutė. 

 

  
Jazmino kalno pieva prieš gamtotvarką ir po jos, n. M. Jankauskienės       

 



    
Sibirinio vilkdalgio buveinė Mikytų kraštovaizdžio draustinyje prieš šienavimą ir po jo, n. M. 

Jankauskienės 

 

   
Mažojo ir šakotojo varpenių pieva Jogauduose prieš ir po gamtotvarkos, n. M. Jankauskienės 

 

  
Liepijos pieva prieš nušienavimą ir po nušienavimo, n. M. Jankauskienės 

    
Pučkorių piliakalnis III prieš tvarkymą ir po tvarkymo, n. D. Abrutės, R. Augustinės 



1.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ APSKAITA PAGAL PĖDSAKUS SNIEGE 

ŽNP REZERVATUOSE 

Apskaita atlikta vieną kartą per medžioklės sezoną (sausio mėn.) stacionariuose maršrutuose, 

po vieną Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose. Atliekant apskaitą vadovautasi 

,,Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege metodika“, pateikta ,,Medžioklės Lietuvos 

Respublikos teritorijoje taisyklių“ 5 priede. Gyvūnai, kurių pėdsakus reikia registruoti: vilkas, lūšis, 

paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu 

registruojami ir naminių šunų pėdsakai. Žemėlapyje žymimos tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių 

šunų ar stumbrų pėdsakų trajektorijos. Apskaitų metu ŽNP rezervatuose nei vilkų, nei lūšių pėdsakų 

neaptikta. Apskaitos anketų duomenys suvesti į elektroninę formą, prie kurios prieiga skelbiama 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) tinklalapio rubrikoje 

„Žvėrių apskaita“. Apskaitos duomenų analizę pavesta atlikti VSTT. Apskaitą vykdė G. Sidabrienė, S. 

Sidabras, S. Kvašinskas. 

   
Žvėrių apskaitos maršrutas Plokštinės 

gamtiniame rezervate (nuotr. G. Sidabrienės) 

Rukundžių gamtiniame rezervate šernų pėdsakai 

buvo vieni iš dažnesnių apskaitos maršrute (nuotr. 

G. Sidabrienės)  

 

1.3. DUOMENŲ APIE SAUGOMAS GYVŪNŲ, AUGALŲ, GRYBŲ RŪŠIS 

SUVEDIMAS Į SRIS 

Skyriaus darbuotojos G. Sidabrienė ir M. Jankauskienė kasmet, vykdydamos patikrinimų 

programą, valstybinį monitoringą ar kitus tyrimus, stebėjimus, organizuodamos gamtotvarkos darbus ir 

kitais atvejais būdamos gamtoje, renka informaciją apie nacionaliniame parke ar priskirtose 

saugomose, Natura 2000 teritorijose rastas saugomas rūšis. Duomenys apie šias rūšis suvedami į 

nacionalinę saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), užpildant nustatytos formos anketas. 2019 m. 

G. Sidabrienė užpildė 80, M. Jankauskienė – 138 anketas apie saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšių 

radavietes, iš viso 218 anketų. 



     
Žemaitijos nacionaliniame parke, Plateliuose, 

2019 m. gegužės–birželio mėn. kelis kartus 

stebėta saugoma rūšis kukutis. Žemaitijos 

nacionaliniame parke pastebimas ne kasmet 

migracijų metu, tačiau apie kukučio perėjimo 

atvejus nėra duomenų nuo 1985 m. (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

Žemaitijos nacionaliniame parke, Visvainių 

buvusiame karjere esančiuose dviejuose 

dirbtiniuose vandens telkiniuose aptikta nauja 

saugomos rūšies, plačiosios dusios, radavietė. 

Nuotraukoje 4 plačiosios dusios, sugautos 

gyvagaude vandenine gaudykle (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

    
Machaonas Šarnelės ir didžiojo auksinuko patelė Mikytų kraštovaizdžio draustiniuose, 

n. M Jankauskienės 

 

   
Plačioji plikūnė Platelių dvaro parke bei pūkuotoji apuokė Plokštinės gamtiniame rezervate, 

n. M. Jankauskienės 



   
Nendrinės lingės patelė Pakastuvoje bei žuvininkas 2019 birželio 18 d. netoli Platelių ežero ties 

Ąžuolų sala, n. M. Jankauskienės 

 

  
Skaisčioji raudonpintė Liepijos miške ant džiūstančios eglės ir tikrasis juodbaravykis Gegrėnų miške, 

2019 07 26, n. M. Jankauskienės 

 

1.4. ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA PLOKŠTINĖJE 

 

2019 m. vasario mėn. vykdyta žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje. Patikrintos 4 

šikšnosparnių žiemavietės (rūsiai). Iš viso suskaičiuoti 62 šikšnosparniai, iš kurių daugiausiai žiemojo 

ketvirtame rūsyje (25 vnt.). Aptiktos 4 šikšnosparnių rūšys. 64 proc. visų aptiktų žiemojusių 

šikšnosparnių sudarė šiauriniai šikšniai.  

Per 2010–2019 m. trijų šikšnosparnių žiemaviečių Plokštinėje stebėjimo laikotarpį, išryškėjo 

tam tikros tendencijos. Nustatyta, kad daugiausia šikšnosparnių individų (142) žiemojo pirmame 

rūsyje. Antrame ir trečiame rūsiuose – atitinkamai 98 ir 100. Žiemavietėse pastebėtų šikšnosparnių 

gausa išsiskyrė 2018 m., kai buvo aptikti 63 individai, mažiausia gausa – 2013 m., kai aptikta tik 13 

individų. Nuo 2015 m. pradėta žiemojančių šikšnosparnių apskaita ketvirtame rūsyje. Per 2015–2019 

m. stebėjimų laikotarpį, šiame rūsyje suskaičiuota 150 žiemojusių šikšnosparnių. Tai daugiau, nei 

aptikta žiemojusių šikšnosparnių pirmame rūsyje 10 m. stebėjimo laikotarpiu. Tai galėjo lemti geresnė 

ketvirto rūsio būklė. Rūsiuose nėra įrengtų aplinkos parametrus (temperatūrą, drėgmę) fiksuojančių 

prietaisų. Tačiau jaučiama, kad ketvirtas rūsys sausesnis, konstrukcijos mažiau pralaidžios drėgmei, 

nei 1–3 rūsių. Išsamesnė informacija apie žiemojančių šikšnosparnių apskaitos rezultatus pateikta 1–4 

pav. Apskaitą vykdė G. Sidabrienė ir S. Sidabras. 

 



 
1 pav. Žiemojusių šikšnosparnių rūšys, individų skaičius, jų pasiskirstymas rūsiuose 2019 m. 

 

 
2 pav. Šikšnosparnių skaičius rūsiuose 2010–2019 m. 

 

 
3 pav. Šikšnosparnių rūšių individų skaičius 1-3 rūsiuose 2010–2019 m. 

 

 
4 pav. Šikšnosparnių rūšių pasiskirstymas 1-4 rūsiuose 2010–2019 m. 



   
Žiemojančio šikšnosparnio rūšies identifikavimui 

tenka trumpam pasišviesti (nuotr. S. Sidabro) 

Sienos plyšelyje įmigęs šiaurinis šikšnys (nuotr. S. 

Sidabro) 

 

1.5. EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS BUVEINIŲ ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIAME PARKE AKTUALIZAVIMAS 

 

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizacijos šalyje rezultatai (BIGIS) jau 

prieš penkerius metus (2014 m.) paskelbti Lietuvos erdvinių duomenų portale (geoportal.lt). 2013–

2014 m. laikotarpiu, daugiau nei 1000 buveinių buvo inventorizuota Žemaitijos nacionalinio parko 

(ŽNP) teritorijoje, kuri nuo 2005 m. Aplinkos ministro įsakymu yra įtraukta į vietovių, atitinkančių 

gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos 

Komisijai. Artimiausiu laikotarpiu šiai teritorijai turi būti nustatyti konkretūs buveinių ir rūšių 

apsaugos tikslai tam, kad ŽNP teritorija būtų patvirtinta jau kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija. 

Todėl 2019 m. buvo pradėtas Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių duomenų aktualizavimas, 

apimantis BIGIS duomenų patikrą gamtoje, tikslinių rūšių naujų buveinių nustatymą, jau žinomų 

radaviečių patikrą. Patikrintos 42 pievų, 37 pelkių ir 122 miško buveinės. Suartų pievų buveinių 

nebuvo. Dauguma tikrintų pievų šienaujamos, ganoma. Tikrintų pelkinių buveinių būklė patenkinama, 

nes daugelis jų apaugę nendrėmis, krūmais, medžiais. Eilę metų jau šienaujamų pelkių (Siberijos, 

Gaudupio, Velėnijos) būklė gerėja. Iš patikrintų 122 miško buveinių, daugelio jų būklė gera, tik 8-iose 

buveinėse atlikti pagrindiniai kirtimai (plyni, atvejiniai). Nustatytos trys naujos vertingos pievų 

buveinės, kurios į BIGIS neįtrauktos. Rengiant apsaugos tikslus, reikės koreguoti kai kurių buveinių 

ribas, tipus, papildyti, patikslinti saugomų rūšių buveines. Vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė. 

 

    
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto mokslo darbuotoja dr. Ilona Jukonienė ŽNP plačialapių ir mišriuose 

miškuose (9020 buveinėse), ieškojo saugomos Europos bendrijos svarbos samanos žaliosios dvyndantės 

(Dicranum viride), augančios ant senų medžių kamienų. Rasti nepavyko. Nuotraukose: apžiūrimi ąžuolai, 

augantys Kreiviškių pusiasayje ir Platelių ežero Pilies saloje (nuotr. G. Sidabrienės) 



   
Lesčio apyežerio 91D0 Pelkinių miškų buveinė 

sunykusi dėl bebrų veiklos (nuotr. G. Sidabrienės) 
Plynas kirtimas 9010 Vakarų taigos buveinėje 

(nuotr. G. Sidabrienės) 

 

    
Nendrynų sąžalynai išplitę 7140 tarpinių pelkių 

ir liūnų buveinėje Paburgės apyežeryje (nuotr. 

G. Sidabrienės) 

Viena iš didžiausių ŽNP – Barstytalių pelkė 

atitinka 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinės 

kriterijus 

 

 
Rūšimis gausi 6410 Melvenynų buveinė Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje 2013-2014 m. 

nebuvo inventorizuota kaip Europos Bendrijos svarbos pievų buveinė. Ji atitinka šiai buveinei 

keliamus kriterijus, todėl bus įtraukta prie saugotinų (nuotr. G. Sidabrienės) 



 
Viena iš patikrintų inventorizuotų 6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveinių Jazdauskiškių 

kraštovaizdžio draustinyje (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
Geros būklės juodalksnynas inventorizuotas kaip 

9080 *Pelkėtų lapuočių miškų buveinė Raišaitinės 

miške (nuotr. G. Sidabrienės) 

Atliekant 7120 Degradavusios aukštapelkės 

buveinės vertinimą buvusiame Užpelkių durpyne, 

aptikta antra kupstinės kūlingės augavietė ŽNP 

teritorijoje (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

Skiauterėtojo tritono, dvijuostės nendriadusės, plačiosios dusios naujų buveinių lokalizacijai, 

buvo tirti ŽNP vandens telkiniai. Nustatyta, kad skiauterėtasis tritonas paplitęs visame buvusiame 

Užpelkių durpyne. Veisiasi čia esančiuose įvairiuose pelkės sausinimui skirtuose kanaluose, durpių 

kasimo tranšėjose, dviejose iškastose kūdrose. Nustatyta po 5 naujas dvijuostės nendriadusės ir 

plačiosios dusios radavietes. Tikrintos potencialios auksuotosios šaškytės buveinės, tačiau naujų 

radaviečių neaptikta. Pievose su rūgtimi gyvatžole ieškota šiaurinio auksinuko (Lycaena helle) – 

Europos Bendrijos svarbos saugomos rūšies. Neaptiktas. Nustatytos 4 naujos saugomos rūšies didžiojo 

auksinuko radavietės.  



   
Buvusio Užpelkių durpyno durpių kasimo tranšėjose buvo merkiamos gyvagaudės gaudyklės. 

Nustatyta, kad gyvena ne tik skiauterėtieji, paprastieji tritonai, bet ir saugoma rūšis dvijuostė 

nendriadusė (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

    
Vertinta Paburgės 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinė, saugomų rūšių būklė. Dar išlikusiose 

atvirose pelkės vietose aptikta keliolika dvilapio purvuolio įvairių brandos grupių individų (nuotr. 

G.Sidabrienės) 

   
Nustatyta nauja saugomos rūšies didžiojo 

auksinuko radavietė Pakastuvos telmologiniame 

draustinyje (nuotr. G. Sidabrienės) 

Dėmėtosios gegūnės veši nuo 2012 m.prižiūrimoje  

Gaudupio pelkėje (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

Aptikta nauja Stačiosios dirvuolės (Agrimonia pilosa) radimvietė Plinkšių miško 

biosferos poligone. Direktyvinės rūšys gana tolygiai atstovauja skirtingas ekosistemas – po keletą 

rūšių yra iš miškų, iš pelkių, iš vandens telkinių ir iš pievų su smėlynais. Tik stačioji dirvuolė lyg 

pasimetusi tarp miško ir pievos. Iš tikro ji atstovauja beveik išnykusią, bet daugeliui rūšių labai svarbią 

pusiau atviro kraštovaizdžio ekosistemą. Dėl intensyvaus žemės ir miškų ūkio ir dėl draudimo ganyti 

gyvulius miškuose į saugomų rūšių sąrašus pateko daugybė augalų rūšių, kurioms reikia pusiau 



pavėsingos aplinkos su pievos tipo žoline danga. Tokioms vietoms saugoti į Buveinių direktyvos I 

priedą yra įrašyta keletas natūralių buveinių tipų – medžiais apaugusios ganyklos, miškapievės, 

kadagynai. Tačiau jų yra išlikę labai mažai ir jų saugojimas neužtikrina biologinės įvairovės stabilumo. 

Sunykus pagrindinėms, stačioji dirvuolė dabar dažniau aptinkama antrinėse buveinėse – pakelėse, ant 

kvartalinių linijų, komunikacijų trasose ir pan. Šiuo metu tik šešiose Natura 2000 teritorijose ši rūšis 

įtraukta į vertybių sąrašus. Išlieka didelis poreikis ją fiksuoti kitose saugomose teritorijose ar įsteigti 

visai naujų teritorijų. Tačiau trūksta informacijos apie svarbesnes stačiosios dirvuolės radimvietes. 

Trūkumą iš dalies lėmė jos nebuvimas Raudonojoje knygoje ir mažesnis dėmesys. Apie šią naują 

radimvietę duomenys pateikti MAC.  

   
Margasis satyras ant stačiosios dirvuolės ir stačiosios dirvuolės žydintis egzempliorius, iš viso rasta 

143 vnt., dauguma iš jų vegetatyviniai dėl užpavėsinimo, n. M. Jankauskienės 

 

Baltamargės šaškytės buveinės Mikytų kraštovaizdžio draustinyje 

 

 
2019 m. birželio 17 dieną keliose Mikytų kraštovaizdžio draustinio pievose skraidė ir poravosi 

baltmargės šaškytės, n. M. Jankauskienės 

 



   
2019 m. rugpjūčio 12 dieną ant jaunų uosiukų susuktuose „lizduose“ jau buvo išsiritę vikšriukai. Kad 

tai baltamargės šaškytės veisimosi vietos patvirtino entomologas Giedrius Švitra, n. M. Jankauskienės 
 

Auksalės Piktežerio apypelkio  buveinės vertybės 

    
Dėmėtųjų gegūnių 2019 metais užregistruota daugiau kaip 300 vnt. Be jų dar auga raudonosios 

gegūnės, pelkiniai skiautalūpiai ir kiti augalai, n. M. Jankauskienės 

 

     
Čia gyvena mažosios kūdrinės bei smailiasnukės varlės, n. M. Jankauskienės 



   
Pirmą kartą šioje pelkėje rasti šiurkštieji grybliežuviai, n. M. Jankauskienės 

 

1.6. PLĖŠRIŲJŲ PAUKŠČIŲ LIZDŲ PAIEŠKA, TIKRINIMAS 

2019 m., kaip ir ankstesniais metais buvo tikrintos plėšrių paukščių ir juodųjų gandrų 

lizdavietės (M. Jankauskienė patikrino 20, G. Sidabrienė – 16, Kraštotvarkos skyriaus darbuotojas S. 

Kvašinskas – 7 vnt.) Nė vieno naujo lizdo, išskyrus pora paukštvanagio lizdų, rasti nepavyko.  

  
Lizdas Nr. 47 tikrinimo metu, 2019 07 17, buvo tuščias, po juo matėsi tik pavienės plėšrių paukščių 

išmatos, n. M. Jankauskienės 

 

  
Lizde Nr. 96, įrengtame pagal „Šeirės tvarkymo programą“, antri metai kaip peri paparastieji 

suopiai, matėsi pūkai, po lizdu išvamos, girdėjosi jauniklių balsai virš Gaudupio pelkės, n. M. 

Jankauskienės 



     
Lizdas Nr. 50, kurį buvo sukrovęs juodasis gandras, 2019 07 29 nesimatė jokių lankymosi žymių, n. M. 

Jankauskienės 

 

    
2019 07 05 patikrinti juodiesiems gandrams 2019 m pavasarį iškelti dirbtiniai lizdai Rukundžių ir 

Plokštinės rezervatinėse zonose. Nė vienas iš jų nebuvo užimtas, nes iškelti kovo 25 dieną n. M. 

Jankauskienės 

 

1.7. KITI GAMTINIAI STEBĖJIMAI 

Naujos gyvūnų rūšys. 2019 metais Žemaitijos nacionaliniame parke buvo aptikta visa eilė 

naujų rūšių: tundrinė žasis, smailiauodegė antis, baltaskruotė berniklė, tamsusis tilvikas, ūsuotoji zylė 

(stebėjo M. Karlonas), baltagurklis strazdas (stebėjo Z. Jokšienė), žiloji antis bei ledinė antis (stebėjo 

M. Jankauskienė). Z. Jokšienė dar užfiksavo retai į Lietuvą užklystančią, pirmą kartą ŽNP registruotą 

tamsiąją lemoniją.  



     
Baltagurklis strazdas Stirbaičių (n. Z. Jokšienės) bei ūsuotoji zylė Paburgės kraštovaizdžio 

draustiniuose (n. M. Karlono) 

 

  
Žilųjų ančių porelė Ilgio ežere 2019 10 16 bei ledinė antis Platelių ežere 2019 12 12, n. M. 

Jankauskienės 

 

     
Nuo atskridusių maitintis kormoranų Auksalės pusiasalio Auksalės miške yra nudžiūvę arba džiūsta 

apie 20 eglių, pomiškyje nuo kalkingų išmatų formuojasi dilgėlynai ir raudonuogių šeivamedžių 

sąžalynai, n. M. Jankauskienės 



 

        
Kormoranų lizdų ŽNP teritorijoje dar neaptikta, bet maitintis suskrenda 200–300 šių paukščių būriai, 
n. M. Jankauskienės 

 

 

1.8. ATLIKTŲ ETNOGRAFINIŲ TYRIMŲ AKTUALIZAVIMAS 

 

2019 m. buvo toliau tęsiamas 2016 m., 2017 m., 2018 m. kraštotyrinės medžiagos (tyrimų) 

iššifravimas (skaitmeniniams). Buvo iššifruoti ir suskaitmeninti etnografiniai tyrimai šiomis temomis: 

Senieji Žemaičių Kalvarijos kalnai (4 medžiagos pateikėjai), žemaičių mityba (14), Užgavėnės 

Žemaitijoje, Užgavėnių meistrai (24), audimo tradicijos Platelių krašte (5), Beržoro bažnytkaimis (2), 

kolūkiai Platelių krašte (10), tradicinė žemaičių architektūra (12), Tradicinė kalvystė ŽNP (2), Velykų 

tradicijos (24), gėlių darželiai (2), Platelių dvaras (2), tautodailininkai (5), renginiai (12), žydų 

paveldas (2), Visvainių etnografinis kaimas (2), pokaris (partizaninis judėjimas) Platelių krašte (1), 

Lietuvos valstybės atkūrimas (1) ir kitomis temomis (Platelių jachtų klubas, Platelių mokykla, 

tradicinė žvejyba, Platelių festivaliai, trys karaliai ir kt.). Tyrimą atliko A. Kuprelytė. 

 

1.9. SENŲJŲ KAIMO KAPINIŲ BŪKLĖS TYRIMAS 

 

Inventorizuotos, aprašytos, nufotografuotos 19 Žemaitijos nacionalinio parko kapinių 

(Mačiūkių, Mikytų, Kruopių (2 vnt.), Barstytalių, Šarnelės (2 vnt.), Platakių (3 vnt.), Užupių, 

Žvirblaičių, Babrungėnų, Užupių, Jazdauskiškių, Dargaičių, Andriuškaičių (2 vnt), Virkšų) ir pavienis 

tautodailininko Stanislovo Riaubos kapas Beržoro kapinėse. Kultūros paveldo vertybių būklės tyrime 

bedradarbiauta su Plungės r. sav. specialistais. Sudaryta specialistų grupė (paminklotvarkininkas 

Gintaras Ramonas, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skurdauskiene, amatų 

meistras Antanas Vaškys ir vyr. specialistė Aldona Kuprelytė) įvertino visus Plungės r. sav. valstybės 

saugomus mažosios architektūros objektus. 

 



   
Virkšų kaimo kapinės (kairėje), Getaučių kaimo kapinės (dešinėje), A. Kuprelytės n. 

 

 
Platakių kaimo kapinės, A. Kuprelytės n. 

 

1.10. NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIAME PARKE IR BUFERINĖJE ZONOJE AKTUALIZAVIMAS 

 

2019 m. buvo atlikta nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Žemaitijos nacionalinio parko 

teritorijoje ir nacionalinio parko buferinėje zonoje. Tyrimą atliko D. Abrutė. 

Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje šiuo metu yra 165 nekilnojamieji kultūros paveldo 

objektai, 14 objektų yra nacionalinio parko buferinėje zonoje, iš viso nacionaliniame parke ir jo 

buferinėje zonoje yra 179 nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 42 iš visų 179 objektų turi 

paminklo statusą. Iš viso Plungės ir Skuodo rajonų savivaldybėse yra užregistruota 769 nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų. Kultūros paveldo objektų skaičius nėra pastovus, jis keičiasi atradus naują 

vertybę ar panaikinus apsaugos statusą objektui, praradusiam vertingąsias savybes. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai priklauso 19 objektų: Platelių dvaro sodybos rūsys, 

Platelių dvaro sodybos arklidė, Platelių dvaro sodybos svirnas, Platelių dvaro sodybos parkas, Gegrėnų 

piliakalnis, Gegrėnų piliakalnis II, vad. Pelekalniu, Gegrėnų pilkapynas, Gegrėnų kapinynas, Visvainių 

kaimo koplytstulpis, Paežerės Rūdaičių kaimo antras koplytstulpis, koplytėlė prie medžio su 

Rūpintojėlio skulptūra, Uogučių kaimo koplytėlė, koplytėlė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra, 

Visvainių kaimo pirmoji koplytėlė, Pūčkorių kaimo antra koplytėlė, Paežerės Rūdaičių kaimo 

koplytėlė, Visvainių kaimo antroji koplytėlė, Platelių žydų žudynių vieta ir kapai Laumalenkose ir 

Plateliuose (paminklai yra ŽNPD nuosavybė). Pastatai ir žemė – patikėjimo teise ar panaudos 

sutartimis, dailės kūriniai: koplytstulpiai, koplytėlės, paminklai – ŽNPD nuosavybėje (4 iš 11dailės 

kūrinių yra privačiose teritorijose, kas iš dalies apsunkina priežiūrą ir apsaugą). 



     
Paežerės Rūdaičių kaimo antras 

koplytstulpis (unikalus objekto kodas 

13241), D. Abrutės n. 

 Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėlio 

skulptūra (unikalus objekto kodas 

13244), D. Abrutės n. 
 

     
Uogučių kaimo koplytėlė (unikalus objekto 

kodas 13172), D. Abrutės n. 

 Platelių žydų žudynių vieta ir kapai 

Laumalenkose (unikalus objekto kodas 

33577), D. Abrutės n. 

 



2. TERITORIJŲ IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA 

 

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

paveldo objektų, kitų vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų, objektų tvarkymą ir priežiūrą, iš viso 

prižiūrėta ne mažiau kaip 300 ha. Gamtotvarkos darbus organizavo ir prižiūrėjo M. Jankauskienė, 

talkino G. Sidabrienė, paraiškas viešiesiems pirkimams rengė D. Abrutė. 

 

2.1. PIEVŲ IR PELKIŲ TVARKYMAS 

 

2019 m., kaip ir kasmet, buvo tęsiamas „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas ir priežiūra 

panaudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) valstybės biudžeto ir kitas lėšas. 

2019 m. iš AARP programos vertingų pievų ir pelkių tvarkymui buvo skirta 11000 €. 

Panaudojus šias lėšas buvo prižiūrėta 27,25 ha „Natura 2000“ teritorijų nacionaliniame parke: 

Plokštinės gamtinio rezervato teritorijos (4,5 ha), Velėnijos pelkė (4 ha), Varpenių pieva (0,8 ha), 

Vilkdalgių pieva (0,4 ha), Jazminų kalno pieva (0,2 ha), Gaudupio pievos (bendras plotas 1 ha), 

Siberijos pieva (0,1 ha), Siberijos pelkė (11,25 ha), Paburgės pelkė (5 ha). nupjauta žolinė augmenija, 

krūmų atžalos ir pašalinta susidariusi biomasė. Darbus atliko viešuosius pirkimus laimėjusi UAB 

„Eridaras“. Dar 4000 € buvo likę iš 2018 m. skirtų AARP lėšų Siberijos pelkės tvarkymui. Už šias 

lėšas buvo sutvarkyti 8 ha Siberijos pelkės: nupjauta žolinė augalija, nendrės, krūmų ir medžių atžalos, 

surinkta ir pašalinta biomasė. Darbus atliko viešuosius pirkimus laimėjusi UAB „Eridaras“. Iš viso iš 

AARP lėšų 2019 m. buvo tvarkyta 35,25 ha. 

 

   
Burgio ežero vakarinėje pakrantėje plytinčioje 7230 Šarmingų žemapelkių buveinėje auga saugomas, 

Europos Bendrijos svarbos augalas pelkinė uolaskėlė. Tankus nendrynas auga vos per metrą nuo šio 

gležno augalo, todėl 2019 m. buvo atlikti šios buveinės šienavimo, krūmų šalinimo darbai, nuotr. G. 

Sidabrienės 

  

 Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai, panaudojus AARP ir biudžeto lėšas, prižiūrėjo ir 

tvarkė (nupjovė žolę, menkaverčius krūmus, pašalino biomasę) „Natura 2000“ teritorijas 

nacionaliniame parke: Plokštinės gamtiniame rezervate, prie tyrimų stoties (0,55 ha), Liepijų 

kraštovaizdžio draustinyje (1 ha), Pakastuvos telmologiniame draustinyje (0,67 ha), Stirbaičių 

kraštovaizdžio draustinyje (2,57 ha), Beržoro kraštovaizdžio draustinyje, prie apžvalgos bokšto (0,69 

ha), Babrungo kraštovaizdžio draustinyje, raktažolės pelenėlės augimvietę Užupiuose (0,05 ha), 

Knygnešių šaltinio aplinką (0,25 ha), iš viso 5,78 ha. 



  
Plokštinės gamtinio rezervato pieva prie integruotos monitoringo stoties, prieš (kairėje) ir po 

(dešinėje) tvarkymo, n. M. Jankauskienės 

 

   
Pieva prie Siberijos apžvalgos bokšto prieš šienavimą ir rudenį, po antro nušienavimo, n. M. 

Jankauskienės 

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojai talkų metu tvarkė vertingas gamtines 

teritorijas nacionaliniame parke ir Reiskių kraštovaizdžio draustinyje. Pavasarinės talkos „Darom“ 

metu skyriaus darbuotojos surinko šiukšles Kreiviškių pusiasalyje (8 ha). Rudenį kartu su 

Kraštotvarkos skyriaus darbuotojais tvarkė melsvojo mėlito, vyriškosios gegužraibės (0,09 ha) ir 

juodgalvės bajorės (0,05 ha) augimvietes Reiskių kraštovaizdžio draustinyje: nupjovė žolę, sugrėbė ir 

išnešė į tvarkomų teritorijų pakraščius biomasę, surinko šiukšles; tvarkė taką Pilies saloje. Rudeninės 

tvarkymosi akcijos ,,World Cleanup Day 2019“ metu kartu su Ylakių gimnazijos moksleiviais tvarkė 

Gaudupio pelkę (rovė pušeles, 4 ha). Iš viso talkų metu tvarkyta 12,14 ha. 

  

   
Melsvojo mėlito (kairėje) ir juodgalvės bajorės (dešinėje) augimviečių tvarkymas Reiskių 

kraštovaizdžio draustinyje, n. M. Jankauskienės 



   
Kraštotvarkos skyriaus vedėjas S. Vaičekauskas atlaisvino natūralų taką Pilies saloje nuo užvirtusios 

galingos daugiašakės liepos, atžalų, kitų kliūčių, n. M. Jankauskienės 

 

   
Renkamos šiukšlės Platelių ežero Kreiviškių pusiasalyje pavasarinės akcijos ,,Darom 2019“ metu, n. 

G. Sidabrienės 

 

    
Rudeninės tvarkymosi akcijos ,,World Cleanup Day 2019“ metu kartu su Ylakių gimnazijos 

moksleiviais rovėme pušeles Gaudupio pelkėje, nuotr. G. Sidabrienės 

 

Ažuolyno pievą (1,7 ha) ir pievą Paburgės kraštovaizdžio draustinyje (1,9 ha) jau daug metų 

tvarko ir prižiūri privatūs asmenys. 

Ekologijos klubas „Liepija“, bendradarbiaudamas su ŽNP direkcija, parengė projektą 

„Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas Gandingos valstybiniame kraštovaizdžio 

draustinyje“, kuriam lėšos buvo skirtos iš Plungės rajono Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 



rėmimo programos (1200 € ). Įgyvendinus projektą buvo atkurta 3 ha pievų buveinių (6510 

Šienaujamos mezofitų pievos” 2,5 ha, 6210* Stepinės pievos“ 0,5 ha). 

  

   
Gandingos piliakalnio šlaito pieva prieš ją atkuriant ir po gamtotvarkos, n. M. Jankauskienės 

  

Ūkininkai ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys vykdydami Direkcijos 

inicijuoto projekto „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę 

NATURA 2000 teritorijose“ įsipareigojimus prižiūrėjo 182 ha atvirų pievų ir ganyklų Natura 2000 

teritorijose „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (89 ha) ir „Reiskių tyro pelkė“ (93 ha). 

  

   
Mikytų kraštovaizdžio draustinio pievos prieš  miškininkų atliekamą šienavimą ir jau išgabenus 

biomasę, n. M. Jankauskienės 

  

   
Reiskių telmologinio draustinio pievos prieš miškininkų atliekamą gamtotvarką ir jau paruošus 

biomasę išgabenimui į Žvėrinčių, n. M. Jankauskienės 



    
Aukštojo tyro piea prieš miškininkų atliekamą gamtotvarką ir po jos, n. M. Jankauskienės 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys tvarkė ir 15 ha Gaudupio pelkės: 

pašalino žolinę augmeniją, menkaverčius medžius ir krūmus. 

    
Gaudupio pelkė prieš (kairėje) ir po (dešinėje) gamtotvarkos, n. M. Jankauskienės 

 

Žemės sklypų savininkai ir UAB „Manifoldas“ tvarkė kraujalakinio melsvio buveines (9 ha) 

„Rietavo miškuose“ (Viržintų pieva apie 7 ha ir Pyvorių pieva apie 2 ha): pašalino žolinę augmeniją, 

menkaverčius medžius ir krūmus. 

 

  
Pyvorų kraujalakinio melsvio buveinė, kurią nušienavo privatus savininkas ir UAB „Manifoldas“, n. 

M. Jankauskienės 



                                                                                                
Viržintų pieva prieš nušienavimą liepos mėnesį, matosi kraujalakinis melsvys, ir po vėlyvo 

nušienavimo, kurį atliko žemės sklypo savininkas, n. M. Jankauskienės 

 

2.2. PLATELIŲ EŽERO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2019 m. toliau buvo įgyvendinamas Platelių ežero gamtotvarkos planas pagal 2017 m. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektą: išpjauti nendrynai ir pašalintos nendrės (5,1 ha); 

nendrynai išpjauti juostomis ir pašalinta biomasė (2 ha); nušienautos medžių, krūmų atžalos, žolinė 

augmenija, susidariusi biomasė pašalinta iš Auksalės pusiasalio pelkės (13,1 ha); nupjautos krūmų 

atžalos, žolinė augmenija ir pašalinta iš Šončelio salos (0,14 ha), iš viso 20,34 ha. Gamtotvarkos 

darbus atliko UAB „2MP“, darbų vykdymą prižiūrėjo M. Jankauskienė, talkino Kraštotvarkos skyriaus 

darbuotojai. 

 

   
Nendrynai Platelių ežere ties Briedinės pelke nuo šienavimo sumenko, beveik be žiedynų, 2019 07 09. 

Tie patys nendrynai išpjovus 5 m pločio juostas 2019 09 05, n. M. Jankauskienės 

 



    
Pelkė Auksalės pusiasalyje po krūmų iškirtimo ir atžalų atžėlimo (kairėje). Ta pati pelkė po 

nušienavimo (dešinėje), n. M. Jankauskienės 

 

Įgyvendinant Platelių ežero gamtotvarkos planą, 2019 m. buvo pagaminti ir ant įbetonuotų 

metalinių stulpų, atokiau nuo medžių ir krūmų, Platelių ežero pakrantėje įrengti 10 inkilų didiesiems 

dančiasnapiams, klykuolėms ar pelėdoms; pagaminti ir pastatyti prie Platelių ežero 4 informaciniai 

stendai apie Platelių ežero vertybes bei ežero išsaugojimą; pagamintos ir Pilies saloje ant medžių 

pritvirtintos 8 informacinės lentelės apie saloje esančias gamtines vertybes; pagaminti ir į vandenį 

įleisti 2 dirbtiniai plaustai žuvėdrų ir kitų vandens paukščių perėjimui. Darbus atliko UAB „Šviesos 

krateris“, finansavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. G. Sidabrienė ir 

M. Jankauskienė parengė specifikacijas inkilų, plaustų bei stendų ir informacinių lentelių Pilies saloje 

pagaminimui, plaustų konstrukcinius brėžinius parengė direktoriaus pavaduotojas G. Norvaišas. 

Informaciją bei nuotraukas stendams ir lentelėms parengė M. Jankauskienė. Ji taip pat buvo atsakinga 

už priemonių įgyvendinimo atitikimą specifikacijai, stendų pastatymo ir informacinių lentelių 

įrengimo vietų parinkimą. Įrengiant priemones daug talkino kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas S. 

Kvašinskas. 

 

         
Ant įbetonuotų metalinių stulpų atokiau nuo 

medžių ir krūmų buvo įkelta 10 inkilų 

didiesiems dančiasnapiams, klykuolėms ar 

pelėdoms, n. M. Jankauskienės 

 Lankomiausiose Platelių ežero pakrantėse 

įrengti 4 informaciniai stendai apie Platelių 

ežero vertybes bei ežero išsaugojimą, n. M. 

Jankauskienės 



  
Pilies saloje ant gyvų ir negyvų medžių įrengtos 8 informacinės lentelės apie saloje esančias gamtines 

vertybes, n. M. Jankauskienės 

 

       
Pagaminti ir į vandenį įleisti 2 dirbtiniai plaustai žuvėdrų ir kitų vandens paukščių perėjimui, n. M. 

Jankauskienės 

 

2.3. KULTŪROS PAVELDO IR KITŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai tvarkė ir kultūros paveldo bei kitas teritorijas: Platelių 

dvaro sodybos parką ir sodą (5,5 ha), tautodailininko S. Riaubos tėviškę ir Godelių kaimo senąsias 

kapines (0,18 ha), Platelių stadioną (0,9 ha), Paežerės Rūdaičių kaimo senąsias kapines (0,002 ha), 

Platelių dvarvietę (Šventorkalnį,5,69 ha), Šarnelės piliakalnį su gyvenviete (1,76 ha), Pučkorių kaimo 

senąsias kapines (0,15 ha), Uogučių kaimo senąsias kapines (0,25 ha), Beržoro kryžiaus kelią (0,5 ha), 

pievą prie Užgavėnių ekspozicijos (0,5 ha); naikino sosnovskio barštį ekologinio ugdymo centro 

teritorijoje (0,05 ha), iš viso 15,48 ha. 

Žemaitijos skautai kartu su direkcijos darbuotojais tvarkė Pučkorių III piliakalnį (0,5 ha). 



 

   
Pučkorių piliakalnio tvarkymas (kairėje), šienaujama ir šalinami menkiaverčiai krūmai Pūčkorių 

kaimo senosiose kapinėse (dešinėje), n. R. Augustinės, A. Kuprelytės 

 

2.4. 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, 

aplinkos tvarkymo darbus (žolės nupjovimas aplink objektą) atliko Bendrųjų reikalų skyriaus 

darbuotojai. 2019 m. buvo tvarkyti 43 objektai: 

 šv. Florijono koplytstulpis Platelių miestelio centre (pakeistas koplytsulpio stulpas, 

stogelis, skulptūra nušveista ir perdažyta, kt. darbai), 

 benediktinis kryžius Plateliuose (sutvarkytas pamatas), 

 Šv.Cecilijos koplytstulpis Medsėdžių k. (nuvalytos samanos, perdažytas, nupjauta žolė), 

 Šventorkalnio koplytėlė (iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, nuvalyta, nudažyta), 

 koplytstulpis su Rūpintojėliu Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijoje (restauruotas, 

parsivežtas iš Grūstės kapinių, aut. A. Puškorius), 

 dekoratyvinė skulptūra ,,Žemaitijos nacionalinio parkas“ prie kelio Pauošniai-Plateliai 

(sutvarkytas ir apskardintas stogelis), 

 paminklai Platelių ir Laumalenkų žydų genocido vietose (2 vnt.) ir rodyklės (3 vnt.), 

Šuazelių kapavietės plokštė (nuvalyti), 

 Beržoro kryžiaus kelio kryžiai (nuvalyti), 

 koplytėlė Pūčkorių kaimo senosiose kapinėse (pastatyta 2018 m. restauruota koplytėlė su 

2019 m. šiai koplytėlei padaryta Pietos skulptūra), 

 kiti objektai (dekoratyvinė skulptūra S. Riaubai atminti, dekoratyvinė skulptūra 

„Smuikininkas“, koplytstulpis su Jonu Nepomuku ir kt.). 

 



    
Koplytstulpio su Rūpintojėliu restauracija (kairėje), prie sutvarkyto Šv. Florijono koplytstulpio 

(dešinėje), A.Kuprelytės n.  

 

    
A. Vaškys restauruoja Šv. Cecilijos koplytstulpį ir Šventorkalnio koplytėlę, A. Kuprelytės n. 

 

   
Platelių žydų genocido paminklo ir dekoratyvinės skulptūros ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ 

tvarkymas, A. Kuprelytės n. 



2.6. VISUOMENĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ INICIATYVOS  

 

2019 m., visuomenė ir kitos institucijos, Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojų 

iniciatyva ir bendradarbiaujant, aktyviai dalyvavo vertingų gamtinių ir kultūrinių teritorijų tvarkyme, iš 

viso apie 212 ha. 

Platelių seniūnija, gavusi finansavimą iš Plungės rajono Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios rėmimo programos, tvarkė invazinio augalo Sosnovskio barščio augavietes Platelių 

miestelyje, Platelių dvaro sode, kitose seniūnijos vietose (2 ha). 

Vaikai iš Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, padedami UAB ,,Vakarų 

medienos grupė“, pagamino įvairių uoksinių inkilų, tinkančių zylėms, varnėnams, pelėdoms 

apsigyventi. Kartu su direkcijos darbuotojais inkilai buvo iškelti Paplatelės pažintiniame take. ŽNPD 

specialistai supažindino vaikus su būsimais inkilų gyventojais, kitomis pažintinio tako aplinkoje 

esančiomis gamtinėmis vertybėmis. 

 

 
Inkilų kėlimas, n. G. Sidabrienės 

 

 

 

 



2019 metais Natura 2000 teritorijoje „Žemaitijos nacionalinis parkas“ buvo įkelti 2 dirbtiniai 

lizdai juodiesiems gandrams ir 1 dirbtinis lizdas ereliui žuvininkui. Lizdų juodiesiems gandrams 

įkėlimą finansavo UAB „Platelių šilas“, o žuvininkui – Lietuvos ornitologų draugija. 

 

    
Dirbtinių lizdaviečių įrengimą ŽNP Plokštinės bei Rukundžių gamtiniuose rezervatuose parėmė UAB 

„Platelių šilas“, įrengė Lietuvos ornitologų darugijos nariai, vadovaujami D. Musteikio, n. M. 

Jankauskienės 

 

     
Mūsų prašymu LOD įrengė 1 dirbtinį lizdą žuvininkui 23 metrų aukščio pušies viršūnėje, n. M. 

Jankauskienės ir E. Adomaičio 



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. 

2019 m. skyriaus darbuotojai organizavo ar talkino organizuojant 23 įvairius renginius. Tai 

tradicinės šventės (Trys karaliai, Užgavėnės, Joninės), Užgavėnių kaukių ir kitos parodos, 

konferencijos ,,Platelių ežeras – Žemaitijos perlas“ ir ,,Laisvės kovos“, Europos paveldo dienos, 

susitikimai ir kt. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1700 žmonių. Daugiausiai renginių (20) 

organizavo A. Kuprelytė. 

Skyriaus darbuotojai supažindino 665 žmones (243 vaikus ir 422 suaugusius) su gamtos ir 

kultūros paveldo vertybėmis, tradiciniais amatais edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu. Iš viso 

pravesta 47 edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos, žygiai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų (24) 

pravedė A. Vaškys, kuriuose dalyvavo 96 žmonės (38 vaikai ir 58 suaugę). 

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

tradicijas, aplinkosaugines nuostatas rašydami ir publikuodami straipsnius ŽNPD interneto puslapyje, 

socialiniame tinkle, rajoninio laikraščio „Plungė“ priede „Šventorkalnis“, kituose tinklalapiuose ar 

leidiniuose, duodami interviu filmų kūrėjams, televizijos laidoms, kitoms žiniasklaidos priemonėms, 

skaitydami pranešimus apie nacionalinį parką įvairiuose renginiuose. 2019 m. parašyti 38 straipsniai, 

duoti 8 interviu, parengti ir perskaityti 19 pranešimų. Aktyviausiai nacionalinį parką viešino A. 

Kuprelytė ir M. Jankauskienė. 

Nematerialus kultūros paveldas – Užgavėnės – buvo pristatytos tarptautinėje turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR (2019-01-26) Lietuvos parodų ir kongresų centre 

LITEXPO. A. Almino vadovaujamas folkloro ansamblis „Platelē parodė programą ,,Užgavėnes 

Platelių krašte“, medžio meistras A. Vaškys demonstravo tradicinių Užgavėnių kaukių drožybą. 
 

 
Plateliškiai pristato tradicines Užgavėnes ,,Adventure“, A. Kuprelytės n 



   
Pasaulinės pelkių dienos paminėjimui organizuotas žygis į Siberijos ir Piktežerio pelkes. Tai buvo 

pažintis ne tik su pelkių tvarkymo svarba, bet ir augalais, bebrų veiklos pėdsakais, kitomis gamtos 

įdomybėmis, G. Sidabrienės, S. Sidabro n. 

 

   
Susitikimas su Klaipėdos universiteto mokslininkais dėl Platelių ežero išsaugojimo, n. M. 

Jankauskienės 

 

 
Trys karaliai pasiruošę aplankyti Platelių krašto žmones, A. Kuprelytės n. 

 



   
Užgavėnės Plateliuose, A. Kuprelytės n. 

 

   
Joninės, A. Kuprelytės n. 

 

 
Užgavėnių paroda–konkursas vyksta kas antrus metus. 2019 m. parodoje dalyvavo 168 kaukės, kurias 

pateikė 25 kaukių meistrai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, n. A. Kuprelytės 

 



 
2019 m. balandžio 26 d. Platelių dvaro svirne buvo pristatytas naujas A. Žvinakevičiaus filmas 

,,Žemaitija“, A. Kuprelytės n. 

 

 
Petrinėms Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Platelių bendruomene organizavo konferenciją 

,,Platelių ežeras – Žemaitijos perlas“ (Plateliškių sueigą), A.Vaškio jubiliejinę parodą. Konferencijoje M. 

Jankauskienė perskaitė pranešimą apie Platelių ežero gamtines vertybes, dr. V. Žulkus apie Platelių ežero 

archeologinį paveldą, E. Bunka apie Platelių vardo kilmę, A. Kuprelytė apie Platelių krašto žemaičių 

tapatybę. Mokytojai V. Strakšytei suteiktas Platelių garbės piliečio vardas, A. Kuprelytės n. 
 

  
2019 m. liepos 1 d. įvyko susitikimas su Nacionaline ekspedicija. Žemaitijos nacionalinio parko 

ripkininkai mokė žaisti ripką, folkloristai – senovinių šokių, dainų, A. Kuprelytės n.  



 
2019 m. liepos 13 d. prie Platelių ežero įvyko Lietuvos muziejų kelio edukacinis renginys „Senieji Platelių 

luotai“. Buvo plaukiama senojo Platelių luoto kopija (padaryta 2006 m.), supažindinama su jo istorija. 

Renginyje dalyvavo luoto kopijos meistrai: K. Perminas, A. Vaškys, V. Jaugėla, A. Kuprelytės n. 

 

 
2019 m. rugpjūčio 10–12 d. Plokštinėje prie Platelių ežero vyko Telšių apskrities tautodailininkų stovykla, 

kurioje dalyvavo 18 tautodailininkų iš Telšių, Mažeikių, Palangos, Gargždų ir Plungės rajonų. Dalyviai 

mokėsi drožybos, juostų audimo, siuvinėjimo, susipažino su Žemaitijos tradicijomis, kultūros paveldu, 

dalyvavo išvykose po Žemaitijos nacionalinį parką ir Telšius, A. Kuprelytės n. 

 

     
2019 m rugsėjo 20 d. Plungės r. savivaldybė kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įgyvendino 

Europos paveldo dienų‘19 projektą „Pažink Žemaitijos paveldą pramogaudamas: Plateliai“. Renginio 

dalyviai pramogaudami susipažino su unikalia Platelių istorija: laiveliais ir luotu plaukiojo ežere (klausėsi 

istorijų apie senuosius Platelius), žaidė senovinius žaidimus, skanavo tradicinius žemaičių valgius, A. 

Kuprelytės n. 



   
2019 m. rugsėjo 26 d. Platelių dvaro svirne įvyko susitikimas su Aldona Ruseckaite. Rašytoja pristatė 

knygas "Žemaitės paslaptis" ir "Dūžtančios formos“. Renginį padėjo organizuoti G. Matevičiūtė, 

Platelių biblioteka. Renginys skirtas Žemaitijos metams paminėti, A. Kuprelytės n. 

 

   
2019 m. spalio 5 d. Platelių dvaro parke vyko teatralizuotas festivalis šeimoms „Miško burtai“. Vienas 

iš edukacinių žaidimų buvo apie Žemaitijos nacionalinio parko paukščius, V. Sidabro n. 

 

   
2019-05-12 M. Jankauskienė vedė ornitologinę ekskursiją vokiečių turistams. Juos labiausiai domino 

mažasis erelis rėksnys, gulbės giesmininkės, griežlės, vapsvaėdžiai bei juodasis gandras, n. M. 

Jankauskienės 

 



   
Švedijos ir Lietuvos miškininkai skaičiuoja koks Liepijos miške apie ąžuolus sodintų, o 2018/2019 m. 

žiemą iškirstų eglių amžius. Nustatė, kad jos sodintos 1930 metais. Ekskursijos metu į Plokštinės 

gamtinį rezervatą daugiausia dėmesio buvo skirta negyvos medienos amžiui. Ekskursijos dalyviai buvo 

nustebinti ir sužavėti A. Vaškio meniniais darbais, naudojamais įrankiais, n. M. Jankauskienės 

 

 
A. Vaškys ir V. Jaugėla vedė drožybos edukacijas Adventur parodoje Vilniuje, A. Kuprelytės n. 

 

  
Prieš Užgavėnes A.Vaškys ir A.Kuprelytė vedė Užgavėnių praktinius ir teorinius seminarus ne tik 

Žemaitijos nacionaliniame parke, bet ir Vilniuje, Rietave, kitose vietose 

 



 
A.Vaškys pasakoja apie tradicinę kryždirbystę Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistei, A. 

Kuprelytės n. 

 

 



4. KITA VEIKLA  

 

4.1. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ 

 

Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2019 m. metinę 

planinių patikrinimų programą, vykdydami kontrolės ir reindžerystės veiklą, atliko 17 nacionalinio 

parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimus, rašė patikrinimo ar būklės vertinimo aktus, 

informavo atsakingas institucijas ar asmenis. 

 

   
Greta Rukundžių gamtinio rezervato šiaurrytinės ribos, patikrinimo metu pastebėti nauji 9 medžioklės 

įrenginiai – medžioklės bokšteliai. Vienas jų buvo pastatytas vos per porą metrų nuo gamtinio 

rezervato ribos. Sutarus, medžioklės būrelio nariai jį perkėlė atokiau nuo rezervato ribos, nuotr. G. 

Sidabrienės 

 

   
Tikrinamas į BAST ,,Rietavo miškai“ teritoriją įjungtas veikiantis Jomančių tyro durpynas, nuotr. G. 

Sidabrienės 



    
Patikrinta valstybinio Aukštojo tyro 

telmologinio draustinio šiaurinė dalis. 

Raistinės aukšapelkė apauga sumedėjusia 

augmenija, nuotr. G. Sidabrienės 

Gegužę patikrinta BAST Rietavo miškai 

teritorijoje, Mižuikiuose esanti kraujalakinio 

melsvio buveinė. Sutarus su UAB ,,Manifoldo“ 

atstovu, pieva rudenį buvo nušienauta, nuotr. 

G. Sidabrienės 

 

4.2. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS 

 

2019 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai ir parengti atsakymai, 

išnagrinėti kiti dokumentai, pateiktos pastabos skyriaus kompetencijos klausimais dėl miško įveisimo, 

biržės atrėžimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, 

laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, saugomų rūšių apsaugos, miškotvarkos projekto, Telšių apsk. 

miškų tvarkymo schemos, Aukštojo tyro telmologinio draustinio nuostatų ir kt. Iš viso parengti 53 

raštai. 

 

4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

4.3.1. KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAI 

 

Projektas „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“. Plungės rajono 

savivaldybės daliniam finansavimui gauti buvo parengta ir pateikta projekto „Pokario kovos. Alsėdžių, 

Platelių krašto partizanai“ paraiška. Projekto įgyvendinimui skirta savivaldybės parama 700 eurų. Šio 

projekto lėšomis Plungės r. sav. prisidėjo prie Lietuvos kultūros tarybai pateikto projekto „Pokario 

kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ vykdymo. Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui 

skyrė 4260 eurų. Projekte buvo numatytos įvairios veiklos: tyrimai, sueiga, žygiai, konferencija. 

Pavasarį, balandžio pabaigoje dr. Gediminas Petrauskas žvalgė ir įvertino numatomas tyrinėti 

partizanų kovas menančias vietas. Liepos mėnesį įvyko jaunimui skirta sueiga ,,Miško broliai“. 

Moksleiviai įsikūrė ,,Ąžuolų salos“ stovyklavietėje prie Platelių ežero, kur buvo supažindinti su 

Žemaičių apygardos partizanų uniforma, ginkluote, papasakojama apie partizanų kovas Platelių krašte, 

Kuršių genties istoriniu kostiumu ir ginkluote, žaidė tradicinius žaidimus ir kt. Rugsėjo 9–13 dienomis 

vyko archeologiniai žvalgymai 1944 m. vasaros LLA ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos 

mokymų stovykloje. Tyrimams vadovavo archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Jam talkino 21 

savanoris. Archeologiniai Vanagų karinės stovyklos vietos žvalgymai – tai antrieji partizaninio karo 

stovyklaviečių tyrimai Lietuvoje. Be to, tai pirmoji archeologiniais metodais ištyrinėta Lietuvos 

partizaninio karo vieta, kuri siekia pačias partizaninio karo ištakas. Archeologinių ir istorinių duomenų 

pagrindu išžvalgytai Vanagų karinės stovyklos vietai ketinama siūlyti suteikti teisinę apsaugą. Spalio 

10 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija su Plungės skautais organizavo žygį partizanų takais 



Plokštinėje, lapkričio 16 d. įvyko konferencija ,,Laisvės kovos“. Konferencijoje pranešimus skaitė J. 

Kanarskas (,,Lietuvos laisvės armija: nuo ,,Vanagų“ iki Žemaičių apygardos. Kardo rinktinė“), dr. G. 

Petrauskas (,,Lietuvos Laisvės Armijos Vanagų pėdsakų beieškant: archeologiniai žvalgymai 

Plokštinės miške (2019 m.)“), A. Rapalis (,,Kitoks žvilgsnis į laisvės kovų atminimą“), pristatyta 

fotografijų paroda ,,Kardo rinktinės partizanų takais“. Projekto partneriai: Kretingos muziejus, 

asociacija ,,Plungės skautai“, VšĮ ,,Ceklio kuršiai“. 

Spalio mėn. parengta paraiška „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ 2020 m. 

Lietuvos kultūros tarybos finansavimui gauti. Finansavimas gautas. Projektų paraiškas rengė ir 

projektus įgyvendino A. Kuprelytė. 

 

   
Miško brolių sueiga jaunimui (kairėje), dr. G. Petrausko patarimai archeologinių žvalgymų dalyviams 

(dešinėje), A. Kuprelytės n. 

 

  
Konferencija ,,Laisvės kovos“, A. Kuprelytės n. 

 



   
Apžiūrimi archeologinių žvalgymų Vanagų stovykloje rasti radiniai (kairėje), A. Rapalis pristato 

fotografijų parodą ,,Kardo rinktinės partizanų takais“, A. Kuprelytės n.  

 

Plungės rajono savivaldybė šiais metais iš dalies patenkino praeitais metais parengtą paraišką 

Plungės rajono savivaldybės sporto projektų rėmimui ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto 

federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų 

organizavimas“ ir skyrė 1100 eurų. Gautos lėšos buvo panaudotos Lietuviško ritinio komandos 

,,Plateliai” dalyvavimui nacionalinėse varžybose, „Platelių“ taurės varžybų organizavimui. Šiai 

komandai vadovauja Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojas, neformaliojo ugdymo 

specialistas Povilas Rubinas. Projekto paraišką parengė ir projektą įgyvendino A. Kuprelytė kartu su P. 

Rubinu. 

 

4.3.2. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA 

 

Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimui gauti buvo parengtos ir pateiktos VSTT 

2 paraiškos: „Kuro transportui, valstybinių draustinių būklės vertinimui vykdyti, pirkimas”, 

“Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 

programą vykdymas (priemonių pirkimas) saugomų teritorijų direkcijoms priskirtose Natura 

2000 teritorijose”. Šie ir dar 3 projektai (“Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2019 m. lėšų 

Europos Bendrijos svarbos žemyninės dalies natūralių buveinių ir augalų rūšių monitoringui”, 

„Natura 2000“ teritorijų Žemaitijos nacionaliniame parke priežiūra ir tvarkymas“, „Europos 

Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą 

vykdymas (kuro pirkimas) saugomų teritorijų direkcijoms priskirtose Natura 2000 

teritorijose”), gavus finansavimą buvo įgyvendinti, parengtos jų galutinės ataskaitos. Įgyvendinus 

projektus buvo tvarkytos Natura 2000“ teritorijos, įsigytos priemonės valstybinio aplinkos monitoringo 

vykdymui, degalai monitoringo vykdymui ir valstybinių draustinių būklės vertinimui. Paraiškas ir 

ataskaitas rengė D. Abrutė, veiklas įgyvendino šio skyriaus ir Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai. 

Spalio mėn. buvo parengta ir VSTT išsiųsta informacija apie AARP lėšų poreikį 2019 m. 

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti 

buvo parengta projekto „Platelių dvaro sodybos parko želdynų apsauga ir tvarkymas“ paraiška. 

Gavus finansavimą, buvo parengtas Platelių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos darbų projektas, 

atlikta Platelių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) 

ekspertizė, gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus. 

 



4.4. FOLKLORO ANSAMBLIO „PLATELĒ“ VEIKLA 

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“ vedė tradicines šventes Žemaitijos 

nacionaliniame parke, tarptautinėje Adventur parodoje, Lietuvos televizijoje, įvairiuose folkloro 

festivaliuose, šventėse, išvykose: tarptautiniame festivalyje ,,Skamba skamba kankliai“ (Vilnius), 

Jonkelių festivalyje Kuliuose, Plungės miesto šventėje, Platelių miestelio šventėje, Žemaičių 

festivalyje PATRIA UNA Telšiuose, Grumblių kaimo šventėje, Sedos folkloro festivalyje ,,Gėid 

volungelė“, Kėdainių folkloro festivalyje ,,Į vidurio Lietuvą suėję“, Dagos šventėje Doviluose, 

folkloro ansamblio ,,Čiulbutė“ jubiliejiniame renginyje Ignalinoje, dalyvavo susitikime su 

Nacionalinės ekspedicijos dalyviais ir kt. 

2019 m. ansamblis vedė 14 vakaronių. Vakaronėse plateliškiai mokina tradicinių šokių, dainų, 

pasakoja savo krašto istorijas. 

Ansamblis „Platelē“ 2019 m. parengė ir pristatė 4 naujas programas: Užgavėnių programa 

parodyta sausio 26 d. Vilniuje „Adventur“ parodoje ir kovo 3 d. Rumšiškėse, programa „Lietuvos 

broliai į vaina juojė“ laidos „Duokim garo“ filmavimui rodyta vasario 24 d. ir kovo 10d., Jonkelių 

programa parodyta birželio 8 d. Kulių „Jonkelių“ festivalyje, Žemaitijos metams paminėti skirta 

programa „Auga vobėlelė“ parodyta lapkričio 8 d.  Plateliuose. 

2019 m. liepos 26 – rugpjūčio 6 d. folkloro ansamblis ,,Platelē“ buvo išvykęs į Portugaliją, 

Porto miestą. Koncertinėje išvykoje dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose aplinkiniuose Porto 

miestuose ir miesteliuose: Fanzeroje, Seia, Argoncilhe, Guimares,Viana do Calstela. 

2019 m. folkloro ansamblis „Platelē“ paminėjo 25 m. sukaktį. Šventinys renginys vyko 

Platelių kultūros centre lapkričio 8 d. 

 

     
Folkloro ansamblis „Platelē“ Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse žemaičių sodyboje 

pristatė Užgavėnių tradicijas, 2019-03-02, A. Kuprelytės n. 

 



 
Lietuvos televizijos laidos ,,Duokim garo“ filmavime, 2019-02-03. Nufilmuota medžiaga buvo pateikta 

dvejuose ,,Duokim garo“ laidose, A. Kuprelytės n. 
 

 
Plateliškiai su kolegomis folkloristais iš Mažeikių vedė tradicinę Joninių šventę, 2019.06.23-24, A. 

Kuprelytės n. 

 

   
Žemaičių festivalyje Telšiuose, 2019-07-13 (kairėje), plateliškių pasirodymas Kėdainiuose 2019-09-07 

(dešinėje), A. Kuprelytės n. 



    
Dagos šventėje Doviluose, 2019-09-20 (kairėje), FA ,,Platelē“ 25 metų jubiliejaus renginys, 

2019-11-08 (dešinėje), A. Kuprelytės n. 

 

    
Vakaronė Plateliuose su studentais iš Lietuvos muzikos akademijos, 2019-09-26, A. Kuprelytės n. 

  

   
Po pasirodymo Fanzeroje, 2019-07-29 (kairėje), eisenoje Seia miestelyje, 2019-07-27 (dešinėje), A. 

Kuprelytės n. 

 

4.5. LIETUVIŠKO RITINIO KOMANDOS VEIKLA 

Neformaliojo ugdymo specialistas Povilas Rubinas treniruoja lietuviško ritinio komandą 

„Plateliai“, įkurtą 1986 m. Komanda yra daugkartiniai Lietuvos čempionai. Platelių ripkos komanda 

nuo 1986 metų kasmet organizuoja lietuviško ritinio „Platelių taurės“ varžybas, dalyvauja kitose 

Lietuvos ritinio sporto federacijos varžybose. 58-ąjame respublikiniame ritinio čempionate dalyvavo 5 

komandos iš Vilkaviškio, Kupiškio, Kauno ir Platelių. 2019 metais „Plateliai“ respublikiniame 

čempionate užėmė antrą vietą, veteranų ir ,,Aukštaičių taurės“ varžybose buvo pirmi. Geriausiu gynėju 

buvo pripažintas Dovydas Alminas iš Platelių komandos. 



Plateliškiai populiarino tradicinį ripkos žaidimą ir edukacijų metu. Šiemet senovinio žaidimo 

mokė Stalgėnų gyventojus, Lietuvos nacionalinės ekspedicijos dalyvius. 

Ripkos komandos veikla iš dalies finansavo Plungės rajono savivaldybė, skirdama paramą 

projektui ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose, 

edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas“. 

 

   
Ripkos čempionato uždarymas Vilkaviškyje, 2019-09-14 

 

   
Platelių ripkininkai su Nacionalinės ekspedicijos dalyviais (kairėje), plateliškiai moko žaisti ripką 

Stalgėnų gyventojus, 2019-06-29 (dešinėje), A. Kuprelytės n. 

 

4.6. Tradicinio audimo amato atgaivinimas 

 

2019 m., kaip ir ankstesniais metais, buvo bendradarbiauta su Platelių audėjų klubu, kuriam 

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

A. Kuprelytė teikia metodinę pagalbą, padeda organizuoti klubo veiklą. 

Pagal bendradarbiavimo su nacionalinio parko direkcija sutartį, 2019 m. audėjai įsipareigojo 

nuausti 14 takelių ir vieną tradicinį žemaičių rankšluostį, nemokamai vesti audimo edukacinius 

užsiėmimus, dalyvauti kitose nacionalinio parko veiklose. Audėjai audžia Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centre: du kartus per savaitę vyksta audimo užsiėmimai. Juos lanko Platelių ir jų 

apylinkių gyventojai, kartais sulaukiama norinčių mokytis austi ir iš toliau: Židikų, Mažeikių, Jodėnų 

ir kt. Ankstesniais metais audė paprastesnius audinius: kucinius takus, servetėles, staltieses. Vėliau 

išmoko austi audinius prijuostėms, sijonams, liemenėms, mokosi raištelio (skarelės) audimui. Išmokta 

austi ir sudėtingų raštų keturnyčius, aštuonnyčius rankšluosčius. Audimo amatą Plateliuose atgaivino 



audėjos iš Švedijos. Draugystė su audėjomis iš Švedijos tęsiasi, vykdomi įvairūs projektai, skirti 

tradicinei švedų ir žemaičių tekstilei (tautiniams rūbams, rankšluosčiams), organizuojamos bendros 

parodos, seminarai, edukaciniai užsiėmimai. Platelių audėjai bendradarbiauja su audėjomis iš 

Palangos, Gargždų, Ylakių, Židikų, Raseinių, Kelmės.  

2019 m. Platelių dvaro sodybos tradicinio amatų centro audėjai savo darbus pristatė parodose 

Plungėje, Plateliuose, Sedoje, dalyvavo įvairiose mugėse. 

 

    
Bendradarbiavimas su švedais tęsiasi. Pynimo brankteliais 

seminaras Platelių dvaro tradicinių amatų centre. Mokytojos 

– viešnios iš Švedijos, 2019-05-08, A. Kuprelytės n. 

 2019 m. Platelių audėjai audė ne 

tik audinius žemaičių tautiniam 

kostiumui, bet ir įrietė metmenis ir 

pradėjo austi tradicinius raištelius 

(skareles), A. Kuprelytės n. 

 

    
Plateliškiai Kaziuko mugėje Židikuose, 2019-02-24 (kairėje), Platelių audėjų viešnagėje Kelmėje, 

2019-11-06 (dešinėje), A. Kuprelytės n.  

 

 

 

 

 



4.7. KITA VEIKLA 

 

Skyriaus darbuotojai daug darbo laiko skyrė ir kitoms veikloms: 

 Planų ir ataskaitų rengimas: skyriaus veiklos ataskaita (metraštis ir VSTT), viešųjų 

pirkimų poreikio planas, skyriaus veiklos planas, ŽNP kultūros paveldo apsaugos planas, ir kt., 

 Duomenų bazių pildymas, tvarkymas: ŽNPD, GIS duomenų ir kt. 

 Materialinių vertybių apskaita, dalyvavimas inventorizacinėse komisijose, 

 Užgavėnių medalių ir kitų medžio skulptūrų gamyba, 

 Vietos gyventojų konsultavimas gamtos ir kultūros paveldo klausimais, 

 Luoto restauravimo darbai, 

 Teisės aktų analizė, pasiūlymai, pastabos 

 Dalyvavimas Plungės r. sav. kultūros tarybos, Žemaitijos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos veikloje, 

 Gyventojų apklausos vykdymas, 

 Fotoarchyvo tvarkymas, skaitmeninimas,  

 Įvairios informacijos teikimas, anketų pildymas organizacijoms, įstaigoms, privatiems 

asmenims,  

 Medžiagos rinkimas, informacijos parengimas apie S. Riaubos skulptūrų kelią, 

 Dokumentacijos apskaita  

 Techninių specifikacijų ir kitų viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, 

 Dalyvavimas viešųjų pirkimų ir kitų komisijų darbe, 

 Dalyvavimas Žemaičių kultūros draugijos, Telšių tautodailininkų skyriaus veikloje, 

 Informacijos rengimas dėl ženklų poreikio priskirtose teritorijose ir pateikimas VSTT, 

 Konsultavimasis, susirašinėjimas su mokslininkais, specialistais dėl rūšių apibūdinimo, 

 Metiniai veiklos vertinimai, 

 Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose, 

 Dalyvavimas įrengiant pažintinę trasą Liepijų kraštovaizdžio draustinyje, 

 Dalyvavimas rengiant knygą „Paukščių stebėtojo gidas Žemaitijos nacionaliniame 

parke“, 

 Dalyvavimas įrengiant pažintinį-mokomąjį taką Germanto kraštovaizdžio draustinyje, 

 Informacijos parengimas, atnaujinimas ŽNPD internetiniam puslapiui, 

 Informacijos analizė dėl gamtotvarkos planų rengimo, 

 Dalyvavimas kuriant ŽNP rinkodaros strategiją 2020-2025 m,. 

 Gėlyno Platelių dvaro parke priežiūra, 

 Pastabų teikimas Aplinkos ministerijai, VSTT dėl būsimo BAST ,,Vilkaičių kaimo 

apylinkės“ ir dėl esamo BAST ,,Rietavo miškai“ ribų ir buveinių, 

 Pasiruošimas 2020 m. Valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimui, 

apsaugos tikslų nustatymui, 

 Kita veikla. 

 

 



 
Po Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pasitarimo Švėkšnoje, 2019-10-31, A. 

Kuprelytės n. 

 

   
A.Kuprelytė pateikė medžiagą apie scenografą 

L.Truikį Šlapelių muziejui. Muziejininkai pastatė 

programą apie L.Truikio gyvenimą ir kūrybą, A. 

Kuprelytės n. 

 A.Kuprelytė kartu su plungiškiais Žemaičių 

kultūros draugijos skyriaus nariais dalyvavo 

iškilmingame Žemaitijos 800 metų jubiliejaus 

renginyje Vilniaus operos ir baleto teatre 2019-

09-24, J. Skurdauskienės n. 

 

 
Specialiais chemikalais tepamas senovinis Platelių luotas, A. Kuprelytės n. 



  
Liepijų kraštovaizdžio draustinyje kartu su R. Šimkumi ir R. Antanavičiūte kuriame pažintinę trasą, n. 

M. Jankauskienės 

 

  
Daug bendrauta, susirašinėta, vaikščiota kartu su ornitologu ekspertu Mariumi Karlonu, knygos 

„Paukščių stebėtojo gidas Žemaitijos nacionaliniame parke“ autoriumi, n. M. Jankauskienės bei M. 

Karlono 

 

\   

Daug padėta (pasiūlyta teikti per VSTT, teiktos pastabos, pasiūlymai projektui, paruošti aprašymai, 

pateiktos nuotraukos stendams, parinktos jų statymo vietos) rengiant pažintinį–mokomąjį taką 

Germanto kraštovaizdžio draustinyje, kartu su direktoriumi R. Lydžiu dalyvauta jo atidaryme, n. M. 

Jankauskienės 

 



   
Pavasarį dalyvauta Dzūkijos nacionaliniame parke Europos Bendrijos svarbos miškų, pelkių buveinių 

ir augalų rūšių monitoringo kalibraciniuose mokymuose, kuriuos vedė Metodinio analitinio centro 

gamtosaugos ekspertai Dalytė Matulevičiūtė ir Vytautas Uselis, nuotr. S. Sidabro  

 

   
Birželio mėn. dalyvauta Žemaitijos nacionaliniame parke vykusiuose pievų ir vandenų buveinių 

monitoringo metodikų pristatyme. Specialistai turėjo galimybę aptarti monitoringo vykdymo 

subtilybes, pasidalinti praktiniais rūšių identifikavimo įgūdžiais, nuotr. S. Sidabro  

 

    
Rugpjūčio mėn. dalyvauta juodojo gandro ir plėšriųjų paukščių valstybinio monitoringo mokymuose 

saugomų teritorijų specialistams. Mokymų metu susipažinta su plėšriųjų paukščių ekologijos, 

biologijos ir elgsenos dėsningumais, lizdų paieškos metodika, lizdų paieškos planavimu, skirtingų 

rūšių lizdų atpažinimo ypatybėmis. Taujėnų – Užulėnio miškuose vyko praktiniai mokymai: paukščių 

stebėjimai greta miško masyvo ir lizdų paieška miške 

 



    
Rugsėjo 24-27 d. Jurmaloje vyko 2019 m. 

Europarkų konferencija. Dalyvavo ir ŽNPD 

atstovai 

 Išbandėme specialius pelkių batus, mažinančius 

poveikį pelkinės augalijos mindymui Kemerių 

aukštapelkėje, nuotr. G. Sidabrienės 

 

 

 

 

 


