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Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (ŽNPD) Kraštotvarkos skyriaus pagrindiniai
uždaviniai yra šie: pagal kompetenciją vykdyti kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių)
apsaugą; reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę; sudaryti sąlygas vystyti rekreacinę
veiklą; reguliuoti rekreacinių išteklių naudojimą Parko teritorijoje; padėti įgyvendinti Direkcijos
tikslus atkuriant, saugant, tvarkant ir prižiūrint Parko teritoriją ir materialines vertybes.
2020 m. Kraštotvarkos skyriuje dirbo 4 darbuotojai: Saulius Vaičekauskas (vedėjas), Sigitas
Kvašinskas (vyr. specialistas), Rūta Jundulienė (geografė), Paulius Mika (projekto „LIFE-IP PAFNATURALIT” koordinatorius).

1. Suinteresuotų asmenų prašymai ir paklausimai
Pagal kompetenciją buvo rengti ir teikti atsakymai į suinteresuotų asmenų prašymus ir
paklausimus. Išnagrinėta: 69 miškotvarkos projektas, iš jų suderinti – 42, nederinta – 27; 274
kadastrinės bylos, iš jų suderintos – 177, nederintos – 97. Išnagrinėta 13 prašymų ,,Dėl biržių
atrėžimo medžiagos“ derinimo, iš jų suderinta – 12, nederinta – 1. Išduotos 9 pažymos dėl ,,Paramos
Natura 2000 miškuose“. Išnagrinėta 12 prašymų dėl kūdrų kasimo, iš jų suderinta – 8, nederinta –
3. Sudaryta 1 apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimo.

2. Bendradarbiavimas su parko gyventojais ir poilsiautojais
Šiemet dėl įvykusios visuotinės pandemijos buvo pakoreguoti numatyti susitikimai su seniūnais,
vietos gyventojais bei bendruomenėmis. Tačiau nuotoliniu būdu, įvairiomis su darbu susijusiomis
temomis buvo bendrauta su Žemaičių Kalvarijos, Paukštakių, Platelių seniūnais. Su Žlibinų ir
Endrijavo seniūnais buvo bendrauta raštiškai dėl pažeidimų valstybinėje žemėje – šiukšlių taršos
Vilkaičių bei Ablingos geomorfologiniuose draustiniuose. Bendrauta su Purvaičių medžiotojų
klubu, dėl Vainaičių tyro telmologiniame draustinyje pastatyto bokštelio.

3. Prevencija ir teritorijų kontrolė
Po Platelių ežero pakrančių švarinimo darbų, kai iš vandens ir prieigų pašalinome senas,
nežinomų savininkų nebenaudojamas valtis, buvo vykdoma prevencinė akcija ,,NEŠIUKŠLINK,
STATYK VALTIS TVARKINGAI“. Šios akcijos tikslas – paraginti valčių savininkus vadovautis
2014 m. liepos 18 d. patvirtintu Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) lankymo taisyklių 15 punktu,
kuriame yra numatyta, kad ,,Valčių savininkai valčių laikymo vietą Nacionalinio parko ežerų

pakrantėse gali įrengti tik suderinus su Nacionalinio parko direkcija”. Informacinėse lentelėse (1-2
pav.), kurios buvo pastatytos įvairiose pakrančių vietose, raginama nurodytu telefonu registruoti
valtis ir suderinti jų laikymo vietą.
Akcija pavyko, nes, dabartiniais duomenimis, yra užregistruotos 66 ŽNP vandenų
plaukiojimo priemonės. Užregistruotų valčių savininkus galime informuoti, pastebėjus kokį nors
incidentą ar tyčinį turto (valties) sugadinimą (3 pav.).

1-2 pav. Tvirtinamos informacinės lentelės dėl valčių laikymo tvarkos. R. Jundulienės nuotr.

3-4 pav. Dėl gamtos stichijos padarinių informuotas valties savininkas. R. Jundulienės nuotr.

Taip pat kartu su Aplinkos apsaugos departamento Telšių valdybos pareigūnais vykdyta
prevencinė akcija ,,STOVYKLAUK ATSAKINGAI“. Buvo tikrinamos Platelių, Ilgio, Skyplaičių
ežerų pakrančių stovyklavietės, surinktos rastos šiukšlės.

5-8 pav. Prevencinis patikrinimas su Aplinkos apsaugos departamento Telšių valdybos pareigūnais.
R.Jundulienės nuotr.
Prevencija ir teritorijų kontrolė buvo atliekama reindžerystės principais pagal patvirtintą
ŽNPD 2020 m. planinių patikrinimų programą. Iš viso per metus buvo atlikti 123 planiniai ir
neplaniniai patikrinimai. Be suplanuotų, turėjome ir 49 neplaninius, nenumatytus išvykimus. Iš jų
20 patikrinimų buvo su kitomis institucijomis: Valstybinių miškų urėdija, Želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros komisija, Aplinkos apsaugos departamento Telšių valdybos pareigūnais.
Neplaniniai patikrinimai be kitų institucijų buvo 29. Tai išvykimai, tikrinant Žemaitijos
nacionalionio parko ežeruose žvejojančius žvejus bei ieškant tinkų. Taip pat šį skaičių sudaro ir
išvykimai, reaguojant į gautus gyventojų skambučius dėl ežero pakrantėse lankytojų pastatytų
palapinių neleistinose vietose, kūrenamų laužų, arti ežero statomų automobilių bei kt.
74 išvykimai buvo planiniai (73 be kitų institucijų ir 1 su kitomis institucijomis). Nemažą
dalį planinių patikrinimų sudarė išvykimai į priskirtas teritorijas, renkant informaciją apie
valstybinių draustinių būklę, nes 2020 m. buvo atlikti valstybinių draustinių būklės vertinimai.
ŽNPD yra priskirta 11 valstybinių draustinių. Tai didelis ir atsakingas darbas, kuris patikėtas
Kraštotvarkos skyriui. Tikrinimas buvo vykdomas pagal specifinę formą, ekspertų parengtą būklės
vertinimo metodiką. Ši metodika sudaryta pagal esamas ir potencialias grėsmes bei vertybes.
Patikrinimo metu buvo įvertintas ūkinės veiklos intesyvumas draustiniuose ar jų aplinkoje (9-11
pav.).

9-11 pav. Valstybinių draustinių būklės vertinimų metu užfiksuoti vaizdai. Aukštojo tyro
telmologinis draustinis, Buožėnų geomorfologinis draustinis, Varduvos kratovaizdžio draustinis.
R. Jundulienės nuotr.
Taip pat vykdyta mėgėjiškos žvejybos patikrinimai Žemaitijos nacionalinio parko ežeruose.
Žuvingiausi nacionalinio parko ežerai sulaukia didelio žvejų dėmesio. Todėl nuolatiniai
patikrinimai yra būtini. Kontrolės metu yra tikrinami žvejų mėgėjiškos žūklės leidimai, ieškoma
nelegalių žvejybos įrankių. Viso buvo atlikti 7 patikrinimai.

12-13 pav. Megėjiškos žūklės patikrinimas. S. Kvašinsko nuotr.

4. Teritorijų tvarkymas
2020 metais atlikta nemažai teritorijų tvarkymo darbų. Dalis jų buvo neplaniniai, kitisuplanuoti metų pradžioje. Prie neplaninių aplinkotvarkos darbų galima priskirti šiuos: 1) nuvalyti
rezervato ženklai palei kelią Pauošniai - Plateliai ir ruože nuo kelio iki Endriuškaičių ežero; 2)
išvalytas Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje esantis sklypas, tapęs vietinių gyventojų
sąvartynu; 3) nuvalyti Mikytų pažintiniame take esantys terasuoti laiptai; 4) hidroįrenginio
pralaidos išvalymas; 5) smulkūs tvarkymo, atliekų rinkimo darbai.

14-18 pav. Atliekami tvarkymo darbai. R. Jundulienės nuotr.
Taip pat dėmesys buvo skirtas ir gamtos paveldo objektų (GPO) tvarkymui. Vienas iš jų –
Raganos uosis, kuris yra storiausias Lietuvos uosis, augantis Platelių dvaro parke. Tvarkymo darbai
būtini, norint išsaugoti gamtos paminklą: buvo nutrūkęs vienas iš 2 lynų, prilaikančių uosį nuo
pražūties (19-20 pav.). Tvirtinimo darbus sėkmingai atliko S. Vaičekauskas ir S. Kvašinskas.

19-20 pav. Raganos uosio sutvirtinimas. S. Kvašinsko nuotr.

Sutvarkytas ir Pilelio šaltinis. Tai valstybės saugomas hidrogeologinis gamtos paminklas.
Šaltinio žiotims sutvirtinti buvo pakeistas medinis rentinukas, sutvarkytas priėjimas, kad būtų
patogu atėjus pasisemti vandens. Naujo medinio šulinėlio skersmuo apie 70 -80 cm. Šaltinio
vandens perteklius nuteka pro rentinio sienelėje įstatytą medinį vamzdelį (21-22pav.). Šį rentinuką
išdrožė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus medienos meistras A. Vaškys.

21-22 pav. Pilelio šaltinis prieš ir po sutvarkymo. S.Kvašinsko nuotr.
Taip pat tvarkymo metu iš didžiosios Pilelio šaltinio versmės buvo ištrauktos įvirtusios
eglės. Darbus atliko ŽNPD Bendrųjų reikalų skyriaus darbininkai bei S. Vaičekauskas ir S.
Kvašinskas.

23-24 pav. Iš Pilelio šaltinio traukiamos nuvirtusios eglės. S. Kvašinsko nuotr.
Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai 2020 m. balandžio-gegužės mėn. rengė švaros akciją,
kurios metu iš ežero pakrančių buvo pašalintos senos, sutrūnijusios ir nebenaudojamos
,,bešeimininkės“ valtys (25-27 pav.). Taip pat buvo surinktos rastos šiukšlės. Masinio lankymosi
vietose dažniausiai pasitaikančios atliekos – plastikinės pakuotės, stikliniai ar plastikiniai buteliai,
kitos antrinės žaliavos. Kur kas sudėtingesnė situacija su senomis valtimis. Tai dešimtmetį
gulinčios, šeimininkų apleistos ir pamirštos senienos. Išvalius Platelių ežero pakrantes, buvo
surinkta ir išvežta virš 70 valčių.

25-27 pav. Šalinamos senos valtys iš Platelių ežero pakrančių. R. Jundulienės nuotr.
Ruošiantis 2020 m. vasaros sezonui, buvo atnaujinama Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijai priklausanti lauko infrastruktūra, ant kurios vis labiau matėsi bėgančio laiko pėdsakai.
Didžioji dalis ŽNPD priklausančios lauko informacinės sistemos įrengta dar 2012 m. Nusitrynę
tilteliai, stendai, suoliukai, informacinės rodyklės ir kt. buvo perdažyti (28-32 pav.). Prie
atnaujinimo darbų prisidėjo parke savanoriavę užsieniečiai Xalo (Ispanija) ir Tatjana (Rusija).
Darbai vykdyti palaipsniui ir 2021 m. planuojama juos tęsti.

28-32 pav. Atnaijinta lauko infrastruktūra. R.Jundulienės nuotr.
Siekiant išsiaiškinti ŽNPD priklausančios infrastruktūros būklę, kuriai labiausiai reikalingi
tvarkymo, atnaujinimo darbai, buvo patikrinti 36 infrastruktūros objektai, 58 vnt. pavienių
infrastruktūros elementų. Taip pat 130 infrastruktūros vienetų (stendai, suoliukai, informacinės
rodyklės ir k.t.) perdažyti ir atnaujinti (1 lentelė).
1. lentelė. Infrastruktūros atnaujintų vietų suvestinė. Sudarė R. Jundulienė
Eil.

Pavadinimas

Nr.

Infrastruktūros

Vietos koordinatės

skaičius/Vnt

LKS-94

1

Atokvėpio vieta (AV) prie Ubagsalės

1

x-365494 y-6217085

2

Atokvėpio vieta prie Šaltojo karo muziejaus

3

x-369470 y-6212645

1

x-375382 y-6219560

3

Informacinis stendas Rotinėnuose

4

AV Gegrėnuose

1

x-371375 y-6219388

5

Stendas Pučkoriuose

1

x-368084 y-6221098

6

Stendas šiaurinėje Platelių ežero dalyje

1

x-364933 y-6217331

7

Platelių regykla- stendas/rodyklė

2

x-364651 y-6214834

8

Stendas(netoli Paplatelės pažintinio tako)

1

x-368194 y-6214207

9

AV prie Platelių ežero apžvalgos aikštelės

3

x-364811 y-6214169

10

Informacinis stendas-Šiaurinėje

1

x-365066 y-6217334

11

Informacinis stendas-,,Pakastuvas“

1

x-366204 y-6216983

12

Informacinis stendas

1

x-364934 y-6214779

13

Plokštinės pažintinis takas

68

x-369270 y-6213329

14

Gegrėnų piliakalnių takas

6

x-371388 y-6219370

15

Poilsiavietė Palteliuose

3

x-364904 y-6214338

16

Paplatelės pažintinis takas

34

x-368291 y-6214546

2

x-367974 y-6220745

Informacinis stendas Pučkorių piliak II
Informacinis stendas Pučkorių piliakalnis I
Iš viso:

x-367135 y- 6221686
130

* AV- atokvėpio vieta
2020 metais didžiausias dėmesys skirtas Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo darbų
pabaigimui. Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo projektas buvo vykdomas pagal 2014–
2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos finansavimo priemonę „Saugomų teritorijų ir
valstybinės

reikšmės

parkų

tvarkymas,

pritaikymas

lankymui“,

įgyvendinant

projektą

„Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“.
Projekto tikslas – išsaugoti ir tinkamai sutvarkyti archeologinį kompleksą, pritaikyti
lankymui, sudarant galimybes apžvelgti vaizdingas erdves, gretimus kultūros ir gamtos paveldo
objektus. Dirbant šio siekio link, buvo atidengtos kraštovaizdžio erdvės, raiškūs reljefo elementai.
Informatyvesniam susipažinimui su kraštovaizdžio vertybėmis suformuoti lankymo maršrutai
(senovės gyvenvietės vieta, kapinynas), atnaujinti esami ir įrengti nauji terasuoti takai. Gegrėnų
piliakalnių takas (1,6 km), kuris vingiuoja dviejų gretimų piliakalnių šlaitais ir papėdėmis, atveria
įspūdingą vietovės kraštovaizdį. Tarp šių piliakalnių teka upelis. Kairiajame upelio krante yra
antrasis piliakalnis, o dešiniajame – pirmasis piliakalnis, manoma gyvavęs jau II tūkstm. pradžioje.
Siekiant, kad Gegrėnų archeologinio komplekso lankymas būtų patrauklesnis, buvo įrengti
nauji infrastruktūros elementai: stendai, informacinės rodyklės, kultūros paveldo objekto
riboženkliai – norima sumažinti galimybę šiuos objektus pažeisti, dirbant šalia esančius laukus.
Piliakalnio papėdėje padaryta nauja laužavietė, panaudojant lauko akmenis (33-36 pav.). Visa
įrengta infrastruktūra yra priderinta prie esamos ŽNPD priklausančios lauko informacinės sistemos.

33-36 pav. Gegrėnų archeologinis kompleksas po atliktų tvarkymo darbų. R. Jundulienės, S.
Vaičekausko nuotr.

5. Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita
ŽNP kraštovaizdžio monitoringas atliekamas, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2019 m.
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-711 ,,Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos uždavinių
įgyvendinimo 2020 metais planų patvirtinimo“ bei Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2020
m. birželio 8 d. Nr. V-35 įsakymu ,,Dėl kraštovaizdžio monitoringo 2020 m. plano patvirtinimo“.
Kraštovaizdžio monitoringas vykdomas pagal pagrindinius kraštovaizdžio kaitos stebėsenos
parametrus, kreipiant dėmesį šioms 5 kryptims:
1) būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai –
panoramos, atsiveriančios iš regyklų;
2) kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas;
3) gamtos paveldo objektai;
4) lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo valstybinių
parkų dalyse;
5) gamtos stichijos paveiktos dalys.
1. Kraštovaizdžio fotofiksavimui yra išskirtos 7 fotofiksacijos vietos (37 pav.), iš kurių
geriausiai atsiveria kraštovaizdžio panoramos, aiškiai atskleidžiančios Žemaitijos nacionalinio

parko kalvotą reljefą. 2020 metais fotomonitoringo fotofiksacijos kryptys buvo papildytos
Direkcijos kraštovaizdžio monitoringo 2020 m. plane. Numatytos kryptys – ŠV, V, ŠR, R, PR, P,
PV, atsižvelgiant į kraštovaizdžio fotofiksacijos vietą.
2. 2020 metais ŽNP buvo sutvarkyta 154,34 ha kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsaugai svarbių atvirų erdvių.
3. ŽNP iš viso atlikti 28 gamtos paveldo objektų būklės vertinimai: geologinai – 1, botaninių
– 9, hidrogeologiniai – 4, hidrografiniai – 11, geomorfologiniai – 2. Jų būklė (gera, vidutinė, bloga)
vertinama 1 kartą per metus.
4. Įvertintas lankytojų poveikis aplinkai ir kraštovaizdžiui. Kasmet yra atliekami rekreacinės
digresijos stebėjimai ir tyrimai. ŽNP stebėjimai vykdomi pagal kraštovaizdžio monitoringo
programą. Jie yra svarbūs, nes būtina sužinoti, kokį poveikį rekreacija padarė gamtinei aplinkai,
kraštovaizdžiui bei atskiriems komponentams.
5. ŽNP teritorijoje gamtos stichijų paveiktos dalys stebimos, fiksuojami audrų liekamieji
padariniai.

37 pav. Fotomonitoringo taškų išsidėstymas Žemaitijos nacionaliniame parke. Sudarė R.Jundulienė
Kraštovaizdžio fotofiksavimui yra išskirtos 7 fotofiksacijos vietos:

1. Pučkorių kraštovaizdžio draustinio, kaimo vakarinės dalies apylinkės (LKS94: x367250; y-6221786 ). Pučkorių II alkakalnio apylinkės.

38 pav. 2005 m. Pučkorių k. apylinkės.
(S.Sidabro nuotr.)

39 pav. 2017 m. Pučkorių k.(šienaujama ir ganoma)
(S. Sidabro nuotr.)

40 pav. 2020 m. gegužės mėn. (R.Jundulienės nuotr.)
Dešinėje pusėje matomas mišku apaugęs Pučkorių piliakalnis. Atsiskleidžia raiškus,
kalvotas reljefas, kuris puikiai reprezentuoja šį kraštovaizdžio draustinį. Vaizdinga kalvų,
tarpukalvių mozaika. Tolumoje užfiksuoti suarti daugiamečių pievų plotai.
2.Ertenio telmologinio draustinio apylinkių panorama. (LKS94: x-372438; y-6220434)

41 pav. 2005 m. (S.Sidabro nuotr.)

42 pav. 2019 m. (S.Sidabro nuotr.)

43 pav. 2020 m. gegužės mėn. (R.Jundulienės nuotr.)
Varduvos upės vingiuose plytinčios kultūrinės pievos yra šienaujamos ir ganomos.
Atsiveriančioje panoramoje stebimas raiškus Varduvos upės slėnio kraštovaizdis. Landšaftas labai
įvairus ir vaizdingas. Atvirų erdvių plotai palaikomi, atsėjant daugiametes pievas bei jas šienaujant.
3. Staricos kalnas nuo trianguliacijos stulpo. (LKS94: x-362642, y-6212599)

44 pav. 2005 m. (S.Sidabro nuotr.)

45 pav. 2017 m. (S.Sidabro nuotr.)

46 pav. 2020 m. gegužės mėn. (R.Jundulienės nuotr.)
Atvirų erdvių panoramų fotofiksacijos nuo Staricos kalno vykdomos nuo 2005 m. Jų metu
fiksuojamas miškingas, kalvotas bei atviras kraštovaizdis. Tolumoje vos pastebimas Platelių ežeras.
Palaipsniui atviras kraštovaizdžio erdves pradeda uždengti augantys medžiai ir krūmai.

4. Šeirės (Gaudupio) pelkė. (LKS94: x-365006, y-6215716)

47 pav. 2012 m. gegužės mėn. (G.Sidabrienės nuotr.) 48 pav. 2018 m. (S. Sidabro nuotr.)

49 pav. 2020 m. birželio mėn. pradžia

(R.Jundulienės nuotr.)

Šeirės (Gaudupio) pelkės vaizdas fotomonitoringo taške PV- ŠV kryptimi. Pamažu pelkė
užželia berželiais ir karklais. Būtini nuolatiniai gamtotvarkos darbai, norint išlaikyti kraštovaizdžio
erdves, o svarbiausia užtikrinant atvirų buveinių tvarkymo tęstinumą. Pastaraisiais metais tvarkymo
darbus atlieka VĮ Valstybinių miškų urėdija Telšių teritorinis padalinys. Per 8-erius metus pastebimi
žymūs pokyčiai. Taip pat nuo 2020 metų šiek tiek pakeistas fotofiksacijos kampas, norint aprėpti
didesnę pelkės vaizdo dalį.
5. Velėnijos pelkė. (LKS94, x- 362184, y-6211330,256 )

50 pav. 2015 m. (S.Kvašinsko nuotr.)

51 pav. 2016 m. (S.Kvašinsko nuotr.)

52 pav. 2020 m. birželio mėn. (S. Kvašinsko nuotr.)
Velėnijos pelkė buvo nušienauta (plotas 4,1 ha). Tačiau teritorija užauginėja medžiais.
Pavienės pušelės baigia užgožti pelkės vaizdą.
6. Kraštovaizdžio panorama iš Siberijos apžvalgos bokšto.

53 pav. 2015 m. (S.Sidabro nuotr.)

54 pav. 2018 m. (S.Sidabro nuotr.)

55 pav. 2020 m. (R.Jundulienės nuotr.)
Tolumoje matosi Platelių ežeras, o pirmame plane- Siberijos pelkė. Siberijos telmologinis
draustinis įsteigtas unikaliam pelkės kompleksui išsaugoti, šis draustinis, besišliejantis prie Platelių
ežero, užima 103 ha. Palaipsniui medžių juostos darosi vis didesnės ir tankesnės. Kiekvienais metais
yra atliekami gamtotvarkos darbai, išskiriant ir tvarkant prioritetines vietas.

7. Žemaičių Kalvarijos naujųjų kapinių kalnas. (LKS-94, x-375283; y-6221684)

56 pav. 2005 m. (S.Sidabro nuotr.)

58 pav. 2020 m. liepos mėn. (R.Jundulienės nuotr.)

57 pav. 2018 m. (S.Sidabro nuotr.)

Kalvotas ir banguotas Žemaičių Kalvarijos reljefas puikiai atsiskleidžia iš šio monitoringo
taško. Tolumoje matomi didesni miškeliai, o esančios daubos užželia krūmais. Vertinant
kraštovaizdžio kaitą šiame taške, pastebima, jog šią vietą supa dirbamų laukų plotai, auginamos
grūdinės kultūros, nes yra palankios klimato sąlygos ir derlingas dirvožemis.

6. Švietimas ir renginiai visuomenei
2020 metais suorganizuoti 2 žygiai – ,,Žiemos palydėjimas Uošnos aukštupyje“ ir vaikų
pažintinis žygis ,,Paplatelės pažintiniu taku“, 1 praktinis seminaras ,,Sagė Lietuvai“. Suorganizuotas
1 renginys visuomenei – ,,Baltų vienybės sąšauka“ Gegrėnų archeologiniame komplekse. Parengti
ir publikuoti 8 informaciniai straipsniai ŽNP tinklalapyje ir ,,Plungės“ laikraščio priede
,,Šventorklanis“. Duotas 1 interviu LRT televizijai ,,Dėl senų valčių pašalinimo iš Platelių ežero
pakrančių“. Dalyvauta 2 renginiuose: tradicinėse žemaičių Užgavėnėse ir filmo ,,Visos tarmės
gražiausios“ pristatyme. Taip pat dalyvauta 9 mokymuose ir 1 konferencijoje ,,Apleistų teritorijų ir
objektų pritaikymas visuomenės poreikiams“.
2020 metais renginių ir švietimo sklaidą pakoregavo visuotinė pandemija. Tačiau prieš
prasidedant COVID-19 pandemijos protrūkiui spėta pasilinksminti Užgavėnių renginyje Žemaičių
Kalvarijoje ir Plateliuose (59-61 pav.).

59-61 pav. Užgavėnių akimirkos. R. Jundulienės nuotr.

Įsimintiną vasario 29 d. buvo surengtas žygis Uošnos aukštupiu (62-67 pav.), į kurį susirinko
didelis būrys įvairaus amžiaus žygiui neabejingų žmonių. Šie entuziastai – šeimos su vaikais,
draugų kompanijos, vyresnio amžiaus asmenys – iš viso 79 bendraminčiai, atvykę iš Plungės,
Skuodo, Telšių, Joniškio, Mažeikių, Klaipėdos miestų ir kt.
Žygio maršrutas buvo žiedinio tipo, dviejų dalių. Dalyviai galėjo rinktis 7 arba 12 km
maršrutą, tad perbridus Paburgės pelkę, perėjus miškelį, galėjo apsispręsti – baigti ar tęsti žygį.
Didžioji dalis, apie 50 žmonių, pasirinko ilgąjį maršrutą ir pėsčiųjų žygį tęsė toliau, keliaudami
Šilinės hidrografinio draustinio link.

62-67 pav. Žygio akimirkos. R. Jundulienės nuotr.

Kovo 7 d. surengtas praktinis seminaras ,,Sagė Lietuvai“. Užsiėmimo metu seminaro
dalyvės gamino išskirtinę rankų darbo, trispalvės spalvomis padabintą sagę (68-70 pav.). Jos
išmoko siuvinėjimo pagrindų, o sukurtas darbelis liko pačioms, kaip gražus prisiminimas ir
šventinis akcentas Kovo 11-osios proga.

68-70 pav. Vykstantis darbo procesas. R. Jundulienės nuotr.
Rugsėjo 22 d. Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai organizavo Baltų vienybės dieną. Ši Baltų
vienybę įprasminanti diena ŽNP iki šiol buvo minima ne kiekvienais metais. Todėl nuspręsta gražią
tradiciją atgaivinti ir uždegti laužą ant sutvarkyto Gegrėnų piliakalnio. Žemaitijos nacionaliniame
parke yra žinoma 13 piliakalnių. Vieta pasirinkta neatsitiktinai, tai visas archeologinis kompleksas,
turintis turtingą, bet nedaug ištyrinėtą istorinę praeitį.
Susirinkusiam nedideliam būreliui bendraminčių papasakota mūsų protėvių kuršių ir
žemaičių istorija, jų gyvenimo būdas. 20 val. buvo uždegtas laužas, sudainuota keletas mūsų krašto
etnografinių dainų (71-72 pav.).

71-72 pav. Baltų vienybės dienos paminėjimo akimirka. R. Jundulienės nuotr.
Spalio mėnesį surengtas pažintinis žygis mokiniams ,,Paplatelės pažintiniu taku“. Žygyje
dalyvavo Plungės r. Platelių gimnazijos ketvirtokai (viso 13 vaikų). Numatytas maršrutas buvo
žiedinio tipo. Tai vienintelis pažintinis takas Žemaitijos nacionaliniame parke, kuriame yra išlikusių
lietuvių pasakų motyvais sukurtų medinių skulptūrų. Dalis skulptūrų yra pritaikytos vaikų
žaidimams (73-75 pav.). Žygio metu buvo pasiektas vaikų užsibrėžtas tikslas – nukeliauti 10 000
žingsnių.

73- 75 pav. Pažintinio žygio metu. R. Jundulienės nuotr.

7. Gamtos paveldo objektų būklė
2 lentelė. Gamtos paveldo objektų būklės įvertinimas. Atliko Kraštotvarkos skyriaus vyr.
specialistas S. Kvašinskas.

NR.

Gamtos
paveldo
objekto
pavadini
mas

Gamtos
paveldo
objekto
rūšis

Gamtos
paveldo
objekto
vertė

Būklė

Pastabos

Hidrtogeo
loginis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
užrašas.
Reikalinga
įrengti rentinuką,
vandens
pasėmimui.

Hidrogeol
oginis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
stendas. Aplinka
tvarkinga.

1.
Knygneš
ių
šaltinis
(202001-03)

2.
Koiskaln
io
šaltinis
(202001-23)

3.

Platelių
liepa
(202002-04)

Botaninis

Gamtos
paminklas

Gera

Medis
gyvybingas. Yra
informacinis
stendas, aplinka
sutvarkyta.
Siūlome
kamienus surišti
lynais.

4.

Platelių
vinkšna
(202002-04)

Botaninis

Gamtos
paminklas

Gera

Medis tvirtas,
gyvybingas,
didžiosios šakos
surištos lynu.
Yra informacinis
stendas,
suoliukas.

Nuotrauka

5.
Paparčių
kaštonas
Botaninis
(202004-16)

Gamtos
paveldo
objektas

Bloga

Audra nulaužė
du stiebus iš
trijų. GPO
neteko vaizdo,
storio ir prasmės.

6.

Paparčių
juodalks
nis

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Geologini
s

Gamtos
paveldo
objektas

(202004-16)

Gera

Auga šalia kelio,
privačioje
žemėje,
Žemaitijos NP
apsaugos zonoje.
Reikalinga
pastatyti
informacinį
stendą.

7.
Paparčių
akmuo
Balnas(2
020-0416)

Gera

Reikalinga
sutvarkyti
aplinką. ŽNP
apsauginėje
zonoje.

8.

Laumių
keturkam
ienė eglė

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

(202004-16)

Gera

Auga šalia miško
keliuko,
privačioje
žemėje, Laumių
miško
botaniniamezoologiniame
draustinyje.
Reikalinga
pastatyti
informacinį
stendą.

9.
Šončelio
sala
(202004-22)

Gera

Yra informacinis
stendas. Vėtra
išvertė daugumą
medžių.

10.

Kreiviški
ų
pusiasali
s
(202004-22)

Hidrograf
inis

Gamtos
paminklas

Gera

Yra informacinis
stendas.

11.
Auksalės
pusiasali
s
(202004-22)

Hidrograf
inis

Gamtos
paminklas

Gaidsalė
(202004-22)

Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
stendas.
Pusiasalyje
įsikūrusi didžiųjų
kormoranų
,,stovyklavietė“
plečiasi. Apteršta
130 m pakrantės

12.
Gera

Yra informacinis
stendas.

13.

Raganos
uosis
(202006-01)

Botaninis

Gamtos
paminklas

Eglė
Boba
(202006-08)

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
stendas, aplinka
sutvarkyta.
Medžio kamienai
sutvirtini lynu.
Viduryje
kamieno yra
drevė.

14.

Gera

Yra informacinis
stendas, aplinka
sutvarkyta

15.
Pliksalė
(202006-04)

Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
stendas. Naujai
pastatyti du
inkilai
dančiasnapiams

16.
Ilgio
ežero
sala
(202007-03)

Yra informacinis
Gera

stendas. Salos
raiškios.

17.

Plokščių
eglė
(202007-28)

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Yra informacinis
stendas. Medis
nudžiūvęs. Yra
perkūno
trenkimo
požymių,
pažeistas
kinivarpų.
Siūlymas
išbraukti iš GPO.

18.

Pilies
sala
(202007-28)

Hidrograf
inis

Gamtos
paminklas

Gera

Yra informacinis
stendas. Pievutė,
kurioje auga
tuščiaviduris
rūtenis,
šienaujama.
Surinktos
šiukšlės.

19.
Pūkštės
kalnas
(202007-29)

Geomorfo
loginis

Gamtos
paminklas

Gera

Yra informacinis
stendas. Kalnas
apaugęs mišku ir
tankiu traku.
Reikalinga
iškirsti traką.

20.
Yra informacinis
Ubagsalė
(202009-23)

Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

stendas.
Nugraužti keli
ąžuolai.

21.

Stirbaiči
ų ąžuolas
(202009-29)

Botaninis

Gamtos
paminklas

Gera

Ąžuolas
gyvybingas. Yra
informacinis
stendas, aplinka
sutvarkyta.

22.
Yra informacinis
Prarajos
duobė
(202009-30)

Geomorfo
loginis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

stendas, dauba
nušienauta,
iškirstos atžalos.

23.
Ppokščių
šaltinis
(202010-22)

Yra labai senas
Hidrtogeo
loginis

Gamtos
paminklas

Gera

informacinis
užrašas.

24.
Beržoro
ežero
sala
(202011-08)

Yra informacinis
Hidrograf
inis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Surinktos
šiukšlės.

25.
Ubagų
kalno
akmuo
(202011-09)

stendas.

Yra informacinis
Geologini
s

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

stendas, aplinka
kiekvienais
metais tvarkoma

26.

Ąžuolai
dvyniai
(202012-05)

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Botaninis

Gamtos
paveldo
objektas

Gera

Aplinka
tvarkinga,
ruošiama
medžiaga
informaciniam
stendui.

27.

Birškaus
bukas
(202012-16)

Gera

Medis tvirtas,
gyvybingas. Yra
informacinis
stendas.

28.
Pilelio
šaltinis
(202012-16)

Hidrtogeo
loginis

Gamtos
paminklas

Gera

Yra informacinis
stendas,
suoliukas.
Aplinka ir
šaltinis
sutvarkyti.

8. Rekreacinė digresija
Rekreacinė aplinka daro teigiamą įtaką žmogui, atkurdama jo jėgas, energiją, suteikia
teigiamų pojūčių, tačiau kokį poveikį gamtai daro pati rekreacija? Koks lankytojų poveikis
padarytas Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) kraštovaizdžiui?

3 lentelė. Rekreacinė digresija 2020 m. stebėtuose taškuose. Sudarė geografė R. Jundulienė.
Data

2020-0918
2020-0930
2020-0918
2020-0930
2020-0918
2020-0930
2020-0918
2020-0930

Šventorkalnio
archeologiniame
draustinyje

0,001

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
laipsnis:
M-mažas
V- vidutinis
D- didelis
M

0,001

M

L

Tarp stovyklavienės
,,Ąžuolų sala”ir
atokvėpio vietos prie
Ubagsalės

0,079

V

L

0,094

V

L

0,004

V

L

0,014

D

L

0,191

V

L

0,242

D

L

Teritorijos
planavimas

Prie Juodeglyno g.
(link poilsio bazės)
Tarp Paplatelės
rekreacinio
prioriteto zonos ir
Juodupio botaninio
draustinio

Rekreacinės
digresijos
apimtas plotas
(ha)2020 m.

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
pobūdis:
T-taškinis
L- linijinis
A-arealinis
L

2020 m. vasara buvo kitokia. Visuotinė pandemija pakoregavo poilsiautojų planus. Padidėję
lankytojų srautai Lietuvoje šią vasarą padarė didesnį poveikį aplinkai nei ankstesniais metais. ŽNP
rekreacinė apkrova koncentruota aplink Platelių ežerą, todėl stebėjimui pasirinkti šie 4 arealai (76
pav.): 1) Šventorkalnio archeologiniame draustinyje (Sv); 2) tarp stovyklavietės ,,Ąžuolų sala“ ir
atokvėpio vietos prie Ubagsalės (AU); 3) prie Juodeglyno g. (link poilsio bazės) (Kl); 4) tarp
Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio draustinio (PJ).
Daugiausia digresijos taškų fiksuojama tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir
Juodupio botaninio draustinio. Čia rekreacinės digresijos apimtas plotas 2020 m. siekė 0,242 ha (2
lentelė). Tuo tarpu 2019 m. toks plotas buvo 0,141 ha. Digresijos plotas išaugo beveik dvigubai.
Ypač dideliam digresijos šuoliui įtakos turi tai, jog čia yra viena iš labiausiai pamėgtų turistų poilsio
vietų. Pakrantėse atsiveria graži Platelių ežero panorama. Poilsiautojus vilioja nemažai paslaugų:
netoliese esančios stovyklavietės, kaimo turizmo sodybos, vandens paslaugos, maitinimo įstaigos
ir kt. Turistų srautas šioje vietoje nėra fiksuotas, tačiau tai akivaizdi jų traukos vieta šiltuoju sezono
metu. Ties pietiniu rekreacinės zonos pakraščiu, kur yra ,,Plokštinės“ stovyklavietė, turistų būna
taip pat pakankamai, kadangi tai puiki maudymosi zona su seklia pakrante bei smėlėtu paplūdimiu.

76 pav. Rekreacinės digresijos stebėjimo taškai. Sudarė S. Kvašinskas
Analizuojant kitą digresijos stebėjimo tašką, t.y. tarp stovyklavietės ,,Ąžuolų sala“ ir
atokvėpio vietos prie Ubagsalės, digresijos plotas taip pat yra padidėjęs. Tai antra pagal digresijos
dydį rekreacinė zona, išsidėsčiusi šiaurinėje ežero dalyje. 2020 m. duomenimis plotas buvo 0,094
ha, tuo tarpu 2019 m. rodikliai buvo mažesni ir siekė 0, 070 ha. Prie Ubagsalės taip pat atsiveria
gražūs kraštovaizdžio vaizdai su ežero panorama ir netoli nuo kranto esančia sala – Ubagsale.
Šiltuoju metų laiku poilsiautojai apgula kiekvieną laisvą ežero pakrantės lopinėlį, skatindami
digresiją šioje vietoje. Pakrantės daugiausia apaugusios mišku, tačiau tai turistų negąsdina. Prie
,,Ąžuolų salos“ poilsiautojus vilioja rami stovyklavimui vieta, tinkama su vaikais, nes čia ežeras
seklus, ilgas atabradas. Nemokama stovyklavietė prieinama kiekvienam lankytojui.
Digresijos taške prie Juodeglyno g. (Kl) pastebimi panašūs rodikliai kaip ir 2019 m.
Digresijos skirtumas yra nežymus ir išlieka stabilus 2020 m. -0,014 ha.
Ryškūs teigiami pokyčiai pastebimi Šventorkalnio archeologiniame draustinyje. Pažeistų
vietų intensyvumas sumažėjęs. Tad šiame draustinyje turistų neigiamo poveikio aplinkai
nebepastebima, o išminti keliukai baigia užželti. Digresija fiksuota tik prie valčių stovėjimo vietos.
Digresijos apimtas plotas labai mažas – 0,001 ha.

Bendras ŽNP teritorijoje rekreacinės digresijos paveiktas plotas 4-se taškuose yra 0,35 ha.

9. Gamtos stichijos paveiktos dalys
2020 metais Vakarų Lietuvoje siautėję gūsingi vėjai neaplenkė ir Žemaitijos nacionalinio
parko. Stipriai vėjuotų dienų buvo keletas, tačiau vienas iš didžiausių stichinių reiškinių fiksuotas
kovo mėnesį, kai visoje Lietuvoje prasiautė audra. To pasekoje – lūžę, išvirtę medžiai parko
miškingose dalyse bei ant pravažiavimo kelių (65 pav.).
Remiantis gautais duomenimis iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio
Platelių girininkijos darbų ataskaitos už 2020.01.01- 2020.05.31 laikotarpį, atrankiniais sanitariniais
kirtimais buvo iškirsta – 830,7 m3 medienos, o plynais sanitariniais kirtimais - 42,90 m3 medienos.

77 pav. Audros padariniai 2020 m. kovo 13 d.
S .Vaičekausko nuotr.

78 pav. Vėjovartos Stirbaičių Plačiųjų miške
2020 m. balandžio 6 d. S. Kvašinsko nuotr.

79 pav. Vaizdas po audros Buožėnų geomorfologiniame draustinyje 2020 m. kovo 25 d. S.
Kvašinsko nuotr.

10. Platelių ežero vandens lygio stebėsena

76 pav. Platelių ežero vandens lygio svyravimai 2018- 2020 m. laikotarpiu. Sudarė S. Kvašinskas.
2020 metais buvo tęsiamas Platelių ežero vandens lygio kitimo stebėjimas. Tais metais jokių
rekordų neužfiksuota, nors tikėtąsi žemiausio vandens lygio, kadangi vasara buvo pakankamai
karšta ir sausa. Iš grafiko matyti, kad neįprastai aukštas vandens lygis išsilaikė kovo mėn., o vasaros
pabaigoje buvo net aukštesnis už daugiametį vidurkį (76 pav.). Palyginimui 2018 m. sausio 3 d.
buvo fiksuotas pats aukščiausias vandens lygis (146,0810 m virš jūros lygio), o 2019 m. rugsėjo 8
d. – pats žemiausias (146,0810 m virš jūros lygio).

11. Didžiųjų kormoranų poveikis aplinkai
Vykdyta didžiųjų kormoranų būriavimosi ir poveikio aplinkai stebėsena. 2020 metais
Platelių ežere priskaičiuota apie 300 vnt. didžiųjų kormoranų. Šie paukščiai Žemaitijos
nacionaliniame parke neperi – tik ,,vasaroja“, čia maitinasi. Didieji kormoranai Auksalės pusiasalio
pakrantės medžiuose praleidžia daug laiko, todėl pakrantė yra užteršta paukščių išmatomis. Kasmet
užteršta teritorija didėja. 2020 metais ji buvo 28 arai sausumoje ir 9 arai priekrantės vandenyje (79
pav.). Baigia nudžiūti 6 eglės (77-78 pav.).

77-78 pav. Kormoranų poveikis gamtinei aplinkai. S. Kvašinsko nuotr.

79 pav. Didžiųjų kormoranų užterštos teritorijos plitimas. Sudarė S. Kvašinskas

12. Projektas „NATURA2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“
Projektas „NATURA2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ yra pirmas ir vienintelis
šiuo metu LIFE integruotas projektas Lietuvoje. Projekto akronimas – „LIFE-IP PAFNATURALIT“. Šis projektas oficialiai startavo 2018 m. sausio mėnesio 1 dieną, o Žemaitijos
nacionalinio parko direkcijoje pirmas darbuotojas, kuris dirba prie projekto pradėjo dirbti 2018
kovo mėnesio 2 dieną.
Projekto misija.
Siekiame, kad NATURA 2000 tinklo – vertingiausių ES gamtos teritorijų – apsauga būtų
pilnavertė. Taip mes išsaugosime sengires, pelkes, pievas, kitas buveines ir jų natūralumą, kuris
supo Lietuvos gyventojus nuo senų laikų.
Projekto tikslai.
•

Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms

nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės
kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
•

Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios

Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
•

Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač

žemės ūkio, miškų bei turizmo, užtikrinimas.
•

Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija yra atsakinga už 2 projektines veiklas bei prisideda prie
daugiau nei 15 projektinių veiklų.
12.1 Inovatyvių technologijų šlapynių buveinių atkūrimui testavimas

Dar 2019 metais buvo parengtas bei patvirtintas Užpelkių pelkės hidrologinio režimo
atkūrimo projektas, kuriam įgyvendinti reikalinga iškirsti dalį miško ir krūmų. 2020 metais kartu su
projekto partneriu VĮ Valstybinių miškų urėdija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija parengė
VĮ Telšių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto pakeitimą. 2021 metais bus pradėta
įgyvendinti Užpelkių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo rangos darbai. Darbams atlikti bus
pasitelkta „LIFE-IP PAF-NATURALIT“ projekto lėšos, bei EU struktūrinės paramos lėšos.

80 pav. VĮ Telšių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimas

12. 2 Buveinių, kurioms gresia išnykimo ir sumažėjimo rizika, tvarkymas skatinant
naudoti alternatyvius biomasės panaudojimo būdus

Vienas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos projektinių įsipareigojimų yra sukurti tvarias
buveines, kurioms gresia sutvarkymo, išnykimo ar sumažėjimo rizika bei alternatyvių biomasės,
gautos iš buveinių, panaudojimo būdų testavimas. Šiam įsipareigojimui per 2020 metus buvo atlikti
keli labai svarbūs darbai.
Pasirašytos žemės panaudos sutartys su Nacionaline žemės tarnyba. Bus statomos kietos
dangos aikštelės, kuriose bus kompostuojama biomasė. Šios teritorijos pasirinktos neatsitiktinai, jos
jau daugelį metų yra apleistos ir neprižiūrimos.
Pasirašyta sutartis dėl trijų kietos dangos aikštelių su tvoromis projektavimo. Aikštelės bus
statomos Plokščių, Jazdauskiškių bei Pamedinčių kaimuose. Projektavimo darbai užtruks apie pusę
metų, statybos rangos darbus numatoma pradėti 2021 metų antroje pusėje.
2020 metais taip pat buvo parengtas techninis vadovas kompostavimui ir rekomendacijos
įrangai Žemaitijos nacionaliniame parke. Šiame techniniame vadove yra aprašoma kaip pastačius
kompostavimo aikšteles turėtų būti kompostuojama biomasė Žemaitijos nacionaliniame parke bei
kokią techniką reikėtų naudoti. Vadovaujantis šiuo parengtu vadovu buvo nupirkta technika, kuria
bus aptarnaujamos aikštelės. Techniką sudaro: teleskopinis krautuvas su priedais (biomasės šakės,

sijojimo kaušas, biomasės kaupų uždengimo sistema bei audinys), smulkintuvas, vartytuvas bei
mobili vandens talpa.

81 pav. Techninis vadovas kompostavimui ir rekomendacijos įrangai Žemaitijos
nacionaliniame parke

12.3 Kitos veiklos bei COVID-19 įtaka projekto veikloms

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija taip pat prisideda prie daug projekto veiklų už kurias
atsakingi yra kiti partneriai. Viena iš didesnių veiklų startavusių 2020 metais buvo novatoriškos į
rezultatą orientuotos agrarinės aplinkosaugos priemonės testavimas Lietuvoje. Už šią veiklą yra
atsakingas projekto partneris Baltijos aplinkos forumas, bet Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
taip pat prisideda prie šios veiklos. Šioje veikloje bus atrinkta 300 ha, pievų, kuriose bus taikoma į
rezultatą orientuotos išmokos už aplinkosauginę pievų priežiūrą. Baltijos aplinkos forumas yra
atsakingas už pievų, kurios dalyvaus eksperimente atranką, o parko direkcija - už pievų patikrinimą,
kurių valdytojai pareiškė norą dalyvauti eksperimente ir yra Žemaitijos nacionaliniame parke. 2020
metais buvo atlikta šių pievų atranka, o 2021 metais bus bendraujama su ūkininkais, jie apmokomi
kaip atpažinti augalus ir ruošiamos rekomendacijos kaip prižiūrėti gausiai žydinčias pievas.
2020 metai – metai kai prasidėjo COVID-19 epidemija, kuri palietė visas sritis. Projekto
veiklos – ne išimtis. Buvo numatyta organizuoti mokymus teritorijose, mokymus užsienyje,

komandiruotes užsienyje, kurias organizuoti 2020 metais buvo be galo sunku. Per visus metus buvo
suorganizuoti 2 mokymai Lietuvoje. Liepą buvo suorganizuotas ,,EB svarbos drugių rūšių
monitoringo mokymai saugomų teritorijų specialistams“, o rugsėjį – „Vertinginidae moliuskų
monitoringo mokymai saugomų teritorijų specialistams“. Abiejuose mokymuose dalyvavo
specialistai iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos.
Taip pat projekto veiklose numatyta pažintinės kelionės užsienyje. 2020 metais buvo
suorganizuota tik viena pažintinė kelionė į Latviją, kurios metu buvo mokomąsi apie Latvijos patirtį
sertifikuojant išorės bei vidaus ekspertus aplinkosaugos srityje.
Labiausiai dėl COVID-19 pandemijos nukentėjo projekto renginiai. 2018 bei 2019 metais
projekto lėšomis ir pastangomis buvo suorganizuotas labai sėkmingas renginys „Miško burtai“. Šio
renginio metu, kiekvienais metais parkas sulaukdavo apie 600-700 lankytojų. Renginys jau buvo
betampantis tradicija, sulaukėme daug skambučių dėl renginio, daug norinčių dalyvauti, bet
pasitarus su projekto partneriais bei parko direkcijos darbuotojais buvo nuspręsta 2020 metų festifalį
„Miško burtai“ atšaukti. Tikimės, kad praėjus pandemijai renginys susigražins savo populiarumą ir
sulauksime dar daugiau lankytojų.

